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CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ “ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE” 

MARTIE 2020 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN CULTIVAREA 

EDUCAȚIEI ECOLOGICE A ELEVILOR 

Profesor Diaconu Laurenția 

Liceul Teoretic “George Emil Palade”  Constanţa 

  

Educația ecologică și pentru protecția mediului este procesul prin care ne recunoaștem valorile și asigură 

schimbarea valorilor personale, sociale, profesionale. 

 Valorile educației ecologice determină formarea unui comportament sau a unei anumite atitudini referitoare la 

mediul ambiant. 

 Un comportament ecologic responsabil se poate forma la tineri, mai ales la elevi, prin implementarea în școli a 

unor proiecte care își propun crearea unui mod de gândire ecologic și derularea unor acțiuni de ecologizare a școlilor și 

a spațiilor verzi din orașul respectiv. 

 Educația pentru mediu este o modalitate foarte eficientă prin care orice țară se pregătește pentru a face față 

provocărilor viitorului. 

 În școala noastră, în ultimii ani, am implementat mai multe proiecte care și-au propus conservarea mediului 

natural din vecinătatea școlii, dar și din orașul Constanța. 

 Prin proiectele “Eco Școală” și “Să învățăm despre pădure”, inițiate de CCDG și implementate în școala noastră, 

am reușit să identificăm problemele de mediu cu care se confruntă școala. 

 Rezultatele pe termen lung pe care am reușit să le obținem cu ajutorul acestor proiecte au fost: 

• Aplicarea unor metode pentru rezolvarea problemelor de mediu cu care se confruntă școala. 

• Crearea de noi comportamente individuale, grupale și sociale care să reflecte preocuparea față de  menținerea 

calității mediului și capacitatea de acțiune directă, concretă în luarea deciziilor cu impact asupra mediului. 

• Sensibilizarea față de natură și creșterea responsabilității la problemele de mediu. 

• Înțelegerea impactului activităților umane asupra sistemelor naturale. 

• Cunoașterea aspectelor esențiale ale mediului în totalitatea sa. 

• Formarea unei etici ecologiste (aptitudini, priceperi, convingeri). 

• Formarea unor priceperi și deprinderi de observare, experimentare și cercetare. 

• Obținerea unu profit prin valorificarea deșeurilor din mediu. 

• Motivarea intrinsecă a desfășurării acțiunilor. 

• Desfășurarea unor acțiuni de voluntariat. 

• Utilizarea limbajului scris și oral în prezentarea rezultatelor activităților desfășurate. 

• Evaluarea impactului acțiunilor individuale și de grup asupra mediului. 

• Conștientizarea modului în care problemele de mediu se reflectă în viața de zi cu zi. 
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Elevii liceului nostru au participat în aprilie 2018, împreună cu un grup de infanteriști marini de la Aeroportul 

Mihail Kogălniceanu și de Cercetași Marini – filiala Constanța, la implementarea proiectului “4/4 pentru prieteni”, 

organizat de American Councils for International Education cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite în România. 

Proiectul cuprinde mai multe acțiuni, printre care și o campanie de responsabilizare a tuturor față de problemele 

mediului înconjurător din oraș. 

Această campanie, la care au participat și 30 de elevi ai liceului nostru, inițiată de Primăria Municipiului 

Constanța, s-a intitulat “Curățăm Constanța noastră”. 

De mai mulți ani, alături de alte unități școlare din Constanța, ne-am implicat în monitorizarea plajelor, din 

punct de vedere al curățeniei. 

Campania de monitorizare a plajelor “CoastWatch”, inițiată de Mare Nostrum, în septembrie-octombrie 2018, 

a tras un semnal de alarmă cu privire la problemele de mediu cu care se confruntă litoralul românesc. 

Elevii noștri au efectuat o activitate de curățenie pe sectorul de plajă din Mamaia repartizat de voluntarii Mare 

Nostrum. 

Activitatea a constituit un exemplu de bună practică, în scopul protejării mediului înconjurător, pentru noi și 

pentru generașiile viitoare. 

Prin aceste acțiuni descrise, sperăm să aducem o contribuție, cât de mică, la optimizarea mediului natural din 

orașul nostru. 

Așadar, educația ecologică trebuie să-l ajute pe om să conștinetizeze că aerul, apa, solul sunt elemente vitale, 

dar nu inepuizabile. Legile conviețuirii într-un mediu sănătos ne atrag atenția asupra faptului că degradarea mediului 

înconjurător are consecințe grave asupra sănătății omului. 

De fapt, protecția naturii, așa cum susținea R Marcellin, “nu este numai o chestiune de generozitate și de estetică, 

ci o chestiune de supraviețuire”. 

Efectuarea lucrărilor de cercetare în domeniul ecologiei reprezintă pentru elevi un motiv de entuziasmare . 

Elevii observă rezultatele, le interpretează și se implică cu responsabilitate în crearea unui mediu ambiant curat 

și plșcut: menținerea curățeniei în sălile de clasă, în toată școala și în curtea școlii. 

În instituțiile școlare, calitatea aerului poate fi influențată de activitățile cu caracter sportiv, de lucrările practice 

desfășurate la biologie, chimie, substanțelor chimice. Scopul acestui studiu fiind acela de apreciere a calităţii aerului din 

spaţiile interioare ale liceului, am ales pentru analiză indicatorii particule în suspensie cu diametrul de 2,5 μm şi 10 μm, 

temperatură şi umiditate a aerului. Măsurătorile au fost efectuate o dată pe lună în perioada septembrie 2018–februarie 

2019, în intervalul orar 10:00–12:00, din şapte spaţii: laboratorul de biologie, laboratorul de chimie, sala 11, sala 6, o 

cameră, o baie şi cantina internatului. 

Concentraţia particulelor în suspensie cu diametrul de 2,5 μm a variat între 3 μg/m3, pe 27 septembrie, în 

laboratorul de biologie şi 25 μg/m3, pe 31 octombrie, în laboratorul de chimie. Cu o medie de 10,17 μg/m3, în laboratorul 

de biologie au fost înregistrate cele mai mici valori, media cea mai mare regăsindu-se în laboratorul de chimie (15,50 

μg/m3). Ţinând cont de datele de prelevare, în medie cele mai mici valori au fost găsite pe 27 septembrie 2018 (9,71 

μg/m3), iar cele mai mari pe 7 decembrie 2018 (7,14 μg/m3). Aranjând valorile găsite în ordine crescătoare, am dorit să 

ştim în ce limită se încadrează prima jumătate a acestora. De aceea am calculat percentila de 50%; rezultatul ne arată că 
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jumătate dintre valorile înregistrate sunt mai  mici de 11,5 μg/m3. Mai mult, 75% dintre probe prezintă o concentraţie a 

particulelor de 2,5 μm mai mică de 15,75 μg/m3. Concentraţia particulelor în suspensie cu diametrul de 2,5 μm [μg/m3]. 

  În medie, pentru cele 42 de măsurători realizate, concentraţia particulelor în suspensie cu diametrul de 2,5 μm 

a reprezentat mai puţin de 50% din valoarea limită zilnică admisă pentru sănătatea umană, care este de 25 μg/m3. Într-o 

singură măsurătoare a fost atinsă această valoare, pe 31 octombrie 2018, datorită unor experimente efectuate în 

laboratorul de chimie cu puţin timp înainte. În celelalte zile valorile măsurate au fost mult mai mici. 

Monitorizarea parametrilor de mediu în spaţiile interioare din şcoli este importantă pentru evaluarea factorilor de 

risc şi posibilitatea intervenţiei rapide în vederea menţinerii stării de sănătate. 

În spaţiile monitorizate din cadrul Liceului Teoretic „George Emil Palade” indicatorii particule în suspensie cu 

diametrul 2,5 μm şi 10 μm nu au depăşit limitele zilnice admise pentru protecţia sănătăţii umane în niciuna dintre 

măsurători. De asemenea, indicele temperatură-umiditate, deşi cu tendinţă de creştere în lunile de iarnă, s-a menţinut în 

domeniul confortului termic. 

În laboratorul de chimie, concentrația aerului se încadrează în limitele normale, deși se desfășoară experiențe 

chimice. 

Substanțele chimice folosite în experimente sunt soluții și nu poluează aerul, avînd volatilitate scăzută. 

Excepție fac acidul clorhidric și acidul azotic, care, chiar și în soluții, sunt foarte volatile. 

Pe viitor, realizarea unor măsurători concomitente a factorilor abiotici şi biotici (microbiologici) din spaţiile 

interioare ale şcolii, ne-ar permite evidenţierea corelaţiilor dintre diferiţii parametri ai mediului cu influenţă asupra 

sănătăţii noastre. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. www.mediu-constanta.ro –Buletine informative calitate aer 

2. www.anpm.ro - Program integrat de gestionare a calitǎţii aerului 

3. www.calitateaer.ro/ - Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului 
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Activitate extrașcolară: Educație ecologică în dezvoltarea ulterioară a elevilor. 

Prof. Elena Marineac 

Liceul `` Ștefan D. Luchian `` Ștefănești. Jud. Botoșani 
 

Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate şi bună 

funcţionare depinde întreaga activitate umană. Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o 

cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. 

Educaţia ecologică sau educaţia relativă la mediu vizează formarea şi cultivarea capacităţilor de rezolvare a 

problemelor declanşate odată cu aplicarea tehnologiilor industriale şi postindustriale la scara socială, care au 

înregistrat numeroase efecte negative a nivelul naturii şi al existenţei umane. 

Educaţia pentru mediu are ca scop schimbarea viziunii pe care noi o avem asupra lumii şi înţelegerea relaţiilor 

care se ţes în interiorul sistemelor ecologice, între om şi natură. 

Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate; şcolară, extraşcolară, activităţi ştiinţifie, literare , 

artistice, plastice, sportive etc. Formele  de realizare sunt diversificate: observaţii, experimente, povestiri ştiinţifice, 

desene, activităţi practice, plimbări, drumeţii, excursii, vizionări de diapozitive, jocuri de mişcare, distractive, orientări 

turistice, labirinturi ecologice, colecţii, expoziţii, spectacole, vizionări de emisiuni TV, expediţii, tabere scenete 

ecologice, concursuri. 

Prin educaţie ecologică, copiiii trebuie să dobândească cunoştinţe, atitudini şi motivaţii pentru a acţiona 

individual şi în echipă la soluţionarea problemelor care ţin de protecţia mediului înconjurător. 

Prin educaţie ecologică se cultivă dragostea şi respectul elevilor pentru lumea înconjurătoare, se formează 

atitudini de dezaprobare faţă de cei care încalcă normele de protecţie a mediului şi se cultivă interesul pentru 

promovarea ideii unui mediu natural sănătos. 

Educaţia ecologică trebuie începută încă de la vârstele cele mai mici, tocmai pentru a reuţi în timp, formarea unei 

conduite adecvate, omul de mâine să fie capabil să discearnă asupra binelui şi a răului, să acţioneze în folosul naturii şi 

a sa. 

          Educaţia ecologică este un domeniu extrem de generos, interesant şi atractiv pentru majoritatea copiilor. 

          Copilul de vârstă şcolară mică nu trebuie bombardat cu cunoştinţe teoretice, ci trebuie implicat în activităţi 

practice cât mai variate şi mai atractive, care să vină în întâmpinarea curiozităţii senzoriale în plină dezvoltare. Nu 

bogăţia cunoştinţelor de biologie interesează în primul rând , ci cunoaşterea şi menţinerea în forul interior al copilului 

a următoarelor stări: 

dorinţa de a cunoaşte universul lumii vii; puterea de a ocroti formele de viaţă. 

Obiectivele urmărite pentru realizarea educaţiei ecologice la elevii din ciclul primar sunt: 

• să conştientizeze interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii; 

• să-şi însuşescă cunoştinţele referitoare la complexitatea relaţiei dintre speciile unui ecosistem; 

• să ia atitudine faţă de orice activitate care poate distruge echilibrul din natură; 

• să aibă o conduită pozitivă, de participare la activităţile de protejare a mediului, condiţie a unei vieţi 

sănătoase, în deplina armonie cu natura. 
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Obiectivele educaţiei ecologice în şcoala se pot realiza pe două căi: prin contribuţia mai multor discipline de 

studiu; prin activităţi extracurriculare. 

Pornind de la premisa ca educatia ecologica presupune mai multe componente (cunoştinte, atitudini, conduite) care se 

dobândesc într-un timp îndelungat, este firesc ca această latură a educaţiei să se afle în atenţia mai multor discipline şi 

în toate etapele de pregătire şi formare a elevilor. 

Disciplina Ştiinţe are un mare potenţial în educaţia ecologică a elevilor. Această disciplină asigură în mod 

organizat însuşirea unor cunoştinţe prin activităţi de observare, identificare, grupare, jocuri, activităţi practice a lumii 

care ne înconjoară. 

La Limba română, valorificând textele din manual, elevii iau contact cu frumosul din natură cu ajutorul 

cuvintelor, realizeaza creaţii artistice dupa imagini din natură. 

Geografia este disciplina care oferă bogate cunoştinţe despre relief, ape curgătoare, ape stătătoare, floră şi faună. 

          La Abilităţi practice elevii îngrijesc plantele din clasă, realizează jucării din materiale refolosibile, realizează 

colecţii de frunze, seminţe, alte materiale pe care le folosesc apoi în activitatea lor. 

           Educaţia plastică  îşi aduce aportul la dezvoltarea simţului artistic, la sesizarea echilibrului, armoniei din mediul 

înconjurător oferă posibilitatea să transpună prin mijloace artistice frumosul din natură. 

Educaţia civică  cuprinde teme care pot fi valorificate cu succes pentru formarea de atitudini adecvate în 

raporturile copiilor cu mediul înconjurător. 

Unele teme prevăzute de programa de istorie ne dau posibilitatea realizării tangenţiale a educaţiei ecologice. 

Problemele de matematică de aflare a unor suprafeţe de teren ocupate de diferite culturi sau păduri, de aflare a 

unor cantităţi de diferite materiale din natură pot conduce la convingerea elevilor că mediul trebiue protejat, că pot 

colecta materiale refolosibile în vederea păstrării resurselor naturale. 

O reală educaţie ecologică se realizează şi în cadrul activităţilor extraşcolare. Modul cel mai elocvent îl 

reprezintă proiectul de mediu. Prin complexitatea sa şi prin timpul pe care fiecare coordonator de proiect şi-l alocă 

pentru desfăşurarea sa, proiectul poate atinge mai multe obiective. Totodată, proiectul presupune o gamă largă de 

activităţi şi, din acest motiv, tematica poate fi diversă. Proiectul de mediu este unul dintre proiectele care se poate 

realiza având suportul total al copiilor implicaţi. 

Utilitatea lui constă în aceea că îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura care există între om şi natură, între 

cunoştinţele dobândite la diferite discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, dă posibilitatea elevilor de a se implica 

şi organiza prin investigare individuală sau în grup, autoconducându-şi procesul de educaţie, îi pune în contact cu 

comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi susţine în mod public opiniile. 

În întreaga muncă de educaţie ecologică cu şcolarii mici trebuie să ajungem la convingerea că mediul natural 

nu poate fi apărat numai într-o zi (5 iunie), ci în toate cele 365 de zile ale fiecărui an, în fiecare clipă a fiecărei zile, de 

toţi locuitorii planetei. Trebuie să apărăm Planeta Albastră, leagăn al civilizaţiei şi al vieţii, ea fiind casa noastră şi a 

tuturor vieţuitoarelor de pe Pământ. 
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Este necesara educația ecologică în școală? 

Prof. Murariu Ana 

Liceul ” Ștefan D. Luchian ” Ștefănești 

 

 

Atitudinea faţă de natură este în primul rând o chestiune de educaţie, de cultură. Omul se naşte şi trăieşte într-

un mediu natural, dependent de celelalte elemente ale biosferei cu care poate şi trebuie să stabilească relaţii de 

armonie şi respect faţă de particularităţile specifice regnului sau speciilor din care provin. Ca membru al naturii, omul 

trebuie să cunoască legile ei şi să se supună lor pentru a evita un conflict din care, cu siguranţă, ar ieşi învins. 

Prin activităţi şcolare şi extraşcolare elevul conştientizează faptul că mediul înconjurător constituie un mecanism viu 

cu o complexitate deosebită, de a cărui integrare şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. 

 

Programa şi conţinutul disciplinei Matematică şi explorarea mediului/ Ştiinţe ale naturii abordează interrelaţia 

om-mediu şi problematica complexă a educaţiei ecologice într-o manieră sistemică şi interdisciplinar, deoarece 

tratează nu numai relaţia vieţuitoare-mediu şi modul cum omul transformă natura, ci propune elevului să descopere 

complexitatea acestor relaţii, formele de poluare fizică, chimică şi chiar biologică şi consecinţele dezastruoase ale 

acestora asupra vieţuitoarelor. 

Prin activităţi specifice şcolare şi extraşcolare, elevul trebuie să devină conştient că mediul înconjurător 

constituie un mecanism viu, cu o complexitate deosebită, de a cărui integrare şi bună funcţionare depinde întreaga 

activitate umană. Întrucât societatea actuală are nevoie de oameni care să se remarce nu numai prin ceea ce ştiu, ci şi 

prin ceea ce pot să facă, ameliorarea relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător se poate realiza numai prin activităţi 

practice la care trebuie să participăm cu toţii. A venit vremea când omul trebuie „să încheie pace cu natura”, o pace cu 

condiţii de reciprocitate pentru „ambii combatanţi”. 

Este necesar să urmărim formarea unor trăsături pozitive de caracter – respect, admiraţie, ocrotire, apreciere, 

compasiune – care să se statornicească în relaţia omului cu natura. Fără aceste trăsături, fără o conştiinţă şi o conduită 

adecvate, există pericolul distrugerii oricăror relaţii şi al trecerii de la armonie la un război din care omul ar avea cel 

mai mult de pierdut. 

Conştientă de responsabilitatea ce îmi revine, mi-am fixat ca obiective ale educaţiei ecologice să ajut elevii: 

• să perceapă realitatea înconjurătoare ca pe un mediu de viaţă, activând pentru gestionarea corectă, îngrijirea şi 

protecţia mediului; 

• să recunoască varietatea lumii vii, plante, animale, mediu şi interrelaţiile dintre acestea; 

• să înţeleagă că orice activitate comună trebuie să aibă ca prim obiectiv protejarea mediului; 

• să conştientizeze necesitatea de a economisi apa, energia electrică, lemnul şi celelalte resurse naturale; 

• să-şi însuşească anumite cunoştinţe ecologice prin activităţi experimentale şi practic- aplicative; 

• să adopte norme de comportare specifice echilibrului dintre sănătatea individuală, colectivă şi a mediului; 

• să devină participanţi activi la activităţile de îngrijire a mediului, de ocrotire a plantelor şi animalelor, a 

spaţiilor verzi. 
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Consider că aceste obiective sunt accesibile şi realizabile prin utilizarea unor strategii activ-participative care 

permit trecerea barierei dintre cunoaştere şi acţiune prin transferul cunoştinţelor din planul teoretic în cel acţional-

practic. Voi prezenta, în continuare, câteva aspecte concrete ale intervenţiei nefaste a omului în natură. 

Cu ocazia drumeţiei pe care am efectuat-o de-a lungul pârâului Nechit, în scopul vizitării Mănăstirii Nechit (aşezare 

monahală din secolul al XIV- lea), am putut surprinde aspecte variate ale poluării solului, apei şi consecinţele lor 

asupra vieţuitoarelor. Pe anumite segmente ale cursului apei elevii au văzut apa plină de rumeguş, de resturi menajere, 

de obiecte uzate aruncate la întâmplare; au observat că în apă algele au culoare maronie; pe maluri au observat arbori 

cu ramuri strivite, rupte, cu tulpinile scrijelate de cuţit, flori culese la întâmplare şi aruncate, pungi de plastic, PET-uri. 

Traseul fiind mai lung, am făcut un popas pe un tepşan şi am discutat cu elevii despre cele observate, 

încercând să găsim răspuns la problemele: „De ce algele aveau culoarea maronie?” „De ce nu e bine să zgâriem/ 

crestăm tulpina copacilor?” „Unde ar trebui să arunce oamenii resturile din gospodărie?” etc. 

Cu această ocazie am făcut şi un mic exerciţiu. Le-am cerut copiilor, împărţiţi în cinci grupe, să culeagă câte 

un bucheţel de flori diferite (câte o floare de fiecare fel), pentru mame, bunici sau pentru a-şi completa ierbarele. După 

ce copiii au cules bucheţele mici, am luat şi am analizat fiecare specie de floare găsită de cele cinci grupe, identificând 

totodată şi care specie era mai rară. Copiii au explicat apoi rezultatul obţinut (unele flori, fiind mai atrăgătoare, sunt 

culese mai des şi astfel, încet-încet, ele vor dispărea). 

Altă dată, vizitând Cetatea Neamţului din Târgu-Neamţ, am atras atenţia elevilor asupra consecinţelor 

defrişării pădurilor, chiar dacă acest lucru se face pe porţiuni mici. Pe culmea Pleşului, unde sunt instalate antenele 

reţelelor de telefonie mobilă, elevii au remarcat că pădurea s-a uscat, iar solul era sărac în plante. Astfel, au descoperit 

că uneori progresul poate distruge, în unele cazuri chiar iremediabil. 

În urma activităţilor de observare a efectelor intervenţie nefaste a oamenilor asupra mediului înconjurător, se 

poate realiză o lecţie-dezbatere, axată pe metoda cubului, cu titlul „Poluarea mediului înconjurător”, valorificând 

impresiile şi constatările copiilor. Astfel, am încercat ca împreună (elevi de clasa a II-a şi a III-a) să găsim soluţii la 

problemele întâlnite. 

Descrie: Cum arată locurile poluate? 

Compară: Cu ce alt fenomen poate fi asemănată poluarea? 

Asociază: Asociază măsurilor de protecţie a mediului câteva desene sugestive. 

Analizează: Care sunt factorii care poluează mediul? 

Aplică: Ce puteţi face voi pentru protejarea mediului? 

Argumentează: Care este părerea ta despre căile de protejare a mediului? 

Elevii s-au dovedit foarte activi în găsirea de soluţii pentru a proteja mediul înconjurător, pentru a trăi în armonie cu 

natura. 

De sănătatea Pământului depinde sănătatea noastră; de aceea trebuie să-i învăţăm pe copii să iubească, să 

respecte şi să ocrotească natura. Trebuie să refacem şi să protejăm ceea ce ni se pare inepuizabil şi gratuit, să protejăm 

singura planetă din Sistemul Solar pe care există viaţă, pe care existăm noi. Avem datoria morală ca, împreună cu 

familia şi comunitatea, să-i ajutăm pe copii să găsească răspunsuri la o serie de întrebări legate de tainele naturii, de 

strânsa legătură care e între om şi mediul înconjurător, de influenţa pe care o are omul asupra naturii. 
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Educaţia ecologică în şcoală este necesară, posibilă şi utilă, este o nouă ofertă de învăţare care a dus la 

schimbări importante în comportamentul elevilor noştri. Lor nu le este greu să planteze o floare, un copăcel, să se 

bucure de sosirea păsărilor călătoare, să asculte susurul apei, să descopere micile minuni ale naturii şi, de ce nu, să ia 

atitudine când întâlnesc aspecte negative care degradează mediul înconjurător. 

 

Bibliografie: 

1. Toth Maria (coord.), „Metode participative în educaţia ecologică”, Editura Studium, Cluj Napoca, 2001. 

2. Abrudan Ioan, Bulgărean Sanda, Dehelean Claudia, Onaci Mariana, „Educaţie pentru mediu”, Editura Silvania, 

Zalău, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

12 

 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂȚII ELEVULUI  

MOCANU ILEANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL ATANASIU” GAROAFA 

 

           În afara casei lor, școala este cel mai popular loc pentru elevi. Ce ar putea fi mai natural decât includerea 

activităților extracurriculare de divertisment, sportive, artistice sau tehnico-aplicative în educația elevilor?Printre 

altele, destinate relaxării elevilor, activitățile extracurriculare reprezintă, de asemenea, instrumente sociale reale, care 

contribuie la o mai bună integrare a acestora in societate. Participarea la un atelier cultural-artistic sau participarea la 

activități colective fizice sau tehnico-aplicative  este cea mai bună modalitate prin care elevul să-și facă prieteni și să 

construiască relații cu colegii de clasă sau din alte școli, pe baza parteneriatelor instituționale. Nu mai vorbim de faptul 

că, dacă elevii participă pe deplin la viața școlii, se vor simți mai confortabil și, prin urmare, vor fi mai motivați să 

studieze. Pentru mulți părinți, aceste activități ajută și la educarea copiilor, făcându-i sociabili și responsabili.  

Activitățile extracurriculare prietenoase și foarte amuzante sunt foarte importante în viața de zi cu zi a elevilor. 

Aceste programe promovează dezvoltarea intelectuală a elevilor, sentimentul de perseverență și responsabilitate în 

cadrul grupului. Instituțiile cu o rată ridicată de abandon școlar sunt, în cea mai mare parte, cele care nu acordă o mare 

importanță acestor programe. Private sau publice, multe școli, din păcate, nu dispun de mijloacele logistice și / sau 

financiare pentru a oferi elevilor lor o gamă largă de activități extracurriculare. Cercetările recente arată importanța 

activităților extrașcolare, în special în ceea ce privește contribuția la consolidarea aspirațiilor educaționale și motivația 

copilului. 

În prezent, tot mai mulți tineri participă la activități sportive, culturale sau de agrement extrașcolare. Școala este încă 

locul favorit pentru ca studenții să practice activități socio-culturale, cum ar fi cluburi de șah sau poezie și literatură, 

teatru, robotică etc.. 

În plus, activitățile sportive sunt una dintre activitățile extracurriculare preferate practicate de mulți elevi. Sportul 

stimulează creierul și dezvoltă dinamism și reacție sporită la copii. Specialiștii subliniază importanța practicării 

sportului, menționând că activitatea fizică poate îmbunătăți concentrarea elevilor. 

Părinții ar trebui să încurajeze și să încurajeze copiii să se angajeze în activități extrașcolare. În funcție de școală, 

aceste activități pot fi gratuite sau plătite, organizate de personalul școlii, de asociația părinților sau chiar de o altă 

organizație, cum ar fi o organizație nonprofit. Pentru a beneficia elevul, este important ca activitatea extracurriculară 

să fie plăcută. Copilul sau adolescentul trebuie să aibă libertatea de alegere, iar părinții săi îi pot ajuta, bineînțeles, să-

și stabilească preferințele vorbind cu el.  

Un alt mod de a ajuta elevii să profite la maximum de activitățile lor extrașcolare este organizarea de cursuri deschise 

și prezentări de activități. În acest fel, aceștia pot obține o idee mai bună despre ceea ce se află în spatele numelui dat 

activității, despre resursele educaționale oferite. 

Pe baza participării voluntare, scopul principal al activităților extracurriculare este acela de a oferi un moment plăcut 

elevilor interesați. 

  Având în vedere diversitatea talentelor elevilor și a intereselor personale, școlile oferă o gamă variată de 

activități extrașcolare. Scopul este de a promova împlinirea tuturor, aceste activități trebuie să se potrivească cu 

gusturile, dar și cu aptitudinile sau abilitățile copiilor și adolescenților. 

Activitățile extracurriculare nu ar trebui să fie considerate o obligație. Acestea aduc plăcere elevului. Aceste activități 

au mai multe efecte pozitive pentru elevul care participă. Este o adaptare școlară și socială, dezvoltarea rețelei sale 

sociale, o mai bună dispoziție și rezultate academice, evidențierea și dezvoltarea talentelor sale și consolidarea 

aspirațiilor sale educaționale.  

Beneficiile activităților extrașcolare sunt: favorizarea succesului, încurajarea copiilor să se depășească pe ei înșiși, 

dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școala lor, dezvoltând abilități sociale care le vor sluji toată viața. Copilul 

trebuie să fie recunoscut, să fie apreciat. El are nevoie să vadă ochii părinților săi strălucind și să simtă că sunt mândri 
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de el. Participarea la activitățile extracuriculare nu este totuși fără provocări. Pe de o parte, accesul la aceste activități 

este adesea limitat și uneori bazat pe criterii de performanță care pot descuraja unii elevi. În plus, școala poate să nu 

poată oferi o gamă largă de activități care să satisfacă gusturile și interesele unei mari majorități a elevilor. Înscrierea  

pentru anumite activități implică uneori taxe, ceea ce limitează și accesibilitatea. Participarea sănătoasă la activitățile 

extracuriculare nu este totuși fără provocări. Pe de o parte, accesul la aceste activități este adesea limitat și uneori 

bazat pe criterii de performanță care pot descuraja unii tineri. În plus, școala poate să nu poată oferi o gamă largă de 

activități care să satisfacă gusturile și interesele unei mari majorități a studenților. Înregistrarea pentru anumite 

activități implică uneori taxe, ceea ce limitează și accesibilitatea. Participarea la activități extrașcolare este adesea 

menționată ca o strategie eficientă de combatere a părăsirii timpurii a școlii. 

 De ce participarea la activitățile extracurriculare este atât de benefică pentru adaptarea educațională și socială a 

tinerilor? Au fost identificate mai multe dimensiuni ale acestor activități. În primul rând, participarea este de obicei 

voluntară; prin urmare, tinerii aleg activitățile bazate pe propriile interese. În plus, aceste activități oferă un mediu 

sigur și supravegheat după orele de școală. Ele pot contribui, de asemenea, la dezvoltarea unui sentiment de 

apartenență la școală.  

Elevii pot dezvolta, mai multe abilități personale care pot fi generalizate în alte contexte, de exemplu, simțul lor de 

inițiativă, creativitate, organizare, conducere și lucrul în echipă. La nivel interpersonal, aceste activități le oferă 

posibilitatea de a se conecta atât cu adultul responsabil pentru activitate cât și cu ceilalți elevi care participă intens și 

cu interes  la ele, în funcție de specificul acestora. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ – BUNE PRACTICI 

 

                                                                                           Prof. DINU FILA 

                                                                          Grădinița,, Zâna Florilor” Sect.6 București 

 

 

             Cea mai minunată epocă din viața omului este copilăria. Copilăria este destinată descoperirii 

frumosului din viața înconjuratoare și din opere de artă. 

            Pentru integrarea în societate copilul preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, și de 

activități extrașcolare. Acestea sunt atractive, complementare, au o anumită strategie de desfășurare, un scop 

precis, îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale copiilor în afara 

grupei. 

          Printre dimensiuni ale dezvoltării importante care mi le-am propus a fi realizate în activitățile 

extrașcolare pot enumera:  

- Valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui copil prin: 

         - integrarea în viața socială; 

         - formarea unui comportament civilizat; lărgirea orizontului de cunoaștere; 

         - educarea unor calități morale și estetice; 

         - organizarea timpului liber în mod cât mai util și plăcut. 

         - descoperirea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor; 

         - reactualizarea cunoștințelor acumulate în cadrul activităților desfășurate în clasă. 

Conținutul activităților extrașcolare se fixează  în funcție de dorințele copiilor și posibilitățile de realizare. 

Educația extracurriculară își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității copiilor. 

Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a stimula și 

valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și asumarea de 

resposabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor. 

       ,, Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mai 

mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze” ( Maria Montessori 

– ,,Descoperirea copilului”) 

        În lumea plină de basm și feerie a grădiniței este locul unde se pun bazele formării și dezvoltării fizice și 

spirituale a copilului. 

        Pedagogul american BRUNER (1970) considera că ,,oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 

preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode și procedee adecvate 

stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată ,, într-o formă mai simplă, astfel încât copilul 

să poată progresa cu mai multă ușurință și mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoștințelor”. 

    În formarea personalității copiilor prin activități extrașcolare se urmărește cultivarea unui stil de viață 

civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Acumularea cunoștințelor de la cea mai 

fragedă vârstă pune copiii în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

     Bine pregătite ele sunt atractive pentru orice vârstă, provoacă bucurie și interes copiilor, le ușurează 

acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. 

 În activitățile extrașcolare pe care mi le-am propus am avut în vedere următoarele dimensiuni ale dezvoltării: 

stimularea și educarea atenției, exersarea atenției și mărirea stabilității atenției, sporirea capacității de 

rezistență la efort, stimularea sensibilității estetice. Prin aceste activități am oferit copiilor oportunități multiple 

de recreere, dezvoltare a spiritului de competiție, valorificarea potențialului intelectual și al aptitudinilor, 

stimularea creativității și inițiativei.  

          Dintre activitățile extracurriculare propuse și realizate pot aminti: 

- Vizite la muzee, expoziții, monumente, care au constituit un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, 

folclorice și istorice ale poporului nostru. 

Aceste activități ne-au oferit prilejul să organizăm cu mult interes și plăcere, expoziție cu obiecte de artă, 

imagini cu momente legate de trecutul istoric național și la noi în gradiniță. 
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-    Vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii orientează copiii spre alte domenii de activitate: muzică, 

poezie etc. În cadrul acestor spectacole relațiile care se stabilesc între actori și copii sunt extraordinare, 

deoarece actorul interpretează roluri și reprezintă un izvor de informare, iar copiii sunt dornici de cunoaștere 

fiind atrași de rolurile interpretate de actori. 

 -   Excursiile contribuie la îmbogățirea cunostințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea dragostei și 

respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii copiii pot cunoaște realizările oamenilor, 

locurile unde au creat opere de artă. Copiii acumulează o serie de cunoștinte punându-i în contact direct cu 

obiectele și fenomenele din natură, percep activitățile prin acțiuni directe cu obiectele, fenomenele și anumite 

locuri istorice. După ce au venit din excursii copiii au redat cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea 

realității în cadrul activităților de desen și modelaj iar materialele adunate le-am folosit în activitățile practice, 

în jocurile de creație. 

    Noi, cadrele didactice (cu toată amărăciunea din suflet vizavi de ceea ce se întâmplă cu învățământul 

nostru), vom continua să învățăm copiii să trăiască frumos, în armonie cu natura înconjurătoare (pe care s-o 

mențină cât mai frumoasă și curată), să fie oameni cu suflet și cu atitudine pozitivă. 

Cu toate obstacolele pe care le întâmpinăm în realizarea unor activități deosebite, am reușit cu multă însuflețire 

și dăruire să desfășurăm activități interesante,care au satisfăcut curiozitatea copiilor, a creat bună dispoziție  și 

o atmosferă relaxantă.  Noi, adulții ne-am lăsat conduși de imaginație, setea  de cunoaștere a copiilor, de 

bucuria și dragostea din sufletele lor curate.  În activitățile desfășurate, copiii au admirat cu mult interes  

viețuitoarele de la grădina zoologică  în mediul lor specific, au asistat la hrănirea și îngrijirea lor. Copiii și-au 

verificat cunoștințele și și-au însușit cunoștințe noi prin întrebările adresate spontan, la fața locului. În 

înfrumusețarea curții grădiniței copiii au lucrat pământul, au măturat aleile, au plantat flori, au sădit pomișori.  

Se citea pe chipurile lor cât de mult le plăcea ceea ce făceau și cât de bucuroși erau că își înfrumusețează 

spațiul de joacă și curtea grădiniței lor. Emoții puternice și profunde au simțit și când au călătorit în trecut , pe 

timpul dacilor și romanilor alături de Clubul Turistic Ecologic ”Mont- Delt- Mar” și au văzut cum arătau 

îmbrăcămintea, vasele, bijuteriile, produsele naturale  folosite, armele specifice acelei perioade, au 

interacționat cu ele și s-a văzut încântarea că au purtat pentru o clipă haine strămoșilor și mândria că sunt și ei 

pui de daci și de romani.    

 

     Cele mai așteptate și întâmpinate cu drag au fost sărbătorile și aniversările copiilor. Pentru copii sunt un 

prilej de destindere, de bună dispoziție, cultivând interesul apartenenței la colectivitatea din care fac parte. 

Totodată i-am încurajat să-și stăpânească emoțiile provocate de prezența spectatorilor. 

      Realizarea comportamentelor vizate în cadrul activităților extrașcolare depinde de talentul educatorului, 

de dragostea sa pentru copii, de modul în care știe să pună în valoare resursele de care dispune grupa de copii. 

Menirea noastră, ca educatori, este de a le trezi curiozitatea și de a-i pregăti pentru viață atât cu ajutorul 

activităților didactice pe care le desfășurăm la grupă cât și prin activitățile extrașcolare. 
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Metode alternative de predare - evaluare în  

disciplina limba și literatura română 

 

Prof. Gavrilă Ofelia, Limba și literatura română 

Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea”, Focșani 

 

Școala contemporană românească încearcă să se adapteze societății prin educația centrată pe elev și pe 

formarea unor competențe care să îl facă apt pentru o lume diversă bazată pe concurență și pe circulația liberă a 

informațiilor, a oamenilor, în ceea ce se cheamă astăzi satul global. 

Există o dezbatere acerbă între cei care susțin sistemul tradițional bazat pe transmiterea de informații, pe 

disciplină, pe memorare și achiziție de informație din partea elevului și cei care sunt adepții unui învățământ modern 

cu implicarea mai activă și mai conștientă a elevului în propria educație. 

Consider că ambele modele educaționale au dreptul de a exista întrucât ele au avantaje și dezavantaje care pot 

să conlucreze pentru elaborarea unui tip de învățământ viabil ,adaptat nevoilor umane și sociale ale elevului. 

Ideal ar fi ca susținătorii celor două idei să înțeleagă că la sfârșitul școlii ,elevul trebuie să dețină niște valori 

spirituale fără de care informația primită sau competențele, abilitățile învățate nu reprezintă decât niște forme fără 

fond. Valorile insuflate de dascăli ar trebui să fie respectul pentru muncă ,credința în Dumnezeu, importanța 

respectului față de bine, frumos, adevăr, cultul demnității și al libertății personale . 

Pornind de la această construcție acceptată de toți se poate discuta despre avantajele școlii vechi în care 

disciplina ,respectul față de profesor ,seriozitatea învățării pot fi preluate și de noul sistem de învățământ. 

Memorarea unor informații, stilul de învățare pasiv pot fi înlocuite de creativitatea elevului care învață în 

primul rând cum să utilizeze informațiile. Cred că provocările lumii de astăzi ar trebui să ne îndrepte spre formarea 

discernământului la elev, a capacității de a vedea dincolo de aparențe prin diferențierea adevărului de falsitate, a 

binelui de rău astfel încât să gândească liber fără să fie manipulați. Accentul pus pe gândirea critică cultivată mai ales 

prin lectură este un început bun care se încearcă astăzi în elaborarea lecțiilor ,mai ales pentru disciplina limba și 

literatura română. 

Metodele vechi precum expunerea și memorarea nu își mai au rostul. De aceea sunt preferate problematizarea, 

brainstorming ,studiul de caz sau proiectul. 

În disciplina limba și literatura română se disting două obiective principale: formarea competenței de a 

comunica scris și oral și abilitatea de a înțelege și de a exprima mesaje scrise sau orale. 

În practica mea ca profesor de limba română am observat cu tristețe că lectura și apelul la textul scris scad 

vertiginos fiindu-le preferate gadgeturile sau informațiile preluate de- a gata de pe diverse situri, fără efortul de a gândi 

asupra lor. 
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Problemele de la clasele unde copiii studiază un profil tehnic și nu au cultivat apetitul de a citi, mă determină 

să înțeleg importanța metodelor moderne ,mult mai eficiente în apropierea lor de carte, de studiul textului tipărit. 

Este adevărat că uneori fac concesia de a le propune texte pe un format digital pentru că le este mai familiar 

decât lucrul în bibliotecă. Totuși înțeleg că disciplina, autoritatea profesorului, seriozitatea învățării, efortul depus de 

elev în procesul de învățare nu trebuie eliminate ci doar îmbunătățite printr-o abordare mai modernă a procesului 

instructiv educativ. În dorința de a schimba cu orice preț totul,riscăm să ignorăm valorile școlii vechi, valori verificate 

în timp.Parafrazându-l pe Aristotel ,pot spune că invațătura este amară dar roadele ei sunt dulci. Fuga de efortul 

intelectual, invățarea din plăcere doar nu sunt niște soluții . 

Le propun elevilor mei lectura unor texte literare actuale, diverse ,cu o problematică apropiată vârstei și 

întrebărilor lor ,dar texte de buna calitate. Elevii preferă dialogul, problematizarea și sunt foarte creativi atunci când 

realizează un portofoliu pe suport de hârtie sau când fac o prezentare powerpoint a unui curent literar sau a vieții unui 

autor. 

Încep întotdeauna prin le arăta de ce studiem literatura și ce anume învățăm în acest domeniu. Cred că  fără 

motivație, actul învățării este fie ineficient fie inexistent. 

Definirea aspectului metodic în predarea limbii și literaturii române și mai ales metodele de evaluare sunt 

prezentate în multe studii de specialitate care pot fi consultate de profesorii aflați la începutul carierei dar și a celor 

care simt că fără o documentare serioasă nu pot face față noului tip de învățământ, schimbărilor și provocărilor ce 

survin treptat în filozofia predării, învățării și a evaluării. 

De-a lungul timpului s-au conturat trei modele care oferă perspective diferite asupra felului în care literatura 

poate fi abordată în școală. Modelul cultural este centrat pe profesor, modelul lingvistic solicită participarea activă a 

elevului iar modelul dezvoltării personale este centrat pe elev. În învățământul românesc a predominat modelul 

cultural dar modelul dezvoltării personale începe să fie preferat în practica didactică, cu dezavantajul semnalat de 

profesori că nu este eficient în pregătirea examenelor de final de ciclu. Ar fi necesară o scurtă prezentare a fiecărui 

model didactic în parte. 

Modelul cultural centrat pe profesor transmite informații despre textul înțeles ca produs cultural iar accentul 

cade pe relaționarea receptării textului cu ajutorul unor cunoștințe teoretice și istorice precum genuri, epoci literare, 

curente și categorii estetice. Modelul acesta prezintă textul literar înțeles global, sintetic pentru că îl încadrează în 

istoria literaturii. Din păcate are mai puțină eficiență în înțelegerea caracteristicilor individuale ale textelor. 

Cel de- al doilea model numit lingvistic este asociat frecvent cu tehnici de analiză lingvistică iar accentul cade 

pe relația dintre forma limbii și mesajul literar și pe abilitățile de a descifra sensuri ascunse. Are deci un pronunțat 

caracter analitic și dă rezultate în primul rând în evidențierea particularităților fiecărui text studiat. 

Modelul dezvoltării personale centrat pe elev ,pune accentul pe valorizarea reacțiilor personale în receptarea 

textului și pe motivația elevului pentru lectură ,prin corelarea temelor și a aspectelor întâlnite în textele literare cu 

experiența personală a acestuia. Avantajul acestui model este că îi stimulează pe elevi determinându-i să evalueze 
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textele citite. Luate separat cele trei modele au atât avantaje cât și dezavantaje, de aceea se impune o abordare 

integrată. 

Ar putea apărea un al patrulea model care să își propună participarea activă a elevului prin valorizarea 

reacțiilor sale personale în receptarea textului. Totuși accentul trebuie pus nu numai pe motivarea elevului pentru 

lectură prin corelarea experienței personale cu temele și motivele prezente în textele literare ci și pe analiza conștientă 

a textului, atât de necesară în evaluările finale prin examene. 

În clasă, profesorul organizează o receptare dirijată a textului literar în sensul că îi învață pe elevi cum să 

citească un text. Nu trebuie să dictăm comentarii ci să îndrumăm elevii spre a-și forma competențele de lectură utile 

pentru dezvoltarea personală și profesională. De aceea există mai multe modalități de abordare a textului, identificate 

de studiile psihopedagogice și metodice. 

Abordarea ilustrativă constă în lectura unui text ilustrativ pentru un curent literar și identificarea împreună cu 

elevii a trăsăturilor marcante ale textului. 

Abordarea centrată pe punctele tari ale textului constă în identificarea elementelor cheie pentru interpretarea 

textului. 

Abordarea retorică -argumentativă constă în identificarea elementelor specifice discursului de tip 

argumentativ și analizarea acestora. 

Abordarea problematizantă pornește de la elementele surpriză ale textului, de la obscuritatea acestuia și 

dezvoltă gândirea critică a elevului. 

Abordarea tabulară identifică paradigmele semantice ale textului, câmpuri semantice,lexicale și corelații în 

plan denotativ și conotativ 

Abordarea din perspectivă comunicativă identifică rolurile de comunicare și interpretarea mesajului ca act de 

comunicare. 

Abordarea structurală este analiza pe niveluri de organizare a textului fonetic, morfosintactic. semantic etc. 

Abordarea lineară folosită la prima lectură și la relectură este o progresie textuală prin conștientizarea 

așteptărilor ,anticipărilor și formarea structurilor comprehensive. 

Abordarea afectivă- emoțională prezintă reacțiile de identificare sau de respingere prin corelarea textului cu 

experiențele personale ale elevului. 

O mare provocare în procesul instructiv educativ este evaluarea prin probele orale și scrise. Pentru a mări 

obiectivitatea evaluării trebuie analizate metodele tradiționale și alternative ,cu avantajele și dezavantajele lor. 

Prin specificul său, limba și literatura română vizează și formarea competenței de comunicare verbală a 

elevului ,de aceea proba orală este frecvent utilizată ,ea asigură conexiunea inversă imediată și oferă posibilitatea de a 

trata diferențiat elevii ,prin adecvarea gradului de dificultate a întrebărilor. Elevul își poate manifesta originalitatea și 
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capacitatea de argumentare, de convingere auditorului. Probe orale sunt este mare consumatoare de timp pentru că 

elevii sunt evaluați individual, nu sunt obiective pentru că întrebările au un grad de dificultate diferit. În plus, proba 

orală defavorizează elevul timid. 

Proba scrisă este de asemenea recomandabilă deoarece elevii au șanse egale, având de rezolvat același subiect, 

iar obiectivitatea evaluării crește. Comparativ cu proba orală,  sunt evaluați mai mulți elevi între-un timp mai scurt. 

Metodele alternative de evaluare propuse de Serviciul Național de Examinare și Evaluare sunt observarea 

sistematică a comportamentului elevilor ,investigația ,proiectul, portofoliul și autoevaluarea. 

Observarea sistematică  a comportamentului elevilor este realizată în cadrul orelor de curs furnizând 

informații utile pentru că el este urmărit în activitatea lui cotidiană, prin gradul de implicare efectivă la activitățile pe 

grupe sau frontale. Practic această observare constantă a elevului se poate concretiza prin fișă de evaluare ,scara de 

clasificare( Likert), fișa de control. 

Investigația poate fi individuală sau de grup, ea începe, se desfășoară și se încheie în clasă. 

Elevul primește o sarcină prin instrucțiuni precise, el trebuie să înțeleagă și să rezolve sarcina oferind dovada 

utilizării unei palete largi de cunoștințe și capacități cum ar fi: cooperarea, flexibilitatea, creativitatea și inițiativa. 

Această metodă a investigației este utilă în cadrul orelor de receptare a textelor epice, lirice și dramatice. Îi obișnuiește 

pe elevi cu primii pași ai analizei textului literar. 

Proiectul este o metodă interactivă care îi solicită pe elevi în a realiza cercetări, activități pe grupe.Este o 

activitate ce începe în clasă, este continuată acasă și finalizată tot în clasă. Profesorul stabilește încă de la început 

modalitatea de desfășurare și de evaluare a proiectului pornind de la temă, planificarea activității, resursele materiale 

necesare, cum ar fi materialele bibliografice și data finalizării proiectului. 

Profesorul și elevii își împart roluri: profesorul este tutorele ce urmărește și coordonează pas cu pas realizarea 

proiectului. De asemenea, el are și rolul de evaluator la sfârșitul proiectului. 

La rândul lor, elevii își asumă mai multe roluri: secretar, moderator, timer și raportor. Avantajul proiectului 

este ca asigură coeziunea grupului și contribuie la dezvoltarea simțului răspunderii în vederea realizării sarcinii 

asumate. Proiectul este o activitate care poate oferi mai multe satisfacții elevilor prin exprimarea variată ,folosirea 

unui limbaj artistic sau științific oral și în scris. 

Portofoliul reprezintă cartea de vizită a elevului, o modalitate de evaluare complexă care include rezultatele 

obținute de elevi prin toate celelalte metode și tehnici de evaluare. Portofoliul urmărește progresul elevului de la un 

semestru la altul, de la un an la altul și include testele inițiale și finale ,proiecte ,fișele de lectură ,fișele de lucru, 

prezentările de carte etc. 

Prin realizarea unui portofoliu, profesorul are acces la o imagine complexă a personalității elevului și deschide 

calea unei comunicări lipsite de constrângeri și mai ales, oferă elevului posibilitatea de a-și  asuma responsabilitatea 

propriilor achiziții intelectuale. 
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În concluzie, metodele de evaluare moderne în limba și literatura română încearcă să țină pasul cu schimbările 

produse în societate și cu formarea unui tânăr capabil să comunice și să înțeleagă cine este, ce vrea să facă și să își 

proiecteze un plan de a se realiza profesional. 

Dacă testele Pisa au semnalat prezența analfabetismului funcțional adică sunt elevi care citesc și nu înțeleg 

mesajul textului, atunci cred că mai este mult de lucru în motivarea elevului de a citi mai mult și de a înțelege lumea în 

care trăiește. 

Aș mai adăuga faptul că tehnologia trebuie utilizată cu discernământ iar familia are un rol important în 

controlul asupra timpului acordat de elev cititului, scrisului și folosiri computerului. Fără o conlucrare între familie și 

școală în favoarea elevului, nu se poate realiza acest deziderat al formării și educării sănătoase a copilului. 
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APLICAȚII PRACTICE ALE METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE LA 

CICLUL PREŞCOLAR 

 

Prof. înv. preşc. Godiciu-Runcan Ileana-Maria, G.P.P. nr. 3 Sebeş 

. 

În prezent educația timpurie se focalizează pe dezvoltarea globală a copiilor, atât intelectuală, cât și 

socială, emoțională și fizică, cât și pe abordarea copilului ca și persoană activă, care ia parte la propria formare.  

Adaptându-se la societatea actuală, curriculum actual recurge la o serie de strategii prin care încearcă să 

asigure o transmitere a informaţiilor bazată pe înţelegere, pe interiorizare. 

Transpuse în actul didactic, metodele devin un instrument de relevare a unor informaţii ştinţifice în 

faţa celui care învaţă, o modalitate de transmitere-însuşire de cunoştinţe, priceperi, deprinderi în vederea 

atingerii unor obiective pe care cadrul didactic trebuie să le atingă.  

Metodele didactice au unul dintre cele mai importante roluri pentru reușita unei activități. De modul 

cum sunt ele organizate într-o activitate depinde în mare măsură dacă sunt sau nu atinse obiectivele stabilite. 

Metoda didactică reprezintă o modalitate pe care cadrul didactic o utilizează pentru a-i determina pe elevi 

(preşcolari) să găsească singuri drumul spre descoperirea unor soluţii la probleme teoretice sau practice cu 

care se confruntă în procesul învăţării.  

Activizarea predării-învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să-l implice 

pe copil în procesul de învăţare, urmărindu-se: dezvoltarea gândirii critice, stimularea creativităţii, dezvoltarea 

interesului pentru cunoaştere, în sensul formării lui ca participant activ la procesul de educare. Prin metodele 

activ-participative înţelegem toate situaţiile care scot copiii din ipostaza de obiect al formării şi îi transformă 

în subiecţi ai formării.  

Prin aceste metode se reînvie concepţiile „şcolii active” de acum 100 de ani şi ele răspund de asemenea 

şi cerinţelor actuale ale educaţiei, care pun accent pe implicarea elevului din proprie iniţiativă. Mobilul 

învăţării trebuie să fie deci unul interior: curiozitatea, interesul pentru acţiune, dorinţa de a investiga, 

curiozitatea, toate acestea activizează copilul şi facilitează învăţarea.  Prin metodele de învăţare activă procesul 

de învăţare ţine cont de interesele şi nivelul de înţelegere, de dezvoltare al copiilor şi totodată activitatea se 

bazează pe stimularea copiilor de a manipula obiecte, de a cerceta, investiga, de  căuta  și descoperii soluții, 

ceea ce asigură un transfer mai bun al informațiilor. Învăţarea bazată pe metodele activ participative conduce 

la dezvoltarea unor comportamente observabile precum:   comportamente de participare activă (copilul e activ, 

răspunde la întrebări, pune întrebări), gândire creativă (copiii au propriile interpretări, oferă sugestii), aplică 

strategiile de învăţare însuşite în situaţii diverse, metodele active ajută copiii să-şi construiască cunoştinţele, 

să înţeleagă.  



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

22 

 

Metodele activ-participative pe care le putem utiliza în grădiniţă, sunt multiple, des utilizate fiind: 

brainstormingul, metoda pălăriilor gânditoare, explozia stelară, metoda cubului, metoda ciorchinelui, metoda 

caruselul, metoda bulgărelui de zăpadă; 

• Brainstormingul: 

Una dintre metodele active prin care se dezvoltă gândirea laterală deoarece se manifestă prin generarea de idei 

diferite pentru rezolvarea unei probleme este Brainstormingul. Brainstorming se şi interpretează drept „asaltul 

de idei”. Este una dintre cele mai utilzate  metode active în grădiniţă, copiii fiind solicitaţi să găsească, fără 

teama de a greşi, soluţii la diferite probleme.  

Ex. Fiind întrebaţi cum va ajunge Moş Crăciun la ei dacă nu mai are sanie, copiii au răspuns: Renul Rudolf 

face o vrajă cu nasul; Cheamă un taxi; Le trimite prin poştă; Împrumută sania elfilor; O repară; Face o altă 

sanie; Face o magie ca să ajungă; 

• Metoda exploziei stelare: 

Este o metodă ce încurajează generarea cât mai multor idei cu ajutorul a 5 steluţe cu întrebări: „Cine?”, 

„Ce?”, „Unde?”, „Când?”, „De ce?”; 

Este folosită cu succes în grădiniţă în asociere cu material intuitiv, astfel stimulându-se  

gândirea preşcolarilor care reuşesc mai uşor să formuleze întrebări şi răspunsuri. Temele la care poate fi 

aplicată această metodă sunt multiple, vom da însă aici  un exemplu din activitatea cu tema: „Insecte”. Pe baza 

imaginilor cu insecte copiii, cu ajutorul celor cinci întrebări de pe steluţe, au formulat întrebări şi răspunsuri 

diverse precum: Cine mănâncă polen din flori? – albina, fluturele; Cine cântă toată vara? – greierele, cosaşul...; 

Ce insecte zboară? – albina, buburuza, musca, ţânţarul...; Unde locuiesc insectele? – în stup, în muşuroi...; De 

ce cântă greierele? – fiindcă îi place muzica, pentru ca să le distreze pe celelalte insecte, aşa munceşte el; Când 

ies insectele la lumină? –  vara, când e soare...; 

• Metoda pălăriilor gânditoare: 

E o metodă ce vizează generarea de idei din mai multe puncte de vedere prin interpretarea  

de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, 

verde, albastru şi negru. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul specific fiecărei pălării. 

Pălăria albă informează, pălăria roşie spune ce simte, pălăria galbenă face aprecieri pozitive, cea neagră 

identifică erori, pălăria verde generează idei noi, iar pălăria albastră concluzionează, clarifică. Cu ajutorul 

acestor pălării copiii formulează şi organizează idei despre o temă din mai multe puncte de vedere.  

Ca şi exemplu din activitatea la grupă vom da cazul poveştii „Ursul păcălit de vulpe”. Primind cele 6 pălării, 

copiii au interpretat roluri specifice pălăriei pe care o aveau. Astfel, pălăria albă a povestit ce s-a întâmplat cu 

cele două personaje, pălăria roşie şi-a exprimat mila, dar şi ironia faţă de urs, precum şi supărarea pe vulpe, 

pălăria galbenă a încercat să facă aprecieri pozitive spunând că ursul nu şi-a pierdut decât coada şi că el poate 

pescui cu labele, cea neagră a criticat-o pe vulpea şireată, care putea să îi dea şi ursului un peşte şi pe ursul 

care a fost lacom, pălăria verde s-a gândit că poate, a doua zi, va trece iar o căruţă din care vor cădea peşti, pe 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

23 

 

care îi va putea lua ursul, iar pălăria albastră a concluzionat că toate păţaniile ursului s-au întâmplat din cauza 

lăcomiei şi prostiei lui.  

• Metoda cubului: 

Este o metodă  prin care se explorează o situaţie din  mai  multe  perspective, oferind copiilor  

posibilitatea  de  a  dezvolta  competenţele  necesare  unei  abordări   complexe   şi  integratoare. Cerinţele de 

pe cub: descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează nu fac altceva decât să îi ajute pe copii 

să abordeze o problemă din mai multe puncte de vedere, să genereze astfel idei din mai multe perspective, 

toate ideile contribuind, până la urmă, la consolidarea şi clarificarea cunoştiinţelor despre o temă, la rezolvarea 

unei probleme. 

Ca şi exemplu, în cadrul proiectului tematic „Toamna”, prin această metodă, am consolidat  

şi evaluat legumele şi fructele specifice anotimpului. Astfel, copiii au descris, au comparat, au analizat legume 

şi fructe, au explicat ce se poate prepara din ele (aplică), au argumentat de ce le plac sau de ce nu le plac 

anumite legume sau fructe sau de ce e bine să le consumăm şi şi-au exprimat ideile care le vin în minte când 

se gândesc la fructe şi legume (asociază). 

Cele şase feţe ale cubului nu au făcut, până la urmă, decât să sintetizeze informaţiile despre  

temă, ajutându-i pe cei mici să o  privească din mai multe puncte de vedere. 

• Metoda Caruselul: 

Împărţiţi în 3-4 grupuri, copiii realizează câte un poster pe o temă dată. Când toate  

grupurile au terminat posterele, ele se expun pe pereţi, ca întru-un muzeu. Pe rând, fiecare grup trece prin faţa 

posterelor, completând şi făcând observaţii asupra acestora. La finalul turului galeriei fiecare grup îşi 

reexaminează posterul. Scopul nu este de a critica, ci de a exprima alte puncte e vedere. 

Exemplu: la finalul proiectului tematic „Vara” copiii au avut de realizat postere, în care au integrat elementele 

pe care le-au socotit specifice acestui anotimp: flori, insecte,  pomi, soare, iarbă, etc. Discuţile ulterioare i-au 

ajutat să înţeleagă ce alte elemente puteau fi integrate în poster. 

• Metoda bulgărelui de zăpadă 

Este o metodă în care se împletesc activitatea individuală cu activitatea pe grupe în vederea  

rezolvării unei sarcini. Metoda presupune mai multe etape. În prima fază se expune problema, în faza a doua 

copiii caută individual, apoi în perechi și în cele din urmă pe grupuri mai mari, timp de câte 5 minute soluții 

la problema expusă. La sfârșit grupurile își prezintă soluțiile și se stabilesc concluziile. Metoda are avantajul 

că implică activ copiii, le dezvoltă motivația, încrederea în ei, îi stimulează să caute soluții, să coopereze.   

Ex. În cadrul unei activităţi matematice copiii au fost întrebaţi: „Cum poţi măsura lungimea unei mese fără a 

folosi rigla?”  După ce au căutat soluţii individual, apoi în perechi şi în cele din urmă, în grupuri, preşcolarii 

au oferit următoarele răspunsuri: cu o sfoară, cu un fular, cu cu o carte, cu palma.  
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• Metoda ciorchinelui: 

Această metodă implică exprimarea de idei legate de o temă, idei între care se stabilesc  

conexiuni. E o modalitate de a realiza asociaţii între aceste idei şi de a descoperi noi sensuri ale acestora. 

Pentru asta se fac anumiţi paşi: se dă mai întâi o noţiune nucleu, se notează toate sintagmele la care se gândesc 

participanţii, se leagă ideile cu ajutorul unor linii, se formulează apoi alte idei, care decurg din cele anterioare 

şi tot aşa până la epuizarea ideilor. Ca şi reguli: orice idee e acceptată, nu se fac critici, notăm tot ce ne trece 

prin minte. 

Exemplu: Tema: „Toamna” S-a trecut în centrul unei foi noţiunea . „Toamna”. Copiii au enumerat categorii 

de elemente abordate în cadrul proiectului tematic despre toamnă: fructe, legume, flori, fenomene, munci de 

toamnă. Pentru fiecare categorie s-au enumerat alte elemente specifice: pentru flori – crizanteme, tufănele, 

dalii, brânduşe...., legume-varză, ceapă, usturoi..., fructe – mere, pere, nuci, prune.... fenomene – ceaţă, nor, 

ploaie..., munci – cules, prepararea unor produse, vânzare la piaţă.... 

Metodele expuse mai sus sunt doar un mănunchi din totalul celor pe care educatoarele le pot folosi 

pentru a stimula copiii să cerceteze, să investigheze, să caute soluţii, dar şi să accepte idei diferite de ale lor, 

să îşi dezvolte: atitudini de participare activă (copilul e activ, răspunde la întrebări, pune întrebări), capacităţii 

de a aplica strategiile de învăţare însuşite în situaţii diverse,  capacităţii de a înţelege, gândirea laterală (copiii 

au propriile interpretări, oferă sugestii); Aceste metode, prin faptul că se centrează pe activitatea preşcolarilor, 

valorifică într-un mod activ potenţialul acestora, permiţând abordarea conţinuturilor din perspective variate, 

diverse, ceea ce favorizează menţinerea atenţiei pentru o perioadă mai îndelungată de timp, asimilarea, fixarea 

şi păstrarea mai îndelungată a cunoştinţelor. 

 

Bibliografie: 

***, (2008), Curriculum pentru învăţământul preşcolar; 

http://www.psiholistic.ro/blog-psiholog-galati/gandire-laterala/  

http://lateralaction.com/articles/lateral-thinking/ 
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INNOVATION ET MOTIVATION DANS L’ENSEIGNEMENT DU FLE 

Prof. Bădură Iulia, C.N. „Emil Botta”Adjud, jud. Vrancea 

 

D’hier à aujourd’hui, les méthodes d’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère en général 

et du français en particulier sont nombreuses et variées.  

Elles se succèdent les unes aux autres dans le temps ou coexistent de façon durable. Elles portent des 

noms différents, tous aussi évocateurs les uns que les autres, comme méthode directe, méthode audio-

visuelle, méthode communicative, méthode interactionnelle etc. Dans l’ancien temps, chez nous, on 

apprenait le français dans les établissements scolaires et à l’université. Les méthodes qu’on utilisait étaient 

officielles, parce qu’elles étaient définies par le gouvernement, et traditionnelles parce qu’elles étaient 

adoptées par la tradition éducative du pays. Elles répondaient uniquement à un besoin: la réussite scolaire. 

Aujourd’hui, nos élèves vivent une situation délicate à tous les niveaux, surtout quand il s’agit de 

l’apprentissage de la langue française. Les élèves sont apeurés voire paniqués de cette langue trop difficile 

pour eux. Résignés à être capable à apprendre cette langue, nos élèves sont devenus démotivés. Quant aux 

spécialistes, ils ne cessent de confirmer l’importance de la motivation comme une Muse d’inspiration et 

élément sine qua non dans le processus de l’apprentissage en général, et dans celui de la langue française en 

particulier. 

La motivation est le facteur élémentaire essentiel dans notre vie, elle joue un grand rôle dans 

l’enseignement apprentissage. On peut dire que c’est la pierre de base qui aide l’élève à apprendre la langue 

étrangère ; en revanche la démotivation c’est le refus, le dégoût éprouvé à l’égard de l’école, elle se constate, 

souvent, chez les élèves qui ont des problèmes familiaux, le divorce, la dysplasie, la dioïque, etc. L’élève 

refuse complètement les études et l’école. Quant à l’a motivation, elle se définit ainsi : l’absence de 

motivation autodéterminée chez l’élève, on trouve chez l’individu l’incapacité d’apprendre les leçons et 

aussi il a toujours une mauvaise idée sur le succès qui n’est pas à sa portée. 

Comme celle de l’adulte, la motivation de l’élève est variable. Elle évolue en fonction de la 

compréhension qu’il a de lui-même et de son environnement, de même que des conclusions qu’il en tire. 

Outre cette perception générale, la motivation de l’élève est influencée par les perceptions spécifiques de soi 

: perception de la valeur d’une matière ou d’une activité, perception de sa propre compétence, aussi nommée 

« sentiment d’efficacité interpersonnelle », et perception du degré de contrôle qu’il pense avoir sur le 

déroulement et l’issue d’une activité proposée. 

Pour faire court, nous dirons qu’actuellement, ce qui émerge en didactique des langues pour les 

fonctions consacrées à l’apprentissage, c’est de pouvoir intégrer dans les classes, les résultats des recherches 

récentes issues des domaines tels que la didactique générale, la psychologie cognitive, le numérique, avec 

l’application d’environnements et d’outils favorisant la mobilité, les échanges et la collaboration entre les 

apprenants. 

Faire comprendre enfin, qu’apprendre à parler une langue, c’est aussi apprendre comment fonctionne 

la culture de cette langue lors d’une communication entre locuteurs natifs. Et pour cela, la vidéo, interactive, 

est un des meilleurs supports pour rendre le comportement culturel le plus fidèle possible, et l’intégrer ainsi 

dans son répertoire multiculturel. 
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Proiect didactic 

 

                                                Prof. înv.preșcolar: Burcuș Andreea Raluca 

                                                                               Unitatea de învățământ: Grădinița cu P.P. Nr. 12 Huși 

 

DATA: 26.02.2020 

NIVEL: I 

GRUPA: Mijlocie „ Piticot” 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: Burcuș Andreea Raluca 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.P. Nr. 12 Huși 

TEMA ANUALĂ:Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

TEMA SĂPTĂMÂNII:„ Cufărul cu emoții” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „ În căutarea cufărului cu emoții” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

ADP+ALA+ADE( DȘ ( A.M) + DOS ( A.P))+ ALA ( recreative); 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe; 

TIPUL DE ACTIVITATE : verificare și consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi; 

DURATA: 1 zi 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

➢ Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare. 

➢ Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 

apropiat; 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

➢ Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

➢ Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația; 

➢ Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date; 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

• Recunoașterea emoții și consolidarea numerelor în concentra 1-4, precum și a unor deprinderi practice. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

• Să raporteze numărul la cantitate; 

• Să raporteze cantitatea la număr; 

• Să ordoneze crescător numerele; 

• Să ordoneze descrescător numerele; 

• Să lipească materialele date pe ramă,  respectând etapele de lucru;      
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ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

1. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: Întâlnirea de dimineață (Salutul : Piticii s-au trezit, bună 

dimineața!,Prezența, Calendarul naturii, Împărtășirea cu ceilalți: Cum te simți astăzi? Ești vesel/ trist?,Activitatea 

de grup: Dacă aș o emoție, mi-aș dori să am culoarea…Noutatea zilei:„ Peter Pan, Clopoțita și prietenele sale”; 

          RUTINE:  igienă ,,Să ai mâinile curate/ Bine-i pentru sănătate/ Noi pe mâini ne-am murdărit,/  La baie am şi 

fugit!/ Rândul frumos îl formăm/Către baie să plecăm,/ Pe mânuțe ne spălăm,/ Este vremea să mâncăm; însuşirea 

deprinderii de a face curat după realizarea activităţilor:,,Noi cu toţii am lucrat/ Şi lucrul am terminat/ Lucrurile 

le-aşezăm/În ordine le lăsăm/Bucuroşi să ne-nvârtim/ Pentru că ştim să muncim!” 

           TRANZIȚII: „ Lecția de înviorare!”/„ Dacă vesel se trăiește!”„„Uite așa noi defilăm/ Trai la la la la  / 

Către baie ne-ndreptăm/ Tra la la la/ Pe mânuțe ne spălăm/ Tra la la la ”, „ Zboară rândunica”; 

2. ALA I: ACTIVITĂŢI LIBER ALESE  (CENTRE DE INTERES) :Artă:„Florile veseliei ”- pictură cu buretele; 

Știință: „ Emoțiile încurcare așteaptă să fie sortate”- sortare de imagini; Joc de masă: „Emoțiile prietenilor noștri” – 

îmbinare piese puzzle; 

3. ADE : ACTIVITĂŢI  PE  DOMENII  EXPERIENŢIALE : Domeniul științe și cunoașterea mediului  

(activitate matematică):,,În căutarea cufărului cu emoții” – joc didactic; 

 Domeniul om şi societate ( activitate practică) : ,,Rama emoțiilor” – lipire ; 

        4. ALA II : ACTIVITĂŢI LIBER ALESE  (ACTIVITĂŢI RECREATIVE) 

 Trenulețul veseliei – joc de mișcare;/Dansul prieteniei joc de mișcare;/Emoțiile de pe chipul meu-a joc imitativ; 

         STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, exercițiul, demonstrația, problematizarea, munca în 

echipă, munca independentă, jocul didactic, turul galerie; 

MIJLOACE ȘI RESURSE MATERIALE: floricele, bureți pentru pictură, paletă de culori, acuarele, piese puzzle, 

jetoane emoții, bagheta fermecată, panouri, cerculețe, bulinuțe cu emoții, zâne, scrisorile, cutii cu surprize, planșa model, 

rame foto, lipici, șervețele, elemente cu emoții; 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe; 

RESURSE UMANE: preșcolarii grupei mijlocii și educatoarea; 

EVALUAREA ZILEI: Se va realiza prin metoda ,,Piramida, Turul Galeriei/ Expoziții cu lucrările realizate’’ 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Curriculum pentru educație timpurie  2019, MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, BUCUREȘTI 2019; 

2.1001 idei pentru o educație timpurie de calitate – ghid pentru educatori, MARIA VRÂNCEANU, tipografia centrală, 

CHIȘINĂU, 2010 

 3. Dr. Mihaela Ionescu, Carmen Anghelescu, Cristiana Boca, Dr. Ioana Herseni, Cristina Popescu, Ecaterina Stativa,  

Dr. Cãtãlina, Ulrich Cornelia Novak ,,Repere fundamentale în învățarea și  dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere 

la 7 ani”, 2010. 

      Scenariul zilei  

 Dimineața va începe cu jocul liber al copiilor. Copiii aleg cum, cu ce și unde se vor juca. Când se apropie 

micul dejun, copiii sunt îndemnați să strângă jucăriile. 
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 După ce toți copiii au sosit și micul dejun a fost servit, propun să ne înviorăm, să cântăm și să dansăm „ Când 

am fost ieri la plimbare”. 

 ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ( ADP) 

 Activitatea zilei debutează cu Întâlnirea de dimineață,unde copiii au posibilitatea de a-și împărtăși ideile, de 

a-și manifesta starea de spirit și buna dispoziție. Copiii se așează pe scăunele, în semicerc, pentru a stabili contact 

vizual cu toți membrii grupei. Salutul (“Dimineaţa a sosit,/Toţi copiii au venit./În semicerc să ne adunăm,/Cu toţi să 

ne salutăm:/A-nceput o nouă zi/,Bună dimineaţa, copii!’’) Copiii răspund la salutul educatoarei. Salutul între copii se 

realizează cu ajutorul imaginilor de pe panou, pe un fundal muzical. 

              Prezența: Se realizează la panoului cu fotografiile copiilor. Preșcolarii sesizează și numesc absenții.  

 Calendarul naturii: Este completat în urma întrebărilor adresate de educatoare, cu privire la ziua săptămânii, 

anotimpul în care ne aflăm și la starea vremii. (-Ce zi a săptămânii este astăzi?; -În ce anotimp suntem?; -Cum este 

vremea afară?( este așezat acul indicator în dreptul imaginii care indică anotimpul și starea vremii din ziua respectivă); 

 Împărtășirea cu ceilalți: Cum te simți astăzi? Ești trist, vesel? Ce emoții trăiești? 

 Activitatea de grup se va realiza prin intermediul jocului „Dacă aș fi o emoție, mi-aș dori să am culoare… ”.  

În mijlocul nostru se află un panou cu pete colorate . Pe rând fiecare copil își alege un ecuson pe care și-l pune în piept. 

 Noutatea zilei: Coincide cu momentul de captare a atenției. Copiii o vor descoperi pe prințesa Clopoțica și pe 

prietenul ei Petter Pan care au pentru ei o scrisoare. Emoționați de întâmplarea prin care au trecut cei doi, hotărăsc să îi 

ajute. Realizează și ei că ,,unde-s mulți, puterea crește!’’și acceptă să fie transformați imediat în ajutoarele celor doi 

prieteni. 

            Anunțarea temei: 

       -Dragii mei, după cum aţi înţeles din scrisoare, astăzi îi vom ajuta pe cei doi prieteni să găsească cufărul cu emoții 

. Vom merge într-o călătorie alături de Petter Pan, Clopoțica și prietenele sale . 

      - Acum, haideți să lucrăm și pe cei doi prieteni să îi bucurăm! Copiii vor fi conduși spre centre prin tranziția: „ Lecția 

de înviorare” 

           Sunt deschise trei centre: La centrul ARTĂ – vom da viață unor floricele, folosind culorile fermecate și bureții;La 

centrul JOC DE MASĂ-  vom realiza puzzle-uri, descoperind numeroase  emoții; La centrul  ȘTIINȚĂ-  vom sorta 

jetoane în funcție de emoțiile transmise și vom căuta perechi pentru acestea;  

La expirarea timpului de lucru, vom face turul galeriei pentru a vedea ce au lucrat si ceilalți copii. 

Prin tranziția „Uite așa noi defilăm/ Tra la la la la  / Către baie ne-ndreptăm/ Tra la la la/ Pe mânuțe ne spălăm/ 

Tra la la la ” – joc imitativ. La revenirea copiilor în sala de grupă, aceștia se vor așeza pe scăunelele dispuse în semicerc. 

                   Dragi copii, pentru ca ați lucrat foarte frumos, și ați adus un zâmbet pe chipurile celor doi prieteni, vom 

juca  jocul „ În căutarea cufărului cu emoții”, iar la final, pentru a le face o surpriză celor doi prieteni , vom realize 

niter tablouri. Cei doi prieteni  le transmit copiilor că este timpul să demonstreze că sunt buni matematicieni și o să îi 

ajute în această călătorie. Copiii sunt împărțiți în două echipe: Echipa Clopoțica respectiv Petter Pan . Vor purta în 

piept simbolul echipei. Anunț copiii că în această călătorie vom întâlni cu siguranță și obstacole. Echipa care va reuși 

so treacă de fiecare obstacol, va primi câte un chip vesel. Cei care vor strânge cele mai  multe chipuri vesele, vor fi 

declarați câștigători.  În timpul călătoriei ne vom întâlni cu  Zâna Curajului, Zâna Bucurii și Zâna Tristeții, fiecare a 

pregătit o sarcina pe care trebuie să o rezolvăm,  pentru a merge mai departe în căutarea cufărului cu emoții. 
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 Explicarea regulilor jocului: 

Acum, că sunteţi pregătiţi pentru începerea jocului, să vă explic regulile:  

• Copiii sunt grupați în două echipe; Rezolvă sarcinile frontal/ echipă; Coechipierii se ajută; Sarcinile se 

ascultă cu atenție;Copiii rezolvă sarcina respectând urmele echipei sale; Răspunsurile corecte se aplaudă și se 

punctează; 

 Explicarea jocului:  

Copilul atins de bagheta fermecată ( Tiribam, tiribum să vină lângă mine acum ) va descoperi sarcina, o va analiza și 

rezolva. Vor participa pe rând toți membri echipei.  

 Jocul de probă: 

Copiii sunt rugați să închidă ochii și să numere în gând câte bătăi din palme se aud. 

           

             Executarea jocului:  

Sarcina nr. 1 – Zâna Curajului 

 Atașează cifra corespunzătoare numărului de emoții; 

Sarcina nr. 2– Zâna bucuriei 

Aruncă cubul și atașeză  tot atâtea elemente pe panou, cât indică cifra. 

            Complicarea jocului 

Sarcina nr. 3– Zâna Tristeții 

Echipa Petter Pan- Ordonează cifrele crescător. 

Echipa Clopoțica- Ordonează cifrele  descrescător. 

         Prin tranziția ,,Dacă vesel se trăiește ”se trece la activitatea din cadrul Domeniul Om și societate (activitate 

practică). Copiii sunt anunțaţi că la activitatea practică, vor realiza prin lipire niște rame. 

 INTUIREA MATERIALULUI 

- Ce ați primit pe măsuțe? 

- Pe măsuțe avem un coșuleț plin cu emoții, o ramă, lipici , o poză și servețele. 

 PREZENTAREA ȘI ANALIZAREA LUCRĂRII MODEL: Educatoarea le prezintă copiilor rama 

pregătită de ea. 

 EXPLICAREA ŞI DEMONSTRAREA TEHNICII DE LUCRU: 

Se explică şi se demonstrează copiilor pașii de lucru pentru realizarea ramei. 

Lipim prima dată poza, după care decorăm rama cu diferite emoții. 

Se numeşte un copil pentru  repetarea  modului de lucru în vederea fixării etapelor de lucru. 

 EXERCIŢII DE ÎNCĂLZIRE A MÂINII: Joc cu text şi cânt:„ Zboară rândunica” 

              După ce au înţeles modul de lucru  se trece la realizarea ramei . Le urez copiilor ,,Spor la lucru” , 

reamintindu-le  că trebuie să respecte paşii de realizare, fiind ajutaţi la nevoie. 

EXECUTAREA TEMEI DE CĂTRE COPIII: 

 Pe fond muzical copiii lucrează, punându-și în valoare creativitatea pentru decorarea ramei. Se va corecta 

poziţia corpului în timpul lucrului.  Se va urmări îndemânarea cu care copiii mânuiesc materialele puse la dispoziție. 

Copiii sunt supravegheaţi, iar celor care întâmpină greutăţi li se vor da indicaţii cu voce scăzută. Se fac aprecieri 
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globale şi individuale privind modul de lucru. Activitatea se încheie cu expunerea ramelor pentru a putea fi admirate şi 

apreciate (Turul galerei). Activităţile continuă în mod distractiv,  cu jocurile de mișcare „Trenulețul veseliei”; „Dansul 

prietenie”; „Emoțiile de pe chipul meu”- joc imitativ ; 

             Când toate activitățile au fost finalizate, se va realiza evaluarea zilei cu ajutorul metodei Piramida. La vârful 

piramidei, preşcolarii vor identifica cu ajutorul întrebărilor, ce au pierdut cei doi prieteni . Pe următorul nivel al 

piramidei, ei vor identifică cele două echipe care s-au străduit să îi ajute pe cei doi ,iar la baza piramidei, copiii vor 

așeza zânele  ce le-au pus obstacole în drumul lor. 

               FINALITATEA ZILEI: 

Se desfășoară sub forma unei petreceri, unde copiii primesc la rândul lor darurile din cufăr. Se fac aprecieri 

globale și individuale  referitoare la comportamentul copiilor în timpul activităților. 
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STRATEGĺĺ DĺDACTĺCE ĺNTERACTĺVE Şĺ ROLUL LOR 

ÎN EFĺCĺENTĺZAREA PROCESULUĺ DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

 

Roiniţă Daniela - Domnica  

Liceul Tehnologic ,,Virgil Madgearu’’  

Roşiorii de Vede 

 

      Strategia didactica este: 

- „un ansamblu de acţiuni si operaţii de predare-învatare în mod deliberat structurate sau programate, orientate în direcţia 

atingerii, în condiţii de maxima eficacitate a obiectivelor prestabilite”; 

- „ansamblul mijloacelor puse în lucru pentru a atinge scopul fixat începând de la organizarea materiala si alegerea 

suporturilor până la determinarea sarcinii de învăţare si a condiţiilor de realizare. Toate acestea vor depinde de 

obiectivele propuse a fi atinse si de fazele formarii trăite de subiect;  

- „o acţiune decompozabila într-o suita de decizii-operatii, fiecare decizie asigurând trecerea la secventa următoare pe 

baza valorificării informaţiilor dobândite în etapa anterioara. În acest sens, strategia devine un model de acţiune, care 

accepta in ab initio posibilitatea schimbării tipurilor de operaţii si succesiunea lor”; 

- „un grup de doua sau mai multe metode si procedee integrate într-o structura operaţională, angajata la nivelul activităţii 

de predare-învatare-evaluare, pentru realizarea obiectivelor pedagogice generale, specifice si concrete ale acesteia, la 

parametri de calitate superioara”;  

- „ansamblu de resurse si metode planificate si organizate de profesor în scopul de a permite elevilor sa atingă obiectivele 

date. Persoanele, localurile, materialele si echipamentele formează resursele, în timp ce modurile de intervenţie 

(abordare), formele pedagogice si tehnicile pedagogice constituie metodele”  

- „un ansamblu de procedee prin care se realizează conlucrarea dintre profesor si elevi în vederea predării si învăţării 

unui volum de informaţii, a formarii unor priceperi si deprinderi, a dezvoltării personalităţii umane”; 

 - „aspectul dinamic, activ, prin care cadrul didactic dirijează învăţarea” În acest context, al necesitaţii optimizării 

instruirii, strategiile didactice interactive reprezintă „instrumentele” ce pot fi valorificate de către profesor pentru a 

asigura eficienta procesului de învăţământ. 

      Notele definitorii ale strategiilor didactice interactive sunt următoarele:  

. Sunt „strategii de grup, presupun munca în colaborare a elevilor organizaţi pe microgrupuri sau echipe de lucru în 

vederea atingerii unor obiective preconizate (soluţii la o problema, crearea de alternative)”;  

. - „presupun crearea unor programe care sa corespunda nevoii de interrelaţionare si de răspuns diferenţiat la reacţiile 

elevilor”;  

- „au în vedere provocarea si susţinerea învăţării active în cadrul căreia, cel ce învaţa acţionează asupra informaţiei 

pentru a o transforma într-una noua, personala, proprie”;  

- „stimulează participarea subiecţilor la acţiune, socializându-i si dezvoltându-le procesele cognitive complexe, trăirile 

individuale si capacităţile de înţelegere si (auto) evaluarea valorilor si situaţiilor prin folosirea metodelor active”. 
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     Strategiile didactice interactive promovează o învăţare activa, implica o colaborare susţinută între elevi care, 

organizaţi în microgrupuri, lucrează împreuna pentru realizarea unor obiective prestabilite. Cadrul didactic plasează 

accentul nu pe rolul de difuzor de mesaje informaţionale, ci pe rolurile de organizator, facilitator si 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, însa, renunţând la vechile practici educaţionale rigide si uniforme, el devine 

organizator al unui mediu de învăţare adaptat particularităţilor si nevoilor beneficiarilor, facilitând procesul învăţării si 

dezvoltarea competentelor. Proiectând si realizând activităţi de predare-învatare-evaluare bazate pe strategii didactice 

interactive, cadrul didactic oferă elevilor multiple ocazii de a se implica în procesul propriei formari, de a-şi exprima în 

mod liber ideile, opiniile si de a le confrunta cu cele ale colegilor, de a-şi dezvolta competentele metacognitive.  

      Pentru a asigura dezvoltarea si valorificarea resurselor lor cognitive, afective si acţionale, pentru a-i „instrumenta” 

în vederea adaptării si inserţiei optime în mediul socio-profesional, este esenţială construirea unor strategii didactice 

bazate pe acţiune, aplicare, cercetare, experimentare. Astfel, li se va crea elevilor ocazia de a practica o învăţare de 

calitate, de a realiza achiziţii durabile, susceptibile de a fi utilizate si transferate în diverse contexte instrucţionale si nu 

numai. Beneficiind de o îndrumare competenta, având suportul unor profesori care îi respecta si sunt interesaţi continuu 

de ameliorarea nivelului lor de achiziţii si competente, elevii vor avea posibilitatea sa realizeze obiectivele învăţării si 

sa finalizeze cu succes aceasta activitate. În plus, si şansele lor de reuşita sociala vor spori considerabil.  

Strategiile didactice interactive au un rol determinant în activitatea instructiv-educativa, fiind prezente în toate etapele 

conceperii si realizării efective a acesteia:  

A) în faza proiectării, atunci când profesorul, raportându-se la celelalte componente ale procesului de învăţământ 

(obiective, conţinuturi, timp, forme de organizare etc.), elaborează strategia didactica 

Optima; 

B) în faza de desfăşurare efectiva a activităţii – strategia didactica devine un instrument concret care permite realizarea 

obiectivelor propuse; 

C) în faza (auto) evaluării, alături de alte componente ale procesului de învăţământ, strategia didactica devine “obiect” 

al evaluării profesorului, apreciindu-se, în funcţie de rezultatele obţinute, calitatea acesteia si gradul de corespondenta 

cu finalităţile, conţinutul, formele de organizare a procesului de învăţământ. 

Prezentam sintetic, în tabelul de mai jos, atât valentele formative, cât si limitele strategiilor interactive: 

 

ANALĺZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• formarea si dezvoltarea unor 

competente funcţionale, de 

tipul abilitaţilor de prelucrare, 

sistematizare, restructurare si 

utilizare în practica a 

cunoştinţelor;  

• crearea unui climat educaţional caracterizat printr-o aparenta 

dezordine;  

• consum mare de timp;  

• asimilarea unor informaţii eronate, în absenta monitorizării 

atente a profesorului;  
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o formarea si 

dezvoltarea capacităţii 

de cooperare, a 

spiritului de echipa;   

• formarea si dezvoltarea 

competentelor 

comunicaţionale;   

• formarea si dezvoltarea 

competentelor psihosociale;   

• formarea si dezvoltarea 

deprinderii de ascultare activa;  

• dezvoltarea capacitaţii 

empatice;   

• formarea si dezvoltarea 

capacitaţii reflective si a 

competentelor metacognitive;  

• formarea si dezvoltarea 

capacităţilor de investigare a 

realităţii;   

• formarea si dezvoltarea 

capacitaţii argumentative;   

• formarea si dezvoltarea 

capacitaţii decizionale;   

• formarea si dezvoltarea 

competentelor de negociere;   

• formarea si dezvoltarea 

competentelor emoţionale;  

• formarea si dezvoltarea 

capacităţii de a oferi feedback 

si de a fi receptiv la feedback-

ul primit. 

• „încurajarea” pasivităţii unor elevi, în condiţiile în care sarcinile 

nu sunt distribuite/asumate clar si în absenta monitorizării 

grupului;   

• dezvoltarea unei posibile dependente de grup în rezolvarea 

sarcinilor;   

• abordarea superficiala a sarcinilor de lucru;  

• dificultati în identificarea si evaluarea progreselor individuale  

• pot fi obositoare si solicitante pentru participanţi;  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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• stimulează creativitatea 

elevilor; 

• favorizează colaborarea 

elevilor în găsirea 

răspunsurilor; 

• stimulează dialogul între 

membrii grupului 

• dezvolta gândirea critica, 

creativa si laterala;   

• cultiva autonomia în învăţare;  

• dezvolta motivaţia pentru 

învăţare;   

• cristalizeaza un stil de învăţare 

eficient;  

• dezvolta capacităţile de 

interevaluare si autoevaluare;  

• dezvolta stima de sine;   

• cultiva spiritul participativ.   

• unii elevi muncesc şi pentru alţii; 

• unii elevi pot domina grupul; 

• productivitatea unor elevi mai timizi poate scădea atunci când 

puşi în situaţia de a colabora cu alţii; 

• generarea unei „gândiri de grup”;  

• acutizarea unor conflicte între elevi în condiţiile în care 

profesorul (sau liderul grupului de lucru) nu intervine ca 

mediator; 

• marginalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc alte 

opinii;  

• nonimplicarea unor elevi;  

 

STUDİU DE CAZ-METODA CUBULUĺ 

Creată de Cowan în 1980, metoda cubului presupune analiza unui concept, a unei noţiuni sau a unei teme prin 

proiectarea ei pe cele şase faţade ale unui cub, fiecare dintre ele presupunând o abordare distinctă a subiectului 

respective. Intenţia acestei metode este de a evidenţia, prin aceste şase faţade ale cubului, cât mai multe tipuri de operaţii 

mentale, corespunzătoare următoarelor categorii de cunoştinţe implicate în demersul de învăţare: 

• Faţada 1 se referă la / stimulează cunoştinţele empirice, raportate la capacităţile de identificare, denumire, 

descriere şi memorizare; 

• Faţadele 2 şi 3 se referă la / antrenează cunoştinţele intelectuale, implicând operaţiile de înţelegere, cele de 

comparare, de ordonare, de clasificare şi relaţionare; 

• Faţada 4 stimulează cunoştinţele raţionale, presupunând abilităţi analitice şi sintetice, raţionamente inductive 

şi deductive; 

• Faţadele 5 şi 6 antrenează cunoştinţele decizionale, valorizând capacitatea de a emite judecăţi de valoare 

asupra subiectului propus, de a lua decizii, de a construi argumente. 

Concret, în cele şase faţade ale cubului elevii trebuie să răspundă la următoarele instrucţiuni: 

• Descriere – cum arată? 

• Aplică – semnificaţii, surse de inspiraţie 

• Analizează - structură 
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• Compară – cu ce seamănă şi prin ce se diferenţiază? 

• Asociază – la ce te face să te gândeşti ? 

• Argumentează – pro sau contra 

Etape necesare pentru aplicarea metodei : 

- Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie,compară,analizează, asociază, aplică, 

argumentează ; 

- Anunţarea subiectului pus în discuţie ; 

- Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de pe una din feţele 

cubului. 

 Există mai multe modalităţi de stabilire a celor şase grupuri. Modul de distribuire a perspectivei este decis de 

profesor, în funcţie de timpul pe care îl are la dispoziţie, decât de bine cunoaşte colectivul de elevi. Distribuirea 

perspectivelor se poate face aleator; fiecare grupa rostogoleşte cubul şi primeşte ca sarcină de lucru perspectiva care 

pică cu faţa în sus. Chiar profesorul poate atribui fiecărui grup o perspectivă; 

.- Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe; 

- Afişarea formei finale pe tablă sau pe foi de flipchard în clasă. 

ANALIZA SWOT A METODEI CUBULUI 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• solicită gândirea elevului; 

• acoperă neajunsurile învăţării individualizare; 

• oferă elevilor posibilitatea de a-

şi dezvolta competenţele necesare unor 

abordări complexe deoarece presupune 

abordarea unei teme din mai multe perspective; 

• dezvoltă abilităţi de comunicare; 

• nu limitează exprimarea părerilor sau a punctel

or de vedere individuale; 

• lărgeşte viziunea asupra temei 

 

 

• are eficienţă scăzută în grupurile mari; 

• se poate stabili mai greu contribuţia fiecărui elev 

la rezolvarea sarcinii de lucru; 

 

  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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• -stimulează creativitatea elevilor; 

• favorizează colaborarea elevilor în găsirea răsp

unsurilor; 

• stimulează dialogul între membrii grupu-lui; 

 

• unii elevi muncesc şi pentru alţii; 

• unii elevi pot domina grupul; 

• productivitatea unor elevi mai timizi poate scăde

a atunci când sunt puşi în situaţia de a colabora cu 

alţii; 

 

 

Ţinând cont de avantajul major al metodei cubului – în timpul folosirii ei, elevii pot dobândi atât componente cognitive 

propriu-zise (informaţiile noi legate de subiectul, tema abordată), cât şi componente metacognitive (capacitatea de 

aînvăţa prin această metodă orice alt conţinut cognitiv), - mai ales pedagogii formaţi în spiritul programului de stimulare 

a gândirii critice recomandă utilizarea ei cât mai frecventă în practica şcolară. Ei accentuează în special flexibilitatea 

metodei, în funcţie de gradul de receptivitate al elevilor sau de nivelul lor de vârstă, profesorul putând opta pentru 3 -4  

faţade ale cubului.  
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Universul copilăriei 

Prof. înv. Preșc. Nițu Andreea 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.13, Focșani 

Componentă importantă a literaturii naţionale, literatura pentru copii include totalitatea creaţiilor care, prin 

profunzimea mesajului, gradul de accesibilitate şi nivelul realizării artistice, se dovedesc capabile să intre într-o relaţie 

afectivă cu micii auditori.  

Creaţiile literare adresate copiilor produc o impresie puternică asupra imaginaţiei şi sensibilităţii acestora, prin 

morala uşor de receptat. Toate aceste creaţii înfăţişează în imagini sinteza realităţii pe care oamenii au trăit-o, rezultatele 

experienţei lor de viaţă.  

Lumea poveştilor este construită pe o anume stereotipie a personajelor şi temelor, faţă de care copilul îşi 

manifestă simpatia sau antipatia. Adeseori tema creaţiilor literare pentru copii se sprijină pe conflictul dintre bine şi rău, 

dintre hărnicie şi lene, modestie şi îngâmfare, curaj şi laşitate, viclenie şi cinste, adevăr şi minciună. Şi, tocmai pentru 

că aceste creaţii literare-în speţă povestirile, creaţiile epice în versuri oglindesc, fie şi numai în imagini simbolice, 

sentimente adevărate şi calităţi reale, dăinuiesc fără a-şi pierde forţa dătătoare de viaţă. Dăinuiesc prin atmosfera de 

optimism degajată, prin varietatea subiectelor şi multitudinea însuşirilor pozitive pe care le pun în lumină şi a însuşirilor 

negative pe care le combat.  

Varietatea şi intensitatea trăirilor copiilor sunt legate de bogăţia de impresii pe care ei le primesc din povestiri, 

basme, poezii. „Interesul pasionat al copiilor ar trebui interpretat ca un interes provocat de o descoperire a cuceririlor pe 

care ei le-au făcut, în mod inconştient, în cursul primilor ani de viaţă.”(Montessori, Descoperirea...pag.254) Eroii 

poveştilor, povestirilor sunt personificări ale bunătăţii, dreptăţii, frumuseţii, curajului, cinstei, după cum altele sunt 

simboluri ale făţărniciei, laşităţii, răutăţii. Reliefarea calităţilor acestor eroi contribuie la constituirea acestora în modele 

etice. Mesajul artistic al operei, înţeles în varietatea semnificaţiilor sale de către micii auditori, contribuie la educarea 

acestora în spiritul unor virtuţi morale alese. 

 Literatura pentru copii investighează universul propriu de cunoaştere al copilului, năzuinţele, aspiraţiile lui cele 

mai înalte. Marea varietate a creaţiilor literare aparţinând unor genuri şi specii literare diferite, care se integrează în sfera 

literaturii pentru copii, evidenţiază receptivitatea copiilor faţă de frumos, cu condiţia ca acesta să fie accesibil.  

Preşcolarul este copilul aflat pe treapta apariţiei şi maturizării unor trăsături care vor permite iniţierea procesului 

pregătirii sale pentru şcoală şi, implicit, al procesului dezvoltării personalităţii sale. Realizarea acestor obiective 

presupune cunoaşterea psihologiei vârstei în întreaga ei complexitate genetică, funcţională şi structurală, astfel încât să-

i putem, efectiv, valorifica potenţialul şi perspectivele. În ultimă instanţă, tot ceea ce întreprindem, pe plan pedagogic, 

pentru instruirea şi educarea copilului de 3-6 ani, vizează dezvoltarea personalităţii acestuia. Este important a folosi, ca 

pe un factor pozitiv, legătura vie, la această vârstă, dintre acţiune şi cuvânt, ataşamentul copiilor pentru concret, în 

vederea stimulării tuturor proceselor de interiorizare a acţiunilor prin limbaj.  



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

38 

 

În acest stadiu, în care capacitatea de a conceptualiza este, încă, îndepărtată, iar gândirea concretă este 

dominantă, literatura, prin expresia ei plastică, sugestivă, exercită o uriaşă înrâurire asupra copilului. Ea lărgeşte căile 

cunoaşterii, îmbogăţeşte şi lărgeşte  experienţa cognitivă a copilului, integrându-l, treptat, în aria valorilor consacrate de 

lumea adultă.  

Literatura, în sine, ţine de necesitatea de a-l creşte pe copil într-o atmosferă verbalizată. Literatura destinată 

copilului îşi află funcţia deplină şi continuă din momentul în care copilul, intrat în vârsta preşcolarităţii, este apt să 

devină destinatarul unui mesaj mai complex. 

 Înţelegerea unor legi, elementare şi fundamentale, ale lumii, îi este înlesnită copilului prin specificitatea 

confruntărilor din lumea poveştilor, basmelor, a creaţiilor epice, în general, care se întemeiază întotdeauna pe ciocnirea 

dintre esenţă şi aparenţă, dintre lăudăroşenie şi modestie, dintre ascultare şi neascultare, adică pe ciocnirea dintre virtuţi 

şi defecte, dintre bine şi rău. Reprezentarea experienţei realului este, întotdeauna, direct proporţională cu calitatea şi 

cantitatea acestei experienţe, ca atare. Preşcolarul, mai ales când este integrat în sistemul grădiniţei, acumulează, 

indiscutabil, posibilităţi noi de percepere a existenţei, cu întâmplări relativ variate ce conturează un început de viziune 

asupra lumii.  

Multitudinea relaţiilor sociale, a modelelor cu care ia contact, prin intermediul literaturii, determină, la copilul 

preşcolar, o oarecare dependenţă a asimilărilor individuale de activitatea şi atitudinea colectivului de copii. Stabilind 

relaţii de comunicare din ce în ce mai complexe, generate de contactul cu literatura, limbajul copilului preşcolar 

marchează un salt hotărâtor asupra întregii structuri psihice prezente şi ulterioare. 

 Fiecare copil urmează un ritm propriu de dezvoltare şi îşi descoperă, în acţiunile desfăşurate, itinerarul gândirii 

sale în formare. Important pentru educatoare este să determine la ce nivel de maturizare psihologică poate situa 

activităţile pe care le propune grupei sale, pentru ca aceste activităţi să se integreze proceselor dinamice ale dezvoltării 

copiilor grupei sale. Pornind de la nivelul aspiraţiilor, al motivelor, al intereselor sau al posibilităţilor de înţelegere ale 

copiilor din grupa sa, educatoarea îşi proiectează activitatea, îşi formulează cerinţele. Întâmplările prin care trec eroii 

oferă copiilor soluţii la probleme practice concrete, oferă prilej la reflecţie, la a găsi noi soluţii în unele situaţii 

problematice, pentru ca inteligenţa şi imaginaţia copiilor să fie permanent şi cât mai amplu solicitată şi dezvoltată.  

În practica educativă din grădiniţe există preocupare, din partea educatoarelor, pentru îmbunătăţirea 

metodologiei desfăşurării activităţilor de educare a limbajului, îndeosebi privind contactul copiilor cu literatura, cu 

scopul declarat de a stimula creativitatea verbală a copiilor, de a cultiva la copii independenţa, fluenţa în gândire şi, 

implicit, în vorbire, şi de a-i pregăti pentru activitatea de învăţare din şcoală. Receptarea corectă a literaturii pentru copii 

deschide porţile spre cultură şi descifrează direcţiile dezvoltării copilului, căci proiecţia personalităţii acestuia începe 

din copilăria mică. În conturarea personalităţii copilului, vârsta preşcolară se constituie ca perioada celei mai intense 

receptivităţi, mobilităţi şi sensibilităţi psihice, perioada progreselor remarcabile în toate planurile şi, în special, în sfera 

sentimentelor. Este perioada în care se formează conduitele, se constituie structurile intelectuale, caracteristicile 

comportamentale de bază, reacţiile afectiv-volitive. 
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Vârsta preşcolarităţii este considerată perioada imaginaţiei, fanteziei, visării. Iar lumea basmului, a povestirii, a 

creaţiei epice în general, oferă terenul propice desfăşurării imaginaţiei, fanteziei, visării, îmbogăţeşte sfera vieţii psihice 

a copilului, îi incită curiozitatea, îl ajută să-şi contureze interesele, îi întreţine dinamismul.  

În procesul receptării conţinuturilor literare este antrenată întreaga activitate psihică a copilului. El iese din 

pasivitate, urmăreşte cu atenţie conţinuturile expuse, compară, analizează, face unele legături de cauzalitate, stabileşte 

anumite relaţii între virtuţile personajelor şi faptele acestora. Astfel, gândirea copilului este viu stimulată şi face posibilă 

înţelegerea semnificaţiei mesajului etic. 

 Creaţiile literare epice au o mare valoare etică. Ele contribuie la formarea conştiinţei morale, a unor trăsături 

pozitive de voinţă şi caracter. Oricât de simple în conţinut, creaţiile epice evidenţiază calităţile eroilor pozitivi şi, oferind 

modele etice, influenţează, şi pe această cale, formarea personalităţii copilului. Povestirea, basmul îşi află funcţia deplină 

şi continuă în momentul în care copilul este apt să devină destinatarul unui mesaj etic complex.  

Se poate conchide că literatura pentru copii este un mijloc deosebit de eficient de exersare a vorbirii sub toate 

aspectele (fonetic, lexical, gramatical), de formare a deprinderii copiilor de a-şi exprima cu uşurinţă gândurile, 

impresiile, de a le reda în mod inteligibil, cursiv, logic, deprindere care le este necesară în procesul însuşirii cunoştinţelor 

şi, mai ales, în activitatea şcolară viitoare.  

Rolul şi importanţa creaţiilor literare epice constau, aşadar, în valoarea lor cognitivă, etică şi estetică, în influenţa 

pe care o exercită asupra personalităţii, în formare, a copilului.  

În concluzie se poate observa ca problematica acestei teme invită la reflecţie, la studiu atent şi aprofundat al 

literaturii de specialitate şi la valorificarea experienţei proprii desfaşurate cu preşcolarii.  
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Afacere de succes. 

Aventura noastră la Bucureşti 

Prof.înv.primar Godja Adina Veronica,Şcoala Gimnazială Onceşti,Maramureş 

Echipa de proiect 

Elevii clasa a IV-a Neagotă Ioana Mihaela,Paşcu Alexandru,Opriş Alina 

 AFACERE DE SUCCES ,este proiectul nostru de educatie financiară pe baza căruia am fost selectaţi să participăm 

la Olimpiada Micilor Bancheri,Bucureşti,4 mai 2018. 

             Povestea noastră a început în anul şcolar 2016-2017,elevi simpli,de la ţară..elevii Şcolii Gimnaziale 

Onceşti,Maramureş.Timizi,am început să cunoaştem  noţiuni de educaţie financiară,alături de doamna prof.înv.primar 

Godja Adina Veronica.Am  participat la faza locală a olimpiadei,am realizat şi un proiect,dar neavând experienţă,fiind 

şi prea micuţi,nu am reuşit să ne calificăm la etapa naţională. 

            Nu ne-am descurajat,am muncit mult,am perseverat,iar in acest an şcolar ne-am pus serios pe treabă.Am realizat 

un proiect pe parcursul a patru luni, AFACERE DE SUCCES şi am reuşit ce ne-am propus:primii  calificaţi din judeţul 

nostru la etapa naţională a Olimpiadei Micilor Bancheri,Bucureşti ,4 mai,2018. 

Am plecat cu emoţii spre Bucureşti..era pentru prima dată când ajungeam la capitală. 

             Pe 3 mai am ajuns la Bucureşt.Obosiţi,dar curioşi şi dornici de aventură.După o zi de odihnă ,a sosit şi ziua 

concursului. 4 mai 2018 

Ne-am indreptat spre liceul Kretzulescu,unde a avut loc deschiderea Olimpiadei,discursul preşedintelui APPE, d-na 

Ligia Georgescu Goloşoiu şi ,repartizarea elevilor pe săli.Totul organizat exemplar,elevi ai liceului asteptându-i pe cei 

mic si conducându-i spre sălile de concurs.Noi trăiam pentru prima dată acest sentiment,un concurs asa de important,la 

Bucureşti. 

Pe hol au fost expuse lucrări practice ale elevilor.Am prezentat si noi un tablou realizat alături de colegii clasei noastre 
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După sustinerea probei scrise,care a durat două ore,elevii au fost repartizati pe 6 echipe.Programul cuprindea 

vizitarea unor bănci,a Ministerului Agriculturii.Maramureşul a fost repartizat să viziteze ALPHA BANK.Impresionant,o 

vizită de vis !Am aflat informatii despre istoria acestei bănci,despre actionari,dividente…dar cel mai important a fost 

cum ne-au tratat funcţionarii de la ALPHA BANK…SUNTEM VIITORII BANCHERI! 

Intervium Mihaelei pentru PRO TV. 

Tema  “Ce ai face dacă ai avea 10000 de euro?” 

Raspunsul Mihaelei:   Aş dota clasa noastră cu tablă interactivă,o parte din bani i-as economisi, iar altă parte – destinaţi 

spre copii buni la învăţătură,dar cu o situaţie material precară. 

 

 

 

 

A avut loc un schimb minunat de informaţii,un dialog constructiv….am primit despre această meserie,explicaţii 

la întrebările noastre.Judeţul nostru,Maramureş a pus întrebări pertinente, întrebări  pline de curaj ale unor elevi de 11 

ani.Micii bancheri au fost premiati de ALPHA BANK cu cadouri generoase pentru eforturile depuse de a ajuge la această 

olimpiadă. 
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Festivitatea de premiere. 

Emoţionant…TOT..organizare ,spectacol,premii.Pe locurile fruntaşe s-au clasat proiecte minunate,elevi 

eminenţiDoamna Goloşoiu a interactionat extraordinar cu elevii din diferite judeţe,captându-i cu informaţii interesante 

despre  educaţie financiară. 

 

 

 

Beneficiarii optionalului de educaţie financiară,pe lângă elevi ,sunt profesorii.Ei au datoria să transmită elevilor aceste 

informaţii,prin formarea unui comportament raţional în raport cu banii ,antrenând copiii în activităţi ce stimulează 

gândirea logico-creativă. 

Indiferent de vârstă,condiţie socială,meserie,toti avem nevoie de educaţie financiară.Ultimele studii au scos în evidenţă 

că România e pe ultimul loc în  Europa în ceea ce priveşte educaţia financiară.Nu trebuie irosit timpul ,nici 

informaţiile.Ele trebuie transmise micilor şcolari ,cei care vor devein micii bancheri,micii antreprenori. 
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Conferinţa Naţionalã – “Activitãţi extraşcolare – ghid de bune practici” 

“ Prietenii lui Harry Potter - Și școala mea e magică!” 

          Anton Mãdãlina – profesor limba şi literatura românã  Colegiul  Economic Cãlãraşi 

 

Tipul de activitate: literar-artistică, concurs (proiect educațional)  

Grup ţintă:  minimum 50 elevi din cadrul școlii;   2  cadre didactice din școalã;  părinţii elevilor implicaţi în 

proiect. 

 Profesor: Anton Mãdãlina, Colegiul Economic Cãlãraşi 

Scop: Valorificarea interesului elevilor pentru cărțile și filmele din seria „Harry Potter”, în vederea stimulării 

lecturii, apropierii școlii de școala de după școală (school after school sau școala de week-end), înzestrării elevilor cu 

acele capacități și atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la cerințele sociale.  

Obiective:  - să consolideze deprinderile de comunicare și de lucru în echipă; 

  - să contribuie la exersarea unor tehnici de documentare; - să încurajeze abordarea interdisciplinară a unor teme; - să 

creeze cadrul de exersare a creativității elevilor; - să asigure cadrul de exersare și de cultivare a diferitelor înclinații, 

aptitudini și capacități, de manifestare a talentelor; - să contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de 

specialitate a participanților;- să creeze condiții pentru implicarea într-o nouă activitate (artistică, de marketing etc.);  - 

să contribuie la recreerea și la destinderea participanților, precum și la petrecerea organizată a timpului liber.  

Rezultate aşteptate: Ca urmare a desfăşurării activităţilor propuse în cadrul proiectului „Prietenii lui Harry Potter” se 

aşteaptă următoarele rezultate: 

 a) Rezultate cantitative - un grup de iniţiativă - acţiune la nivelul  școlii pentru încurajarea lecturii și a 

interpretării creative a cunoștințelor dobândite; - școala realizeazã  un panou de popularizare a proiectului;-  CD-uri cu 

fotografii realizate în timpul desfășurării activităților  proiectului; 

 b) Rezultate calitative: Rezultatele preconizate ale proiectului vizează aplicarea cunoştinţelor corecte 

referitoare la diferite aspecte ale parteneriatului şi formarea de noi capacităţi şi competenţe. Utilizând diferite strategii 

de învăţare şi consiliere, activităţile desfăşurate cu elevii vor reuşi să consolideze deprinderile de comunicare și de lucru 

în echipă, să contribuie la exersarea unor tehnici de documentare, să încurajeze abordarea interdisciplinară, să creeze 

cadrul de manifestare a creativității elevilor. Rezultatele aşteptate sunt activităţi extraşcolare deosebite, o comunitate 

mai informată cu privire la modalitățile de stimulare a creativității copiilor, o imagine mai bună a școlii în comunitate.  

Resurse materiale: aparat foto, coli de scris, coli color, scrisoare de informare a părinţilor, materiale realizate 

pentru amenajarea panoului proiectului, lipici, carioci, acuarele, pensule, markere, foarfeci, calculator, xerox, 

imprimantă, videoproiector.  

Resurse de timp: 6 săptămâni  

SCENARIU: 1. Proiectare: Profesori și părinți, cu toții știm că elevii de astăzi nu mai au bucuria lecturii. 

Calculatorul, cu bunele și cu relele lui, le ocupă aproape tot timpul. Echipa de proiect  încearcă să valorifice cât mai 

bine în folosul elevilor întregul potențial al „pottermaniei”. Simpla prezentare a proiectului va face mai mulți copii și 

părinți să citească cele șapte cărți și să discute despre ele. Dezbaterile dintre echipele participante îi vor încuraja pe elevi 
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să învețe să vorbească în public și/sau să asculte. Concursurile (cu probe variate) vor consolida spiritul de echipă și de 

competiție și vor oferi participanților ocazia săși dovedească abilitățile și talentele.. Noi, profesorii și elevii din echipa 

de proiect, folosim lumea lui Harry Potter drept pretext pentru „reinventarea” școlii și pentru descoperirea picăturii de 

magie care se găsește în fiecare școală.  

2. Anunțarea activității:  

Titlul activităţii: ,,Să cunoaştem proiectul”; Tipul activităţii: conferinţa de lansare a proiectului  

Data/perioada de desfăşurare:  săptămâna 1; Locul desfăşurării: Colegiul Economic Cãlãraşi 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității 

etc.): 20 elevi, părinţi, 10 cadre didactice, directorul şcolii.   Responsabil: prof.Anton Mãdãlina, prof. Nechifor 

Georgiana; Beneficiari:copii, părinţi, cadre didactice.  

Metode/mijloace de realizare: conversația, explicația, convorbirea, aparat foto, coli de scris, scrisoare de 

informare a părinţilor, calculator, videoproiector.  

Modalităţi de evaluare: exprimarea propriilor păreri ale participanţilor.  

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Responsabilii proiectului vor face cunoscută intenţia de 

antrenare a elevilor în acest proiect. Se va prezenta scopul proiectului şi vor fi identificate obiectivele propuse. Vor fi 

prezentate aspecte din activitățile derulate în cadrul proiectului în anii anteriori. Va avea loc un schimb de idei între 

participanții la lansarea proiectului.  

3. Organizare:  

Activitatea nr.2: Titlul activităţii: Formarea echipelor de proiect;  Tipul activităţii: dezbatere, lucru în echipă ; 

Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 1;  Locul desfăşurării: sala de clasă stabilită . 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității 

etc.): minimum 30 elevi, 2 profesori, 5 părinţi;Responsabil: profesorii coordonatori; Beneficiari: elevi, părinţi, cadre 

didactice.  

Metode/mijloace de realizare: conversaţia, explicaţia, convorbirea, aparat foto, coli de scris, calculator, 

videoproiector.  

Modalităţi de evaluare: exprimarea propriilor păreri ale participanţilor. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 

5-10 rânduri: Proiectul este lansat în cadrul Consiliului elevilor. Șefii claselor prezintă proiectul la nivelul colectivelor 

din care fac parte. Elevii interesați merg să se înscrie la profesorii coordonatori. Ulterior, are loc tragerea la sorți a 

echipelor și activităților ce urmează a fi derulate. 

 Activitatea nr. 3  

Titlul activităţii: Prezentarea echipelor de proiect pe site-ul proiectului  

Tipul activităţii: expunerea, conversația   Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 2  

Locul desfăşurării: sala de clasă stabilită, spațiul virtual.  

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității 

etc.): minimum 30 elevi, 2 profesori, 5 părinţi. 

 Responsabil: profesorii coordonatori; Beneficiari: elevi implicaţi, cadre didactice, părinţi, partenerii de proiect.  
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Metode/mijloace de realizare: conversaţia, munca în echipă, exerciţiul practic, materialele adunate. Modalităţi 

de evaluare: evaluare practică. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:  școala participantă va posta pe 

site-ul proiectului www.harrypotter.ucoz.ro date despre proiect, echipele participante și activitățile ce se vor derula.  

 

Activitatea nr. 4  

Titlul activităţii: Amenajarea într-un loc vizibil a panoului „Prietenii lui Harry Potter” în școalã;    Tipul 

activităţii: activitate practică  

Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 3 ; Locul desfăşurării: coridorul școlii . 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității 

etc.): 5-10 elevi, 1-2 profesori; Responsabil: profesorii coordonatori.  

Beneficiari: elevi implicaţi, cadre didactice, părinţi, partenerii de proiect. Metode/mijloace de realizare: 

conversaţia, explicaţia, munca în echipă, activitate practică, aparat foto, materiale realizate pentru amenajarea panoului. 

Modalităţi de evaluare: evaluare practică. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Echipele de proiect vor 

realiza un panou cu titlul „Prietenii lui Harry Potter” ce va ilustra activitățile desfășurate în proiect și cele mai reușite 

creații ale elevilor.  

Activitatea nr. 5 

 Titlul activităţii: Concurs de desene, postere cu titlul „Și școala mea e magică!” Tipul activităţii: concurs ; 

Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 4; Locul desfăşurării: sala de clasă.  

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității 

etc.): minimum 10 elevi, 3 profesori și 2 părinţi. 

Responsabili: profesorii coordonatori; Beneficiari: elevi implicați, cadre didactice, părinţi, partenerii de proiect. 

Metode/mijloace de realizare: explicaţia, exerciţiul, munca independentă, munca în echipă, coli color, lipici, carioci, 

acuarele, pensule, markere, foarfeci, calculator, xerox, imprimantă. Modalităţi de evaluare: analiza produselor realizate 

de copii. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri. Sub îndrumarea responsabililor de proiect, vor realiza 

desene, postere și colaje pe titlul dat, individual sau în echipe. 

 Juriul desemnat va acorda 3 premii și 2 mențiuni. Toate lucrările realizate vor fi expuse pe holurile școlilor, iar 

cele 5 evidențiate vor fi postate pe site-ul proiectului www.harrypotter.ucoz.ro.  

Activitatea nr. 6  

Titlul activităţii: Concurs de harrypotterologie ; Tipul activităţii: concurs; Data/perioada de desfăşurare: 

săptămâna 5; Locul desfăşurării: sala de clasă. 

 Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității 

etc.): minimum 15 elevi, 2-3 profesori; Responsabil: profesorii coordonatori.  

Beneficiari: elevi ai claselor implicate, cadre didactice, părinţi, partenerii de proiect. Metode/mijloace de 

realizare: conversaţia, documentare, munca în echipă, fișe, coli de hârtie, markere Modalităţi de evaluare: discuţii de 

grup, prezentarea rezultatelor în faţa echipei de proiect, postarea pe site-ul www.harrypotter.ucoz.ro a echipajelor 

premiate. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: echipajele constituite în cadrul școlii vor avea de 

răspuns la cerințele unor probe de concurs care grupează discipline de studiu, imaginare și din școala reală: 

ierbologie+botanică, grija față de creaturile magice+zoologie, transfigurare+maTitlultică și fizică, poțiuni+chimie.  
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Activitatea nr. 7  

Titlul activităţii: Creație literară legată de lumea magică; Tipul activităţii: literar-artistică;  

Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 6 ;Locul desfăşurării: sala de clasă;  

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității 

etc.): minimum 20 elevi, 2-3 profesori; Responsabil: profesorii coordonatori; Beneficiari : elevi ai claselor implicate, 

cadre didactice, părinţi, partenerii de proiect. Metode/mijloace de realizare: conversaţia, documentare, muncă 

individuală, munca în echipă, calculator, coli de hârtie, markere.  

Modalităţi de evaluare: discuţii de grup, analiza produselor realizate și jurizarea lor, postarea materialelor 

evidențiate pe site-ul www.harrypotter.ucoz.ro Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: elevii participanți 

vor scrie povestiri, schițe, monologuri, poezii inspirate de cărțile din seria Harry Potter. Creațiile literare pot fi elaborate 

în limba română sau în limbi străine de circulație internațională și vor fi postate pe site-ul proiectului.  

Concluzii:  

Proiectul educațional „Prietenii lui Harry Potter - Și școala mea e magică!” a suscitat un viu interes din partea 

elevilor și cadrelor didactice implicate. Proiectul a fost proiectat astfel încât finalizarea activităților sale să se realizeze 

în timpul Săptămânii „Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Se dorește ca responsabilii de proiect să înscrie 

proiectul în competiția celor mai interesante activități desfășurate la nivel de unitate școlară în cadrul Săptămânii „Școala 

Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”.  
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METODE INOVATIVE DE PREDARE-APLICAȚII PRACTICE 

 

Prof.Pintilescu Cătălina 

Școala Gimnazială „Constantin Popovici”, 

 loc.Buhoci, jud. Bacău 

 

EXEMPLE DE ACTIVITATE OUTDOOR 

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII 

 
Pentru aria curriculară Matematică și știițe ale naturii, un program de educaţie outdoor axat pe ştiinţa mediului 

ar avea ca efect informarea elevilor cu privire la problemele de mediu din comunitatea lor, conştientizarea cu privire la 

impactul pe care acţiunile lor le au asupra mediului. 

TEMA PROPUSĂ: EU ȘI NATURA – investigarea unui mediu terestru 

• DOMENII ȘI APLICABILITATE: științele ale naturii, psihomotor,limbă și comunicare, estetic-creativ 

• CONDIȚIE NECESARĂ:Abordare inter și intradisciplinară 

• SCOP: Investigarea mediului înconjurător prin antrenarea simțurilor și a competențelor matematice în procedul 

de investigare; dezvoltarea socio-emoțională prin interacțiunea de grup 

• COMPETENȚE GENERALE (curriculum M.E.N.: 3590/5.04.2016) 

1. Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare pe baza unor fișe de lucru date 

2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă 

3. Utilizarea unor algoritmi cunoscuți în investigarea lumii vii. 

4. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice matematicii în comunicarea orală și scrisă. 

• COMPETENȚE SPECIFICE :BIOLOGIE/MATEMATICĂ 

1. Identificarea elementelor componente ale unui ecosistem- informații despre mediu inregistrate cu ajutorul simțurilor  

2. Utilizarea de mijloace şi metode adecvate explorǎrii/investigǎrii ecosistemelor-utilizarea unor ustensile specifice 

știițelor ale naturii. 

3. Formarea deprinderilor de documentare şi de comunicare. 

4. Prelucrarea datelor înregistrate şi elaborarea concluziilor-identificarea si cuantificarea rezultatelor inregistrate pentru 

factorii de mediu investigați. 

5. Demonstarea unui mod de gândire ecologic în luarea unor decizii. 

6. Demonstrarea înţelegerii consecinţelor propriului comportament în raport cu mediul 

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

1.Să identifice factorii de mediu  ce pot fi măsurabili si cuantificați din punct de vedere biologic si matematic. 

2.Să înțeleagă impactul acțiunii umane asupra mediului. 

3.Să stabilească interacțiuni în cadrul echipei/grupului. 

4.Să își coreleze acțiunile și rezultatele individuale cu cele ale echipei/grupului. 

5.Să identifice idei/soluții pentru rezolvarea unor sarcini pentru echipă/grup 
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CE VREM SĂ ÎNVĂȚAM? 

CONȚINUTURI FORMA DE REALIZARE 

Ce știm despre simțuri și organele de simț? Știu/Vreau să știu/Am învățat-completarea primelor 2 coloane 

Eu și natura Explorarea mediului din jurul școlii, exerciții practice de 

matematică, colectarea de materiale din natură 

Măsurarea unor corpuri lichide, solide prin metode 

convenționale si neconventionale 

Experimente 

Factori care influențează lumea vie Activități de ingrijire, masurarea factorilor de mediu cu 

ajutorul unor ustensile specifice  

Efectele acțiunii omului asupra mediului Activități de ecologizare a zonei cu vegetație  din jurul școlii 

Lumea în care trăiesc Realizarea și prezentarea unor postere cu mesaj ecologic 

Eu și lumea în care trăiesc Completarea diagramei ȘVAC 

 

      LISTĂ CU POSIBILE INTREBĂRI 

• Cum imi folosesc simțurile pentru a cunoaște ce se aflăîn jurul meu? 

• Care este povestea unei frunze, a unei flori, a unei pietre etc.? 

• Cum putem calcula suprafata unei frunze? 

• Ce se întămplă cu resturile vegetale de pe sol? 

• Cât cântârește o piatră mică?Dar una mai mare? 

• Cum calculam volumul unei pietre? 

• Cum putem calcula suprafata  si perimetrul terenului pe care il investigam? 

• Ce putem face pentru mediul în care trăim? 

• Cum am colaborat cu coelgii de echipă?Ce am învățat de la ei?Ce au învățat ei de la mine? 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

1. PREZENTAREA TEMEI ACTIVITĂȚII OUTDOOR-EU  ȘI NATURA-investigarea mediului inconjurător di 

apropierea școlii; 

2. ORGANIZAREA  GRUPULUI  

- elevii sunt organizați în două echipe: ECHIPA BIOLOGILOR-5 elevi și ECHIPA MATEMATICIENILOR-5 

elevi; 

1. DISTRIBUIREA MATERIALELOR SI USTENSILELOR CE VOR FI FOLOSITE IN INVESTIGAREA 

MEDIULUI 

- fiecare echipă primește materialele si ustensilele specifice; pentru ECHIPA BIOLOGILOR: termometrul pentru 

aer, termometru pentru sol, anemometru,busolă,  fileu pentru insecte, plicuri si pungi din hârtie,creioane si caiet 

pentru inscrierea datelor colectate; membrii echipei își impart singuri sarcinile de lucru; 

-pentru ECHIPA MATEMATICIENILOR: ruletă, balanță electronică,cilindru gradat, rigla, compas, raportor, hârtie 

milimetrica,creioane si caiet pentru inscrierea datelor colectate; membrii echipei își impart singuri sarcinile de lucru. 
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4. STABILIREA TRASEULUI , A ZONEI DE INVESTIGARE,  A TIMPULUI DESTINAT PENTRU 

ACTIVITATE 

-elevii sunt îndrumați pe traseul stabilit și spre zona  pentru investigare; 

-elevilor li se comunică că au la dispoziție 50 min. 

5. ECHIPELE STABILITE INVESTIGHEAZĂ ZONA ARONDATĂ 

       - biologii: vor măsura factorii abiotici din respectiva zonă, cu ajutorul ustensilelor , vor colecta material biologic; 

vor nota valorile obținute; 

       - matematicienii: vor afla perimetrul, suprafața de investigare, vor cântării diverse materiale biologice, minerale,vor 

afla volumele corpurilor date, vor număra organismele din suprafața măsurată, vor nota valorile obținute. 

      6. COLECTAREA DATELOR SI A MATERIALELOR  

      7. COMPLETAREA FIȘELOR DE OBSRVAȚIE 

      8. EVALUAREA REZULTATELOR- aplicarea unui chestionar elevilor 

FIȘA DE OBSERVAȚIE 

Zona 

 

ECHIPA BIOLOGILOR 

 

ECHIPA MATEMATICIENILOR 

FACTORI DE MEDIU/ EXEMPLE VIETUITOARE FACTORI DE MEDIU/NR.VIETUITOARE 

temperatura lumina vantul tip 

sol 

umiditate OBS. suprafața masa volumul OBS. 

aer sol 

1.            

2.            

3.            

4.            

EVALUAREA REZULTATELOR 

1. Ce aspecte ale activității v-au placut mai mult(puncte tari) și mai puțin(puncte slabe)? 

Puncte tari Puncte slabe 

  

2. Ce alte tipuri de activități de tip outdoor v-ar plăcea sa organizam în acest an școlar? 

3. Sugerati alte teme de studiu în afara școlii. 

4. Ce am învățat din această activitate? 

Bibliografie: 

1. Aprodu  D.,Ciuchi M.,Crăciunescu M.,Diaconu A.,Fâciu E.,Hussar E.,Sibișteanu L.-Psihopedagogie-

actualizări,conexiuni,perspective,Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2015 

2.  Cucoș C-Doxologia, decembrie 2012  

3.  Ionescu M. , Radu I. (coord)-Didactica Modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 200 

4.  Manual de educație outdoor  -Liflong Learning Programme 2010-2012 

5. www.didactic.ro 

 

http://www.didactic.ro/
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AVENTURĂ ÎN NATURĂ! 

Autor: TOIA VIOLETA 

Nivel: primar 

 

Data: iunie 2020 

Clasa: a IV-a 

Profesori/propunătoare: Cojocaru Andra, Toia Violeta, Cărăuș Simona, Ostafie Tabita 

Denumirea activității: Aventură în natură! 

Loc de desfășurare: Rezervația naturală Pădurea Gârboavele- jud. Galați- Gârboavele Zoo 

Scop:  

• Îmbogățirea cunoștințelor elevilor privind importanța mediului înconjurător 

• Formarea capacității de comportare adecvată în natură 

• Educarea dragostei pentru insecte, animale, plante. 

 

Obiective vizate: 

O1- Să răspundă la întrebări construind enunțuri logice și corecte. 

O2- Să precizeze importanța naturii. 

O3- Să denumească animalele întâlnite la grădina zoologică. 

O4- Să participe activ la jocul – expediție propus. 

 

Resurse: 

• Temporale: o zi (08.00 – 20.00) 

• Umane: elevii clasei a IV-a, cadrele didactice, părinții elevilor 

Parteneri: Rezervația naturală Gârboavele, părinții elevilor, 

 

Număr de participanți: 24 elevi, 8 părinți, 4 cadre didactice 

Tipul activității: Explorare în natură 
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Graficul activității: 

 

 

07:45 – 08:00 - Întâlnirea în fața școlii 

08:00 – 09:00 - Deplasarea de la școala nr. 28 la Rezervația naturală Gârboavele 

09:00 – 09:10 - Pregătirea colectivului de elevi 

09:10 – 12:00 - Vizită la animalele din grădina zoologică 

12:15 – 13:30 – Masa (picnic) în aer liber 

13:30 – 15:00 – Activități ludice: fotbal, volei, ping-pong 

15:00 – 15:30 – Pauza de odihnă 

15:30 – 15:45 – Instructajul pentru realizarea jocului-expediție 

15:45 – 18:00 – Desfășurarea propriu zisă a jocului – expediție 

18:00 – 18:30 – Pauză de gustare și relaxare 

18:30 – 18:45 – Pregătirea pentru întoarcerea acasă 

18:45 – 19:45 – Deplasarea de la Rezervația Naturală Gârboavele la școală 

 

 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

 În dimineaţă zilei de 25. 04. 2017, copiii se strâng în faţă şcolii pentru a se pregăti de plecare spre locaţia 

vizată în vederea desfăşurării activităţii extracurriculare. Locurile sunt ocupate în mijlocul de transport, loc în care se 

amintesc regulile de comportament pe durata activităţii.  

 La sosirea în cadrul „Rezervaţiei naturale Gârboavele Galaţi” se realizează planul zilei anunţând-se copiii 

despre etapele ce vor fi parcurse pe durata excursiei. Grupul se deplasează către Grădina zoologică, din cadrul 

Rezervaţiei naturale, unde sunt analizate şi urmărite comportamentele animalelor, mediul lor de viaţă cât şi trăsăturile 

lor specifice. Atât instructorii, copiii, cât şi părinţii pot aduce completări, nouatăți şi curiozităţi despre animalele 

întâlnite.  

 După vizita la Zoo, urmează o pauză în care se amenajează un loc potrivit pentru servirea mesei. Copiii au 

ocazia să pregătească împreună picnicul şi să strângă deşeurile rămase în urmă servirii mesei-picnic.  

 Timp de o oră jumătate, copiii pot participa la diverse activităţi ludice: fotbal (în aer liber), volei, tenis, ping-

pong, lectură, etc. , timp care garantează socializarea în condiţii optime cât şi o cunoaştere mai bună. În acest interval 

orar, învăţătoarea pregăteşte materialul necesar jocului-expediţie.  

 Înainte de începerea expediţiei este necesară o pauză-tranziţie, pentru asigurarea odihnei fizice.  

 Se realizează instructajul pentru realizarea jocului expediţie în care părinţii vor fi partenerii copiilor în 

desfăşurarea şi îndeplinirea sarcinilor propuse.  

Se trece la realizarea propriu-zisă a jocului; copiii vor fi împărţiţi în 4 echipe a câte 6 elevi şi doi părinţi şi vor primi o 

hartă cu traseul pe care îl au de parcurs, ca echipă.  

Echipa care va reuşi să parcurgă întreg traseul cât şi îndeplinirea corectă a sarcinilor, dar şi obţinerea unui timp 
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eficient va fi declarată câştigătoare şi va primi ca răsplată câte o medalie.  

 Jocul expediţie presupune câteva reguli, sarcini cât şi etape, pentru a spori spiritul de aventură al fiecărui copil 

cât şi atenţia, colaborarea şi respectarea ordinii logice a etapelor jocului. 

 

              

 

ETAPELE JOCULUI: 

 

* Copiii ajung la punctul de pornire menţionat de învăţătoare în instructajul anterior. Aceştia primesc 4 hărţi diferite, 

fiecare având câte un cadru didactic coordonator.  

* Hărțile conțin sarcini precum găsirea unor plante deosebite, numărarea animalelor de un anumit fel, efectuarea 

operațiilor de adunare/scădere/înmulțire/împărțire privind numărul de picioare/capete ale animalelor, efectuarea unui 

număr de pași, găsirea unor copaci sfecifici, realizarea unor obiecte creative cu mariale din natură, etc. 

* Fiecare sarcină îndeplinită valorează 10 puncte. Punctajul final este de 100 de puncte însemnând rezolvarea corectă 

a tututor sarcinilor cât şi pentru fiecare locaţia atinsă. Punctele sunt acumulate prin găsirea celor 10 locaţii pe baza 

indiciilor găsite corect.  

* Traseul prezintă şi câteva elemente capcană pentru a le spori atenţia cât şi o menţinere a interesului pentru 

participare.  

* Elevii vor descrie şi analiza traseul parcurs şi vor evidenţia dificultăţile întâlnite.  

* Câştigătorii vor explica strategia folosită, dar şi detaliile care i-au ajutat în obţinerea victoriei.  

* Fiecare copil va primi câte o diplomă de aventurier al naturii, iar câştigătorii vor primi şi medalii. 

 După finalizarea jocului se realizează o pauză de gustare şi relaxare în care se vor ilustra şi concluziile 

activităţilor desfăşurate în această zi.  

 Grupul de elevi este pregătit pentru întoarcerea la autobuz, realizându-se şi prezenţa, pentru asigurarea 

siguranţei.  

 Copiii se urcă în autobuz şi se deplasează spre şcoală. 

 

EVALUAREA ACTIVITĂȚII: 

• Aprecieri verbale asupra gradului de implicare în activităţi  

• Aprecieri cu privire la corectitudinea răspunsurilor  

• Aprecieri cu privire la originalitatea acestora. 

• Aprecieri globale asupra echipei câştigătoare. 

• Gradul de implicare în cadrul activităților desfășurte. 

• Compuneri, desene, articole realizate în urma desfășurării activității extrașcolare. 
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Calitatea educației 

Ed. Andrei Burlacu 

Grădinița Nr. 133, București, Sector 2 

 

           Scopul reformelor este de a îmbunătăți sistemul educațional și de a crea un mediu cât mai bun pentru elevi. 

Condiția generală a elaborării și implementării eficiente a reformelor este crearea unui sistem educațional în care: 

instituțiile să fie capabile să integreze modificările efectuate, modificările să nu determine scăderea calității, ci 

dimpotrivă să o îmbunătățească, reforma/politica educațională să fie „provocată” în permanență și să se adapteze la 

nevoile celor care „utilizează” sistemul –adică elevii.  

Astfel, există două seturi de aspecte conexe ce duc la îmbunătățirea sistemului educațional: (1) asigurarea calității 

în cadrul fiecărei componente a sistemului educațional, adică în cadrul „lanțului de servicii educaționale” și (2) 

mecanismul de sprijin al eforturilor de îmbunătățire a calității din școli (Rado 2001, 55). 

Când vorbim despre o educație de calitate la ce ne referim mai exact? În primul rând, trebuie să spunem clar la ce 

se referă educația. Astfel, prin educație înțeleg un întreg sistem din care fac parte elevii, profesorii și conținutul 

educațional. Tocmai de aceea, educația de calitate se referă la un complex de practici din tot mediul educațional, al cărui 

scop este să genereze rezultate raportate la stakeholderii educației (de la elevi, profesori până la directori de școli, părinți, 

Minister și asa mai departe).  

Calitatea educaţiei reprezintă ansamblul caracteristicilor unui furnizor şi ale programului acestuia prin care sunt 

îndeplinite aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate. În perspectiva acestei definiţii există o latură subiectivă 

(„aşteptările beneficiarilor” care diferă de la o unitate de învăţământ la alta), precum şi una obiectivă („standardele de 

calitate” care sunt aceleaşi atât pentru unităţile de învăţământ de stat, cât şi pentru cele din mediul privat) (Dumitru 

2011, 6). 

Calitatea educației curpinde foarte multe aspecte și există numeroase defin iții. Am ales să mă raportez la 

definiția folosită într-o lucrare de la UNICEF, lucrare ce a fost prezentată în cadrul Grupului Internațional de lucru 

despre educație (The International Working Group on Education) în Florența, Italia în anul 2000. Astfel, calitatea 

educației inglobează mai multe aspecte:  

a) Elevi care sunt sănătoși, bine hrăniți și  sunt pregătiți să participe și să învețe. Ei sunt sprijiniți în procesul de 

învățare de către familiile și comunitățile lor; 

b) Mediu sigur și protector care asigură resursele și facilitățile necesare învățării; 

c) Conținut care se reflectă în curriculum și materiale relevante; 

d) Proces prin care profesorii sunt bine instruiți, în care folosesc metode centrate pe elev;  

e) Rezultate care se referă la cunoștințe, abilități și atitudini, care sunt raportate la obiectivele naționale privind 

educația și participarea activă și pozitivă în societate. 
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 Punctul a) se referă la faptul că sistemele educaționale „lucreaza” cu ce primesc, adică lucrează cu elevii care 

vin școală în forma lor brută. Calitatea aceseti formei ține de viața copiilor de dinainte să fie implicați în sistemul formal. 

Caracteristicile cu care vine copilul direct în sistem poate influența parcursul lui educațional (de la starea lui de sănătate 

și nutriție, experiențele de dezvoltare psihosocială din copilărie, sprijinul familiei în procesul de învățare). Aceste lucruri 

sunt importante deoarece sunt „uneltele” cu care copilul se pregătește de viață. Dar ce se întâmplă cu copiii care nu au 

uneltele bine dezvoltate sau nu au deloc? Aici intervine rolul sistemului educațional, de a-i oferi copilului mediul propice 

în care se poate dezvolta, în care poate crește și învăța.  

 Punctul b) spune că înățarea se poate petrece oriunde, dar pentru a fi generate rezultate bune, trebuie și ca mediul 

în care se întâmplă învățarea se fie unul de calitate. Mediile de învățare sunt alcătuite din elemente fizice, psihosociale 

și de furnizare a serviciilor (UNICEF 2000, 8).  Elementele fizice se referă la calitatea facilităților școlii, numărul de 

elevi în clasă și mărimea claselor, legătura dintre infrastructura școlii și alte dimensiuni calitative –mediul de lucru al 

profesorilor, elevilor și metode folosite de profesori în învățare). Elementele psihosociale  se referă la: medii pașnice și 

sigure (spațiu primitor, non-discriminatoriu), comportamentul profesorilor, politici de disciplină școlară eficiente, non-

violență, medii incluzive. Elementul de furnizare a serviciilor este oferirea de servicii medicale. Odată ce acest mediu 

este unul cum am descris mai sus, elevii sunt pregătiți să învețe. Iar învățarea depinde de calitatea conținutului.  

 Punctul c) explică conținutul de calitate fiind programa școlară planificată și predată în școli. Obiectivele 

naționale pentru educație și rezultatele care traduc aceste obiective în obiective măsurabile ar trebui să ofere punctul de 

plecare pentru dezvoltarea și implementarea curriculumului. Conținutul include: curriculum centrat pe elev, non-

discriminatoriu, unicitatea conținutului local și național, alfabetizare, abilități matematice, abilități de viață, „peace 

education” (abilitatea de a preveni conflice și de a le rezolva în mod pașnic). Odată ce avem un curriculum de calitate, 

este nevoie ca acesta să fie plasat într-un proces educațional de calitate.  

 Punctul d) subliniază faptul că profesorii sunt un factor important în asigurarea unui proces educațional de 

calitate elevilor. Cheia succesului în performanța profesorului stă la baza legăturii dintre cât de bun cunoscător este al 

materiei predate și cât de bun pedagog este. Profesorul trebuie să fi trecut prin instrucție și formare adecvate, să participe 

la ore, să aibă o dezvoltare profesională continuă, să ofere suport pentru învățarea centrată pe elev, să folosească metode 

de participare active, să folosească mecanisme pentru feedback, să aibă mentalitatea că toți elevii pot învăța și să aibă 

condiții de lucru bune. În acest proces educațional contează și sprijiul și suportul pe care îl oferă școala, adică suportul 

administrativ și conducerea școlii, folosirea tehnologiilor pentru a reduce disaparitățile.  

Odată ce toate criteriile de mai sus sunt bifate, e important să vedem ce rezultate sunt așteptate. Astfel, aceste 

rezultate sunt efectele sistemului educațional, ele incluzând ce știu la nivel de informații și ce știu să facă elevii, 

atitudinile și așteptările pe care le au de la ei și de la societate (UNICEF 2000, 20). Ce fel de rezultate? Nu mă refer doar 

la realizările academice (note la evaluări, teste), ci și la evaluarea formativă pentru a îmbunătăți rezultatele, realizările 

cu privire la participarea în comunitate, încrederea de sine și învățarea pe tot parusrul vieții. Astfel, o educație de calitate 

are loc dacă toatele elementele de mai sus există și sunt de calitate. Există o armonie și o legătură între toate elementele, 

iar dacă un element nu este de calitate, rezultatele nu sunt nici ele de calitate.  
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Conform ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), educația de 

calitate are în componență mai multe elemente. Acestea se regăsesc în Figura 1.2. 

 

      Figura 1.2. Educația de calitate (Iosifescu 2011, 6) 

Pentru a evalua calitatea educației, în România sunt folosite standarde de evaluare a școlilor și metodologii de evaluare 

externă a școlilor. Setul de principii care a orientat întregul sistem de management și asigurare a calității în învățământul 

preuniversitar din România a fost enunțat și asumat prin Declarația de principii a ARACIP din noimebrie 2006. 

Principiile de realizare și funcționare a standardelor sunt standardele naționale, standardele unice pentru autoevaluare și 

evaluare externă, standardele cu caracter general, standardele comune pentru toate autoritățile educaționale cu rol de 

evaluare, monitorizare, control și standarde identice pentru subsistemul public și particular (Iosifescu 2011, 6).  

Astfel, există niveluri de realizare a calității în școli în funcție de standarde. Acestea sunt „calificative”: 

nesatisfăcător, satisfăcător, bine, foarte bine și excelent. Aceste niveluri sunt puse pe o scală de la neîndeplinirea 

standardelor la depășirea standardelor. În Figura 1.3. sunt detaliate aceste calificative.  

 

                                      Figura 1.3. Nivelul de realizare a standardelor (Iosifescu 2011, 10) 
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 Cine evaluează calitatea educației în România? Există două tipuri de evaluare: internă și externă. Pentru cea 

internă, fiecare institute își autoevaluează calitatea, iar pentru cea externă este responsabilă ARACIP, o instituție publică 

ce se află în subordinea Ministerului Educației Naționale. ARACIP are două roluri: (1) de a evalua calitatea educației 

oferite oferite de instituțiile și organizațiile furnizoare de educație și (2) de a acredita, autoriza unitățile de învățământ 

preuniversitar.  

 Pentru că am detaliat evoluția sistemului educațional și am vorbit despre ce este o educație de calitate, este 

important să vedem ce se dorește de la învățământul liceal din România. Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea 

şi diversificarea competenţelor-cheie şi pe formarea competenţelor specifice în funcţie de filieră, profil, specializare sau 

calificare (Ministerul Educației Naționale 2018). Cuprinde următoarele filiere şi profiluri:  

a. filiera teoretică, cu profilurile: umanist şi real;  

b. filiera tehnologică, cu profilurile: tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; 

c. filiera vocaţională, cu profilurile: militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 
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METODE INOVATIVE APLICATE LA PREŞCOLARI 

                                                                                             Prof.înv.preşcolar  Botiș Mărioara 

                                                                                                      Grădinița cu Program Normal nr.37 

                                                                                                      Baia Mare,Maramureş 

 

     În învăţământul preşcolar,metoda reprezintă modalitatea prin care copilul se angajează în descoperirea adevărului,prin 

care îi este facilitată asimilarea de noi cunostinţe.Pentru educatoare metoda reprezintă calea,demersul pe care îl situează 

pe copil în mijlocul unei situaţii de învăţare. 

            În vederea asigurării unei dezvoltări armonioase a preşcolarilor,metodele de fixare,consolidare şi evaluare a 

cunoştinţelor aplicate în învăţământul preşcolar au o importanţă deosebită,deoarece prin intermediul lor se evidenţiază gradul 

de înţelegere şi de fixare a cunoştinţelor,se constată nivelul de pregătire a preşcolarilor,urmând să se aplice eventualele 

măsuri ameliorative.  

    Diagrama Venn are scopul de a sintetiza sau de a restructura ideile extrase dintr-o povestire. Metoda se aplică cu eficienţă 

maximă în activităţile  de observare,povestiri,jocuri didactice ,convorbiri pentru sistematizarea unor cunoştinţe sau pentru 

restructurarea ideilor extrase dintr-o poveste. Cu ajutorul metodei teoria se transformă în practică şi obiectivele în cunoştinţe 

şi experienţe. 

   Diagrama Venn presupune studierea a două aspecte/cazuri prin comparaţie. Metoda necesită ca material didactic doua 

cercuri parţial suprapuse. În partea liberă a cercului din stânga se trec elementele specifice primului 

subiect/fenomen/obiect,în partea liberă a cercului din dreapta se trec elementele specifice celui de-al doilea subiect,iar acolo 

unde se suprapun cele două cercuri se trec asemănările dintre cele doua cazuri.In cazul preşcolarilor se folosesc imagini. În 

vederea aplicării acestei metode,este necesară parcurgerea următoarelor etape: 

    •Comunicarea sarcinii de lucru 

Între povestea Alba ca Zăpada şi Scufiţa Roşie există asemănări şi deosebiri. Educatoarea prezintă 

sarcinile de lucru,explicând preşcolarilor că vor completa cele două cercuri conform regulii:în cercul 

roşu vor aşeza imagini cu personaje care fac parte din povestea Scufiţa Roşie, iar în cercul verde vor 

aşeza imagini cu personaje din povestea Albă ca Zăpada ,iar  spaţiul galben care intersectează cele 

două cercuri  vor aseza imagini cu asemănările dintre cele două poveşti. 
•Activitate în grup sau în pereche 
Diagrama se completeaza mai întai individual de către fiecare preşcolar în parte,apoi se lucrează fie în perechi,fie pe 

grupuri mici.Între copii are loc schimb de informaţii,argumente,aprecieri,analize comparative şi se definitivează sarcina 

iniţială.  

•Activitate frontală 

 Se pregăteşte un poster sau o coală de carton mare, pe care se află realizată diagrama Venn ( două cercuri care se 

intersectează) şi materialul didactic format din imagini, siluete animale,personaje,desene.Se completează diagrama cu 

elemente,idei de la fiecare pereche/grup. Metoda are eficienţă sporită atunci când sunt studiate două cazuri prin 

comparare,evidenţiind foarte clar asemănările şi deosebirile dintre acestea. 

Avantaje ale utilizarii acestei metode: 

-stimulează învăţarea prin cooperare; 

-stimulează realizarea de analize comparative,argumentări,aprecieri; 

-este facilitat schimbul de informaţii; 

-dezvoltă spiritul de echipă,organizarea prescolarilor se poate face individual,pe grupe,frontal. 
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Dezavantajul metodei este acela că nu se poate stabili cu exactitate gradul de implicare al fiecărui preşcolar în 

activitate. 

 Învătarea prin cooperare - această metodă reprezintă o formă de învăţare în grup a copiilor,prin interacţiuni, astfel încat 

aceştia să poată lucra împreună,urmând ca fiecare membru al grupului să-şi îmbogătească performanţele proprii si să 

contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi membri ai grupului. Când abordăm învăţarea prin cooperare trebuie să 

ţinem seama de multiple cerinţe:  

-constituirea grupurilor eterogene ; 

-desfăşurarea activităţii din punct de vedere metodic; 

-monitorizarea grupurilor de către educator (urmăreşte activitatea, intervine la nevoie, îmbogăţeşte sarcinile, evaluează 

învăţarea); 

-responsabilitatea personală şi de grup; 

-climatul grupei.  

Această metodă reprezintă utilizarea, ca metodă instrucţională a grupului mic de copii, astfel încât aceştia să poată lucra 

împreună, urmând ca fiecare membru al grupului să-şi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea 

performanţelor celorlalţi membrii ai grupului.  

     Învăţarea prin cooperare are loc atunci când copiii lucrează împreună pentru a învăţa una şi aceeaşi problemă, 

pentru a explora o temă nouă sau a creea idei noi, combinaţii noi sau chiar inovaţii autentice. 

Învătarea prin cooperare se poate aplica cu succes mai ales la temele de recapitulare, sistematizare, consolidare, fixare, 

formare de abilităţi intelectuale şi practice, pe parcursul unei ore întregi sau secvenţial. 

Ce fac copiii? 

     Copiii studiază individual situaţia prezentată , îşi împărtăşesc ideile, se ajută unii pe alţii să înţeleagă şi să găsească 

soluţii. 

 Stau unii lângă alţii, explică celorlalţi ceea ce ştiu, discută împreună fiecare aspect al temei pe care o au de rezolvat, se 

învaţă unii pe alţii. 

 Ce face educatoarea? 

     Asigură ambianţa propice muncii în echipă, aranjând mobilierul din grupă în mod corespunzător. Ideale sunt 

grupurile în numar de 4-5 copii aşezaţi în jurul mesei. Stabileşte criteriul de grupare, stabileşte regulile de lucru 

.Explică foarte clar obiectivele activităţii,specifică timpul pe care îl au copiii la dispoziţie. 

Avantajele învăţării prin cooperare: 

     Discuţiile în grup ajută pe membrii acestuia să-şi repete şi să-şi fixeze noi cunoştinţe, să le proceseze pe cele noi si 

să-şi extindă bagajul de informaţii. Pe masură ce membrii grupului pun întrebări şi oferă explicaţii,ei se vad obligaţi să 

realizeze conexiuni logice, să-şi organizeze cunoştinţele, activându-li-se procesele de revizuire rapidă, care susţin 

procesarea informaţiei şi mecanismele memoriei. 

Aplicaţie - poster Pădurea 

Copiii îşi verifică cunoştinţele despre pădure, realizând un poster. Ei sunt împărţiţi în grupuri mici, fiecare grup având 

sarcini diferite. 

 -un grup desenează şi decupează animalele pădurii; 

 -un grup desenează şi decupează plantele; 

 -un grup desenează şi decupează casa şi persoana care îngrijeşte pădurea; 
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 -un grup pregateste fondul planşei în culori potrivite, apoi asamblează rezultatele celor trei  

             grupe. 

Toţi copiii analizează dacă ceea ce au realizat împreună reflectă cunoştinţele corecte şi dacă au fost redate corespunzător. 

Avantajele metodei : 

- îi motivează pe copii să obţină mai mult decât achiziţii strict personale, ci rezultate bune pentru echipă ; 

-membrii grupului se consideră, fiecare în parte şi ca  grup, responsabili pentru a face muncă de calitate ; 

-ei îşi oferă reciproc sprijin personal şi intelectual, bazat pe devotament şi grijă faţă de celălalt; 

-ei învaţă deprinderi sociale şi le folosesc pentru a-şi coordona eforturile pentru îndeplinirea scopurilor; 

-toţi membrii acceptă responsabilitatea de a conduce grupul;  

-toţi copii au performanţe  mai bune decât dacă ar lucra individual; 

-se fondează o varietate largă de forme de interacţiune (învaţare în cuplu, în grupuri eterogene), care facilitează apariţia 

sentimentelor de acceptare şi simpatie; 

-instaurează în grup buna înţelegere, armonia, conduita de facilitare a succesului celorlalţi. 

Bibliografie: 

Cerghit,.I.(2000),Metode de invatamant,Bucuresti,EDP; 

Breban,S.,Gongea,E.,Ruiu,G.,Fulga,M.,(2002),Metode interactive de grup,Bucuresti,Editura Arves. 
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METODE INOVATIVE DE PREDARE-APLICAȚII PRACTICE ȘI 

METODE DE REDUCERE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

PROF. ÎNV. PRIMAR DRĂGHICI MIHAELA 

LICEUL COBADIN,  

COM. COBADIN, JUD. CONSTANȚA 

 

Etimologia cuvântului metodă (gr. methodos, „metha” – „spre, către” și „odos” – „cale, drum”) ne sugerează 

semnificația metodelor didactice, în procesul de învățământ. Ele reprezintă așadar, calea de urmat, în vederea atingerii 

obiectivelor propuse; reprezintă drumul parcurs, în vederea aflării adevărurilor. Nu în ultimul rând, semnifică calea pe 

care o parcurge profesorul pentru a-i ajuta pe elevi să-și găsească propria cale de devenire. 

Metodele inovative de învăţare sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale încă de 

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

asigurând perfecţionarea şi optimizarea demersului educaţional. 

Cele opt soluţii împotriva abandonului şcolar se concentrează asupra importanţei de formare continuă a cadrelor 

didactice, atât de necesară pentru a putea reduce, cu profesionalism, rata abandonului şcolar. 

Metodele se bazează pe cele opt inteligenţe multiple. Acestea sunt: 

1. Implicarea elevilor în situaţii de viaţă concrete; 

2. Realizarea de activităţi în aer liber (outdoor activities); 

3. Activităţi extracurriculare; 

4. Peer training (peer education) – formarea unor competenţe/abilităţi în cadrul unor grupuri formate de elevi de 

acceaşi vârstă, clasă, sex, orientare religioasă, etc.; 

5. E-learning; 

6. Folosirea muzicii, artei, desenului, jocului, teatrului ca metode de învăţare; 

7. Dobândirea unor abilităţi de interacţiune între persoane – Team Building (construirea unei echipe eficiente este un 

proces de dezvoltare şi motivare a unui grup, astfel încât acesta să îşi atingă ţelul şi să devină o echipă eficientă). 

8. Learning by doing. Învăţarea prin practică în situaţii concrete. 

CLASIFICAREA METODELOR ŞI TEHNICILOR INTERACTIVE  

- Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: 

• Harta cognitivă sau harta conceptuală (Cognitive map, Conceptual map); 

• Matricele; 

• Diagrama cauzelor şi a efectului; 

• Pânza de păianjăn ( Spider map – Webs); 

• Tehnica florii de nufăr (Lotus Blossom Technique); 

• Metoda R.A.I. ; 

 

- Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: 

• Brainstorming; 

• Starbursting (Explozia stelară); 

• Caruselul; 

• Masa rotundă; 
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• Interviul de grup; 

• Studiul de caz; 

• Phillips 6/6; 

• Tehnica 6/3/5; 

• Fishbowl (tehnica acvariului); 

• Sinectica; 

• Metoda Delphi; 

- Metode de cercetare în grup: 

• Tema sau proiectul de cercetare în grup; 

• Experimentul pe echipe; 

• Portofoliul de grup; 

 

Metodele digitale se pliază perfect pentru generațiile prezente. 

APLICAȚIA DIGITALĂ KAHOOT 

  

Utilizarea aplicației digitale „KAHOOT” în lecții 

Kahoot! este o platformă  gratuită cu ajutorul careia se pot creea teste interactive. 

 A fost inventată pentru a fi accesibilă tuturor persoanelor, la clasă sau în alte medii de învăţământ din întreaga lume. 

Aplicaţia este folosită, acum, de peste 50 de milioane de utilizatori. 

Cum functioneaza? 

Crează 

    Creează un joc distractiv în câteva minute; il numim "kahoote". Poţi face o serie de întrebări , formatul şi numărul de 

întrebări depinde doar de alegerea ta. Poţi adăuga imagini, clip-uri video şi diagrame întrebărilor tale pentru a face testul 

cât mai plăcut. 

Joaca 

    Kahoot-urile se joacă cel mai bine în grup, de exemplu, o clasă. Jucătorii răspund întrebărilor de pe propriile 

dispozitive, în timp ce întrebările şi răspunsurile sunt afişate pe un ecran comun, pentru a uni lecţia.  Jocul  creaza un 
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"moment-foc de tabără" , încurajând jucătorii  să interacţioneze. 

Pe lângă puterea de a creea propriul kahoot, jucătorii pot să caute prin milioanele de jocuri deja existente. 

Distribuie 

    Învăţarea prin joc promovează discuţia şi impactul pedagogic, chiar dacă jucătorii sunt în aceeaş cameră sau în părţi 

diferite ale lumii. După un joc, încurajează jucătorii să creeze şi să distribuie propriile lor kahoot-uri pentru a 

aprofunda  

înţelegerea, stăpânirea şi scopul, precum şi pentru a se  angaja în discuţii peer-led .  

Importanța utilizări aplicației kahoot: 

• Obiectivitatea evaluării rezultatelor 

• Factorul uman implicat în evaluare este, prin natura sa, subiectiv, de aceea și actul evaluativ este influențat de 

subiectivism. Printr-o evaluare asistată de calculator elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau 

altul. 

• Feed-back imediat pentru elev și professor 

• Folosirea acestor aplicații asigură corectarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și astfel seama ce parte a materiei 

stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate proiecta  mult mai rapid activitățile de reglare. 

• Reducerea factorului stress 

Utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, relaxat. 

• Centralizarea și stocarea rezultatelor 

Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite crearea unei baze on-line cu 

informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluărilor și oferă o perspectivă de ansamblu 

asupra activităţii elevilor pe o perioadă mai lungă de timp. 

• Diversificarea modalităților de evaluare 

Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina şi monotonia. 

• Interactivitate 

• Dezvoltarea perspicacității, atenţiei, distributivității şi creativității. 

 

 

 

Pentru crearea unui cont se accesează pagina www.getkahoot.com, opțiunea Sign up for free! unde se vor 

înregistra datele personale. Pentru crearea unui test se alege comanda Quiz, care deschide pagina unde se vor înregistra 

datele testului. Prin opțiunea Ok, go! se trece la scrierea întrebărilor, apăsând, pentru fiecare întrebare nouă opțiunea Add 

question. Varianta corectă de răspuns, este marcată cu bifă. Pot fi atașate imagini sau filmulețe video, dacă răspunsurile 

sunt date după imagine sau filmuleț. Butonul Next, trimite către scrierea unei alte întrebări. Prin accesarea 
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opțiunii Save, întregul test este salvat și publicat, iar cu opțiunea I’m done se ajunge pe pagina unde testul poate fi 

accesat cu ajutorul opțiunii Play. 

Pentru a începe testul/ jocul, se deschide prima pagină a testului, unde se alege comanda Classic, pentru a oferi 

acces individual tuturor elevilor. După încărcarea testului se va genera un cod (pin), format din 6-7 cifre. Elevii pot intra 

în aplicația Kahoot, introducând acest cod. După opțiunea Enter, fiecare elev își va scrie propriul nume (Nickname), iar 

după opțiunea Ok, go! fiecare elev va fi înregistrat în joc și își va vedea numele la videoproiector. Cadrul didactic 

verifică dacă toți elevii sunt înscriși și pornește testul prin opțiunea Start. Apare întrebarea și apoi variantele de răspuns, 

cărora le sunt atribuite forme geometrice colorate. Aceleași forme geometrice apar și pe dispozitivele lor, de unde vor 

alege și vor atinge varianta corectă. După terminarea timpului sau după ce au răspuns toți elevii, va apărea situația cu 

răspunsurile tuturor. Prin comanda Next se va trece la întrebarea următoare. Pe dispozitivele copiilor va apărea, în timp 

real, culoarea verde, dacă au dat un răspuns corect sau culoarea roșie, dacă răspunsul a fost incorect. La sfârșitul jocului 

apare podiumul. Prin opțiunea Get results se văd punctajele tuturor elevilor. Rezultatele pot fi salvate în calculator prin 

opțiunea Save results  unde se vor vedea elevi care au răspuns corect și la care întrebări au fost și răspunsuri incorecte. 

Se pot aduce modificări testului, pe pagina de început, unde apar toate testele, cu ajutorul opțiunii Edit. 

Avantajele utilizării aplicației KAHOOT: 

• pentru profesori: – Îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare; 

– Ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale; 

– Dezvoltarea creativității în proiectare. 

• pentru elevi: – Îmbunătățirea abilităților digitale; 

– Dezvoltarea auto – controlului; 

– Înțelegerea reciprocă; 

– Dezvoltarea încrederii de sine. 

Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că sunt evaluați, 

sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul școlar, în educație și, de ce nu, în 

autoeducație. 
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,,PUNȚI DE PRIETENIE” - Proiect de parteneriat educational 

Prof. COSTELA RENATA GAVRILĂ 

Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae,, Vânători, jud. Galați 

 

ARGUMENT 

„Dacă picăturile de apă nu ar fi prietene, n-am avea râurile şi nu ne-am bucura de răcoarea lor; dacă soarele nu 

ar fi prietenul planetelor, nu ne-am bucura de culorile şi de parfumul florilor; dacă lumina n-ar fi prietena boabelor de 

rouă, n-am avea prospeţimea dimineţilor şi dacă frunzele copacilor n-ar fi prietene, n-am vedea verdele pădurii...Să ne 

privim în ochi cu blândeţe, să ne dăm mâinile şi vom vedea cât de bogaţi suntem căci stăpânim cea mai valoroasă 

comoară a lumii – PRIETENIA.” 

Copilul învaţă să se joace, să lucreze, să-şi desfăşoare activitatea într-un cadru organizat, la început într-o 

colectivitate, în grup, iar apoi în grupuri diferite. Aceasta îi dă posibilitatea de a comunica mai bine, de a se integra în 

cadrul acelui grup, de a deveni mai creativ, de a trage concluzii. Are posibilitatea de a învăţa din experienţa altora, de a 

deveni mai sociabil, de a lega prietenii. 

Considerăm că relaţia de prietenie nu e numai o posibilitate, ci şi o necesitate. La această vârstă,  şcolarii au 

nevoie să înveţe să ia în considerare punctul de vedere al altor copii, să facă schimb de idei şi să înţeleagă mai bine 

experienţele prieteniei lor. 

Colaborând cu copii dintr-o școală din altă comunitate, le vom trezi elevilor interesul pentru prietenie. 

Acest parteneriat sprijină dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze relaţiile cu sine şi 

cu ceilalţi. Dorinţa noastră se îndreaptă spre a stabili noi şi reale punţi de comunicare între copii- educatori –comunitate.  

 Scopul acestui proiect a vizat desfășurarea de activități educative extrașcolare în parteneriat cu altă unitate de 

învățământ și instituții de educație nonformală pentru elevii din clasele participante, alături de copii aflați în categoria 

grupurilor dezavantajate social, financiar, economic, copii cu CES sau alte dificultăți de socializare, integrare, adaptare 

la mediul educational cu ocazia Săptamâna Școala Altfel 2019 , Sărbătorile de Paște, 1 Iunie, Ziua Internațională a 

Copilului. 

 

 OBIECTIVE 

a. Privind elevii implicaţi în proiect 

 * dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între elevii şcolilor partenere; 

 * însuşirea unor norme de comportament civilizat; 

 * formarea deprinderilor de lucru în echipă; 
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 * dezvoltarea sentimentelor de prietenie cu toţi copiii, indiferent de condiţie materială şi socială; 

* consolidarea încrederii în sine prin acceptarea şi valorizarea propriei identităţi; 

* valorificarea pozitivă a  relaţiilor interumane, pe criterii de egalitate; 

 * educarea copiilor în spiritul toleranţei şi cooperării; 

 *  crearea unei atmosfere de destindere şi voie bună; 

b. Privind cadrele didactice: 

 * crearea unui mediu educaţional care să favorizeze dezvoltarea unor atitudini pozitive; 

 *  promovarea unor metode si tehnici noi de lucru cu elevii; 

 * realizarea unui management eficient la nivelul clasei şi a unei comunicări optime între partenerii implicați în 

proiect. 

BENEFICIARI: 

✓ direcți: elevii din școlile partenere: 31 elevi din clasa a II-a C, Școala Gimnaziala Nr. 22. Galați, 16 elevi din 

clasa a IV-a, Școala Gimnazială ,,Maria Grecu”, Odaia Manolache, alături de 12 copii aflați în categoria 

grupurilor dezavantajate social, financiar, economic, copii cu CES sau alte dificultăți de socializare, integrare;  

3 cadre didactice. 

✓ indirecți: părinți, comunitatea locală 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 

 I ,, Fii prietenul meu!”, - schimb de mesaje virtuale prin intermediul rețelelor de socializare Facebook, Skype 

( 1-7 aprilie 2019) 

 Activitatea s-a desfășurat în sălile claselor partenere. Elevii conduși de doamnele învățătoare și sub atenta 

supraveghere a psihologului școlar Violeta Morozan au realizat un schimb de mesaje virtual prin intermediul rețelei de 

socializare Skype. Fiecare grup ținta s-a prezentat, si-au exprimat dorința de a se imprieteni cu elevi din cealalta clasa, 

au facut cunoștință și au descoperit pasiuni și interese commune. Copii fiecarei clase au prezentat cate un scurt moment 

artistic de versuri, cantece si dans prin care sa-i impresioneze pe parteneri. Cu sprijinul doamnelor învățătoare au făcut 

schimb de adrese de mail si facebook prin care si-au transmis mesaje de prietenie si felicitari virtual, I cadru organizat 

si atent supravegheat. 

RESURSE: laptop, telefoane, tablete, conexiune lainternet.  

EVALUARE: fotografii, raport de activitate, filme de prezentare. 

 II. ,, Prietenie în cuvinte și culori,, - realizarea unei expoziții cu desene și felicitări realizate de copii pentru 

prietenii parteneri ( 8-14 aprilie 2019) 

 Activitatea s-a desfășurat în sălile claselor partenere. Elevii conduși de doamnele învățătoare și sub atenta 

supraveghere a psihologului școlar Violeta Morozan au realizat desene, felicitări și scrisori cu ocazia sărbătorilor de 

Paști. Corespondența între elevi s-a realizat prin tragere la sorți. Fiecare elev a putut să realizeze cîte o scrisoare sau 
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felicitare către un coleg din clasa parteneră căruia i-a adresat urări și gânduri de sărbătoare. Emoționant a fost momentul 

în care elevii au primit răspuns la corespondența expediată, consolidând astfel noua relație de prietenie. 

 Cu desenele și felicitările primite de la clasa parteneră, elevii au organizat câte o expoziție tematică de Paști, în 

cadrul sălilor de lectură ale bibliotecilor partenere.  

RESURSE: hîrtie, carton, creioane colorat, acuarele, foarfece, lipici, computer, flip-chart, panouri expoziționale, 

internet.  

EVALUARE: fotografii, raport de activitate, filme de prezentare. 

 III. ,, Școala Altfel – Jocurile copilăriei” ( 17 aprilie 2019) 

 Prima parte a activității s-a derulat în curtea Școlii ,,Maria Grecu,, Odaia Manolache. Elevii claselor partenere, 

împrțiți în cinci echipe mixte au desfășurat o competiție cu jocuri sportive distractive: ,,Lanțul baloanelor,, ,,Cărămizile,, 

,,Prinde mingea,, ,,Din cerc în cerc,, ,,Culesul cartofilor,, La finalul competiției elevii au primit diplome și premii 

asigurate de Comitetele de părinți ale celor două clase. 

 Partea a doua a activității a constat în drumeție la pădurea Gârboavele și vizită la Grădina Zoologică și Muzeul 

Satului Gârboavele. Elevii s-au putut cunoaște, au petrecut timp plăcut împreună și au legat noi prietenii.  

RESURSE:  baloane, mingi, foi hârtie, mingi, coșuri de plastic, cronometru, diplome, premii.  

EVALUARE: fotografii, raport de activitate. 

 IV. ,, Din suflet pentru suflet” (26 aprilie 2019) 

 Prima parte a activității a constat în realizarea unor felicitări și mesaje virtuale de Paști pe care elevii le-au trimis 

colegilor din clasa parteneră prin intermediul Massenger, Yahoo mail sau sms. 

 A doua etapă a activității a constat în oferirea de dulciuri și jucării colectate pe parcursul săpămânii 22-26 aprilie 

2019, cu sprijinul Primarului comunei Vînători și al Asociației Părinților ,,Dimitrie  Cantemir,, Galați. Elevii au trimis 

colegilor parteneri de proiect darurile Iepurașului sub forma unor punguțe cadou. Darurile au fost primite de elevi în 

urma unor sarcini distractive la care i-a supus ,,Iepurașul,, Bucuria descoperirii cadourilor a fost una pe măsură, iar 

momentul primirii cadourilor a fost împărtășit cu partenerii printr-o sesiune video prin intermediul rețelelor de 

socializare.  

RESURSE:  smartphon-uri, tablete, laptop, internet, dulciuri, jucării de pluș.  

EVALUARE: fotografii, raport de activitate. 

 V. ,, Zâmbete și flori” ( 18 mai 2019) 

 În cadrul acestei activități de voluntariat, elevii celor două clase împlicate în proiect au desfășurat câte o 

activitate în cadrul comunităților din care fac parte.  
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 În prealabil, elevii au realizat din hârtie colorată flori zâmbitoare pe care le-u oferit cetățenilor pe care i-au 

întâlnut pe stradă, în comunitățile din care fac parte: Galați, cartierul Micro 19, respectiv satul Odaia Manolache. Fiecare 

floare a fost oferită cetățenilor întâlniți pe străzi doar contra unui zâmbet. Elevii au reușit astfel să descopere cât de 

plăcut este să aduci zâmbetul pe buze oamenilor încărcați sufletește de problemele de zi cu zi și au învățat că un gest cât 

de mic poate crea unei persoane de lângă noi o stare de bine, măcar și pentru scurt timp.  

RESURSE:  hârtie colorată, foarfeci, lipici, bețe de frigărui, flori de hârtie.  

EVALUARE: fotografii, raport de activitate. 

 VI. ,, Împreună de 1 Iunie” (1 iunie 2019) 

 Activitatea s-a derulat în curtea Școlii nr. 22, Galați, cu elevii din cele două clase partenere, sub forma unui 

concurs de desene pe asfalt cu tema ,,Copilărie fericită,, . Elevii claselor a II a și a IV a au fost împărțiți în grupe mixte, 

și-au ales un spațiu pentru realizarea desenului și au creat lucrări minunate, colaborând pentru a surprinde în creațiile 

lor copilăria fericită. 

 Desenele au fost jurizate de doamnele învățătoare Pană Doina Iuliana, Gavrilă Costela Renata și psihologul 

școlar, Morozan Violeta. 

 Toți elevii au fost premiați cu diplome și dulciuri. 

 În finalul activității elevii celor două clase au interpretat cântece dedicate Zilei de 1 Iunie și și-au dăruit felicitări 

virtuale realizate în programul wardart .  

RESURSE:  baloane, cretă colorată, diplome, dulciuri, felicitări.  

EVALUARE: fotografii, raport de activitate. 

 

REZULTATE AȘTEPTATE 

Eficiența proiectului este marcată de: 

- Elaborarea și desfășurarea tututror activităților stabilite în comun pentru elevii din clasele participante, 

alături de copii aflați în categoria grupurilor dezavantajate social, financiar, economic, copii cu CES sau 

alte dificultăți de socializare, integrare, adaptare la mediul educational; 

- Întărirea comuniunii dintre persoanele implicate (elevi, cadre didactice, părinți); 

- Intocmirea portofoliului, realizarea de fotografii, desene, diplome; 

- Redactarea de articole în cadrul paginilor de website ale școlilor; 

Promovare, mediatizare și diseminare: 

- Mediatizarea proiectului în mediul on-line; 

- Popularizarea activităților în rândul părinților; 

- Realizarea de articole de specialitate în presa locală; 
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- Promovarea proiectului pe site-urile școlilor partenere. 

 Obiective realizate: 

 - dezvoltarea spiritului de toleranță și cooperare, a sentimentului de bucurie, relaxare și întrajutorare, alături de 

toți colegii, prevenirea sentimentului de inadaptare școlară, abandon.  
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PROIECT EDUCATIV - ANTREPRENORIATUL ÎNTRE REAL ŞI VIRTUAL 

 

Prof. Ec. Lespezanu Margareta 

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede, Teleorman 

 

Abilitatea de viață vizată: Abilităţi practice.  

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, promovararea culturii antreprenoriale în randul elevilor care doresc 

să inițieze o activitate independentă. 

Inițiator: Prof. Ec. Lespezanu Margareta 

1. Titlul proiectului: „Antreprenoriatul între real şi virtual” 

2. Locul desfășurării proiectului: Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede, Teleorman 

3. Durata proiectului: 16.05.2020 – 31.05.2020 

4. Contextul/ justificarea proiectului: Analiza comparativă realizată cu privire la încadrarea în muncă a 

absolvenților Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu” din Roșiorii de Vede arată o scădere de la 44%  în 2018 la 37% 

în 2019.  

5. Obiectivul general al proiectului: Cel puțin 16 elevi dintre cei 20 de respondenți să conștientizeze importanța 

antreprenoriatului în viitor; 75% dintre elevii din grupul țintă consideră că, după terminarea liceului, vor deveni 

antreprenori. 

6. Obiectivele specifice ale proiectului:  

6.1 Motivarea elevilor și a cadrelor didactice din cadrul instituției de învățământ să contribuie la îmbunătăţirea 

calității şi la consolidarea dimensiunii europene în educaţie;  

6.2 Elevii vor înțelege că învățarea temeinică va crea oportunitatea de a ocupa un loc pe piața forței de muncă, 

ajutându-i să fie mai bine pregătiți pentru ceea ce le oferă viața;  

6.3 Stimularea spiritului de echipă; 

6.4 Creșterea încrederii în sine a elevilor. 

7. Descrierea grupului țintă: Proiectul se adresează unui număr de 20 de elevi din clasele a X-a la care iniţiatorii 

desfășoară activitate de predare în anul şcolar 2019-2020.  

Elevii fac parte atât din comunitatea locală, cât și din localitățile învecinate. 

8. Relevanța proiectului: Proiectul este relevant pentru U.Î. în măsura în care: 

Contribuie la creșterea prestigiului unității prin obținerea de rezultate bune de către absolvenți. 

Instituția va fi ancorată în sistemul de învățământ european prin implementarea noilor metode și teorii de 

predare/evaluare. 

Contribuie la atragerea elevilor din comunitatea locală în clasa a IX-a. 

Proiectul este relevant pentru elevii participanți deoarece: 

Ajută elevii să dobândească acele compețente cheie care să-i facă competitivi pe o piață europeană a muncii, 

contribuind la adaptarea lor mai rapidă la schimbările generate de o economie bazată pe cunoaștere. 

9. Complementaritatea cu alte proiecte/programe, experiența anterioară. 
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Proiectul nu se va axa exclusiv pe concepte şi teorii ci mai degrabă vom utiliza exemple concrete şi studii de 

caz din experienţa proprie sau realizată chiar de elevi. Acest aspect echipează elevii cu o mai bună înţelegere a 

tematicilor noi, crescând gradul de intelegere, interes şi de participare. 

Proiectul oferă posibilitatea tuturor celor interesați de a-și crește performanța școlară și se bazează pe principiul 

egalității de șanse și nediscriminării. 

10. Descrierea activităților propuse în proiect și a rezultatelor anticipate: 

Activitățile din proiect au ca punct de plecare nevoile și cerințele elevilor.  

O parte din resursele materiale necesare bunei derulări a proiectului vor fi solicitate firmei partenere în proiect, 

SC CONTAB EXPERT SRL Roșiorii de Vede (chestionare), dar și unității de învățământ Liceul Tehnologic „Virgil 

Madgearu” din Roșiorii de Vede (cabinet Firme de exerciţiu).  

Întalnirea de lucru va avea durata de 2 ore. 

Activitatea va fi organizată pe etape astfel:  

- Formarea echipei de lucru a proiectului; Stabilirea responsabilităților fiecărui membru al echipei, stabilirea 

modalităților de comunicare în cadrul echipei; Constituirea unei comisii formată din elevi, cadre didactice, oameni de 

afaceri pentru interpretarea chestionarelor completate; Evaluarea inițială a cunoștințelor antreprenoriale ale elevilor prin 

aplicarea chestionarelor „Vreau să fiu antreprenor!”; Determinarea nivelului initial al competențelor antreprenoriale ale 

elevilor; Informarea elevilor și a factorilor implicați asupra rezultatelor activității; Întocmirea rapoartelor de activitate 

de către unitățile de învățământ implicate. 

11. Indicatori de realizare: 

Rezultate cantitative: 20 elevi interesati de mediul de afaceri; 20 chestionare „Vreau să fiu antreprenor!”; 1 

raport de activitate al unității de învățământ. 

Rezultate calitative: - creșterea prestigiului școlii în comunitate, la nivel local, județean și național.  

Indicatori de impact: Prin participarea la proiect, elevii dobândesc competențe de analiză și sinteză, de 

autoevaluare. Proiectul este un exemplu de bune practici pentru alți profesori care predau discipline economice. Prin 

parteneriate cu instituţii similare din țară, cu părinţii elevilor şi cu comunitatea locală, instituția de învățământ va reuși 

să asigure formarea şi dezvoltarea unui spirit de respect faţă de valorile naționale prin încurajarea toleranţei şi a 

dialogului intercultural, va ajuta elevii să dobândească competențe de muncă mai multe și mai bune, va îmbunătăți 

calitatea procesului de predare în instituțiile de învățământ, va sprijini la modernizarea sistemului național de educație 

și formare, îl va face mai inovator și va promova participarea tineretului în societate precum și construirea unei 

dimensiuni europene a activităților educative de masă. Măsura în care obiectivele vor fi atinse constituie un element de 

atragere a absolvenților de școala generală în a urma cursurile liceale la Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” din 

Roșiorii de Vede. 

12. Procedura de evaluare a rezultatelor: Interpretarea răspunsurilor date de elevi în urma aplicării 

chestionarelor. Se va întocmi un raport de activitate. 

13. Asigurarea efectului multiplicator al proiectului (gradul de trensferabilitate): Proiectul va fi prezentat, în 

luna iunie 2020, în cadrul comisiilor metodice, la nivel de unitate de învățământ. Proiectul poate fi preluat de catedrele 

disciplinelor economice și adaptat corespunzător. Proiectul va fi postat pe site-uri didactice pentru a fi utilizat ca 

exemplu.  
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14. Alte informații relevante: Proiectul poate fi îmbunătățit, în funcție de nevoile grupului de elevi. Anexele fac 

parte integrantă din proiect. Proiectul a fost realizat folosind experiența didactică, cunoștințele și competențele dobândite 

cât și experiența în domeniul antreprenoriatului. 

 

CHESTIONAR „VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR!” 

 Nume:          

2. Sex:  Masculin   Feminin 

3. Adresa E-mail:      

 Vârsta:      

 Au avut mama sau tatăl dvs. propria lor afacere?   Da  Nu 

 Dacă da, aţi vrea să lucraţi în cadrul acelei afaceri?   Da  Nu 

 Are una din rudele dvs., în afară de părinţi, afacerea sa proprie?       Da        Nu 

 Dacă da, îi ajutaţi vreodată în afacerea respectivă?    Da       Nu 

În ce măsură consideraţi că, în România, iniţiativele particulare de afaceri au şanse de reuşită?   

În foarte mică măsură 

În mică măsură 

Au șanse egale de reușită sau nereușită 

În mare măsură 

În foarte mare măsură 

Consideraţi că femeile şi bărbaţii au şanse egale în iniţierea unei afaceri ?   

Niciodată 

Foarte rar 

Foarte des 

Întotdeauna 

Nu știu/Nu răspund 
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Vă rugăm să ierarhizați principalele trei avantaje ale oamenilor de afaceri.   

  1. ………………………………………………………………….. 

  2. ………………………………………………………………….. 

  3. ………………………………………………………………….. 

Vă rugăm să ierarhizați principalele trei dezavantaje ale oamenilor de afaceri.   

  1. ………………………………………………………………….. 

  2. ………………………………………………………………….. 

  3. ………………………………………………………………….. 

Ce v-ar determina pe dumneavoastră să iniţiaţi o afacere ?   

Capitalul disponibil 

O idee nouă pentru mediul de afaceri 

Ambiția de a reuși 

Lipsa unui loc de muncă 

Altele  

În iniţierea şi dezvoltarea afacerii v-aţi putea baza pe:   

Familie 

Prieteni apropiați 

Împrumuturi bancare 

Parteneri de afaceri 

Nimeni 

Altele  

 Dacă intenţionaţi să începeţi o afacere, ce tip de afacere aţi începe?  (Vă rugăm să daţi detalii)  ___  

 Dacă nu intenţionaţi să începeţi o afacere, cum intenţionaţi să folosiţi experienţa acumulată în şcoală?  
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 Care dintre lucrurile menţionate mai jos consideraţi că reprezintă ingredientul cel mai important în 

succesul unei afaceri?  (Marcaţi o singură opţiune.) 

  Banii  Educaţia  Prietenii  Motivaţia  Altele (detaliaţi) 

Sunteţi dispus să investiţi timp pentru a participa la un activităţi în cadrul firmelor de exerciţiu?  

Da   Nu 

 Cum aţi auzit de această formă de învăţare?   ___________________________________________  

Vă mulțumim pentru participare! 
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EXPERIENȚA DIDACTICĂ PERSONALĂ ÎN ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE PENTRU MEDIU 

Profesor BUGA IONELA MĂDĂLINA 

Liceul Teoretic ,,Ioniță Asan”, Caracal, Olt 

 

 

 În școala mea organizez de mai mulți ani Proiectul de parteneriat județean ,,S.O.S. – Salvați Pământul Nostru”, 

care debutează în fiecare an școlar, în lunile noiembrie-decembrie, având ca finalitate Concursul județean cu același 

nume, desfășurat pe 5 Iunie – Ziua Internațională a Mediului Înconjurător/Ziua Mondială a Mediului, la care participă 

cadre didactice și elevi din școlile partenere în proiectul respectiv. Pe lângă concursul respectiv, proiectul prevede ca în 

fiecare lună să se desfășoare anumite activități școlare și extrașcolare, la clasă și în mediul înconjurător cu respectarea 

tematicii anunțate. De la an la an am avut surpriza și plăcerea să constat că numărul celor implicați de devine tot mai 

mare, atât în ceea ce privește adulții, cât și copiii.  

 Astfel, avem ocazia ca odată cu debutul primăverii, mai ales, dar și în Școala Altfel, să desfășurăm o serie de 

activități extrașcolare, pe bază de voluntariat, în aer liber. Suntem favorizați de faptul că, instituția școlară unde îmi 

desfășor activitatea, beneficiază de o curte interioară foarte mare, de o ,,grădiniță” (cum îi spunem noi) cu flori, tei 

bătrâni, cetină, poziționată în fața clădirii principale, la stradă, dar și de o seră pentru legume. An de an, toți cei implicați 

voluntar în acest proiect, elevi (dacă sunt minori solicităm acordul părinților) și cadre didactice, cu sprijinul conducerii 

unității școlare și al personalului didactic auxiliar, al părinților și bunicilor, reușim să dăm un aspect nou acestor spații 

verzi, să le oferim o utilitate, să le scoatem din anonimat, iar nouă ne oferim șansa de a forma o comunitate unită, 

animată de dragostea pentru natura în care trăim și pentru frumos.  

 Important de menționat sunt și deprinderile, aptitudinile formate sau spiritul de echipă care se declanșează, care 

ne mobilizează cu mic, cu mare, privind abordarea și desfășurarea diferitelor activități extrașcolare în natură, concurența 

și fairplay-ul dintre echipajele de elevi participante: cine a săpat cel mai bine?, cine are ronduri de flori mai frumoase?, 

cine este mai ordonat/organizat în desfășurarea activității?, cina a udat mai bine?, etc., în funcție de rezultate, echipajele 

fiind selectate și pentru etapele următoare care se desfășoară și după data de 5 Iunie, respectiv concursul și încheierea 

proiectului, până la vacanță de vară 

 Pentru a nu crea neînțelegeri și o concurență neloială,  sunt implicați elevii din toți anii de studiu, dar pe diferite 

activități, zile ș.a. Să luăm ca exemplu amenajarea grădinii de flori din fața instituției de învățământ. Debutăm, la 

începutul lunii martie prin tăierea trandafirilor, curățarea copacilor de ramurile uscate sau rupte, greblarea rondurilor de 

flori și îndepărtarea resturilor vegetale. Toate aceste activități sunt duse la bun sfârșit cu ajutorul elevilor voluntari dintr-

un/o anumit an de studiu/clasă. Urmează apoi săparea și amenajarea rondurilor de flori, unde anii anteriori am plantat 

flori perene, cum sunt trandafirii (pe care i-am pus în pământ toamna, protejându-i peste iarnă cu pet-uri, pe care le-am 

îndepărtat primăvara următoare când lăstarii erau, deja, viguroși), câteva tufe de levănțică sau diferite specii de arbuști 

cu flori ornamentale. Din fonduri personale, asigurăm și semințe de flori pe care le plantăm cu ajutorul altor echipaje de 

copii, flori multicolore, frumos mirositoare, care oferă ochilor trecătorilor încântare și imaginea unui spațiu curat, 

îngrijit, demn de o instituție de învățământ. Planificarea activității în grădinița de flori, dar și în restul spațiului școlii, 
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prevede și igienizarea acestui spațiu și curățarea de deșeuri, ambalaje sau hârtii, momente în care suntem ,,înarmați” cu 

mânuși de protecție, saci menajeri și alte ustensile de lucru. 

 În Școala Altfel, desfășurată cu precădere înaintea vacanței de Paște (luna aprilie), când timpul este mau frumos, 

beneficiem și de sprijinul părinților, și mai ales al bunicilor, care ne oferă atât suport moral și fizic, cât și sfaturi utile în 

organizarea și desfășurarea muncii în echipă și pentru eficientizarea timpului de lucru, unelte de lucru variate, semințe 

și răsaduri de flori și legume, pomi fructiferi și arbuști decorativi pentru plantat. 

Cu o altă ocazie, respectiv ,,Ziua Verde a Eco-Școlilor din România”, desfășurată în data de 29 octombrie 2019, la 

ora 12, elevi voluntari din clasa a XI-a, la recomandarea organizatorilor, au plantat un prun, în curtea interioară a liceului, 

în apropierea clădirii ce adăpostește centrala de încălzit. În momentul în care am prezentat la clasă (cu o săptămână 

înainte), inițiativa respectivă, elevii s-au oferit cu interes și plăcere, să participe. A fost aleasă locația plantării, cu acordul 

domnului director și la recomandarea administratorului instituției. Am ieșit în curtea interioară și sub atenta 

supraveghere a mea, respectiv a personalului didactic auxiliar, voluntarii au săpat o groapă cu dimensiuni 

corespunzătoare. În timp ce unii săpau , alți elevi au adus apă, în găleți, pentru udarea pomului fructifer. Liceenii de 

clasa a XI-a au dat dovadă de adevărați ,,apărători ai naturii” participând cu bucurie la plantarea pomișorului fructifer, 

manevrându-l cu atenție , angajându-se ca, până la terminarea liceului să poarte de grijă copacului și, de ce nu, să mai 

participe și la alte activități asemănătoare. Inițiativa lor a fost mediatizată pe site-ul liceului, a fost popularizată la clase 

etc. 

 Pentru a pătrunde și mai bine înțelesul efortului lor, faptul că sunt un exemplu pentru toți elevii și pentru 

comunitatea locală din care fac parte, le menționez și le indic nucul pe care, cu mai bine de zece ani în urmă, o anumită 

clasă de elevi l-a plantat, alături de alți pomi fructiferi, (dar fiind un an secetos, nu au rezistat pe parcursul verii). Mesajul 

pe care acest copac îl transmite peste ani rămâne valabil pentru toți: doar protejând frumosul naturii vom avea ce lăsa 

moștenire generațiilor viitoare. Acest mesaj și efortul infim pe care, noi, în joacă îl depunem, nu reprezintă foarte mult, 

dar constituie un reper, un punct de plecare pentru viitor. 

 Am menționat doar câteva din activitățile desfășurate cu elevii mei, pe parcursul anilor în mediul înconjurător 

și îmi doresc să le pot îmbunătății și diversifica. Erau multe de menționat și despre sera de legume sau acțiunile de 

igienizare si colectare selectivă a deșeurilor etc., dar sper într-o colaborare viitoare, cu toți agenții implicați în educația 

pentru mediu. 
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CONTEXTE NONFORMALE ÎN CONSOLIDAREA RELAȚIEI FAMILIE-ȘCOALĂ CA PARTENERI ÎN 

EDUCAȚIE 

 Prof. pentru înv. primar Lavric Mariana 

Colegiul I. Kalinderu, Bușteni 

Școala Gimnazială Sanatorială Bușteni 

 

Un vechi proverb nigerian spune că este nevoie de un întreg sat pentru a crește/ educa un copil (It takes a whole 

village to raise a child). Înțelepciunea milenară a poparelor a sintetizat în diferite forme un adevăr care nu doar că nu s-

a relativizat o dată cu trecerea timpului și transformarea civilizațiilor, dar care pare să fie mai actual decât oricând în 

această epocă a globalizării pe care o trăim și pe care ar trebui să ne-o asumăm cu egală responsabilitate. Care este acest 

adevăr? Copilul ca personalitate în devenire este un “proces” și un “produs” al întregii comunități.Cum cei mai puternici 

agenți educaționali ai comunității rămân familia și școala, unirea eforturilor lor în diferite context educaționale este 

vitală pentru a reuși în această misiune pe cât de nobilă pe atât de grea uneori, aceea de a ne crește/ educa frumos copiii. 

Comunicarea dintre acești “purtători de educație” este mult facilitată prin dezvoltarea de parteneriate care conferă o linie 

mult mai clară influențelor educative ce se doresc, de comun acord, a se constitui în experiențe de învățare și prilej de 

formare pentru copii. Există numeroase formule în care școala și familia dezvoltă aceste parteneriate, plaja de variație 

între cei doi poli-formal și nonformal- fiind destul de largă. Cum însă tendința actuală a școlii este de deschidere spre 

comunitate, de preîntâmpinre a nevoilor acesteia, de incluziune, activitățile extrașcolare, contextele nonformale devin o 

bună strategie de “naturalizare”, de așezare în firesc a eforturilor comune ale familiei și școlii în educarea elevilor. Este 

deja un fapt bine cunoscut că activităţile extraşcolare joacă un rol important în recuperarea copiilor cu CES, în 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora,  diminuând tensiunile emoţionale şi comportamentale, sporind 

încrederea în sine şi în ceilalţi, dezvoltând capacitatea de cooperare şi comunicare şi stimulând potenţialul cognitiv şi 

afectiv al fiecărui copil.  

Experiența noastră de colaborare cu părinții și membrii comunității de până acum ne-a dovedit că astfel de 

contexte nonformale permit crearea pentru copii a unor experiențe de învățare holistice, integratoare, în care, într-o 

manieră firească, familia și profesorii- cele mai semnificative persoane din viața lor, își conjugă eforturile, în același 

timp și în același loc, pentru a-i sprijini în acest efort continuu de asimilare a realității și de adaptare la aceasta. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate este o necesitate 

a activităţii didactice. Proiectul de parteneriat este reprezentat de un complex de activități specifice unei teme generale 

propuse, desfășurat pe o anumită perioadă de timp (semestru, an școlar), care se derulează conform unui plan de activități 

stabilit pentru a îndeplini obiectivele formale, nonformale sau socio-comportamentale propuse (specifice nevoilor 

grupului țintă din școală). Parteneriatul presupune participarea la o acțiune educativă comună, comunicare și colaborare 

eficientă între participanți, interrelaționare, acceptarea rolului fiecărui participant (Băran-Pescaru, 2004), toate acestea 

ducând la dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor implicați. În cadrul parteneriatului activitățile sunt organizate 

de obicei în grupe sau în perechi, fiecare elev contribuind atât la propria formare cât și în cadrul procesului colectiv de 

formare. Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aduc un plus informaţional elevilor şi completează 

condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-formală şi informală întregeşte, completează 

şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 
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Pe parcursul anilor școlari trecuți, ca și  în acest an școlar, am derulat astfel de activități în care părinții, colegii 

profesori, dar și agenții educativi ai comunității (centrul cultural, muzeul, biblioteca), ne-au fost alături, sprijinindu-ne 

reciproc în efortul de a-i educa/ forma pe copiii și totodată elevii noștri.           

Unul dintre principalele scopuri ale unor astfel de proiecte și activități derulate în parteneriat cu părinții a fost 

valorizarea și totodată valorificarea valențelor educative ale relației dintre familie, comunitate și școală ca parteneri 

egali în recuperarea, formarea și integrarea elevilor cu CES.      

Printre obiectivele activităților și proiectelor derulate, subsumate acestui scop, se numără: cunoașterea și 

înțelegerea de către profesori a dinamicii relației părinte-copil și valorificarea caracteristicilor sale în potențarea 

influențelor educative ale familiei asupra copilului; cunoașterea de către părinți a dinamicii relației profesor-elev și 

valorificarea valențelor sale educative; însușirea de către părinți a unor strategii de relaționare și tehnici de lucru cu 

copilul specifice învățării elevilor cu CES, validate din perspectivă pedagogică, psihologică și științifică; creșterea 

gradului de încredere al părinților în instituția școlară ca partener indispensabil în educarea copiilor cu CES; consolidarea 

stimei de sine a copiilor prin validarea conferită de prezența și implicarea părintelui în viața școlară a copilului; 

optimizarea comunicării între familie-copil/elev-școală și alte instituții ale comunității; crearea unui climat afectiv 

favorabil asigurării unei stări de bine, de siguranță, de relaxare a elevului ca baza necesară în construirea unor situații și 

experiențe de învățare optime.  

Vom prezenta un proiect de parteneriat între Școala Gimnazială Sanatorială și Școala Gimnazială Regina 

Elizabeta, Bușteni.  

Titlul proiectului: „Culorile prieteniei” 

 Scop: Facilitarea procesului de integrare şcolară a copiilor cu CES prin art-terapie; 

Grup țintă: - copiii din învăţământul de masă şi copiii cu cerinţe educaţionale speciale din Şcoala Gimnazială 

Sanatorială și Școala Gimnazială Regina Elizabeta, Bușteni; cadrele didactice care lucrează cu copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale și din  învăţământul de masă, părinții elevilor participanți. 

Obiective: 

• Dezvoltarea unei atitudini de toleranţă şi înţelegere faţă de copiii cu CES şi nevoile acestora 

• Dezvoltarea personală a elevilor participanți, atât cu CES cât și tipic dezvoltați (dezvoltarea empatiei, creșterea 

stimei de sine, a comportamentului prosocial, diminuarea anxietății, etc.)  

• Prevenirea situaţiilor de criză educaţională declanșate de integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale 

• Formarea, utilizarea şi consolidarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile (desen, pictură, 

abilităţi practice, specifice nivelului de dezvoltare al copiilor cu CES) 

• Stimularea spiritului de comunicare şi cooperare în munca individuală şi în echipă 

• Îmbunătăţirea relaţiilor parteneriale între diverse instituţii de învăţământ şi alte instituţii cu scop caritabil 

• Optimizarea relaţiei cadre didactice-elevi și elevi-elevi 

Resurse materiale: resurse audio-video, consumabile (materiale pentru desen, pictură, colaj, modelaj). 

Perioada de desfășurare: octombrie 2019 - iunie 2020 
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Descrierea activităților:  

În fiecare lună, profesorii responsabili implicați în proiect desfășoară cu grupul țintă o activitate art-terapeutică prin 

care își stabiliesc anumite obiective. Printre activitățile art-terapeutice derulate enumerăm: Hai să ne cunoaștem mai 

bine!; Exploratorii; Schimb de forme și culori; Eu în spațiul meu.  

Spre exemplificare, prezentăm consemnul unei activități art-terapeutice derulate în cadrul proiectului: 

Ce animal ți-ai dori să fii?  

Acum, că v-ați prezentat fiecare, vă rog să facem împreună un exercițiu de imaginație. Gândiți-vă la un animal, 

primul care vă vine în minte. Poate fi un animal real sau fantastic. Cum este el? Mare sau mic? Este singur sau mai 

este cineva cu el? Este un animal domestic sau sălbatic? Unde se află el acum? Ce simte? Ce aude? Ce miroase? Ce 

vede? Priviți cu atenție animalul imaginat. Vă puteți apropia de el ! Il puteți atinge. Vă dă voie să-l atingeți? Ce miros 

are ? Ce sunete scoate? Cum se mișcă?  

Acum, vă rog să puneți pe hârtie imaginea animalului pe care vi l-ați imaginat. Puteți folosi orice materiale din 

cele pe care le avem la dispoziție (creioane colorate, carioci, acuarele, acrylic, creioane cerate, tempera, coli de bloc 

de desen de orice dimensiune doriți să alegeți, pensoane, bureți. Puteți folosi foarfeca, puteți decupa și lipi. Fiți cât se 

poate de creativi ! 

Impactul proiectului asupra elevilor:  

✓ Abilităţi de comunicare şi relaţionare îmbunătăţite; 

✓  Stimă de sine crescută; 

✓ Abilităţi de cooperare/colaborare în cadrul grupului îmbunătăţite;  

✓  Motivaţie crescută pentru a se implica în activităţi; 

✓  Gestionarea adecvată a emoţiilor; 

✓  Abilităţi psihomotrice îmbunătăţite. 

Impactul proiectului asupra profesorilor: 

✓ Consolidarea relaţiei profesor-elevi; 

✓  Îmbogăţirea experienţei didactice prin intermediul activităţilor extracurriculare; 

✓  Dezvoltarea creativităţii; 

✓  Relaţionare pozitivă între colegi; 

✓  Schimb de idei, modele de bună practică. 

Impactul proiectului asupra părinților: 

✓ I-am ajutat pe părinți să-și privească proprii copii ca pe o parte firească a lumii în care trăim toți. 

✓ Am adus cât mai multe zâmbete pe chipurile elevilor noștri și ale părinților lor. 

✓ I-am făcut să se simtă utili, acceptați, apreciați, valorizați, iubiți, atât pe copii cât și pe părinți. 

✓ Le-am dat motive de bucurie, prilejuri de relaxare în care s-au simțit confortabil cu ceilalți și cu ei înșiși, în care au 

învățat lucruri utile într-un mod plăcut. 

✓ Le-am dat încrederea că efortul conjugat al familiei și al școlii poate face o diferență semnificativă în educarea copiilor 

cu CES și că ei, părinții, nu sunt niciodată singuri în acest drum lung și câteodată foarte anevoios.  
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Sunt pași mici, aproape niște picături în această mare pe care o reprezintă procesul extrem de complex și de laborios 

al recuperării elevilor cu CES, în limitele posibilului, însă bucuria fiecărui progres, oricât de mic, este neprețuită. 
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STRATEGII INOVATIVE DE ÎNVĂȚARE PRIN INTERMEDIUL 

MATERIALELOR EXPUSE ÎN CLASĂ 

 

 Prof. Codruța Chirteș 

Colegiul Economic ”Transilvania” Tg. Mureș 

 

Inovația în procesul de educație constă în preocuparea cadrelor didactice de a găsi metode, soluții ingenioase 

care să aibă rolul de a menține elevul și nevoile sale de învățare în prim plan, fie că este vorba de o lecție de predare, 

consolidare, evaluare sau autoevaluare. 

Noile tendințe în educația mondială și națională au adus printre tematicile de interes modul în care sunt 

amenajate și decorate încăperile de lucru pentru elevi. Spațiile destinate sălilor de clasă, laboratoarelor, cabinetelor sau 

altor săli cu destinație educațională ar trebui și ele regândite conform noilor tendințe reformatoare, moderne, valoroase 

în educație, acestea susținând schimbările în predare și învățare. Maximizarea oportunităților de învățare și crearea unor 

experiențe semnificative, prin regândirea spațiului educațional, ar trebui să constituie un deziderat al oricărui cadru 

didactic. Sala de clasă ar trebui să fie decorată în mod special pentru a o transforma în locul cel mai potrivit pentru 

învățare.  

Crearea unui mediu distractiv și productiv de învățare în sala de clasă trebuie să preocupe fiecare cadru didactic. 

Un `bun venit` tematic este mult mai probabil să genereze implicare, decât un mediu steril.  

O sală de clasă potrivită din punct de vedere vizual sprijină și inspiră procesul de învățare, încurajează 

creativitatea și munca în echipă. Iată câteva principii utile pentru decorarea unei săli de clasă:  

Trebuie să aveți în vedere pentru cine decorați, care sunt beneficiarii decorurilor. Nivelul clasei, disciplinele 

studiate, interesele, contextul cultural general și diferențele vă vor ghida în alegerea afișajului. 

Decorul ar trebui nu doar să arate frumos, ci să fie și funcțional. Scheme ale capitolelor, hărți, desene, pot fi 

atrăgătoare din punct de vedere estetic și foarte utile pentru asimilarea/ fixarea unor conținuturi.  

Realizarea unei schițe a sălii, care să includă tema, schema de culori, mobilierul, spațiul disponibil este foarte 

importantă. Luați în calcul și viziunea școlii din care faceți parte și încercați să faceți ca proiectul vostru să devină parte 

a proiectului complex al școlii.  

Tema aleasă trebuie să aibă legătură cu domeniile de interes specifice vârstei și, pe cât posibil, cu provocările 

curriculare specifice anului școlar care urmează să fie parcurs.  

E util să le cereți părerea și elevilor. În acest sens, le puteți solicita să deseneze cum le-ar plăcea să arate clasa 

lor.  

Dacă nu aveți suficiente idei, nu sunteți foarte sigur că ați făcut cele mai bune asocieri cromatice sau nu aveți 

abilitatea de a pune în practică ceea ce ați dori să realizați, cereți ajutorul unui artist plastic, eventual coleg, specialist în 

domeniu. 

Alegeți o temă de culori. Două-trei culori predominante vă vor fi suficiente pentru a crea un decor "curat" și 

coerent.  
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Dacă decideți să zugrăviți pereții, este indicat să alegeți o singură culoare. Mai multe culori sau modele folosite 

vor obosi mai curând ochii și vor distrage atenția.  

Luați în calcul și viziunea școlii din care faceți parte și încercați să faceți ca proiectul vostru să devină parte a 

proiectului complex al școlii. Dacă există o serie de reguli (cum ar fi posibilitatea elevilor sau profesorilor de a realiza 

picturi murale, existența unor spații pentru afișaj, în afara sălii de clasă, unde se pot posta anunțuri generale sau specifice 

clasei sau chiar proiecte de artă sau științifice etc). 

Personalizați clasa cu fotografii și proiecte ale elevilor.Acest lucru va crea un mediu unic și semnificativ pentru 

clasa voastră. Operele de artă, proiectele de scriere creativă ale elevilor voștri, diverse proiecte științifice, explicații ale 

unei probleme de matematică, fotografiile din cadrul excursiilor tematice pot întregi decorul clasei și da valoare muncii 

copiilor. Ele pot fi rezultate ale activității anterioare sau putem crea spații care să încadreze noile proiecte ce vor veni. 

Acestea sunt de preferat decorațiunilor și posterelor cumpărate din magazin. În acest fel, elevii se vor simți valorizați, 

iar motivația pentru a fi creativi va crește. Succesul propriilor produse dă un sentiment unic de mândrie și proprietate. 

Este o afirmare publică a valorii elevului. Din acest motiv, este indicat să lăsăm un spațiu considerabil din sala de clasă 

pentru a afișa lucrările elevilor.  

Internetul este o sursă foarte valoroasă de idei pentru decorare. Bucurați-vă de șansa de a-l putea utiliza. Există 

o mulțime de site-uri specializate, în întreaga lume, care vă pot ajuta.  

Plantele sau animalele de companie mici pot constitui o opțiune pentru a înveseli și anima clasa și totodata, o 

bună modalitate de a responsabiliza elevii. Fie că va avea fiecare planta lui, pe care trebuie să o îngrijească zilnic, fie că 

vor fi responsabili pe rând cu îngrijirea lor sau a animalului de companie, aceasta va fi o bună manieră de a atribui 

responsabilitate. În alegerea animalului ne vom opri, în general, la pești sau hamsteri, fiind până la urmă acceptată și o 

țestoasă sau un iepure. În toate cazurile se va cere acordul unui medic, dată fiind predispoziția spre alergii a unora dintre 

elevi.  

Înainte de a vă hotărî să achiziționați materiale pentru proiectul vostru de amenajare, asigurați-vă că nu le aveți 

deja uitate prin dulapul vostru sau nu le puteți dobândi de la un coleg căruia nu îi mai folosesc. Întotdeauna se găsesc 

rătăcite tuburi de tempera, hârtie colorată, coli de carton, pernuțe sau chiar piese de mobilier. În funcție de bugetul alocat 

pentru acest proiect de amenajare, de necesitatea de a decora total sau doar parțial sala avută în vedere, va trebui să 

gândiți strategia de achiziție.  

Cu toții suntem de acord că estetica unei clase contează pentru starea de spirit a elevilor și profesorilor ei. Există 

o relație foarte strânsă între oameni și mediul lor.  

Încă din 1950, cercetătorii au constatat că o încăpere neatractivă vizual produce nemulțumire, oboseală și dorința 

de a scăpa (Maslow & Mintz, 1956). Studii mai recente arată că aspecte simple precum climatul, culoarea și decorurile 

pereților, sistemul ajustabil de lumini și așezarea elevilor în clasă, au rolul de a influența pozitiv emoțiile elevilor și au 

un rol important în a determina atitudinea și comportamentul elevilor, din punct de vedere al prezenței, participării la 

clasă și în relația cu profesorul. (Graetz, 2006;Sommer & Olsen, 1980; Wong et al., 1992).  

Cercetările au arătat că simpla prezență a unui afiș legat de o sarcină de clasificare sau calcul, precum și unul 

sugestiv pentru sarcinile creative, au crescut încrederea și plăcerea de a lucra a elevilor. 

Prin simpla selectare și postare a afișelor cu un aspect estetic plăcut la clasă, vor fi în creștere interesele vizuale 

pentru sala de clasă. La rândul său, acest lucru creeaza un mediu plăcut, de natură să încurajeze atitudini pozitive și 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

82 

 

comportamente pozitive ale elevilor. În timp ce acest efect ar putea fi realizat prin expunerea unor printuri de arta, cei 

mai mulți profesori de știință vor opta pentru postere de știință. O astfel de strategie stimulează vizual elevii și creează, 

de asemenea un mediu științific pentru ei. 

Cel puțin, acest lucru poate schimba orientarea mentală a elevilor, mai ales dacă se face trecerea de la clasa lor, 

cu care sunt obișnuiți, la un spațiu special pentru știință. În timp ce toate posterele sunt concepute pentru a fi educative 

și comunitatea educației formală este consumatorul principal al celor științifice, multe nu sunt bine concepute pentru a 

sprijini activitatea la clasă. Există uneori tendința de a se cuprinde o cantitate cât mai mare de informații pe un afiș, în 

defavoarea imaginilor și a schemelor sau în detrimentul unei mărimi potrivite a scrisului, care să-i permită elevului să 

descifreze fara efort scrisul. 

Cele mai apreciate și utile sunt cele cu litere, cifre sau imagini mari și emblematice. O valoare educativă crescută 

o au și imaginile 3D. Imaginile care inspiră un sentiment de curiozitate, care sunt discrepante sau provocatoare pot spori 

eficiența de instruire a posterului prin depășirea naturii lui statice și angajează în mod activ elevii în conținut.  

Posterele de perete, cu conținut științific, sunt frecvente în cele mai multe laboratoare de știință, atât la nivelul 

gimnazial, cât și la liceu. Acestea transmit un set de conținuturi științifice, printr-un mix de text și imagini. Scopul 

fiecărui profesor nu trebuie să fie acela de a transforma afișele educative în simple bucăți de tapet, cu scop decorativ, 

menite să umple un gol sau să mascheze un perete murdar. În timp ce există o mare cerere pentru astfel de postere de la 

profesori, foarte des valoarea educațională a acestora este neaccesată și multe rămân pur și simplu uitate "imagini 

frumoase" de pe perete. Literatura pedagogică identifică cinci strategii sau sfaturi care au rolul de a maximiza valoarea 

educativă a posterelor sau afișelor în procesul de învățare, în lumina a ceea ce se știe despre relația complexă între 

mediul de învățare și elevi:  

- Afișarea de postere pentru a stârni curiozitatea și motivația de a învăța a elevilor, pentru a învăța mai mult 

despre conținutul științific;  

- Selectivitatea în alegerea posterelor, în special în ceea ce privește tipul și dimensiunile imaginii, precum și 

întinderea textului aplicativ;  

- Rotirea posterelelor de la o unitate de învățare la alta pentru a menține elementele vizuale și cognitive care 

să stimuleze permanent gândirea elevilor, conexiunile între informații și să genereze întrebări în mintea 

celor care studiază;  

- Rotirea posterelor, în cadrul aceleiași unități, pentru a menține trează atenția elevilor și a evidenția 

conținuturile-cheie;  

- Postarea imaginilor pentru a focaliza atenția elevilor asupra obiectivelor mai importante, mai ales pentru 

acei elevi care au tendința de a-și pierde ușor interesul.  

Vizibilitatea în clasă a imaginilor joacă un rol important. Dacă acestea sunt vizibile din orice poziție din clasă, 

atunci valoarea lor crește. Este indicat să evităm poziționarea după ușă, în imediata apropiere a unui dulap etc., situații 

care obstrucționează privirea.  

Realizarea de decorațiuni poate merge mult mai departe decât schimbarea atmosferei. De aceea, trebuie să ne 

întrebăm, "Cum pot aceste decorațiuni să sporească elevului experiența de învățare, în acest an?" Profesorii subestimează 

adesea impactul pe termen lung al afișelor. Ce postează pe pereți are, de fapt, un potențial enorm de a oferi un sentiment 
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de comunitate și de proprietate. Afișajul de pe pereți oferă o oportunitate de absorbție pasivă de informații. El le 

consolidează formule, reguli, lecții de viață și descoperiri academice. 

Decorațiunile pot dezvolta și sentimentul de comunitate. Ele trebuie să fie acțiuni ale întregii comunități 

educative, aspecte valabile pentru toți cei prezenți și ceva ce toată lumea poate să vadă. Astfel, pot să fie postate: regulile 

clasei și ale școlii, obiectivele academice sau civice ale clasei, sloganul școlii sau al clasei etc.Cele trei laturi ale 

dezvoltării, vizate prin afișajul din clasă-de învățare, de proprietate și de comunitate, duc la creșteri importante pentru 

elev. Prin opoziție, afișele care conțin informații vechi, greșite, incomplete, depășite din punct de vedere științific, nu 

au niciun aport pozitiv, ba chiar pot avea unul negativ producând confuzie sau deinformare. 

Unii practicieni sunt chiar de părere că nu este bine să afișezi nimic înainte ca aceste materiale să fi fost 

explorate, create de către ei sau să fi avut la bază contactul cu elevii. 

BIBLIOGRAFIE:  

1.. Hattie, John, Învățarea vizibilă: ghid pentru profesori, trad. Cristina Dumitru, București, Editura Trei, 2014  

2. Ionescu, M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001  

3. Moise, C., 1996, Concepte didactice fundamentale, Ankarom, Iaşi  

4. Stefan, C., http://tribunainvatamantului.ro/cand-invatarea-devine-vizibila/  
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Metode Inovative În Predarea Limbii Engleze 

Profesor: IONESE ZAMFIRA – LUCICA 

Unitatea școlară: LICEUL TEHNOLOGIC ION NISTOR, VICOVU DE SUS 

 

            Limba engleză se menține în topul limbilor străine înțelese și vorbite în întreaga lume, motiv pentru care, dacă 

se urmărește  începerea  studiului unei limbi straine, este necesară înscrierea  la cursuri de  engleză în cadrul unui 

centru specializat, indiferent că este vorba despre începatori sau despre dorința de perfecționare a nivelului de limba 

engleză dejaexistent. 

            În zilele noastre, resursele pentru studiu sunt nelimitate.  Pe lângă multitudinea de manuale si culegeri, 

materiale audio(CD-uri, CD-player, laptopuri, tablet, etc) și video (Diverse canale de Youtube, webinare, programe 

puse la dispoziție de British Council, etc) dedicate studierii și predării limbii engleze, disponibile în librării,  alte 

magazine specializate,  accesul la Internet facilitează obținerea materialelor de toate tipurile.  Câteva din avantajele 

utilizării noilor tehnologii de formare sunt actualitatea (materiale de calitate, autentice şi de actualitate), flexibilitatea, 

autonomia elevilor (au posibilitatea de a-şi  organiza singuri propriul proces de învăţare), abordarea diferențiată (elevii 

învață în funcție de capacitățile lor), facilitarea unui tip de învăţare contextuală. În zilele noastre, profesorul trebuie să 

utilizeze metode și procedee care să se plieze pe nevoile elevului astfel încât acesta să folosească util noile informații. 

Printre  metodele tradiţionale putem menționa: metoda traducerii (Grammar Translation Method), cea mai populară 

dintre cele tradiţionale, chiar dacă foarte controversată, metoda audio-linguală (Audio-lingual Method) şi Prezentare, 

Practică, Producere (Presentation, Practice, Production). Metodele moderne alese sunt mai numeroase, ceea ce explică 

diversitatea nuanțelor metodelor în procesul educative. Toate aceste metode susțin ideea creșterii eficienței actului 

educaționalformal prin valorificarea corectă a virrtuților proprii metodelor și procedeelor active. . Aşadar, ne-am oprit 

la metoda directă (The Direct Method), Calea tăcerii (The Silent Way), Suggestopedia, Învăţarea limbii în comunitate 

(Community Language Learning), metoda răspunsului fizic total (The Total Physical Response Method), metoda 

comunicativă (Communicative Language Teaching).   

           Dacă ne referim la metodele cunoscute de toți profesorii,  putem menționa: brainstorming-ul (asaltul de idei), 

învățarea prin descoperire, Tehnica SINELG ( Sistem Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii și Gândirii), 

Philips 6-6, Ciorchinele, Cubul, Acvariul (Fishbowl), Discuția  Panel, Mozaicul (Jigsaw), Tehnica Investigativă ( 5W 

și H)- Why? What? When? Where? Who? How?), etc.  

              În cadrul orelor de limba engleză aceste metode pot fi folosite atât la lecțiile de vocabular cât și la lecțiile de 

gramatică. Este bine cunoscut faptul că profesorul este nevoie să apeleze la cele mai diversificate metode și activități 

pentru a ajunge la obiectivul dorit dar și în favoarea elevilor pentru a-și putea valorifica în mod util competențele 

necesare. Astfel, dacă este folosită  metoda directă (The Direct Method), nu va fi permisă traducerea, principalul 

obiectiv al acestei metode fiind folosirea cu precădere a limbii engleze; profesorul poate folosi diverse imagini, 

pantomime, obiecte, etc. Gramatica este predată inductiv. Vocabularul este folosit  în context. S Cu ajutorul acestei 

metode sunt dezvoltate cele patru comeptențe: capacitatea de exprimare orală, capacitatea de receptare a mesajului 

oral, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. Tehnicile folosite sunt: conversaţia, 

citirea cu voce tare, exerciţii, compuneri, repetiţii. Rolul profesorului este acela de a fi partener al studentului. 

Interacţiunea are loc între profesor şi studenţi, dar şi între studenţi şi studenţi. Auto-evaluarea este des folosită. În 

cadrul metodei răspunsului fizic total (Total Physical Response Method), elevii au posibilitatea de a-și dezvolta 

capacitatea de receptare a mesajului ( aceștia imită profesorul, vorbesc atunci când sunt pregătitți, profesorul 

realizează acțiuni împreună cu elevii, Evaluarea constă în verificarea înţelegerii prin realizarea unor activităţi). Metoda 

Comunicativă (Communicative Language  Teaching) pune accent pe dezvoltarea competenței de comunicare a 

elevilor. Premisa acestei metode pornește de la faptul că dezvoltarea competențelor de limbaj (language  skills) este 

mai importantă decât conținutul învățării(teaching content)- elevii sunt antrenați în activități de speaking ( vorbire), 

elevii sunt în centrul atenției, activitățile folosite trebuie să fie asemănătoare situațiilor din viața reală, se pot folosi 

astfel: jocurile de rol, dezbaterea, problematizarea, etc), materialul pus la dizpoziție de profesor trebuie să fie autentic 

(articole de ziare, reviste, texte literare, ghiduri, etc), elevii trebuie să folosească pe cât posibil limba engleză. În ceea 

ce privește Suggestopedia ca metodă inovatoare de predare,  scopul constă  în  accelerarea  procesului  învăţării 

folosind puterile mentale. Ei primesc noi nume şi noi ocupaţii, de-a lungul cursului creându-şi chiar noi biografii. Sunt 

două stadii ale lecţiei: una receptivă şi una activă. Elevii participă la diferite activităţi: citesc, interpretează dialoguri, 

exersează diverse jocuri, dramatizări. Elementele pe care se pune accent sunt vocabularul, capacitatea de exprimare 

orală, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. Gramatica nu este considerată ca 
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fiind foarte importantă.Dacă este necesar, elevii pot folosi limba maternă . Nu există teste formale, fiind evaluată 

performanţa elevilor în clasă. 

             O altă metodă interactivă de predare – învățare des întâlnită este JOCUL. Acesta  este considerat a fi  o cale de 

exersare și consolidare a cunoștințelor, cât și o modalitate de dezvoltare a creativității și imaginației elevilor. La 

clasele primare, acesta ar trebui să fie nelipsit în cadrul orelor de limba engleză. Copiii claselor primare  reacționează 

altfel când ştiu că fac parte dintr-o poveste pe care o construiesc împreună, în care, cu siguranţă, au rolul principal, 

acesta nefiind unul impus, ci unul asumat, „creat”; ei vor să facă ceva, să se joace, să integreze , de exemplu noile 

cuvinte  în diverse jocuri atractive. Dacă le place ceea ce fac, elevii vor învăța mult mai ușor și mai rapid. La clasele 

mari - gimnaziu şi liceu, jocul are și el o importanță deosebită, fiind folosit de cadrele didactice fie pentru a începe o 

discuţie, pentru a „sparge gheaţa”, fie pentru a evidenţia trăsătura competitivă a participanţilor, sau pentru a recapitula 

unele noţiuni studiate (aici poate fi folosit si brainstorming-ul, ciorchinele, etc). În cadrul orelor de predare a limbii 

engleze pot fi folosite mai multe jocuri didactice: Sunt și sunt (I am and I am ) – elevii se prezintă spunând prenumele 

lor și o caracteristică a lor care începe cu prima literă a prenumelui, Jocurile de rol (role-plays) - elevii pot intra în 

pielea unor personaje care trebuie să găsească diverse căi pentru a soluționa în mod original situațiile-problemă cu 

care se confruntă. De exemplu, ei pot deveni clienții nemulțumiți de servirea dintr-un restaurant, polițistul și șoferul 

care a depășit viteza, profesorul și elevul care nu și-a făcut tema, vânzătorul și clientul pretențios, jurnalistul și starul 

de cinema, etc. Acest tip de activități îi încurajează pe elevi să-și dea frâu liber creativității și imaginației; Zece lucruri 

(10 things) – acest joc pune accent pe valorificarea ideilor fiecărui elev în parte. Astfel, elevii sunt rugați să noteze sub 

forma unei liste zece lucruri... care le plac/... pe care le urăsc/... care îi sperie, etc. Apoi, în perechi sau pe grupe , elevii 

își vor explica unul altuia motivele pentru care eu făcut alegerile respective. Ei au în acest fel șansa să-și exprime 

punctele de vedere și să se cunoască mai bine unii pe alții; pentru a recapitula fraza condițională se poate folosi jocul 

Ce s-ar întâmpla dacă...? (what if...?) La acest joc simplu sub formă de întrebare, elevii vin de fiecare dată cu 

răspunsuri surprinzătoare și originale. Întrebarea poate continua astfel: Ce s-ar întâmpla dacă toți oamenii ar fi flori? 

Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai exita mașini? Etc.      Utilizarea eficientă a platformelor E-learning, E-Twinning, 

Edmodo, Google Classroom,  Duolingo, LanguageLab, LearnEnglish Kids, LearnEnglsih Teen,  dar și a tablelor 

interactive folosite în procesul de predare- învățare   reprezintă o altă modalitate de a preda și de a învăța limba 

engleză prin  

integrarea metodelor de învățare cu  activități interactive facilitând astfel  schimbarea modalității de transmitere a 

informațiilor în funcție de grupul de studiu (vârstă, interesul de învățare, nivelul cursanților).  

              Dezvoltarea predării limbilor străine prin intermediul Internetului  și al dispozitivelor moderne folosite la 

clasă (video-proiector, laptop, CD-player, tabletă, etc)  este un domeniu aflat în continuă expansiune. Printre 

avantajele generate de integrarea tehnologiei și a tendințelor actuale de studiu se numără eficiența acestora, reducerea 

timpului de studiu si de rezolvare a exercițiilor, familiarizarea elevilor cu metodele de predare- învățare online și nu 

numai, exersarea de către elevi a unor competenţe media prin învăţarea limbii engleze, motivarea elevilor în 

descoperirea unor modalităţi diverse de a studia limba engleză,  obţinerea de către elevi a unui feedback imediat cu 

privire la nivelul lor privind competenţele de limbă engleză.     . 

            Asadar, învățarea unei limbi străine nu se mai poate desfășura fără accesul la Internet si  

utilizarea materialelor actuale de studiu. Participarea la cursuri de limba  engleză este esențială, dar aprofundarea 

limbii străine nu se opreste în sala de curs; va trebui sa fie studiată constant, fie ca persoana va alege să se uite  la un 

film, să citească o carte sau să descarce o aplicație pentru  perfecționarea  lexicului.  

              Prin urmare, utilizarea dispozitivelor tehnologice este promovată deopotrivă pentru cursanți și profesor.     

Utilizarea metodei audiovizuale dar și a noilor metode și abordări  în procesul instructiv-educativ, la orice disciplină, 

nu numai în predarea limbii engleze, evită plictiseala şi monotonia, oferind posibilitatea unor activităţi de învăţare 

dintre cele mai variate și oferind elevilor cadrul optim pentru dezvoltarea celor mai importante competențe.  
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Proiect didactic  

Prof. Both Lidia,  

Palatul Copiilor Arad 

Unitatea de învăţământ: Palatul Copiilor Arad 

Profesor: Both Lidia 

Grupa: începători (clasele II-III) 

Disciplina şcolară: Informatică 

Unitatea de învățare: Microsoft Office Word 

Tema lecţiei: Inserarea unui tabel într-un document 

Tipul lecţiei: Lecție de comunicare de noi cunoștințe 

Scopul lecţiei: inserarea unui tabel în cadrul unui document folosind opțiunea Insert Table. 

Nivelul iniţial al clasei: 

✓ elevii au utilizat aplicația Microsoft Office Word pentru editarea și formatarea caracterelor; 

✓ elevii au inserat într-un document forme automate și imagini; 

✓ elevii folosesc internetul pentru a căuta imagini și pot salva aceste imagini pe calculator. 

Competențe specifice: 

✓ Aplicarea operațiilor elementare de tehnoredactare a unui document. 

✓ Utilizarea modalităților de formatare a paginii și textului. 

✓ Inserarea și prelucrarea obiectelor dintr-un document. 

Obiective educaţionale: 

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili : 

 O1 – să introducă un tabel într-un document; 

 O2 – să stabilească aceleași caracteristici pentru caracterele introduse în celulele tabelului; 

 O3 – să copieze (copy) și să lipească (paste) un tabel în document. 

Strategii didactice: 

✓ Principii didactice: participării şi învăţării active, asigurării progresului gradat al performanţei și principiul 

conexiunii inverse. 

✓ Metode de învăţare: conversaţia, exercițiul, învățarea prin descoperire, utilizarea calculatorului. 

✓ Procedee de instruire: explicaţia, învăţarea prin descoperire, prin rezolvarea de probleme. 

✓ Forme de organizare: frontală și individuală. 
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✓ Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor şi independentă. 

✓ Mijloace de învăţământ: fișa de lucru, calculatorul, retroproiectorul, tabla. 

✓ Metode de evaluare: aplicaţii pe calculator, apreciere verbală. 

Bibliografie 

 Matei S. Popescu E., Florian G. – Inițiere în Microsoft Office Word, Ed. Arves, 2001 

 Masalagiu C., Asiminoaei I., Țibu I. – Didactica predării informatici, Ed. Polirom, București, 2016 

 Masalagiu C., Asiminoaei I., Maxim I. – Metodica predării informatici, Ed. MatrixRom, București, 2001 

Durata: 50 de minute 
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SCENARIU DIDACTIC 

Secvenţele lectiei / 

Timp 

Ob. 

op. 

Conţinutul lecţiei Strategia didactică 

 

Evaluare 
Activitate profesor Activitate elev Metode 

 

Mijloc 

 

Forme 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 (5 minute) 

 Consemnează absențe. 

Verifică resursele materiale. 

Se pregătesc pentru 

noua lecție. 

Conversaţie Catalog 

 

Frontală  

2. Pregătirea pentru 

activitate  

(10 minute) 

 

 

 

 

 

 

Profesorul distribuie elevilor o fișă de lucru 

(Anexa1) constând în rezolvarea unui pătrat 

magic și a unui joc de sudoku. Profesorul 

cere evilor să rezolve cerințele din fișă, 

timpul de lucru fiind de 5 minute și 

desenează pe tablă cele două tabele pentru 

jocurile logice. După expirarea timpului, 

profesorul completează pe tablă cele două 

tabele. 

Rezolvă fișa primită. 

Cer lămuriri dacă au 

dificultăți în rezolvarea 

cerințelor. 

Corectează fișa urmărind 

explicațiile date de 

profesor la tablă. 

Conversația 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Fișa de 

lucru 

 

 

Tabla 

Frontală 

 

 

Individuală 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

3.Comunicarea 

noilor cunoștințe 

 Profesorul anunță elevii că vor discuta 

despre inserarea unui tabel într-un 

Ascultă explicațiile și 

folosesc aplicația 

Conversația Fișă de 

lucru 
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(10 minute)  

 

O1 

document Word și cere elevilor să deschidă 

calcultoarele și aplicația Microsoft Office 

Word. Profesorul, folosind retroproiectorul, 

prezintă elevilor opțiunea Insert Tabel și 

explică modul în care un tabel poate fi 

inserat în doument, dimensionat și selectat.  

Microsoft Office Word 

pentru a identifica 

meniurile prezentate de 

profesor cu ajutorul 

retroproiectorului. 

 

 

Explicația 

 

Utilizare 

calculator 

 

Calculator 

 

Retro-

proiector 

Frontală 

 

 

Individuală 

 

 

4. Fixarea 

conținuturilor 

predate  

(25 minute) 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

Profesorul propune elevilor să  introducă în 

document primul tabel din fișa de lucru 

primită anterior. Profesorul explică elevilor 

cum pot seta în tabel aceleași caracteristici 

pentru caractere și le cere acestora să 

editeze tabelul. Profesorul oferă explicații 

suplimentare dacă este necesar.  

Profesorul reamintește elevilor cum pot 

insera într-un document forme automate și 

cere elevilor să creeze tabelul pentru jocul 

de sudoku din fișa de lucru primită.  Acesta 

stabilește împreună cu elevii ce forme 

automate trebuie folosite și le arată 

Folosesc aplicația 

Microsoft Office Word și 

inserează tabele în 

documentul creat. Pun 

întrebări dacă întâmpină 

dificultăți. Salvează 

documentul  realizat. 

Explicația 

 

 

 

Descoperire 

 

 

 

Utilizare 

calculator 

 

 

 

Fișă de 

lucru 

 

Calculator 

 

Frontală 

 

 

Individuală 

 

 

Frontală 

 

 

Individuală 
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O3 acestora cum pot multiplica aceeași formă 

automată pentru a o insera în tabel. 

Profesorul oferă explicații suplimentare și 

asistență elevilor care întâmpină greutăți în 

rezolvarea sarcinilor propuse.  
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Anexa 1 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

 Buburuza Mărțișor vrea să  învețe matematica. Să îi dăm o mână de ajutor în 

rezolvarea exercițiilor de mai jos!! 

 

Completează pătratul de mai jos, știind că pe linie, pe coloană și pe diagonală trebuie să obții suma 

15. 

 

   

9 5  

  8 

 

 

Completează jocul de Sudoku, știind că figurile nu trebuie să se repete pe linie, pe coloană sau în 

careurile mai mici. 
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AVANTAJUL DE A ÎNVĂȚĂ LIMBA FRANCEZĂ 

PRIN OPERE DE ARTĂ 

 

                                                                             Prof. Popoviciu Corina 

                                                                              Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia 

 
     Limbile nu sunt numai nişte unelte propice comunicării, ele reflectă şi transmit în acelaşi timp perecepţii 

despre lume. Cum lumea în care trăim nu încetează a se schimba, noi nu vrem să rămânem fixaţi în trecut, 

adică într-o didactică ce a pierdut teren. Pentru a avea cele mai bune rezultate la clasa, îmi place să utilizez 

noile metodologii ale didacticii în limba franceză. Pentru a-i motiva pe elevi să înveţe o limbă, le sugerez 

că pe viitor nu vom învăţa numai o limbă, ci vom accede de asemenea la o altă cultură şi o altă civilizaţie. 

Deci, va trebui să diversific obiectivele, metodele de predare, demersurile practice, pentru a răspunde 

nevoilor educative în plină schimbare. În activitatea de predare a limbii franceze, un loc aparte l-a avut 

predarea cifrelor și a numerelor cu ajutorul metodelor active. Și asupra cestui aspect doresc să ma aplec 

acum, în această lucrare,  prin  exemplificarea de aplicaţii concrete la clasă. 

     Alegerea acestei teme este justificată prin actualitatea sa, raportând-o la realitatea educativă: a preda 

numeralul este o parte integrantă a învăţării. Primele contacte ale omului cu ştiinţa numerelor se pierd în 

trecutul îndepărtat, când acesta şi-a dat seama că există o ordine în Univers şi că numai o minte cosmică a 

putut să realizeze o schemă planetară incredibil de exactă şi de complicată. Numerele sunt manifestarea 

exterioară a principiilor care au contribuit la formarea lumii, prin ele s-au creat studiile, conceptele care 

conduc omenirea. Toţi ne-am născut într-o zi predestinată, în cadrul Planului universal şi am fost influenţaţi 

de vibraţiile emise în câmpul de energii terestre existente atunci. Printre ştiinţele simbolice, interpretarea 

numerelor este una dintre cele mai vechi. Platon considera interpretarea numerelor cea mai înaltă treaptă a 

cunoaşterii şi esenţa armoniei interioare şi cosmice. Evaluarea acestei teme se dovedeşte a fi foarte 

complexă şi dacă ea se referea la cunoştinţele elevului în metodologiile tradiţionale, astăzi ea se referă la 

măiestria profesorului. Ca şi metode utilizate eu prefer cântecul şi jocul pentru a preda cifrele, pentru că cei 

mici sunt „beneficiarii” acestor metode. 

     În ceea ce mă priveşte, pentru a nu avea niciun eşec, înainte de a folosi o metodă de predare mi-am 

evaluat capacităţile, gusturile şi mi-am pus întrebarea: „Am oare tot ceea ce trebuie pentru a utiliza cu 

eficacitate şi într-un mod agreabil pentru mine şi elevi o anumită metodă de predare? ”. În privinţa 

metodelor tradiţionale Germain (1993) spunea că învăţarea limbilor străine se face prin traducere, prin 

studiul literaturii marilor autori şi prin studiul gramaticii. Această metodă nu permite achiziţionarea 

veritabilei competenţe în scris şi nici în oral. Berard (1999) face un bilanţ al metodelor audio-orales şi 
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audio-vizuale, precizând că aceste două tipuri de metode nu pot să fie total confundate. Metodele audio-

vizuale s-au dezvoltat în anii 50, metoda structuro-globală audio-vizuală pe două curente teoretice: 

linguistica structurală a lui Saussure şi psihologia  behavioristă a lui Skinner. Ea se foloseşte de dialoguri 

înregistrate, filme fixe şi exploatarea exerciţiilor structurale care au ca şi scop automatizarea structurilor de 

bază şi face ca elevul să dobândească mecanic comportamente adecvate fiecărui tip de exerciţii. 

Metodele comunicative se referă la public, obiective, conţinuturi iar tehnicile comunicative presupun 

utilizarea materialelor didactice suple iar strategia de bază este autenticitatea. Suportul privilegiat al acestor 

tehnici este documentul autentic, oral sau scris, relevând schimburi curente în limba străină. Cadrul 

European Comun de Referinţă scoate în evidenţă o politică plurilingvistică şi pluriculturală. În capitolul 

“Diversificare lingvistică şi curriculum” Cadrul defineşte competenţa ca şi o comunicare şi o interacţionare 

culturală a unui actor care stăpâneşte mai multe limbi şi experienţa mai multor culturi. Această competenţă 

poate fi: dezechilibrată: utilizatorii limbii pot avea o bună cunoştinţă a culturii respective dar cunosc foarte 

rău lima şi vice-versa; parţială: utilizatorii limbii ar putea dezvolta anumite activităţi de limbă mai bine 

decât alţii. 

Competenţa plurilingvistică în context şcolar presupune o transversalitate disciplinară. Este posibil să 

construim parcursuri pluridisciplinare axate pe strategii de învăţare, ca ţi dezvoltarea unei cunoştinţe 

lingvistice sau o mai bună concepere a ceea ce este general şi particular în organizarea limbilor. 

Metode şi procedee utilizate în predarea limbii franceze: 

Metodele informativ – participative: expunerea, demonstraţia, conversaţia, dialogul, comentariul 

lingvistic, texte de civilizaţie; 

Metodele informativ – non participative: expunerea, explicaţia, naraţiunea; 

Metodele formativ – participative: învăţarea prin acţiune şi joc, prin documentare individuală şi prin 

descoperire; 

Metodele formativ – non participative: exerciţiul, predarea programată şi algoritmul. 

Metode active şi participative 

Metodele participative se referă la principiul alegerii obiectivelor şi organizarea formării prin cel format. 

Sunt în general secvenţe de predare ce permit elevilor să colaboreze şi să coopereze adesea în scopul de a 

realiza un obiectiv comun. Este o pedagogie activă şi diferenţiată care se sprijină pe raporturile non-

ierarhizate între profesor şi elevi, animator şi public. Profesorul nu mai este cel care ştie şi care îşi dezvăluie 

ştiinţa. Este un ghid, un educator care orientează elevii dar care nu deţine soluţia cheie în mână. 

Metodele active în care participarea celui format este constant solicitată de o muncă individuală sau în grup 

au ca şi scop o formare mai personalizată, axată pe aplicaţii şi incită la însuşirea cunoştinţelor. Aceste 

metode se bazează pe dinamica grupului. Se vor crea situaţii în care cel format îşi va însuşi competenţe 

utile pentru acţiune. Formatorul este doar un facilitator, cel format se auto-evaluează. 
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 Partea de aplicaţii am conceput-o printr-un proiect la clasă; este vorba de a descoperi numeralul 

prin artă. Am ales să introduc legătura între cifre şi artele vizuale în orele de limbă franceză cu ajutorul unui 

album de socotit. Văzând fascinaţia elevilor pentru operele de artă mi-a venit ideea de a utiliza picturi pentru 

a lucra numerele iar vizionarea operelor pe un video-proiector și pe tablete, pe o tablă interactivă, fascinează 

și captivează elevul nostru cu atât mai mult. 

 Albumul funcţionează în maniera următoare: fiecare pagină dublă corespunde unui tablou. Opera 

de artă este reprodusă pe pagina dreaptă, iar numeralul cardinal în cifre şi litere este prezent pe pagina 

stângă. Am luat ca exemplu tabloul Portrait d’une femme de la Famille Hofer, de autor necunoscut, în care 

apare un cap de femeie cu batic, iar pe albul baticului era o muscă. De aici se desprind două posibilităţi: fie 

pagina din stânga este citită de elev şi acesta nu mai are decât să caute o muscă în tablou; fie nu i se va arăta 

decât pagina stângă şi copilul trebuie să recunoască numărul scris în cifre şi să se raporteze la pagina dreaptă 

pentru a căuta ceea ce este prezent doar o dată în tablou. Vom reţine a doua posibilitate pentru proiect căci 

ea implică o analiză mai aprofundată a operei de artă. 

Obiectivele proiectului meu pedagogic ating trei câmpuri disciplinare: 

- Descoperirea lumii: competenţe relative la cantităţi şi la numere; 

- Sensibilitate, imaginaţie, creaţie, privire şi gest; 

- Limbaj în centrul învăţării. 

Orele au decurs astfel: la început am prezentat coperta, apoi am explorat albumul pagină cu pagină. Pentru 

prima fază este esenţial să impulsionăm dorinţa de a descoperi ceea ce se găseşte în album pentru acrea un 

veritabil moment de limbaj, bogat în schimburi. În a doua fază elevii au putut să se exprime liber în privinţa 

albumului, fără vreo indicaţie dată de profesor. Unii vor întârzia asupra culorilor din tablouri, alţii asupra 

aspectului lor general sau asupra paginilor din stânga. 

 Am propus apoi elevilor o activitate individuală: este vorba de a construi un album pentru a socoti, 

pe acelaşi model. Am considerat că este mult mai interesant ca fiecare elev să îşi facă propriul album decât 

să construiască un album colectiv al clasei. Această creare a albumului constituie faza cheie a evaluării în 

ceea ce priveşte dobândirea cunoştinţelor de a număra, fiecare elev trebuie să poată fi confruntat cu 

ilustrarea tuturor numerelor în chestiune. 

Pe de o parte fiecare elev va avea astfel posibilitatea de a utiliza toate uneltele oferite şi să-şi îmbogăţească 

colecţia personală de imagini. Pe de altă parte, această creaţie a albumului constituie faza cheie a evaluării 

în ceea ce priveşte dobândirea de cunoştinţe referitoare la numere. 

 O altă activitate propusă a fost cea referitoare la aprofundarea competenţelor exprimării orale, care 

va permite profesorului să se asigure că elevii au cunoştinţe aprofundate despre numeral, care le va permite 

să dezvolte strategii de calcul şi munca cu numerel. Ca exemplu am propus un joc: stăpânul şi marioneta 

care greşeşte. Profesorul pronunţă numerele în ordine crescătoare, greşind intenţionat câte un număr, iar 
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elevii trebuie să ridice mâna când aud aceste greşeli. Profesorul poate folosi chiar o păpuşă care să vorbească 

în locul său, pentru a evita dificultăţile elevilor care nu ar înţelege că este vorba de un joc şi că profesorul 

o face intenţionat. 

 În concluzie,  țin să precizez că procesul educativ este unul foarte complex având importanţă în 

modelarea personalităţii umane, iar studierea limbii române în şcoală contribuie la cultivarea disponibilităţii 

de a colabora cu semenii, de a întreţine relaţii interumane eficiente pe diverse planuri de activitate. 

Prioritatea absolută trebuie acordată metodelor active, exerciţiilor de tip analitic şi sintetic, ţinând cont că 

studierea limbii nu trebuie să se concentreze pe fapte izolate, ci pe baza faptelor vii, de vorbire autentică. 

Procesul didactic al studierii limbii trebuie să fie la curent cu dinamismul cercetărilor psihopedagogice şi 

didactice. 

 Toată lumea vrea să socotească, mic sau mare, tânăr sau mai puţin tânăr. A preda socotitul şi 

număratul înseamnă a insista asupra corespondenţei 

1 cuvânt – 1 element. Acest lucru conduce copilul la a descoperi elementele punctate succesiv cu degetul 

astfel: “unu, doi, trei, patru...”. Cuvintele pronunţate sunt atunci pentru ei un fel de numere, trimiţând 

fiecare la un element şi numai la unul singur. Numerele sunt prezente în mediul familiar al elevului (telefon, 

telecomandă, afişe numerice…), în jocurile aparţinând culturii comune (jocul gâştii, căluţii...) şi în 

activităţile legate de funcţionarea clasei. Este vorba de a prezenta câteva jocuri adaptate pentru a antrena 

elevii în a asocia diferite desemnări ale aceluiaşi număr : loto, memory, domino, etc.         

    

SITOGRAFIE 

• Dossier activités ludiques, 

http://th.alliancefrancaise.or.th/content/Partie3/Cours%20de%20langue/Links%20ressources%20prof

esseurs/dossier%20activites%20ludiques.pdf 

• Dictionnaire de TV5   http://dictionnaire.tv5.org/ 

• http://www.cnrtl.fr/definition/ 

• http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_FR.pdf 

• http://www.skillway.org/spip.php?article5 

• http://primaths.fr/outils%20cycle%202/lejeudufuret.html 

• Outils pédagogiques pour les formateurs, 

      http://www.icva.ch/ro_28_toolkit_fr.pdf 

• Synthèse sur les Méthodes pédagogiques.doc. , 2006, id.formavia.fr/. 

• http://www.jeux-geographiques.com/jeux-en-ligne-Jeu-Departements-francais-_pageid41.html 

 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=l’enseignant%20doit%20créer%20une%20situation%20stimulante%20pour%20engendrer%20une%20bonne%20motivation%20et%20surtout%2C%20il%20doit%20savoir%20déscolariser%20les%20pratiques%20%3A%20l’enfant%20a%20besoin%20de%20jeux%2C%20de%20chansons%2C%20d’expression%20&source=web&cd=1&ved=0CFkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.alliance-francaise.or.th%2Fcontent%2FPartie3%2FCours%2520de%2520langue%2FLinks%2520ressources%2520professeurs%2Fdossier%2520activites%2520ludiques.pdf&ei=zsWzT_HpMaaj4gTI78jYCQ&usg=AFQjCNHzI8Yusl23I8rtE3JrkHgsCnwK_Q&cad=rja
http://th.alliancefrancaise.or.th/content/Partie3/Cours%20de%20langue/Links%20ressources%20professeurs/dossier%20activites%20ludiques.pdf
http://th.alliancefrancaise.or.th/content/Partie3/Cours%20de%20langue/Links%20ressources%20professeurs/dossier%20activites%20ludiques.pdf
http://dictionnaire.tv5.org/
http://www.cnrtl.fr/definition/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_FR.pdf
http://www.skillway.org/spip.php?article5
http://primaths.fr/outils%20cycle%202/lejeudufuret.html
http://www.icva.ch/ro_28_toolkit_fr.pdf
http://www.jeux-geographiques.com/jeux-en-ligne-Jeu-Departements-francais-_pageid41.html


C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

97 

 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 

Prof. înv. Preșcolar: MITRICĂ FLORIANA CORNELIA 

Școala Gimnazială ”Virgil Mazilescu”/ G.P.P. ”Floare de Tei” – Corabia 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Dar pentru mama” 

CLASA/GRUPA: Mică 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Activitatea debutează cu o discuție pregătitoare despre ceea ce vom desfășura în minutele 

care urmează. Voi trece în revistă faptul că este Primăvară care și-a adus cu ea, firavele raze ale 

Soarelui care mângâie primele flori ale Primăverii: ghioceii, zambilele, lalelele etc, ocazie cu care 

am adus în fața copiilor un coș cu diferite flori de Primăvara, alături de un afiș pe care era desenat 

o Mamă care iți tinea în brațe puiuțul. 

Am purtat discuția către evenimentul ce urmeză să se petreacă peste câteva zile, atunci 

când vom sărbătorii ființa cea mai dragă din Univers și anume Mama ! 

Anunț astfel scopul și tema lecției de astăzi: Dar pentru Mama ! 

Am amintit copiilor că deși suntem mici și noi trebuie să ne arătăm afecțiunea și grija 

pentru Mama noastră și nu neapărat prin lucruri scumpe ci simplu, prin lucruri pe care noi și 

mânuțele noastre mici le pot confecționa, transmițându-le idea că lucrurile simple, făcute de noi și 

cu dragoste și iubire sunt adevăratele cadouri pentru mămicile noastre. 

Am continuat activitatea, spunându-le copiilor că eu le-am adus pentru mămicile lor coșul 

cu flori, însă ei sunt mulți și avem nevoie de mai multe coșulețe în care ei să aranjeze florile de 

Primăvară pentru mămicile lor. 

Astfel, astăzi, vom confecționa împreună coșulețe de flori pentru mămici.  

Avem nevoie de două cercuri de mărimea unui măr mai mare, unul alb și unul roșu, un 

mâner, fie alb, fie roșu și diferite floricele de primăvară, de lipit pe exteriorul coșului și lipici. 

Înainte de a trece copiii la realizarea activității, facem câteva exerciții pentru încălzire 

mușchilor de la mânuțe:  

-lovim cu vârful degetelor suprafața plană a mesei și imităm sunetul ploii – pic-pic-pic sau 

câtăm la pian, 

-ne imaginăm că frământăm coca pentru a pregătii cozonaci ca ai bunicii, strângând și 

deschizând pumnișorii,  

-cu pumnii strânși, lovim suprafața mesei, imitând sunetul tunetului, 

-și așezând mânuțele în față, unul în fața celuilalt, le rotim pentru a obține morișca. 

Trecem apoi la desfășurarea lecție.  Explic în fața copiilor modul de realizare al coșulețului, 

după care trecem la realizarea lui propriu-zisă.  

Urmăresc modul de realizare al coșulețului, iar acolo unde este nevoie intervin, explcându-

le încă o dată modul de realizare al coșulețului. 

Ii anunț pe cu copii că mai au două minute până la încheierea activității, timp în care trebuie 

să termine coșulețul pentru mama lor. 
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Așezăm apoi toate coșulețele pe un suport și împreună facem Turul Galeriei, observând și 

analizând fiecare coșuleț realizat.  

Încheiem activitatea cu un cântec destinat mamelor și anume: ”E ziua ta, mămico !” 

La plecarea copiilor acasă, fiecare copil și-au lua coșulețul și floricele din coșul cel mare 

și le-au dăruit mamelor lor. 

Fac aprecieri frontale dar și individuale pentru modul în care au participat la realizarea 

activității. 

Toții copiii au fost recompensați cu buline și prăjiturici. 

La mulți ani, mămici eroine ! 
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METODE INTERACTIVE CENTRATE PE ELEV ÎN PROCESUL 

INSTRUCTIV-EDUCATIV LA LECŢIILE DE BIOLOGIE 

- studiu de caz- 

 

Prof. Popa Eleonora 

Școala Gimnazială Crușeț, Gorj 

 
Pentru învățământul modern metodele interactive constituie un instrument de organizare și 

conducere a activității de predare-învățare, astfel că elevii asimilează cunoștințele teoretice și practice într-

un timp scurt pentru timp îndelungat, fiind activi și motivați să coreleze ceea ce au învățat cu ceea ce 

întâlnesc în viața reală. Folosirea metodelor interactive centrate pe necesitățile elevilor în lecția de biologie 

constituie într-adevăr o cale de atragere a elevilor către performanță școlară, dând un caracter formativ, 

dinamic și deschis pentru dezvoltarea diferitelor abilități teoretice și practice la elevi. 

Din perspectiva centrării pe elev şi formării competenţelor sunt relevante pentru realizarea unui 

proces educaţional de calitate la biologie următoarele metode: 

Demonstraţia – metodă care se aplica de regulă, la prezentarea, descrierea şi explicarea unui 

material demonstrativ sau efectuarea unui experiment. Această metodă o considerăm ca una din metodele 

de bază in studiul biologiei. In contextul majorării eficienţei acestei metode se vor utiliza materiale grafice 

(modele, tabele, schiţe, diagrame etc.) şi TIC. 

Observarea – una din cele mai eficiente şi accesibile metode practice. Observaţiile efectuate de 

elevi în mod independent asupra fenomenelor biochimice constituie una din metodele fundamentale folosite 

în predarea–învăţarea biologiei. Observaţiile independente sporesc randamentul activităţii elevului şi 

permit învăţarea prin descoperire. Observarea poate fi organizată în grup sau individual. 

De exemplu, în clasa a VIII-a la studierea lecțiilor „Ocrotirea mediului”,”Poluarea atmosferei, la 

predarea noţiunii de „ploi acide” , „Efectul de seră”, propun elevilor să-şi amintească aspectul frunzelor 

arborilor după unele ploi. Pentru a trezi interesul elevilor către observarea, recunoaşterea şi identificarea 

elementelor chimice, profesorul nu trebuie să le sugereze mai dinainte rezultatele acestora, ci el trebuie să 

dirijeze elevii pentru a descoperi singuri rezultatele observărilor efectuate . 

Ciorchinele este o metodă didactică activ-participativă, care constă în evidenţierea de către elevi a 

legăturilor dintre idei, pe baza găsirii altor sensuri ale acestora şi a relevării unor noi asociaţii. Ciorchinele, 

stimulează realizarea unor asociaţii noi şi permite cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită temă, 

stimulează realizarea unor asociaţii noi de idei, permite cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită 

temă, să gândească liber, deschis și creator asociații noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor date 

anterior. Este o metodă antrenantă care implică elevii individual sau în grup/perechi, elevii colaborează, 

negociază cu plăcere, comunică şi scriu cu mult entuziasm informaţiile necesare îndeplinirii sarcinii date. 

Metoda Ştiu/ vreau să știu/ am învățat elaborată de Donna M. Ogle în 1986 porneşte de la 

premisa că informaţia anterioară a elevului trebuie luată în considerare atunci când se predau noi informaţii. 

Aplicarea metodei presupune parcurgerea a trei paşi: accesarea a ceea ce ştim, determinarea a ceea ce dorim 

să învăţăm şi reactualizarea a aceea ce am învăţat. Primii doi se pot realiza oral, pe bază de conversaţie, iar 

cel de-al treilea se realizează în scris, fie în timp ce se lecturează textul, fie imediat ce textul a fost parcurs 

integral. 

Cubul – este o metodă folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect, a unei situaţii 

din mai multe perspective. Am folosit tot cu succes în activităţile de predare, învățare, power point, imagini, 

ori de câte ori a fost necesară observarea unui animal, obiect, plantă, fenomen din mai multe perspective. 

În urma analizării rezultatelor fișelor de activitate ale elevilor susținute la ora biologie folosind 

metode de predare-învățare interactivă s-a constatat că elevii consideră eficientă modalitatea de folosire a 

metodelor interactive la ora de biologie deoarece le dezvoltă capacități mai bune de interacțiune, li se 

dezvoltă creativitatea, devin mai activi, mai implicați la propria lor formare educativă, de dobândire a 
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cunoștințelor și de creionare a personalității la gimnaziu și exprimare a personalității la liceu. Rezultatele 

centralizate arată o creștere a performanței, nivelului și evoluția elevilor prin faptul că toți elevii celor șase 

clase propuse în experiment au promovat, obținând medii / metode foarte bune și bune dar s-a observat că 

există diferențe de aplicabilitate ale metodelor interactive în funcție de nivelul de învățământ, de specificul 

clasei, de caracteristicile psiho-individuale ale elevilor. Diferențele apar la nivelul claselor liceale și 

gimnaziale de elevi, la nivelul clasei de elevi, în raport cu profilul clasei și nivelul lor de performanță. 

  Metodele de predare-învăţare-evaluare interactive centrate pe elev contribuie eficient la formarea 

personalităţi creative, inovatoare, uşor adaptabile la condiţiile în continuă schimbare a societăţii.  
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Prof.Raica Alina  
Scoala Gimnaziala“Gheorghe Tatarescu”Tg-Jiu 

 
 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 

specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au 

performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de 

rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, 

iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de 

învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-

învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la 

diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică 

clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc. Iată câteva 

caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 

extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 

pentru copii, etc.); 

• au rol complementar celui al școlii; 

• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare 

reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 

formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută 

să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 

celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au un 

impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării 

sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare, 

în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

• participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor 

și performanțelor școlare; 

• participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 

urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

• participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor 

participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la acest 

tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe 

însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, 

contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul 

cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și 

folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 
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O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu 

partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 

dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 

antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 

adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de 

cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se 

desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 

îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 

aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 

școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste 

activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și 

nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 

decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și 

nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 

Montessori) 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul primar 

 

                                                         PROF.ÎNV.PRIMAR SCĂRLĂTESCU NICOLETA 

                                                           ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE BADEA NEGRAȘI 

 

            

                Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’.Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, cu mult 

tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi mister a 

basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de 

învățământ. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 

identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 

civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă 

vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din 

natură 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile 

de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au 

performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de 

rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, 

iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 

talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se 

desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă 

nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de 

elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 

totodată atrăgându-i si pe elevi. 
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Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la 

acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe 

însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie 

la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. 

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod 

rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 

predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la 

muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, 

muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului 

etc.  Caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 

extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru 

copii, etc.); 

• au rol complementar celui al școlii; 

• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare 

reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 

formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să 

se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 

celorlalți. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu 

partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 

dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 

antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora.  

De la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 

obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază 

toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul 

naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele , 

fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor 

turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale.
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Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 

observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 

trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea.  

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. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 

activitate. 

Excursiile școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării,respectul 

pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 

dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. Am realizat 

astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an şcolar, oferindu-le 

elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am 

organizat la nivel de şcoală, localitate și județ concursuri de matematică, de limba română, de creaţii 

artistice, de desen, dar am participat şi la  concursuri  județene  și naționale, unde am obținut  multe premii 

.  

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă 

faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 

posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, 

gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 

conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de 

cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară 

procesul. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 

bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 

dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii 
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sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 

asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască 

elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 

pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de 

talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare 

a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 

îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 

aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 

școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste 

activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și 

nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 

decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 

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. 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 

și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 

Montessori) 
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PROIECTUL EDUCATIV- EXTRACURRICULAR  

,,ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI’’ 

       Profesor Popescu Mihaela  

       Școala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu” Tg-Jiu, Gorj  

 

  Ziua Mondială a Educației, celebrată în fiecare an în data de  5 octombrie, a devenit o sărbătoare mult 

mediatizată la nivel mondial. Stau mărturie, în acest sens, numeroasele  manifestări organizate de către asociaţii 

educaționale, instituţii culturale publice sau private. Dat fiind acest context multicultural, am considerat 

necesară promovarea diversităţii culturale şi lingvistice mondiale și în cadrul Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe 

Tătărescu” Tg-Jiu, Gorj.  

  O serie de activităţi interactive în limba engleză, bazate pe lucrul în perechi şi în grup, s-au derulat  cu 

această ocazie, toate contribuind la  dezvoltarea spiritului de inițiativă, de colaborare şi de competiţie al elevilor 

claselor a VI-a A, VII-a C, a VIII-a C, participanţi în cadrul proiectului:  derularea concursului ,,Cine știe, 

câștigă!”, pe baza rezolvării unui chestionar; organizarea expoziției tematice ,,Educația ne unește!”, având la 

bază un concurs de postere despre importanța și rolul profesorului în lumea modernă, desprinderea mesajului 

și a informațiilor lacunare din cadrul cântecului cu rezonanțe umanitare ,, We are the world, we are the 

children”, identificarea unor personalități marcante ale lumii moderne care au fost influențate de dascăli în 

alegerea propriei cariere.  

  În cadrul competiției ,,Cine știe, câștiga!”, elevii claselor a VI-a A, VII-a C, a VIII-a C, au manifestat 

interes față de celebrarea Zilei Mondiale a Educației la nivel mondial. Aceștia au dat dovada de entuziasm și de 

creativitate în ceea ce privește organizarea expoziției tematice ,,Educația ne unește!”, având la bază un concurs 

de postere în limba engleză despre importanța și rolul profesorului în lumea modernă. În ceea ce privește 

desfășurarea activităților, atât doamna profesoara Găinaru Monica, cât și doamna profesoară Raica Alina i-au 

felicitat pe elevi pentru originalitatea de care au dat dovadă în cadrul expoziției tematice ,,Educația ne unește”. 

Doamna profesoara Popescu Mihaela a remarcat,  de asemenea, implicarea activă elevilor în cadrul activităților 

desfășurate și i-a îcurajat să ia parte în cadrul altor proiecte educative-extracurriculare în viitor.  

  Desigur, după activităţile de diseminare desfăşurate, atât în cadrul instituţiei, cât şi în alte unităţi de 

învăţământ de la nivelul judeţului,   proiectul educativ extracurricular se doreşte a fi continuat şi promovat în 

fiecarea an. Menţionez, în cele ce urmează, câteva dintre modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale 

proiectului: conversaţia, cerecetarea electronic utilizând Internetul, realizarea unor postere, selectarea de 

informaţii, expunerea de informaţii,  audiția unui extras audio, completarea unui chestionar, aprecieri verbale 

şi scrise, diplome de participare, popularizarea activităţii derulate pe panoul din holul școlii, fotografierea 

elevilor şi a profesorilor coordonatori pentru CD-ul final al proiectului.  
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  În încheire, consider că valoarea educaţiei creşte într-un context în care, integrarea tehnologiilor 

informatice şi de comunicare în cadrul proiectelor educative extracurriculare devine o necesitate. Fără îndoială, 

într-o societate a schimbărilor permanente, cadrul didactic trebuie să facă dovada flexibililităţii, a implicării în 

diverse proiecte extracurriculare, unele dintre acestea menite să dezvolte spiritul de initiativă, de competiţie şi 

de colaborare al elevilor, să favorizeze însuşirea si aprofundarea de cunoştinte şi nu, în ultimul rând, să implice 

tehnologia ca mijloc modern de realizare a diferitelor tipuri de activitati.  Proiectul educativ extracurricular  

Ziua Mondială a Educției, desfăşurat în cadrul Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Tătărescu,” Tg-Jiu, este un 

exemplu în acest sens, şi îmi exprim încrederea că acesta va constitui un punct de reper şi pentru alte proiecte  

de acest tip, realizate de diverse cadre didactice în viitorul apropiat.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE PRIN INERMEDIUL PROIECTELOR EUROPENE 

Profesor psihopedagog Viezure Isabelle Elena 

 

Parte integrantă a activităților motrice formative, educația fizică și sportul adaptat au impus în 

ultimii ani o filosofie distinctă, un cadru instituțional, un ansamblu de competențe clar precizate, care au ca 

finalitate crearea unui sistem de valori cu semnificație pentru individ și pentru societate, capabil să pună 

într-o nouă lumină persoana deficientă. Completând pe un alt plan activitatea kinetoterapeutică, ce asigură 

recuperarea funcțiilor deficitare și dobândirea independenței funcționale, educația fizică și sportul adaptat 

plasează subiectul în ipostaza de ființă socială, capabilă să își exercite un rol activ în formarea și dezvoltarea 

sa. 

În perioada 11.11.2019 – 14.11.2019, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni a diseminat 

activitățile proiectului “Play with me- Games of the past, sports for today” co-finanțat de programul 

Erasmus+ al Comisiei Europene la nivelul învățământului primar. La activități au participat un numar 

de 31 copii si 14 cadre didactice. 

Proiectul “Play with me- Games of the past, sports for today” promovează sporturile și jocurile 

tradiționale ca practici sportive și moștenire culturală intangibilă, deoarece reprezintă o provocare cheie 

pentru dezvoltarea viitoare a sportului și societății. De asemenea, proiectul îmbunătățește dialogul 

intercultural și pacea, consolidează educația tinerilor prin sport și promovează sportul la nivelul tinerei 

generații.  

Proiectul se desfășoară între 1 ianuarie 2019 și 30 iunie 2020 și este în colaborare cu organizații 

din Grecia, Turcia, Bulgaria și Ungaria, coordonarea fiind realizată de Asociația “Liber la Educație, Cultură 

și Sport” din România. 

Rezultatul proiectului este un manual digital în care sunt descrise în detaliu 10 jocuri și sporturi 

tradiționale europene. Manualul este disponibil pentru părțile interesate, organizațiile externe și persoanele 

fizice pentru implementare practică la adresa  https://www.educatie.ong/play-with-me-traditional-games-

and-sports. 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni a considerat că acest proiect răspunde nevoilor 

școlii deoarece utilizarea educatiei fizice și sportului în stimularea motivației interne care susține procesul 

de vindecare – recuperare, reprezintă o cale firească de dezvoltare ulterioară a individului. Orientarea 

activității spre subiect ca persoană și nu ca persoană deficientă asigură posibilitatea de integrare în diverse 

https://www.educatie.ong/play-with-me-traditional-games-and-sports
https://www.educatie.ong/play-with-me-traditional-games-and-sports
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medii sociale în care aceștia pot presta activități. Intervenția kinetoterapeutică devine eficientă pentru 

subiecți numai în măsura în care aceasta este completată, în paralel sau succesiv, cu angajarea în activitați 

educaționale, recreative și sportive. 

Cadrele didactice implicate în diseminarea activităților proiectului au studiat manualul digital 

selectând 4 activități sportive promovate de țările participante la proiect: WHEELBORROW – ROMANIA, 

BLIND OLD WOMAN – BULGARIA, MAS WRESTLING SI DODGEBALL WITH GOALS – 

TURCIA. Cadrele didactice și-au îmbogățit experiența profesională prin studierea și aplicarea activităților 

proiectului, promovând sportul atât la nivelul instituției cât și la nivelul altor instituții partenere. Manualul 

digital reprezintă o sursă importantă de informații și oferă exemple de bune practici atât pentru cadre 

didactice, cât și pentru elevi, părinți și alți membrii ai comunității.   

WHEELBORROW – ROMÂNIA 
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MAS WRESTLING  AND DODGEBALL WITH GOALS – TURCIA 

     

   

BLIND OLD WOMAN – BULGARIA 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 

ANCA SCARLAT 

Şcoala Gimnazială Emil Racoviță- București 

 

                  Activităţile extraşcolare marchează personalitatea copiilor, prin  cultivarea înclinaţiilor şi 

aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber . 

                 Este primordial rolul pe care-l are interesul şi talentul educatorului de a-i atrage pe şcolari în 

asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 

sporească zestrea de cunoştinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale.  

 Activităţile extraşcolare dețin 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. Dezvoltarea socio-afectivă a copiilor cuprinde o serie de 

competențe educaționale fundamentale ce nu se limitează la o singura disciplină, ci pot fi realizate prin 

întreaga activitate din școală. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din 

cadrul lecţiilor. Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de 

organizare a activităţilor. Fiind caracterizate prin atractivitate, elevii participă, într-o atmosferă destinsă şi 

optimistă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de evenimente. Astfel, copiii se lasă coordonați și pot fi modelați 

în așa fel încât pe fondul lor afectiv să se așeze componentele cunoașterii artistice care vor imprima 

mentalității lor anumite nuanțe, ce vor amplifica substanța viitoarei activități individuale și sociale. Pornind 

de la obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viața comunității sau a poporului, continuând 

cu frumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări și terminând cu melodiile, dansurile și 

strigăturile nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea sale cunoască și să le 

adune într-un buchet pentru a le oferi din nou. 

                Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 

cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. Serbările școlare reprezintă o modalitate 

eficientă de dezvoltare a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul 

vehiculat al serbării, elevii cuprind o bogăţie de trăiri, impresii, sentimente, trăiesc  spontan şi sincer rolurile 

redate. 

           Alte obiective importante sunt reprezentate de stimularea, educarea atenţiei şi exersarea memoriei 

care se pot realiza prin intermediul serbării. Intervenţia la  momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 

îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, 
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iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. Citirea pe roluri, învățarea unei coregrafii devin 

puternice stimulări ale sensibilităţii artistice.Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala 

de festivităţi, un colţ de natură ( parcul  sau grădina şcolii) amenajate ,,altfelˮ . 

Procesul de dezvoltare emoțională poate fi facilitat prin satisfacea nevoii de securitate afectivă (de a iubi și 

de a se simți iubit), a nevoii de a se simți util și de a avea conștiința propriei valori, a nevoii de a înțelege și 

de a intui sensul propriei existențe. 

                 Aportul copilului la organizarea și desfășurarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 

scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere 

estetică, satisfacţie – toate acestea colorându-le viaţa ,făcând –o mai frumoasă, mai plină de înțelepciune, 

fiindcă este un succes extraordinar ,o trăire minunată, când reuşeşte să trezească un zâmbet, o senzație în 

sufletul celor care privesc. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi 

stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare . 

Serbările de orice tip constituie un prilej de evaluare a activităţilor ce le-au pregătit, întrucât prin 

poeziile recitate, copiii demonstrează că sunt obișnuiți să vorbească corect, nuanțat, expresiv, folosind o 

mimică și un ton cât mai adecvat, prin mișcările prezentate se va vedea stadiul coordonării cu ritmul 

muzicii, prin cântece se constată armonizarea cu ceilalți, prin scenetele prezentate se vor vedea 

cunostințele și starea empatică.  

                Serbarea la care ne putem referi este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători 

de iarnă . Odată  cu sosirea  anotimpului  alb , ne  adunăm  cu  toţii, să ne bucurăm de bradul de Crăciun, 

de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui și de momentele petrecute ÎMPREUNĂ.   

                  Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 

fiecare lecţie în parte. Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente: 

comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea, comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia 

orientează şi menţine interesul, ceea ce favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării. 

                  Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară valorifică  

varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi priceperea 

colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui 

elev în parte . Extinderea  universului lor spiritual este extrem de necesară , de aceea trebuie să li se  

împlinească setea de cunoaştere ,să li se ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să caute 

singuri pentru a-şi forma convingeri durabile . 
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                   Activităţile extraşcolare 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 . Lumea manifestărilor organizate de şcoală şi în afara ei 

,sub atenta şi priceputa îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea 

copiilor ,în modelarea sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, 

restabilind şi întărind respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 

Activitățile extrașcolare, dar mai ales serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacții, emoții, 

creează bună dispoziție, favorizează modelarea temperamentului și formarea caracterului copiilor. 

Importanța lor educativă rezidă în conținutul artistic prezentat precum și în atmosfera de sărbătoare ce se 

instaleaza cu acest prilej. Așadar, prin organizarea serbărilor inițiem la copii dragostea pentru artă, pentru 

frumos, pentru sufletul  celuilalt. 
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ACTIVITĂȚI  EXTRAȘCOLARE  ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

Prof. Înv. Prim. Radu Cornelia 

Școala Gimnazială Popricani, Iași 

       

Pe lângă activitățile obligatorii, şcoala presupune şi forme de muncă didactică complementară , 

precum activităţile extrașcolare . Aceastea  sunt activităţi extracurriculare şi se desfăsoară sub îndrumarea 

atentă a cadrelor didactice. 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.  

Dintre  activitățile  extraşcolare, serbarea este forma interpretativă cea mai cunoscută, care constă în 

prezentarea formaţiilor artistice ale clasei – elevii având roluri de solişti, dansatori, recitatori. Serbătile  au 

ca scop scoaterea în evidență  a unor cunoştinte acumulate în procesul instructiv-educativ şi valorizarea 

acestora cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a sărbătorilor de iarnă, a venirii primăverii, de  ziua copilului, 

sfărșit de an școlar etc . 

Serbarea este o înmănunchere armonioasă şi echilibrată a mai multor activităţi artistice organizate 

de către cadrele didactice spre bucuria copiilor și a părinților. Aceste programe artistice pot avea diferite 

forme de prezentare: montaj literar, cor, muzică vocală şi instrumentală, dans modern, dans popular, 

euritmie, scenetă, şezătoare etc. Punctul de desfăşurare poate fi atât în incinta instituţiei şcolare, cât şi în 

afara acesteia, în funcție de tema propusă. 

Acest gen de activitate are un efect pozitiv asupra copiilor , are darul de a sensibiliza copiii, de a le 

deschide un orizont larg spre frumos, spre respectul pentru artă şi creaţie, îi dezvoltă din punct de vedere 

spiritual, le produce multă bucurie. Ele trebuie să aibă, în primul rând, un rol formativ, să valorifice pe 

diverse planuri toate capacităţile copiilor: intelectuale, afectiv-morale.Cu ajutorul lor, elevii dobândesc 

valențe educative, demonstrând o încununare a rezultatelor și o personalizare a cunoștințelor acumulate 

în timp. 

Serbările contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere şi la aprofundarea cunoştinţelor, iar 

conţinutul lor cultivă şi produce sentimente şi emoţii. 

Serbările școlare sunt  cele mai eficiente mijloace de sudare şi omogenizare a colectivului de elevi. 

Cu ajutorul lor se întăresc relaţiile de prietenie, de colaborare şi muncă în echipă. Activităţile cuprinse în 

programul serbărilor le provoacă copiilor o stare accentuată de veselie şi bună dispoziţie, care influenţează 

în bine starea organismului.  
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O altă forma de activitate extrașcolară este excursia. Ea reprezintă finalitatea unei activităţi 

îndelungate de pregătire a copiilor, prin care elevii fac cunoștință direct cu mediul înconjurător, descoperă 

noi obiective turistice și culturale. 

Valențele formative ale excursiilor și drumețiilor se extind asupra tuturor comportamentelor, 

îmbogățind sfera informațională, declanșând trăiri afective și oferind condiții prielnice exersării conduitei 

moral-civice a copiilor, ajutând la educrea spiritului de ordine și disciplină. Prin excursii și drumeții copiii 

învață să se comporte în grup, să protejeze mediul și să se destindă. 

În organizarea excursiilor conducătorii de grup trebuie să se aibă în vedere conținutul, obiectivele 

urmărite, alegerea perioadei potrivite, a modului de desfășurare și finalizare, urmărind  grijă față de timpul 

liber al copilulu și atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor. 

De asemenea, vizitele . o altă formă de activitate extrașcolară ajută elevii să descopere  locuri 

istorice, evenimente și personalități istorice, gradini botanice unde pot întâlni nenumărate specii de plante 

autohtone cât și exotice, gradini zoologice unde pot observa, în mod direct,  animale și păsări ce trăiesc în 

diferite zone ale țării.  

O altă formă de activitate extracurriculară sunt spectacolele , prin care copilul face cunoştinţă cu 

lumea minunată a artei. Această formă de activitate pune elevii în majoritatea cazurilor în rolul de 

spectator, iar valoarea ei  apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

”Școala altfel” reprezintă un program prin care educaţia unui copil nu se realizează doar într-

un cadru formal, în cadrul școlilor, ci și prin activităţi extracurriculare.  

Scopul acestui program este implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în activități care 

să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile 

acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze 

participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 

În cadrul școlii, activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, concursuri la 

nivel de școală, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, bibliotecă, parteneriate 

educaţionale cu diferite instituţii. 

Bibliografie: 

Agoston-Vas R, Caltun. A, Serbarile in educatie ,Ed. D.P. H , 2012. 

Anghel C.V., „Tehnologii informatice şi de comunicare în managementul organizaţiei”, capitol din cartea 

Managementul organizaţiei comunicante (coord. Drobot L.), Ed. CCD Deva şi Risoprint Cluj-Napoca, 

2010 

Anghel, C.V., „Eficienţa utilizării competenţelor TIC în educaţie”, capitol din cartea A învăţa împreună, 

(coord. Drobot L.), vol.1, Didactica Internaţional, Ediţia a XIX-a, Ed. Mirton Timişoara, 2010. 
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PREMISE ALE DEZVOLTĂRII INTELECTUALE ALE PREȘCOLARILOR 

Prof. înv. preșcolar:Ilie Doina Mihaela 

                                                                                          Grădinița P.N  Greci-Petrești 

 

  

        O condiție importantă a rezolvării cu succes a  unei probleme într-un domeniu oarecare o constitue, 

după cum se știe punerea ei exactă, luarea în considerare a tuturor elementelor esențiale și așezarea acesteia 

în contextual ei firesc. 

         Această teza este întru totul valabilă și pentru tema pusă în discuție: primii pași în educația intelectuală 

sau crearea premiselor necesare dezvoltării ulterioare. În cazul dat, este necesar să luăm în considerare 

schimbările esențiale survenite în viață socială (circulația informației, mediatizarea anumitor probleme , 

creștere gradului de cultură și civilizație al populației etc), rapiditatea și profunzimea unor modificări, 

transformările suferite de copilărie în decursul timpului sub toate raporturile (creșterea în înălțime și 

greutate, acumularea unui mare volum de informațîi- până la 4 ani își însușește aproape 60% din informația 

totală), precum și mulțimea și varietatea studiilor despre copilărie, care toate ii ajută pe cei interesați și 

obligați să ia decizii  în acest domeniu sis a găsească cele mai bune soluții dezvoltării viitoare ale copiilor. 

          Educația intelectuală fiind frecvent discutată și analizată – în acest stadiu subliniez și ierarhizez câteva 

obiective educative ale vârstei preșcolare în domeniul cunoașterii. Este vorba de a aduce, în prim planul 

discuției, câteva chestiuni  mai bine conturate ale pregătirii prescolarului pentru școală și inclusive a pune 

bazele unei educații intelectuale inițiale.Studiile elaborate până acum de psiho-pedagogi străini sau români 

permit punerea corectă a problemei și soluționarea pozitivă a acesteia. Problema esențială constă în a aplică 

în mod corect și creator metodologiile recomandate  de aceste studii  Analizele acestei perioade, privind 

dezvoltarea copilului, au luat în considerare și particularitățile recente ale mediilor hiperinformatizate și 

mediatizate, precum și cele legate de evoluția actuală a copilăriei în comparație cu trecutul ei . 

          În mod cert, valorificarea corectă și intensivă a recomandărilor și sugestiilor făcute de J.Piaget. 

J.Bruner, H.Wallov, R. Zazzo, R.Gagne L.S.și alți psihologi, cu privire la caracteristicile vârstei preșcolare, 

va asigura un progress sensibil practicii educative la această vârstă. Pornind de la realitatile actuale de la 

noi, se pot descoperi numeroase căi de interventie eficiente si înregistra modificari reale petrecute chiar sub 

ochii nostri. Dinamismul caracteristic acestei perioade reprezintă un teren deschis, o oferta tentantă pentru 

orice educatoare de a canalize aceasta energie explozivă in directia dezvoltarii unor mecanisme psihologice 

intr-un ritm  accelerat și adecvat varstei. 
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            Convingerea fiecarei educatoare ca ea pune bazele unei dezvoltarii sigure si solide, pentru intreaga 

evolutie ulterioara  a fiecarui preșcolar, in sensul valorificării optime a potentialului bio-psihic de care 

dispune fiecare preșcolar, reprezintă un stimulant făra egal. 

              Din cauza că ne gasim la întalnirea a două activitati complementare, care urmează să-si definească 

fiecare rolul specific in dezvoltarea ulterioară a copilului  joc-invatare, este indicate o ierarhizare a lor. 

Aceasta delimitare se face dupa criterii educative verificate . Potrivit acestora, se bucura de o prioritate 

motivată urmatoarele trei obiective sau premise  ale dezvoltarii intelectuale a preșcolarului si anume: 

a) asigurarea unei cunoasteri ordonate ,dirijate si sistematice; 

b) punerea bazelor unei atitudini disciplinate , receptive si constiente; 

c) stimularea si solicitarea capacitatilor care vor devein baza dezvoltarii intelectuale ultelrioare( 

curiozitate, memorie, imaginative, intelegere, etc)a motivaței activitătii desfăsurate, în general;   

        Deci, este vorba despre asigurarea premiselor de baza si activizarea proceselor necesare atingerii 

unui nivel optim in  dezvoltarea tuturor  psihice  raportate la perioada respectvă  a unor procese care 

conditionează  dezvoltarea inteligentei. 

         Întreaga această activitate programată a perioadei preșcolare urmărește  realizarea pe de o parte, 

a unui aspect informativ, iar, pe de alta, a unui formative. Activitățile prevăzute în programa 

învățămantului preșcolar urmaresc stimularea  și dezvoltarea tuturor proceselor menite să asigure o 

continuă dezvoltare intelectuală fiecarui copil. 

         Varietatea jocurilor( libere/ dirijate,individuale/colective, jocuri de rol, jocuri de creație etc.) 

natura regulilor ce trebuie respectate, informația transmisă  prin jocuri, priceperile vizate prin 

aplicarea lor și receptivitatea copiilor față de ele reprezintă un vast teren de exerciții și antrenamente. 

La acestea se adaugă unele influențe externe, diverse, flexible  durabile asupra conduitei preșcolarului, 

consolidand sau slăbind unele achiziții anterioare. 

        Relația joc-învățare  nu trebuie vazută ca o relație de opoziție ( jocul ca repaus -învățarea ca 

muncă), ci ca două activități complementare , concomitente sau alternative.De ingeniozitatea 

combinării lor depinde adeseori succesul realizării obiectivelor vizate. 

          Pornind de la atracția pe care o reprejintă jocul pentru  copii  educatoarea realizează un program 

complex de activitați care vizează formarea și dezvoltarea unui sistem de însușiri fizice si psihice. 
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Gradarea ,combinarea, eșalonarea și evaluarea acestora constituie o adevarată metodologie creativă, 

care poate fi adaptată diverselor situații cerute de componența și calitatea grupelor de copii. O 

asemenea metodologie permite nu numai cunoașterea particularităților  fiecărui copil, ci în același 

timp și adaptarea modului de lucru  acestor particularități, deci și individualizarea procedeelor potrivit 

acestor trăsături.  

    

 

Bibliografie: Revista Învățămantului Preșcolar Nr. 1-2/1999 
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             Activitățile extrașcolare și voluntariatul 

Profesor Cibotariu Lucia, Liceul Tehnologic ”Ioan N. Roman”, Constanța 

  

Motivele fiecăruia dintre noi de a  deveni voluntari sunt diferite: bucuria de a-i ajuta pe ceilalți sau altora 

ne place să fim activi și  implicați. Astfel avem  ocazia să dobândim competențe  cum ar fi: capacitatea de 

inițiativă , implicarea socială, competențe organizaționale, competențe profesionale.  

 Liceul nostru stabilește semestrial obiective ale activității de voluntariat prin Strategia Naţională 

de Acţiune Comunitară. Exemple de astfel de obiective sunt: 

- întărirea parteneriatului școală – comunitate locală; 

- dezvoltarea la voluntari a abilităţilor de implicare și respect pentru tradiţie, valori şi oameni; 

- exersarea participării democratice și a implicării active a elevilor voluntari; 

- dezvoltarea aptitudinilor și creativității la elevii voluntari; 

-sensibilizarea elevilor şi profesorilor cu privire la situaţia dificilă în care se află copiii şi persoanele în 

vârstă, afectaţi de lipsa de alimente; 

- însuşirea de valori civice precum solidaritatea, implicarea şi  munca în echipă; 

- ajutorarea copiilor defavorizați și a bătrânilor singuri. 

 Pentru derularea activităților am avut ca parteneri:  

- părinți, agenți economici; 

-Parohia Sf. Calinic; 

-Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii. 

 Câteva exemple de acțiuni derulate sunt următoarele: 

- întâlnirea elevilor voluntari cu partenerii de contact; 

-identificarea beneficiarilor/ persoane aflate în dificultate; 

-colectarea, de către voluntari a tuturor donaţiilor, constând în legume şi fructe; 

-deplasarea grupurilor de voluntari la beneficiari şi donarea legumelor şi fructelor; 

-identificarea beneficiarilor/ copii din familii cu situaţie materială precară; 

-colectarea de către voluntari a donaţiilor constând în dulciuri, rechizite, haine, fructe; 

-deplasarea voluntarilor la beneficiari; 

- realizarea de mărțișoare din diverse materiale de către elevii voluntari în colaborare cu elevii beneficiari, 

expunerea și vânzarea mărțișoarelor; 

 -ajutorarea unor copii defavorizați; 

-activități realizate în cooperare de către elevii voluntari și părinții lor pentru persoanele în vârstă, 

defavorizate; 

-realizarea unor cadouri simbolice și oferirea lor persoanelor vârstnice defavorizate; 
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-donarea de fructe și legume, flori persoanelor vârstnice; 

-identificarea beneficiarilor; 

-distribuirea de pachete cu haine, alimente, rechizite, jucării; 

-ajutorarea bătrânilor în activități practice gospodărești; 

- colectă de carte din bibliografia școlară și donarea cărților colectate copiilor din adăpost. 

 

 Una dintre activitățile derulate o voi prezenta în continuare -,, Un mărțișor pentru fiecare “ 

DOMENIUL ACTIVITĂŢII: Activitate social- educațională 

Data: 1.03.2020 

PARTENERI: elevi, părinţi, cadre didactice de la Liceul Tehnologic ”I. N. ROMAN” Constanța  

LOCUL DESFĂŞURĂRII: 

• Liceul Tehnologic ”I. N. ROMAN” Constanța și Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii 

Constanța 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Promovarea voluntariatului  în rândul elevilor cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice. 

OBIECTIVE: 

• încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat; 

• implicarea elevilor in viaţa comunităţii locale; 

• însuşirea de valori civice precum solidaritatea, implicarea şi  munca în echipa. 

BENEFICIARI: 

• 12 copii de la Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii Constanța, str. Decebal nr. 13 bis, mun. 

Constanța. 

VOLUNTARI: 9 profesori voluntari şi 70 de elevi voluntari ai liceului  

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 Elevii au confecționat mărțișoare din materiale reciclabile, alături de  copiii  cu nevoi  sociale  din 

Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii Constanța. Activitatea de voluntariat a presupus 

confecționarea de mărțișoare și realizarea unei expoziții de mărțișoare ecologice, dorindu-se sensibilizarea 

elevilor şi profesorilor din cadrul instituţiei de învăţământ cu privire la situaţia dificilă în care se află copiii 

afectați de lipsa unor activități educative și de relaxare alături de cineva drag, lipsa armoniei dintr-o familie 

obișnuită. 

       Activitatea a debutat cu formarea echipei de coordonatori şi identificarea persoanelor beneficiare ale 

acţiunii, urmând crearea echipei de voluntari şi a echipei de lucru. S-a efectuat colectarea materialelor 

necesare realizării mărțișoarelor în paralel cu promovarea campaniei la nivelul unităţii prin intermediul  

cadrelor didactice şi elevilor voluntari.  
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       Această activitate a urmărit consolidarea abilităţilor elevilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o 

societate unită şi solidară în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea. 

Toţi elevii s-au declarat încântaţi de această campanie socială şi în special de ceea ce presupune activitatea 

de voluntariat. 

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII 

• mulţumire, satisfacţie, formarea unei gândiri raţionale  şi competiţie ; 

• creşterea interesului pentru implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin activitatea de voluntariat ; 

• confecționarea unor obiecte de artă alături de copii cu nevoi speciale ; 

• participarea a 70  de elevi voluntari şi 9 cadre didactice voluntare. 

Feed-back-ul a fost unul pozitiv din perspectiva  beneficiarilor, a personalului şi a coordonatorilor.La 

sfârșitul activităților, elevii și profesorii primesc certificate de voluntari.  

 Recunoașterea voluntariatului în țara noastră are un istoric bine raportat la demersurile europene și 

aliniat acestora. Astfel există abilități identificate care se dezvoltă pe parcursul acțiunilor de voluntariat, 

referitoare la competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții europene: 

1. Comunicare în limba maternă;  

2. Comunicare în limbi străine; 

3. Competențe matematice și competențe de bază în știință și tehnologie; 

4. Competențe digitale; 

5. A învăța să înveți;  

6. Competențe sociale și civice;  

7. Spirit de inițiativă; 

8. Adaptabilitate - se referă la învățarea de a învăța, sociale și competențe civice și inițiativă și 

antreprenoriat; 

9. De rezolvare a problemelor - se referă la învățarea de a învăța, competențe sociale și civice, sensibilizare 

culturală și exprimare. 

 În concluzie, tinerii vor avea nevoie de competențe cheie puternice pentru a fi pregătiți pentru 

posibilele schimbări în circumstanțele personale, locurile de muncă și planurile lor profesionale, precum și 

provocările sociale cu care se vor confrunta. Ei vor trebui să se „reinventeze continuu” pe măsură ce trec 

prin viață. Aceștia vor avea nevoie de abilități de bază puternice și competențe transversale, precum și de 

cunoștințe teoretice și abilități profesionale. Competențele cum ar fi creativitatea și gândirea critică sunt 

caracteristici cheie ale forței de muncă. A învăța să înveți, competențele digitale și antreprenoriale, limbile 

străine, competențele sociale și civice devin vitale pentru a asigura reziliența și adaptabilitatea, viața de 

succes și cetățenia activă. Toate aceste competențe se dobândesc și prin activitățile de voluntariat pe care 

elevii le derulează în școală. 
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 Dotarea oamenilor pentru a face față schimbării înseamnă transformarea completă a sistemelor de 

educație și formare profesională. Acestea trebuie să fie deschise și pregătite să accepte schimbările, să 

asigure interacțiunea permanentă cu realitățile economice, tehnologice și sociale pentru a promova 

adaptabilitatea și inovarea, interacțiune care se poate face și prin voluntariat.  

Bibliografie: 

1.www.voluntareuropean.ro › competente; 

2.www.asociatiaexistaosansa.weebly.com › competente-dobandite-prin-voluntariat; 

3.Raport de activitate SNAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asociatiaexistaosansa.weebly.com/competente-dobandite-prin-voluntariat.html
https://asociatiaexistaosansa.weebly.com/competente-dobandite-prin-voluntariat.html
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INTERDISCIPLINARITATEA – O PROVOCARE FASCINANATÃ 

prof. gr. I Viorina Panait 

                      Şcoala Gimnazialã nr. 1 Poenari-Giurgiu 

 

 Interdisciplinaritatea presupune cã arii disciplinare diferite se pot intersecta prin gãsirea de teme 

comune specifice mai multor obiecte de studiu, ceea ce implicã încurajarea colaborãrii directe în clasele de 

elevi, învãţarea participativã, crearea unor comportamente flexibile şi integrate, cu potenţial de transfer şi 

adaptare. 

 Interdisciplinaritatea apare ca necesitate a depãşirii graniţelor artificiale între diferite domenii. 

Argumentul care pledeazã pentru interdisciplinaritate constã în aceea cã oferã o imagine integratã a 

lucrurilor care sunt, de regulã, analizate separat. Prin interdisiciplinaritate se creeazã: acoperirea rupturilor 

dintre discipline, eliminarea izolãrii şi lipsei corelaţiilor între conţinuturile diverselor discipline,  

construirea, prin educaţie, a unor structuri mentale dinamice, flexibile, capabile sã sprijine deciziile cele 

mai potrivite.  

Ne dorim ca elevii noştri sã aibã capacitatea de a transfera eficient şi cu rapiditate cunoştinţele, de 

a aplica deprinderile, de a sintetiza noţiunile cu adevãrat importante în vederea rezolvãrii situaţiilor 

problemã care apar pe parcursul lor educaţional. În acest sens, Lucian Ciolan afirmã cã: “Succesul în viaţã 

personalã, profesionalã şi socialã e dat tocmai de capacitatea de a ieşi din cutia disciplinarã, de capacitatea 

de a realiza conexiuni care sã conducã la realizarea eficientã a problemelor concrete.” 

Louis D’Hainaut, în lucrarea “Programe de învãţãmânt şi educaţie permanentã” susţine cã: “Se 

acordã mai multã importanţã omului care merge decât drumului pe care îl urmeazã. Astãzi, disciplinele sunt 

invadate de un gigantism care le înãbuşã, le abate de la rolul lor simplificator şi le închide în impasul 

hiperspecializãrii. Inconvenientele tot mai evidente ale compartimentãrii, necesitatea din ce în ce mai 

manifestã a unor perspective globale şi contestarea unui devotament faţã de obiect, care face ca omul sã fie 

uitat, au dus treptat la conceperea şi la promovarea a ceea ce s-a numit interdisciplinaritate.” 

Se impune, deci, o formã de cooperare între discipline, iar la clasa pregãtitoare, aceastã “cooperare” 

este datã de abordarea interdisciplinarã a conţinuturilor. 

            Constantin Cucoş, în lucrarea Pedagogie, apãrutã la editura Polirom, afirmã cã 

“interdisciplinaritatea este o formã a cooperãrii între discipline cu privire la o problematicã a cãrei 

complexitate nu poate fi surprinsã decât printr-o convergenţã şi o combinare prudentã a mai multor puncte 

de vedere.”  

Este de notorietate cã, în viaţa profesionalã, socialã sau personalã, cunoştinţele, deprinderile, 

aptitudinile, atitudinile de care este nevoie nu se încadreazã strict într-un anumit domeniu disciplinar, 

provocãrilor trebuie sã le rãspundem cu rapiditate, cu eficienţã şi în contextul potrivit. Ori, pentru a avea 
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reacţii semnificative, pentru a se putea identifica ideile şi procesele care sã ajute în rezolvarea situaţiilor 

problemã, e necesar ca în şcoalã sã se realizeze un curriculum integrat. 

Din perspectivã didacticã, integrarea presupune cã mai multe discipline din acelaşi domeniu sau 

din domenii diferite trebuie asociate, puse în relaţie, coordonate,  în vederea stabilirii de relaţii între 

concepte, fenomene şi procese, în corelarea rezultatelor învãţãrii cu situaţiile din viaţã cotidianã. 

Pentru a ilustra modalitatea de realizare a unui curriculum integrat voi evidenţia proiectul desfãşurat 

cu ocazia Zilei Pãmântului, care a avut ca scop: 1. consolidarea cunoştinţelor despre flori referitoare la 

nume, culoare, formã, simbolisticã, reprezentãri artistice, familiarizarea cu  opere artistice de valoare - 

plastice, muzicale şi literare, dedicate florilor, 2. stimularea creativitãţii prin realizarea de lucrãri plastice, 

3. educarea simţului estetic, a gustului pentru frumos prin realizarea unor  lucrãri originale.  

Plecând de la spusele lui Rabindranath Tagore – „Cerul sãrutã pãmântul prin ploaie, iar 

pãmântul sãrutã cerul prin flori”, precum şi de la afirmaţia lui Ralph Waldo Emerson -  „Pământul râde 

prin flori”, proiectul s-a numit  „Florile- zâmbetele Pãmântului”  şi a  avut urmãtoarele conţinuturi:        

MATEMATICÃ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI: 

• observarea florilor din mai multe surse: naturã, calendare, prezentãri PowerPoint; 

• discuţii despre forma şi culoarea plantelor vii observate, despre alcãtuirea lor; 

• strivirea de plante şi observarea culorilor pe care le lasã pe hârtie; 

• discuţii despre nevoile de creştere ale plantelor;  

• formarea de mulţimi; 

• numãrarea şi compararea elementelor din mulţimi de flori; 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNÃ: 

• discuţiii despre simbolistica florilor; 

• citirea de poezii despre flori; 

• jocuri de rol în care copiii sã-şi imagineze cã sunt flori şi sã transmitã mesaje Pãmântului  (din 

postura de flori); 

• construirea unui haiku (poem japonez cu formã fixã, alcãtuit din 17 silabe)  

MUZICÃ ŞI MIŞCARE:  

• audiţii muzicale - Valsul florilor, de Piotr Ilici Ceaikovski, Pedeapsa Macului, versuri Vasile 

Voiculescu, interpret T. Gheorghe; 

• intonãri de cântece - Glasul florilor, de T. Vasilache 

ARTE VIZUALE/ABILITÃŢI PRACTICE: 

• realizarea de aranjamente florale; 

• observarea unor tablori ale unor pictori consacraţi care au ca subiect florile; 
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• realizarea unor compoziţii cu subiectul „Florile - zâmbetele pãmântului!” 

Metodele şi procedeele didactice utilizate în derularea demersului educaţional au fost: observaţia 

sistematicã, experimentul, conversaţia, lectura, jocul de rol, exerciţiul, învãţarea prin descoperire, 

comunicarea vizualã, compunerea  vizual plasticã, turul galeriei, proiectul; 

Mijloacele didactice, materialele şi instrumentele de lucru implicate în desfãşurarea proiectului au 

fost: material biologic – flori, frunze decorative, ramuri înflorite de pomi, poezii despre flori, calendare cu 

flori, calculator, CD, prezentãri PowerPoint, tablã magneticã, glob pãmântesc, coşuri pentru aranjamente, 

hârtie, guaşe, acuarele, pensule, pahare cu apã, planşete. 

Activitatea interdisciplinarã a vizat formarea de competenţe din domeniul comunicãrii în limba 

românã, din domeniul matematicii şi explorãrii mediului, din domeniul muzicii şi mişcãrii, din domeniul 

artelor vizuale şi abilitãţilor practice.  

În prima etapã a proiectului au avut loc acţiuni legate de observarea şi denumirea florilor. 

Observarea materialului biologic – flori de primãvarã, frunze decorative, ramuri de pom înflorite s-a fãcut, 

în afarã de vizualizare, prin mirosire şi pipãire. Utilizând atât învãţarea prin descoperire, cât şi experimentul, 

copiii au strivit frunze şi petale de flori pe hârtie, analizând culorile pe care acestea le lasã. În afara 

materialului biologic, observarea florilor s-a fãcut si pe calendare. În timpul observãrii, la calculator a fost 

pusã opera muzicalã Valsul florilor, de Piotr Ilici Ceaikovski, fãcându-se paralele între delicateţea şi 

gingãşia florilor şi armonia şi melodicitatea valsului. O altã acţiune a acestei prime etape a proiectului a 

fost dedicatã citirii câtorva poezii despre florile de primãvarã, scrise de Ana Blandiana şi Marcela Peneş. 

Prima etapã s-a încheiat cu crearea unui haiku – poezie japonezã cu formã fixã, care are trei versuri şi 17 

silabe (repartizate 5-7-5). În timpul anului şcolar copiii au mai compus astfel de versuri, aşa cã acum au 

creat urmãtorul haiku: „Zâm-bi-toa-re flori/ În grã-dini şi pe câm-pii/ Cân-tec spre soa-re.”   

Etapa a doua a proiectului a început cu intonarea cântecului „Glasul florilor”, muzica T. Vasilache 

şi a continuat cu discuţii despre pãrţile plantei, despre rolul pe care acestea le au, despre factorii de viaţã 

necesari plantelor. S-au creat mulţimi din plante, dupã criteriul culorii, al speciei, ori al formei şi s-au 

numãrat şi comparat elementele fiecãrei mulţimi. Florile au fost puse în coşuri şi s-au realizat aranjamente 

florale. În timpul realizãrii coşuleţelor decorative s-au purtat discuţii despre culorile calde şi cele reci, 

despre efectele alãturãrii lor, despre contraste şi armonii. La finalul etapei, coşuleţele cu flori au fost aşezate 

în jurul globului pãmântesc şi copiii au audiat CD-ul cu melodia Pedeapsa macului, interpretatã de T. 

Gheorghe, versuri V. Voiculescu. Dupã audiţie, copiii şi-au ales câte o floare şi, în numele ei, au adresat 

scurte mesaje Pãmântului. Am reţinut mesajul unei fetiţe, care, din postura de Albãstrea, i-a mulţumit 

Pãmântului cã i-a dat lanul de grâu în care sã stea şi macii care sã-i fie prieteni.  

Etapa a treia a proiectului a fost axatã pe domeniul artelor vizuale. Copiii au vizionat o prezentare 

PowerPoint cu tablori ale unor mari pictori având florile ca subiect. S-au purtat discuţii despre culorile 
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folosite, despre numele florilor pictate, despre modul în care a fost folosit spaţiul, apoi copiii au fost invitaţi 

sã picteze florile lor preferate pe bucãţi de hârtie, decupate sub forma unor flori stilizate.  

Realizarea proiectului a condus la dezvoltarea capacitãţii de a observa elemente din mediul 

înconjurãtor, la dezvoltarea spiritului de observaţie, la îmbogãţirea şi activizarea vocabularului, la formarea 

unei culturi artistice – muzicale şi plastice, prin muzica pe care au ascultat-o şi prin vizualizarea de tablouri 

ale unor pictori celebri, la formarea unei atitudini active în legãturã cu mediul, la stimularea creativitãţii, 

prin creaţii literare ori plastice.  

Prin organizarea acestui proiect cu activitãţi integrate am cãutat sã institui un climat de creativitate, 

prin care sã stimulez curiozitatea copiilor şi curajul de a „combina” cunoştinţe din domenii de cunoaştere 

diferite, sã stabilesc o atmosferã de activitate liberã, de încredere în ei înşişi. 

Metodele şi mijloacele didactice, tehnicile de lucru utilizate în realizarea proiectului au contribuit 

la stimularea elementelor de bazã ale creativitãţii: originalitate, flexibilitate, senzitivitate, expresivitate. În 

acest sens, am provocat copiii sã observe utilizând şi alte simţuri în afara vãzului – au mirosit flori, le-au 

pipãit, le-au strivit, au ascultat muzicã, i-am incitat sã-şi exprime liber ideile, gândurile, sentimentele, atât 

în descrieri, cât şi în formularea de mesaje ori prin intermediul unor compoziţii plastice. Am vrut sã 

„plantez” primele „seminţe” în cultivarea gustului pentru frumos şi sã demonstrez eficienţa didacticã a 

organizãrii demersului educaţional într-o perspectivã interdisciplinarã.  
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Școlar fără ghiozdan 

 

 profesor pentru învățământ primar ALINA DUCA 

Colegiul Național „Preparandia- Dimitrie Tichindeal”Arad 

 

 

TEMA PROIECTULUI:  “Școlar fără ghiozdan” 

DURATA: 1 an, cu continuitate 

COORDONATOR DE PROIECT      -profesor pentru învățământ primar Alina Duca                                            

ARGUMENT: 

Este necesar să abordăm o nouă concepţie asupra copilului şi să avem o viziune constructivă asupra lui, să-l ajutăm să se cunoască mai bine, 

să-l încurajăm să aibă încredere în el şi în forţele lui, făcându-l în acest fel, participant activ la propria lui formare. Elevul trebuie să-şi descopere 

disponibilităţile şi să le valorifice la maximum. Predarea trebuie să faciliteze transferul de informaţii şi de competenţe de la o disciplină la alta şi să 

se desfăşoare în contexte care leagă activitatea şcolară de viaţa cotidiană.  

SCOP: vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin:  

 Procesul de învăţare prin joc;  

 Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;  

 Organizarea adecvată a ambientului educativ;  

 Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;  

 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării;  

 Valorizarea abilitătilor artistico-plastice și muzicale ale copiilor;  
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  Valorizarea abilitaților sociale;  

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:  

 Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comunicare verbală);  

 Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);  

 Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală ,etc.);  

 Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;  

 Acţiuni şi mişcări necontrolate  

 Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului.  

 

Valoarea adaugată obţinută de pe urma implementării acestui proiect.  

 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;  

 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extrașcolară;  

 Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar;  

 Facilitarea integrării şcolii în comunitate;  

 Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile 

extraşcolare;  

 Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.  

 

Grupul țintă  

Elevii CLASEI  PREGĂTITOARE B , Părinții, Comunitatea locală 
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PLANUL ANALITIC AL ACTIVITĂŢILOR 

 

      Etapele                                  Activitatea      Data desfăşurării   Locul de 

desfăşurare 

1. Apariţia prevederilor 

generale 

ANEXA  la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 privind 

Metodologia de organizare a Programului național „Școala 

altfel”  

 

Septembrie 2019 Şcoala 

coordonatoare 

2. Aplicarea chestionarelor 

pentru elevi şi pentru părinţi 

• aplicarea chestionarelor pentru părinţi 

• dezbateri în colectivul de elevi şi în comitetul  

părinților 

Octombrie, noiembrie 

2019 

Şcoala 

coordonatoare 

3. Elaborarea şi redactarea 

proiectului 

• alegerea temei 

• stabilirea partenerilor 

• trimiterea şi semnarea acordurilor 

• elaborarea şi redactarea proiectului 

Decembrie 2019 – 

februarie 2019 

Şcoala 

coordonatoare 

4.Activităţi informative 

 

• informarea copiilor şi a părinţilor despre activităţile 

incluse în proiect; 

• afişarea la afişierul şcolii a planului de activităţi al 

proiectului; 

• informarea ISJ Arad; 

• ştire în presa locală din judeţul Arad. 

Martie 2019, 

 dar şi pe toată perioada 

desfăşurării proiectului 

Şcoala 

coordonatoare 

 

Partenerii din 

proiect 
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5. Activităţi formative    

 

PROGRAMUL   ,,Şcoala altfel’’(20-24.05.2019) 

An şcolar 2018-2019 

CLASA/ 

ÎNVĂ-

ŢĂTOR 

DATA TITLUL 

ACTIVITĂȚII 

MODALITATE DE 

ORGANIZARE / 

DESFĂŞURARE  

TIPUL ACTIVITĂŢII  INTERVA-

LUL ORAR 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 

PROF./INVI- 

TAȚI  

ALTE 

PRECIZĂRI 

PB 

prof. inv. 

primar 

Duca 

Alina 

21.05 In lumea    

cărților  

Atelier Practic - aplicativ 8-12 Colegiul Național 

„Preparandia- Dimitrie 

Tichindeal”Arad 

Biblioteca 

Județeană”Alexandru D. 

Xenopol”Arad 

 

 

 

 

 

 

D-na C. L. 

 

 

 

22.05 Atelierul de 

creație 

Atelier Practic - aplicativ 8-12 Colegiul Național 

„Preparandia- Dimitrie 

Tichindeal”Arad 

23.05 Magia 

Cuvântului 

Șezătoare Literar - artistic 8-12 Colegiul Național 

„Preparandia- Dimitrie 

Tichindeal”Arad 
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24.05 La fermă Excursie Sportiv - turistic 9-15 Ferma de bivoli  

Centrul de Vizitare din 

Pecica (Arad), SF pe 

Lunca Mureșului 

 

Actrița  

G.P. 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa J. S. S. 

25.05 La fabrică Vizită Tehnico-științific  8-12 Fabrica “ …” 

 

EVALUARE: fotografii; expoziţii – participanţii vor primi diplome; portofoliu realizat de elevii clasei; schimburi de impresii; realizarea unui CD 
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Activităţi didactice extraşcolare  organizate în orizontul local 

        

Prof. Zăvoianu Ilie  

Şcoala Gimnazială Nr.1 Motru 

 

Vom începe acest articol reflectând la afirmaţia marelui geograf Simion Mehedinţi, care spunea 

că „singura geografie care se lipeşte de suflet nu e cea din cărţi sau din prelegeri, ci aceea pe care o 

culege fiecare din intuiţia lui directă a naturii”. 

 În orizontul local se pot organiza o serie de activităţi extraşcolare, un rol deosebit avându-l 

activităţile turistice extraşcolare (plimbarea, vizita, drumeţia) , astfel elevii pot observa forme de relief, 

ape, bogăţiile solului şi subsolului, interdependenţă dintre diferitele elemente ale naturii etc. 

 Elevii dobândesc cunoştinţe noi, studiază fenomenele şi obiectele în toată complexitatea lor, îşi 

precizează şi îşi fixează mai bine cunoştinţele căpătate în clasă prin legarea teoriei de practică. Se 

formează priceperi şi deprinderi de a observa fenomenele naturii şi ale vieţii social economice şi în felul 

acesta prin intuiţie directă cunoştinţele capătă un caracter realist dezvăluind legăturile lor cauzale. 

 Activităţile turistice şcolare constituie un mijloc didactic de cea mai mare importanţă pentru că 

oferă elevilor posibilitatea să observe, să cerceteze şi să cunoască în mod direct o mare varietate de aspecte 

din natura, de ordin biologic sau geografic,  despre mediul natural si factorii de mediu, să înţeleagă mai 

clar legătura dintre organism şi mediu, să colecţioneze un bogat material didactic necesar pentru 

desfăşurarea lucrărilor de laborator . 

 În acelaşi timp ele contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezesc dragostea şi 

interesul pentru natură şi respectul pentru frumuseţile ei, ajuta la cunoaşterea spaţiului geografic din 

imediata vecinătate a orizontului local. 

 Activităţile turistice şcolare sunt activităţi didactice polivalente, care pot fi proiectate şi 

organizate de învăţător sub formă de călătorii pe anumite distanţe şi în anumite spaţii, cu o durată 

limitată, prilej cu care se fac aplicaţii în orizontul local. 

 După forma de organizare pot fi de mai multe tipuri (Ilinca, 2002): 

Plimbarea ce reprezintă deplasarea pe jos a elevilor în parcuri, grădini botanice, grădini 

zoologice, în oraşe pentru a se recrea, a lua aer, pentru a vedea, a descoperi şi a cunoaşte, pentru 1-2 ore. 

Vizita este o deplasare cu durata de cel mult o zi în scopul cunoaşterii unei localităţi, unităţi 

economice, muzeu, monument natural sau istoric. 

Drumeţia este o deplasare cu durata de cel mult o zi, fără mijloace de transport, având ca scop 

recrearea, refacerea psiho-fizică în natură. 

Excursia este o călătorie cu durată de cel puţin o zi efectuată în afara localităţii de reşedinţă cu un 

mijloc de transport, având ca scop recrearea, vizitarea, informarea, studierea. 

Dintre acestea, în orizontul local interesează primele trei, excursia fiind o activitate mult mai 

complexă şi pe o distanţă mult mai mare, considerând, astfel, că depăşeşte orizontul local. 
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Pentru ca aceste activităţi să aibă o finalitate educativă trebuie avute în vedere mai multe aspecte, 

parcurgând mai multe etape. Pregătirea acestor activităţi în orizontul local presupun două etape 

importante: pregătirea profesorului şi pregătirea elevilor. 

Pregătirea profesorului constă în studierea amănunţită a programei, a volumului de cunoştinţe, a 

priceperilor şi deprinderilor pentru clasa respectivă, în stabilirea felului activităţii şi a aplicaţiilor 

efectuate. 

Cu mult înainte profesorul studiază harta, îşi precizează itinerariul, studiază bibliografia şi 

terenul, ia contact cu unităţile de vizitat. Itinerariul se alcătuieşte în funcţie de scop şi cuprinde toate 

detaliile, inclusiv timpul de odihnă şi măsurile igienico-sanitare. 

Pregătirea elevilor pentru activitate constă în a cunoaşte itinerariul şi scopul activităţii, data, ora 

şi echipamentul necesar. În ziua drumeţiei, elevii iau cunoştinţă de problemele principale pe care le vor 

urmări, de regulile de securitate şi de comportament ce vor trebui respectate. 

În timpul activităţilor turistice şcolare, observarea şi lucrările practice le va conduce profesorul. 

Dacă activitatea are un scop informativ, cu scopul de a pregăti predarea unui capitol, toate lucrările şi 

observările să se facă în colectiv, întrucât elevii trebuie să cunoască problemele principalele ale 

activităţii. Dacă caracterul este aplicativ, având de rezolvat mai multe sarcini, elevii vor lucra pe echipe: 

unii fac observaţii hidrologice, alţii fac colecţii de plante etc. Rezultatele aplicaţiilor fiecărei echipe se 

dezbat în colectiv, după încheierea activităţii. 

În afară de caracterul instructiv-educativ aceste activităţi mai trebuie să aibă şi un caracter 

recreativ. Povestirile, jocurile geografice, întrecerile în a observa şi a aprecia distanţele sau înălţimile – 

toate acestea înviorează drumeţia. 

La sfârşit, o importanţă deosebită o au discuţiile ce se poartă cu elevii pentru formularea 

concluziilor, stabilirea rezultatelor observării sau experienţelor efectuate de către elevi, sub conducerea 

profesorului. 

 Activităţile turistice extraşcolare trebuie cuprinse în documentele de proiectare a activităţii 

anuale/semestriale şi corelate cu conţinuturile programelor şcolare. De asemenea, orice activitate didactică 

extraşcolară se cere a fi anticipată, iar demersul ei trebuie să facă obiectul unui proiect, care să prezinte 

succesiunea evenimentelor, raportate la unitatea de timp propusă şi la obiectivele acţiuni. 

 Un asemenea proiect trebuie să cuprindă: data, clasa, tema, obiectivele activităţii, organizarea 

acţiunii, metodele, materialul bibliografic, activitatea profesorului şi dirijarea învăţării, activitatea elevilor 

în diferite momente şi situaţii de învăţare, evaluarea. 

 În timpul desfăşurării acţiunii, elevii îşi notează aspectele majore (esenţiale) şi unele detalii şi 

participă, dirijaţi de profesor, la înţelegerea faptelor, la explicarea fenomenelor şi proceselor întâlnite pe 

teren folosindu-se de cunoştinţele achiziţionate şi propria experienţă. 

 Evaluarea vizează prelucrarea informaţiilor şi a diferitelor materiale colectate, după care se 

procedează la elaborarea de referate/comunicări ce pot fi folosite în explicarea unor conţinuturi din lecţiile 

de la clasă. 
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Aplicaţii practice cu elevii în orizontul local la biologie 
       

 Prof. Zăvoianu Elena-Maria 

    Şcoala Gen. Nr.1 Motru 

 

Orizontul local constituie laboratorul cel mai fidel unde elevii intră în contact direct cu lumea vie, o 

intuiesc la «faţa locului» însuşindu-şi fondul corect de reprezentări şi noţiuni ştiinţifice despre lumea 

înconjurătoare. 

Acesta oferă posibilitatea elevilor de a cunoaşte direct aspecte referitoare la diverse categorii de plante 

şi animale întâlnite în zona noastră.  

Desfăşurarea activităţilor cu elevii în orizontul local accesibilizează trecerea de la gândirea 

concretă şi invers, constituind locul cel mai eficient pentru exemplificare şi experimentare. 

Orizontul local este ca „o carte vie” în care elevul poate învăţa, dacă aplicaţiile se fac sistematic. 

Astfel, studierea unor aspecte biologice în orizontului local determină creşterea interesului elevului pentru 

biologie, contribuie la ridicarea nivelului de învăţare, la legarea teoriei de practică, lărgindu-le sfera de 

cunoştinţe şi stimulându-le în acelaşi timp preocuparea de cercetare. De asemenea contribuie la dezvoltarea 

respectului faţă de mediu şi la sporirea încrederii în forţele proprii. 

Perfecţionarea procesului de învăţământ presupune şi creşterea ponderii altor forme de organizare 

a procesului instructiv-educativ, cum sunt excursiile, vizitele, activităţile de teren etc. 

 În cadrul lecţiilor desfăşurate în orizontul local se pot folosi diverse metode şi procedee, cum ar 

fi observaţia, descrierea, explicaţia, conversaţia, comparaţia, problematizarea etc. Dintre toate acestea ne 

vom opri asupra observaţiei considerând-o cea mai importantă pentru studierea aspectelor biologice din 

orizontul local, deoarece observarea în natură constituie unul din principalele izvoare de cunoaştere. 

A observa înseamnă a percepe fenomenele şi obiectele în condiţii naturale, în scopul de a descoperi 

legăturile lor interne. 

Observaţia este metoda esenţială în procesul de formare a reprezentărilor şi noţiunilor care se impune 

datorită gândirii dominant intuitive a elevilor din clasele mici. 

Copiii privesc lumea înconjurătoare, văd obiectele şi fenomenele dar, nu ştiu să observe, să sesizeze 

ceea ce au comun şi ceea ce le deosebeşte. 

Rolul profesorului nu este acela de a-i încărca memoria cu tot felul de cunoştinţe, ci este acela de a 

forma elevilor perceperea şi deprinderea de a observa, aceasta realizând-o prin diverse exerciţii. 

Observarea îmbogăţeşte experienţa de viaţă a elevilor, pe care profesorul se bazează în formarea 

şi dezvoltarea noţiunilor de biologie. Copiii, de obicei, privesc, văd obiectele şi fenomenele, dar nu ştiu să 
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observe, să sesizeze ceea ce au în comun sau ceea ce le deosebeşte. De aceea, sarcina importantă de a 

forma la elevi priceperea şi deprinderea de a observa, îi revine profesorului. 

 La şcoală, elevii învaţă să observe fenomenele în mod ştiinţific, să descopere, conduşi de către 

profesor, legităţile ce stau la baza formării lor. 

 Scopul observării trebuie stabilit în conformitate cu programa şcolară, respectând particularităţile 

de vârstă ale elevilor şi să fie eşalonată în timp. 

 O bună observare depinde de felul cum explicăm scopul şi de felul cum îi instruim pe elevi să 

observe obiectele şi fenomenele. Pentru acest motiv este bine ca, în prealabil, să se facă câteva exerciţii de 

observare. 

 Trebuie să-i instruim pe elevi cum să folosească anumite instrumente şi aparate. Să-i învăţăm cum 

să-şi noteze observaţiile în caietul lor, în aşa fel încât să le poată folosi pentru concluzii sau generalizări. 

Să le formăm priceperi şi deprinderi de a prelucra observaţiile şi de a stabili legăturile cele mai simple 

între fenomenele sau elementele fenomenelor. Pentru a trezi interesul şi curiozitatea pentru observare, 

este bine să lăsăm elevii să culeagă singuri diverse plante, fructe, seminţe etc. pe care le folosim în 

predarea noilor cunoştinţe. Prin astfel de procedeu metodic creşte interesul pentru lecţie, iar elevii îşi 

dau seama de valoarea informaţiilor culese de ei. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Simona Gircoveanu 

 

      Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii copiilor. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 

identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 

civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 

fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi 

fenomenele din natură. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale 

diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.  

      Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 

extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul 

şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

      Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 

aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii 

adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra 

stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

     Activitățile extrașcolare acoperă o gamă largă și diversificată de activități precum: excursii, drumeții, 

vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 

teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, activități sportive, legate de protecția mediului etc. Pe de 

altă parte aceste activități pot include participarea copiilor in cadrul unor întruniri planificate precum 

activități tehnico-științifice, cercuri de programare, ateliere creative, cercuri de limbi si literaturi străine, 

ateliere de gătit etc.  

     Aceste activități extrașcolare: 

-înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 

extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru 

copii, etc.); 

-au rol complementar celui al școlii; 

-dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare 

reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

-oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

      Prin vizitele efetuate la diverse instituții publice, cum ar fi muzee, teatre, cinematografe, copiii isi 

lărgesc orizontul cultural, capătă informații valoroase despre lumea înconjurătoare și își dezvoltă spiritul 

de inițiativă. Excursiile sau drumețiile îi ajută pe copii să înțeleagă realitatea inconjurătoare, sa facă 

mișcare si să socializeze. In cadrul activităților sportive, copiii isi dezvoltă spiritul de inițiativă, de 

cooperare, de competitivitate. 

     Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la 

acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de 

cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a 

competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-

le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor 
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elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență 

și inițiativei. 

     Activitatile tehnico- stiintifice dezvoltă o gândire algoritmică, logică, ce îi ajută să găsească soluții și 

rezolvări optime la diverse probleme, să devină mai deschiși si pregătiți de provocări, mai încrezători în 

propriile idei și mai creativi. Atelierele creative de arte frumoase stimulează empatia, abilitățile de 

comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Cercurile de improvizație îi invață pe copii să devină 

spontani, creativi, încrezători și adaptați la nou. Activitățile de ecoturism și protecția mediului dezvoltă 

spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi soluții. Cercurile de balet, gimnastică 

sau dans îl ajută pe copil sa crească armonios să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să 

înțeleagă ce înseamnă o competiție. Astfel, copilul se va simți mai liber și mai încrezător în potențialul 

său. Cercurile și atelierele de gătit duc la dezvopltarea unor obiceiuri sănătoase de alimentație pe tot 

parcursul vieții. 

     Condiția esențială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de 

cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se 

desfășoară procesul. 

     Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 

îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 

aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 

școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste 

activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale 

și nu numai. 

     Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 

decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 

     „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 

Montessori) 
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Importanţa activităţilor extraşcolare în grădiniţă – mijloace de 

realizare 

Prof. înv. preșcolar: Bențe Maria – Mirabela, Grădinița cu Program Normal nr.10, Ploiești 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 

şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea 

permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii 

îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la serbările de 8 Martie, Crăciun, 

sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul 

didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi 

tactul pedagogic, dar şi dragostea faţă de copii. 

În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 

copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar, avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 

psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activităţile 

extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară, ci de copii, conform intereselor şi dorinţelor lor. 

De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-

au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul ştiinte, la 

activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale domestice sau 

sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-şi 

fixa ci îmbunătăţii cunoctinţele legate de aceste animale. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă 

şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru 

desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-

un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea grădiniţa 

trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 

ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă: 

Micul Creştin, Voinicel, Smarty, 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   grădiniţe şi alte instituţii. 

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: de a audia anumite piese muzicale , de a interpreta roluri. Interpretând 
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diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare. 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 extracuriculare 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 cultural în 

această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de 

îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original 

personalitate. 
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Activităţi extraşcolare – ghid de bune practici la LIMBA ENGLEZĂ 

Nivel Gimnazial 

 

Ţele Lavinia 

Școala Gimnazială Conţeşti  

 

 

               Mobilităţile Erasmus+ sunt, fără îndoială, printre cele mai productive experienţe pe care le 

poate dobândi un cadru didactic. Motivele sunt pe cât de numeroase, pe atât de convingatoare: 

posibilitatea diversificării metodelor de abordare a conţinuturilor, a viziunilor, eficientizarea propriei 

modalitǎţi de predare, schimburi multiculturale şi de bune practici cu parteneri din alte ţǎri, accesul la o 

multitudine de informaţii privind universităţi din Europa pentru elevii noştri spre a-i ajuta în hotărârea de 

a alege o anumită specialitate în viitor şi bineînţeles îmbogǎţirea orizonturilor turistice. 

               Trǎim într-o lume în care educaţia constituie o necesitate care trebuie promovată ca  modalitate 

de a  clădi punţi culturale între comunităţile diferite ale Europei. În calitate de educatori, suntem 

interesaţi să avem schimburi culturale permanente cu alţi profesori din Europa, sǎ cunoaştem alte sisteme 

de învăţământ, să ne familiarizǎm cu diverse metode şi tehnici noi de învǎţare pe care sa le adaptam la 

propriile nevoi educaţionale. 

               Pregătirea se traduce de cele mai multe ori în capacitatea de diversificare a metodelor folosite, 

iar din această perspectivă cursurile Erasmus+ de predare şi formare  ale personalului didactic sunt 

extrem de valoroase în ceea ce priveşte schimbul de idei, dialogul, relaţiile de colaborare, perfecţionarea 

cunoştinţelor de limba engleză, dezvoltarea culturală, noile metode şi tehnici de predare, cu efecte 

directe, benefice asupra elevilor noştri şi implicit asupra şcolii şi comunităţii în care trăim. 

               În acest sens, în cadrul proiectului instituţional Erasmus+ KA1 ”Dezvoltarea resurselor umane 

ale Școlii Gimnaziale Conţeşti prin strategii moderne de abordare a actului didactic şi metode de 

educaţie non-formală”, am beneficiat de o bursă de formare continuă în Londra, Marea Britanie, în 

perioada 12-18 august 2015, organizat de ADC Technology Training Ltd. Obiectivele cursului au vizat: 

▪ diversificarea metodelor interactive de abordare a actului didactic la orele de limba engleză 

▪ explorarea tehnicilor multimedia şi a site-urilor cu resurse online pentru pentru a creşte motivaţia 

elevilor integraţi într-o lume digitală 

▪ promovarea dialogului între culturi  şi mărirea gradului de conştientizare a diversităţii culturale. 

               Cursul “Language Development” mi-a pus la dispoziţie o gamǎ variatǎ de metode şi de 

materiale didactice, mi-a oferit noi piste de exploatare a resurselor online, mi-a deschis noi oportunitǎţi 

de a compara didactica predǎrii limbii engleze în diferite tǎri europene, de a schimba idei şi de a dezvolta 

legături între profesorii din diferite ţări europene. 
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               Formarea în abordarea interactivǎ a lecţiilor de limbă engleză permite inovarea propriului 

demers didactic şi creşterea interesului elevilor pentru limba engleză, precum şi diversificarea 

suporturilor de învăţare care vor conduce către accesul elevilor la noi competenţe lingvistice, la noi 

oportunitǎţi de a studia şi a deveni cetăţeni europeni  într-o Europǎ comunǎ fǎrǎ graniţe. 

              Cursul a pus accentul foarte mult pe lucrul în echipă, pe activităţi menite să stimuleze 

creativitatea elevului, să-i ofere libertate în comunicare. În mod automat, jocurile stimulează interesul 

elevilor, distrăgându-le atenţia de la studiul formelor lingvistice, fapt pentru care aceştia folosesc limba 

engleză în mod receptiv, spontan şi productiv. Prin astfel de activităţi se crează un cadru favorabil 

spiritului de echipă, dezvoltării personalităţii fiecărui elev precum şi a unui spirit de competiţie. 

               Printre metodele interactive interesante, menţionez Dictagloss – o metodă prin care elevii 

trebuie să lucreze iniţial individual, apoi pe grupe pentru a reconstitui cât mai concret un text dictat. 

Avantajul major al acestei tehnici interactive este faptul ca elevii vor reţine ”chunks of language”, adică 

expresii care merg împreunǎ într-un context. Pornind de la aceastǎ metodǎ, se poate lucra pe o temǎ datǎ, 

de exemplu Facebook, şi se poate dezvolta metoda colţurilor, cu argumente pro/contra Facebook, se 

poate realiza o dezbatere sau prezentǎri ale elevilor pe facebook ori crea un spaţiu pentru conversaţii pe 

Facebook. 

               Încurajarea comunicǎrii pe diverse teme generale alese împreunǎ cu elevii, aceştia fiind 

grupaţi pe echipe, fiecare trebuind să vorbească timp de un minut despre un subiect la alegere, a fost de 

asemenea o idee captivantă. 

               De asemenea, utilizarea cântecelor pentru reiterarea unor structuri gramaticale pot face lecţiile 

mai atractive şi mai stimulante pentru învǎţarea limbii engleze în context comunicativ. 

Partea pe care vreau sa o evidenţiez în mod aparte este utilizarea resurselor online în clasǎ.                 

Dezvoltarea impetuoasǎ a societǎţii în care trǎim impune creşterea volumului de informaţii care trebuie 

analizate şi prelucrate. În consecinţa, utilizarea tehnologiilor digitale reprezintǎ o necesitate şi o 

provocare cǎreia atât profesorii cât şi elevii trebuie sǎ facǎ faţǎ. În acest mod, calculatorul şi mediul 

virtual pot aduce inspiraţie şi diversitate orelor de limba englezǎ. Elevii pot fi învǎţaţi sǎ realizeze 

prezentǎri video şi audio pentru a-i motiva să vorbeascǎ şi sǎ comunice tot mai activ. 

               Audioboom (http://audioboom.com)  este gratis şi poate fi utilizat pentru prezentǎri audio. 

Audacity, de asemenea, (http://audacity.sourceforge.net) este de asemenea un instrument software care 

poate fi descarcǎt pe orice tip de calculator şi utiliza chiar dacǎ nu sunteţi conectat la internet. 

              Voicethread este un site pe care profesorii îl pot folosi pentru a încǎrca imagini, texte, prezentǎri 

şi înregistra diverse activitǎţi pentru ca elevii sǎ asculte şi sǎ realizeze sarcini cerute. 

              Aceste tipuri de resurse digitale prin care elevii posteazǎ online înregistrǎri proprii ale unor 

sarcini de lucru, avantajeazǎ elevii introvertiţi, nesiguri care nu au abilitǎţi de comunicare foarte bune sau 

nu sunt oratori buni, pot eficientiza timpul profesorului, pot fi folosite pentru a crea un jurnal personal, 

http://audioboom.com/
http://audacity.sourceforge.net/
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un articol, pentru realizarea unor sarcini de lucru de catre profesor şi transmise ca temă pentru acasă 

elevilor. 

              De asemenea, puteti stimula imaginaţia elevilor prin realizarea unui joc cu variante de răspuns 

pe care să îl încărcaţi pe Kahoot.it şi apoi elevii îl pot juca de pe propriile telefoane în clasă, o modalitate 

prin care le permiteţi elevilor să utilizeze telefonul în timpul orei, dar utilizarea va fi în scop educativ. 

              Multe alte materiale utile pentru numeroase activităţi interesante pot fi găsite pe site-urile 

Scoop.it (www.scoop.it/t/online-teaching-resources) şi pe http://goo.gl/1TzizO. 

              Cadrele didactice de limba engleză vor avea ocazia să beneficieze de metode noi interactive şi 

materiale autentice care vor aduce un plus pregătirii lor metodice şi profesionale şi care vor impune o 

dimensiune europeanǎ în abordarea modului de predare a limbii engleze. 

              Există două tipuri de joc de rol care pot fi folosite în predarea limbii engleze: cu text scris și fără 

text scris. La un joc de rol cu text scris, profesorul poate folosi un exemplu din manualul de limba 

engleză, elevii lucrând în perechi, fiecare elev vorbind cu partenerul său și interpretând roluri diferite. 

Jocurile de rol fără text scris sunt cele în care fiecărui elev i se atribuie un rol, iar elevul trebuie să 

utilizeze cunoștințele pe care le are pentru a vobi cu partenerul. În cele ce urmează sunt prezentate câteva 

idei care pot fi folosite la orele de limba engleză.  

              Ele pot fi adaptate pentru fiecare situație în parte. ❖ Conversație la telefon Vorbitul la telefon 

este diferit de conversația față în față deoarece se bazează exclusiv pe limbaj pentru a comunica. Pentru 

ca jocul de rol să funcționeze corect, profesorul le cere elevilor să se așeze spate în spate. Există o largă 

paletă de idei care se folosi pentru acest tip de joc de rol: a telefona pentru a face o plângere, a vorbi cu 

un prieten sau a cere informații despre un loc de muncă. ❖ Mersul la cumpărături Acest joc de rol poate 

fi oricât de simplu sau de complex, în funcție de situație. Frazele cheie precum: „I would like...”, „How 

much are...”, „Good morning” sunt adesea importante aici. ❖ A face rezervare la un hotel Acest tip de 

joc de rol le permite elevilor să practice un vocabular specific. De obicei acesta va fi în limbajul formal, 

deoarece este o conversație de afaceri. Se poate realiza și sub forma unei discuții telefonice. Există o 

largă paletă de oportunități aici pentru ca elevii să învețe noi forme de vocabular. ❖ Împărtășirea 

opiniilor Profesorul alege un subiect de care toți elevii sunt interesați. Îi aranjează pe elevi în perechi și le 

dă o listă de întrebări pe care să o folosească. Aceasta le va permite să folosească propriile lor expresii și 

să utilizeze limbajul într-un mod mult mai practic. ❖ Interviu pentru obținerea unei slujbe Munca este de 

obicei un subiect bun. Drept rezultat, un joc de rol pentru obținerea unei slujbe este un mod excelent 

pentru ca întreaga clasă să învețe vocabularul specific. Acest joc de rol poate fi cu text scris sau fără text 

scris. O idee bună ar fi ca intervievatorul să conceapă un set de întrebări, iar intervievatul să răspundă la 

ele. 

http://kahoot.it/
http://www.scoop.it/t/online-teaching-resources
http://goo.gl/1TzizO


C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

145 

 

              Concluzia mea personală: Activităţile de formare contribuie la sporirea încrederii cǎ şcoala şi 

programele europene oferǎ şanse reale de reuşitǎ profesorilor de a găsi resurse educaţionale diverse 

pentru creşterea motivaţiei elevilor de a studia limbile moderne precum şi a interesului comunitǎţii faţǎ 

de preocupările cadrelor didactice pentru lărgirea orizontului lor profesional şi a necesitǎţii ca sistemul 

educaţional sǎ fie susţinut în continuare. 

              În plus, comunicarea cu partenerii internaţionali oferǎ posibilitatea introducerii dimensiunii 

europene la orele de curs, cunoaşterea unor metode şi practici europene în domeniul educaţiei, precum şi 

dezvoltarea de noi parteneriate Erasmus+. 

 

Resurse: 

▪ Audioboom: http://audioboom.com 

▪ Audacity: http://audacity.sourceforge.net 

▪ Dogaru, Mihaela, Methodology and Ways of Teaching English. Module II, Editura Credis, 

Bucureşti, 2002; 

▪ Kahoot: Kahoot.it 

▪ Scoop.it: www.scoop.it/t/online-teaching-resources 

▪ Ur, Penny, A Course in Language Teaching, Cambridge University Press, 1996. 

▪ Voicethread: https://voicethread.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://audioboom.com/
http://audacity.sourceforge.net/
http://kahoot.it/
http://www.scoop.it/t/online-teaching-resources
https://voicethread.com/
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"Mândru de portul nostru popular" 
 

 

Prof. Vișan Cristina-Ana 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 47 Ploiești 

 

 

 
 

 Proiectul "Mândru ca sunt român"  a fost ocazia prin care copiii au invățat să identifice, să 

determine și să promoveze tradițiile și obiceiurile, dar și costumele populare românești pe care  le-

au purtat cu mândrie. S-a cântat, s-a dansat, iar in final, cele mai frumoase costume populare au fost 

premiate. 

 Prin  activitățile desfășurate am  urmarit și dezvoltarea spiritului de colaborare între toți 

preșcolarii grupei, lucrul în echipă și cultivarea spiritului patriotic.  

 

 Exemplu de bună practică în desfășurarea activităților de învățare: 

 

1. Titlul activității: “MÂNDRU DE PORTUL NOSTRU POPULAR” 

2. Grupul țintă:  Grupa Mare Piticii  (la activități au participat 29 de preșcolari). 

3. Activități desfășurate: 

ADE: DȘ, DEC, DOS 

a. Realizarea unor siluete in costum popular  cu poza copiilor - “Mândru că sunt român”; 

b. Audierea imnului României, “Deșteaptă-te române” și  învățarea primelor două strofe din imn; 

c. Învățarea elementelor componente ale costumelor populare din diferite zone ale țării; 

d. Sporul casei din orez colorat. 

e. Modelarea si apoi pictarea unor vase de lut. 

 

4. Locul: Grădinița cu Program Prelungit nr. 47 Municipiul Ploiești 

5. Scurtă descriere a activităților: 
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 În cadrul DOS,  preșcolarii au realizat  un  costum popular din carton, pe care copiii l-au 

decupat și apoi decorat cu motive populare si apoi l-au personalizat cu poza fiecăruia. Aceștia au 

utilizat carton imprimat anterior, poze, carioci și lipici. 

 La domeniile DEC și DȘ, au fost  integrate diverse activități , începând  cu ascultarea imnului 

României, pe care l-am repetat de câteva ori cu copiii. Am continuat apoi prin observarea conturului 

României, cerându-le copiilor să spună cu ce cred că se aseamănă. Am indicat apoi fluviul Dunărea, 

Marea Neagră, Delta Dunării și munții. 

 Înainte de  activitate, educatoarele  le-au solicitat părinților să trimită copiii a doua zi la 

grădiniță îmbrăcați cu cel puțin un element tipic românesc. Educatoarele au adus diverse articole de 

îmbrăcăminte din portul popular – din zone diferite ale țării și au prezentat de asemenea și planșe ce 

prezentau diferite costume populare, bărbătești și femeiești, din diverse zone ale țării: Muntenia, 

Oltenia, Dobrogea, Moldova. 

 Copiii au fost mândri să poarte elemente tipic românești și fericiți să afle informații noi și 

interesante, iar la sfârșit au realizat vase din lut și sporul casei din orez colorat in culorile naționale. 

 

6. Evaluare: 

 Deși la început copiii nu cunoșteau foarte multe date despre România, ca așezare sau formă, 

la sfârșitul  proiectului, toți copiii erau capabili să identifice cateva forme de relief – Marea Neagră, 

Dunărea, munții și să redea minim două strofe din imn și să cunoască costumele populare specifice 

celor mai importante zone ale țării. 

 Toți copiii au deprins abilități noi de decupare, lipire, modelaj, pictură. 

7. Materiale, resurse, specificații tehnice: 

 Carton imprimat, poze, lipici,carioci,borcane,orez colorat, hartie creponata, acuarele, 

lut, costume populare, harta României, laptop, planșe color. 

8. Sugestii pentru cadre didactice. 

  A fi român este mult mai mult decât doar a trăi în România și asta am încercat să le arătam 

și  preșcolarilor noștri, să le arătăm cât de frumoasă este țara noastră. 

 

 Cea mai mare bucurie a fost însă să observăm cum copiii au colaborat și s-au ajutat reciproc, 

dovedind încă o dată că dacă sunt îndrumați spre valori corecte moral, ajung să deprindă și să pună 

în practică instinctiv, BUNE PRACTICI! 
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Proiect didactic 

I. Date generale

          1. Profesor: Beșleagă Mihaela 

2. Disciplina: Limba latină 

3. Clasa:  a XI a 

4. Data: 17 februarie 2020 

5. Tipul de lecţie: predare - învățare 

6. Titlul lecţiei: Petronius, Cave canem!

II. Obiective operaţionale: 

Elevii trebuie: 

1. Să citească și traducă un text 

2. Să analizeze morfologic și sintactic părți de vorbire studiate 

3. Să facă analiza sintactică a frazei 

4. Să dețină și interpreteze noțiuni de cultură și civilizație latină 

III. Strategia didactică: 

a) metode şi procedee:  lectura, conversaţia euristică, problematizarea 

b) forme de activitate:  activitate frontală și independentă,  lucrul cu manualul și dicționarul 

IV. Resurse materiale: 

a) mijloace de învăţământ: manual, tablă, maculator, Dicționar latin - român 

b) material bibliografic: Eugen Cizek, Istoria literaturii latine, Ed. Adevărul, SA, vol. II, București, 1994 

c) resurse de timp: 50 minute (ora de curs) 

d) locul desfăşurării: sala de clasă  
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e) modalităţi de evaluare: tehnica întrebare - răspuns, lucrul individual, testul grilă, traducerea și analiza 

textului. 

V. Desfăşurarea activităţii 

1. Moment  organizatoric:  Pregătirea pentru oră: prezența elevilor, asigurarea cu cele 

necesare desfășurării orei, etc. 

2.  Reactualizarea cunoştinţelor dobândite anterior: verificarea lecției din ora precedentă;  

Romanul latin; Petronius, Satyricon, Apuleius, Metamorphoses 

3. Captarea atenţiei elevilor: Pregătirea pentru predarea noilor cunoştinţe. 

4.  Anunţarea subiectului lecţiei, a obiectivelor operaţionale şi a secvenţelor procesului 

didactic: Trasarea sarcinilor de lucru. Anunțarea și scrierea pe tablă a titlului lecției 

5. Predarea noilor cunoştinţe:  

Se are în vedere traducerea unui text (fragment) din romanul Satyricon de Petronius, 

respectându-se următoarele etape: 

a) Elevii vor citi fragmentul din manual, atât părțile în limba latină, cât și cele în limba 

română; 

b)  Prima parte a textului în limba latină va fi împărțită în propoziții, stabilindu-se  felul 

acestora; 

c) Vor fi explicate și traduse cuvintele noi;   

d) Vor fi explicate formele m0rfosintactice neânțelese de elevi; 

e) Ultima frază din textul  în limba latină va fi tradusă de elevi prin lucru individual  

(cca. 5 ’ ) și apoi discutată cu întreaga clasă; 

f) Se explică semnificația titlului, Cave canem!, avându-se în vedere: 

• Tradiții, credințe și mentalități mitico-religioase romane (romanii scriau pe 

pereții caselor sau pe tăblițe puse la răscruci de drumuri mesaje către divinități, 

ca mijloc de obținere a protecției și bunăvoinței lor), 

• Mărturiile de pe frescele și mozaicurile din Pompei (orașul Pompei, în 24 august 

79 d.Hr, a fost distrus și acoperit de un strat gros de cenușă în 

urma erupției vulcanului Vezuviu.  Abia în anul 1748 a fost redescoperit 

întâmplător, iar cercetările arheologice au scos la iveală o imensă cantitate de 

informații despre viața citadină din Imperiul Roman în momentul maximei sale 

dezvoltări, inclusiv imaginea desenată a unui câine legat în lanț, pus pe peretele 

din vestibulul caselor romane) 

• Semnificația din text (avertisment adresat oaspeților), 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Erup%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vulcan
https://ro.wikipedia.org/wiki/1748
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Roman
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• Relația dintre inscripție și evenimentul descris ( Cena Trimalchionis), 

• Relația dintre personaje și mesajul inscripției (personajele sunt antieroi, 

caracterizați prin comic de nume, de limbaj și de situație, subliniindu-li-se 

prostia și inculture, animați de spirit epicureic) 

• Semnificația titlului în contextul romanului (caracter satiric, polemic, 

nonmoralizator, ironic, de frescă a societății romane din epoca lui Nero, 

decăderea moravurilor, locul privilegiat al liberților îmbogățiți în societatea 

romană, parvenitismul, prostia, umorul, grotescul și atmosfera carnavalescă prin 

descrierea culorilor țipătoare, expresie a prostiei și opulenței lui Trimalchio, 

caracterul antieroic al personajelor, etc.). 

6. Asigurarea feed-back-ului:  se realizează prin aprecieri adresate elevilor, încurajări, 

sintetizarea noțiunilor predate, verificarea noilor cunoștințe prin aplicații.  

7. Asigurarea retenţiei şi a transferului:  Tema pentru acasă vizează comentarea cuvintelor 

lui Matei, VII, 6, Nolite mittere margaritas ante porcos  (Nu aruncați mărgăritare în fața 

porcilor) și stabilirea unei relații între aceste cuvinte și mesajul textului lui Petroni
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Atelierul de teatru. 

                                                                                                         Prof. Velea Oana Iulia 

Grădința cu P.S. Nr. 49 Brăila 

 

 Am propus această activitate extracurriculară fiind un subiect ofertant și atrăgător teatrul. Observând un 

real ineters din partea copiilor pentru arta teatrului am conceput o activitate extracurriculară care următoarele 

obiective: 

✓ Familiarizarea cu actul artistic 

✓ Stimularea creativității 

✓ Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă 

✓ Să se realizeze premisele colaborării fructuoase între cadru didactic-copil-părinte 

✓ Să dezvolte simțul artistic, critic și autocrtitic 

✓ Să incite la libera exprimare prin diverse modalități 

Acest atelier de teatru se va desfășura pe o perioadă de timp mai îndelungată, având mai multe etape. 

 În prima etapă, cadrele didactice vor pune în scena o piesă de teatru, gândită, regizată și jucată în 

totalitate de către educatoare. Această piesă va fi jucată, prezentată la fiecare grupă din grădinița noastră. 

 A doua etapă constă în organizarea unui concurs de piese de teatru între grupele grădiniței. Fiecare își va 

alege piesa și o vor prezenta în fața unui public format din părinți, bunici, inivitați, colegi, cadre didactice etc. La 

finalul concursului publicul are misiunea de a vota piesa preferată care va fi premiată. 

 A treia etapă implică părinții. Aceștia se vor înscrie la un casting, cei selectați vor juca într-o piesă aleasă 

și regizata de mine, profesorul coordonator, însă voi pune accent și pe propunerile și sugestiile venite din partea 

părinților actori. Vom organiza repetiții, vom confecționa costumele și vom realiza decorul cu toții, ca o adevărată 

echipă. Această piesă de treatru va fi prezentată fiecărei grupe de preșcolari a grădiniței noastre. 

 A patra și ultima etapă este cea mai interesantă. Pe data de 29.05.2020 în Brăila, se organizează  

activitatea extracurriculară ,, Ziua lecturii în aer liber” inițiată de I.S.J Brăila. În cadrul acestei vom participa cu 

această piesă interpretată de parinții copiilor din gradinița noastră. Timp de doi ani consecutiv m-am ocupat 

personal de alegerea piesei, regie, costume, decor și repetiții și interpretare pentru acest deosebit eveniment. 

Părinții au fost doar spectatori și critici. M-am gândit să-i implic pe ei de data aceasta și sunt convinsă ca vom 

avea un success răsunător cu această activitate extracurriculară. 
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În anul 2019 am participat cu piesa de teatru ,, Clubul lui Mickey Mouse” 

 

 

 

 

 

 

 

Am participat la Festivalul internațional de Teatru pentru Copii Cărăbuș Brăila -august 2019 cu piesa ,, 

Aventurile lui Rică”   
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CREATIVITATEA ÎN STUDIUL LIMBII ROMÂNE 

 

 

Prof. Dina Denisa – Reli 

Școala Gimnazială Mănești 

  

 Ca și celelalte metode, tehnici, grupate sub denumirea de metode active, cele ale gândirii creative cultivă 

prioritar formarea și dezvoltarea gândirii divergente, definită prin producția de soluții multiple pentru aceeași 

problemă. 

Elevii trebuie învăţaţi să gândeasca critic, creativ, constructiv, eficient. 

Ei nu trebuie să se simtă stingheri, să le fie teamă de reacţia celor din jur față de părerile lor, ci trebuie să 

aibă încredere în puterea lor de analiză, de reflecţie. 

În cadrul orelor de limba şi literatura română, creativitatea ar trebui cultivată prin excelență, doar că 

programa testului final de evaluare impune „îndoctrinarea” elevilor cu același gen de exerciții, cu memorarea 

rezumatelor, caracterizărilor și argumentărilor pentru obținerea rezultatului dorit, în detrimentul creativității, 

ingeniozității. Prin urmare, în cadrul unor ore este necesar să fie pusă în valoare dezvoltarea personală a elevilor 

(capacitatea de utilizare maximă, eficientă a cunoștințelor și a propriei experiențe).    

 Având în vedere importanta limbii și literaturii române ca obiect de studiu, dar şi importanţa acesteia în 

activitatea umană, am considerat că este necesar să ne ocupăm, în mod special, de câteva aspecte legate de 

dezvoltarea capacităţilor creative ale elevilor în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română. Aceste aspecte se 

referă, în special, la câteva strategii didactice adecvate şi eficiente care să contribuie cu maximă eficiență la 

stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor din ciclul gimnazial. 

 Creativitatea poate fi stimulată la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii adecvate. Ea poate deveni 

o modalitate de învăţare cu multiple beneficii pentru elevii de gimnaziu. Aceştia sunt de-a dreptul încântaţi să li se 

ofere şansa să-şi exprime gândurile şi sentimentele în moduri cât mai variate şi originale, jocurile de creativitate 

fiind un cadru optim în acest scop. Problema care se ridică este aceea a efortului pe care îl vor depune atât elevii, 

cât şi profesorul în realizarea obiectivelor propuse. 

 Dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii şi imaginaţiei, dezvoltarea aptitudinilor de ordin caracterial 

până la setul direcţional al personalităţii creatoare (corelaţia integrativă a intereselor şi aptitudinilor creatoare) 

asigură originalitatea în cazul exerciţiilor de limba română. De asemenea, este nevoie de restructurări radicale în 

metodologia învăţării, precum şi de crearea în clasă a unei atmosfere permisive, care să favorizeze comunicarea în 

activitatea de învăţare. Supleţea şi originalitatea gândirii, găsirea unor soluţii noi şi satisfacţia faţă de găsirea 

acestora pot fi cultivate prin toate disciplinele de învăţământ, dar în special, pot fi utilizate în acest sens resursele 

oferite de studiul limbii şi literaturii române. 

 Flexibilitatea în ceea ce priveşte adaptarea conţinuturilor la nivelul de dezvoltare concretă şi la interesele 

copiilor, precum şi punerea accentului pe învăţarea procedurală, conducând la structurarea unor strategii şi 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

155 

 

proceduri proprii de rezolvare de exerciţii, de explorare şi de investigare, la dezvoltarea interesului şi a motivaţiei 

pentru studiul şi aplicarea limbii române în contexte variate. 

 Pentru o învățare eficientă pusă sub semnul activizării elevilor, se impune implementarea metodelor 

moderne de predare într-un procent covârșitor, neexcluzând metodele și procedeele tradiționale cum ar fi: 

conversația, explicația, analiza lingvistică, fonetică, morfologică, lexicală, sintactică, ortografică, a punctuației și 

stilistică, învățarea prin exerciții, dar rolul covârșitor va fi preluat de brainstorming, metoda mozaic, a bulgărelui 

de zăpadă, a ciorchinelui, a turului galeriei, a pălăriilor gânditoare etc. Profesorul va deveni un mediator, iar lecțiile, 

experiențe de învățare prin stimularea imaginației și creativității elevilor, care în acest mod, vor deveni adaptabili 

și competitivi. Pentru aceasta trebuie stimulate componentele creativității: ingeniozitatea, spontaneitatea, 

flexibilitatea, noutatea prin aplicații stimulative, interesante, plăcute. 

Creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern. Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii implică un înalt 

nivel de cunoaştere din partea tuturor celor care participă la procesul de producţie, precum şi valorificarea tuturor 

resurselor umane cu caracter creator al fiecărui individ, însăşi esenţa personalităţii umane constând în afirmarea ei 

creatoare. 

Pentru învăţământ o importanţă deosebită o constituie educabilitatea creativităţii, în general, care implică 

receptivitate şi atitudine deschisă faţă de experienta pozitivă, sensibilitatea faţă de nou, dorinţa de a experimenta şi 

valorifica noi ipoteze, o activitate călăuzitoare de norme şi achiziţii valorificate, dar bazate pe invenţie, pe creaţie 

şi pe dăruirea dascălului faţă de copil şi valori. 

 Lecţiile de limba şi literatura română oferă reale posibilităţi de organizare şi desfăşurare a unor multiple 

activităţi menite a dezvolta capacitatea de creaţie a elevilor. Dintre acestea pot fi amintite: povestirea cu schimbarea 

formei, povestirea prin analogie, continuarea povestirii, intercalarea unor noi episoade în povestiri, ilustrarea 

textelor literare, modelajul, dramatizarea povestirilor, realizarea compunerilor, crearea de poezii, ghicitori, cvintete,  

alcătuirea propoziţiilor după scheme date, transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă şi invers. 

 Un loc important în dezvoltarea limbajului şi a vocabularului activ îl are utilizarea jocurilor didactice 

orale, asemenea activităţi de învăţare oferind elevilor nu numai bucuria şi satisfacţia de a se juca, dar şi un real 

prilej de dezvoltare a capacităţilor de exprimare orală şi în acelaşi timp de dezvoltare a capacităţilor creative. Pentru 

ca activitatea didactică să aibe o mai mare atractivitate pentru elevi, am utilizat o serie de jocuri didactice: Să găsim 

familia cuvântului, Cine răspunde repede și bine?, Jocul însuşirilor, Ordonaţi şi transformaţi, Cele mai 

frumoase expresii, Unde sunt greşelile?, Eu spun una, tu spui multe, Eu, tu, el, noi, voi, ei, Cum nu este?, Cel 

mai bun povestitor, Spune cum e corect!, Unde e greşeala?, Litera se plimbă, Scara cuvintelor. 

De asemenea, am stimulat activitatea creativă a elevilor prin redactare de poezii, ghicitori, cvintete pe 

diverse teme.  

 Creativitatea nu are limite, trebuie doar să o stimulăm, să o activăm, eliminând caracterul descriptivist din 

acțiunea didactică și adoptând o viziune nouă asupra limbii, ceea ce duce la formarea de competențe și performanțe 

în alegerea și combinarea elementeleor componente ale sistemului limbii, într-o manieră personală. 
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 Aşadar, noile metode se bazează pe toate formele de organizare a activităţilor (individual, în perechi, pe 

grupe şi frontal), clasa de elevi devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, 

cât şi la procesul de învăţare colectiv. Elevii sunt solicitaţi să apeleze la acele surse care îi ajută să rezolve 

problemele şi sunt implicaţi în experienţe de învăţare complexe, proiecte din viaţa reală prin care îşi dezvoltă 

cunoştinţele şi deprinderile. 

 Cercetarea experimentală efectuată de către mine a arătat că această abordare are o eficienţă crescută în 

creşterea motivaţiei elevilor şi în stimularea operaţiilor superioare ale gândirii. Învăţarea bazată pe proiect este o 

activitate de cercetare, dar şi una practică, în acelaşi timp. În cadrul acestei acţiuni de cercetare, elevii investighează, 

descoperă, prelucrează informaţii de real interes pentru ei; sunt actori cu roluri multiple în organizarea, planificarea, 

realizarea şi evaluarea activităţilor; sunt puşi în situaţii practice în care sunt determinaţi intrinsec să experimenteze 

deprinderi şi capacităţi noi şi să le consolideze pe cele dobândite; utilizează cooperarea ca modalitate de bază în 

atingerea scopurilor individuale şi de grup. 
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                Drumul în viaţă al omului este presărat de nenumărate valori. Printre acestea valorile morale au un rol 

deosebit atât în formarea caracterului şi a stilului distinctiv al oamenilor unii faţă de alţii, cât şi în solidarizarea lor 

în adoptarea unor proiecte comune care le canalizează viaţa. Omul are multiple nevoi personale care îl determină 

să aleagă din realitate ceea ce este potrivit, dar trăieşte totodată în diferite colectivităţi, care îi impun anumite criterii 

de alegere şi decizie .   

 Nu putem avea o imagine a principalelor valori morale, dacă nu deţinem  datele principale despre societatea 

în care ele sunt cultivate după anumite reguli şi obişnuinţe, tradiţii împărtăşite de membrii, instituţiile principale, 

grupurile din acea societate. 

 Educaţia este concepută ca o activitate de formare şi dezvoltare armonioasă a fiinţei umane, marii filosofi 

şi oameni ai culturii arătându-se preocupaţi de “darul cel mai frumos care poate fi făcut omului”. (Platon). 

Dezvoltarea plenară, armonioasă a omului presupune o modelare a acestuia, în planuri multiple: fizic, intelectual, 

moral, estetic şi practic . 

 Educaţia exprimă o funcţie excesiv umană şi de natură pur spirituală la acţiune, educaţia porneşte de la o 

persoană şi se îndreaptă spre formarea altei persoane. Educaţia are în vedere viaţa personală a omului, mântuirea 

acestuia, relaţia lui cu Dumnezeu. O condiţie indispensabilă a educaţiei este modelul după care educatorul vrea să 

modeleze spiritul omenesc. 

 Educaţia morală este acea dimensiune a educaţiei prin care se urmăreşte formarea şi dezvoltarea conştiinţei 

şi conduitei morale a personalităţii umane. Paradigma contemporană a educaţiei morale îmbină cunoaşterea 

(morală) cu acţiunea (morală) în procesul formării profilului moral al personalităţii. 

 Rolul educaţiei morale este de a-l apropia pe elev de spaţiul eclesial.  

 “În religie copilul se trăieşte pe sine în chip natural. Nu religia, ci lipsa de religie e  o viaţă artificială şi fără 

sens pentru copil ca şi pentru om. De aceea, vârsta fragedă a copilăriei este cea mai potrivită pentru formarea moral 

– religioasă (…). A nu face educaţie religioasă copilului e  a proceda la o operaţie caracterizată de infirmizare a 

sufletului, e a amputa fiinţa umană de ceea ce are mai de preţ” . “ 

 Perioada preşcolarităţii reprezintă fundamentul personalităţii copilului. La grădiniţă, copilul trebuie să intre 

în contact cu ceea ce înseamnă bazele unei educaţii diverse şi care se va desfăşura pe tot parcursul vieţii. 

 Problema apropierii copilului de cunoaştere a normelor, regulilor de bază şi convieţuire trebuie văzute prin 

prisma jocului şi amenajării adecvate a spaţiilor locative. 

 Educaţia morală formează copiilor o conduită morală bazată pe cunoaşterea cotidiană a regulilor vieţii 

sociale, urmăreşte iniţierea copiilor în practicarea unui comportament activ, responsabil, capabil de toleranţă şi 

respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi, conştient de drepturi şi datorii, liber şi deschis spre alte culturi. 

 Educatorul intervine la această vârstă în realizarea educaţiei moral civile şi sociale a copilului. 

 Faptul ca unii copii prezintă trăsături morale ca cele ale părinţilor (bunătate/răutate); altruism/egoism) nu 

se explică prin ereditate, ci mai degrabă prin influenţa exemplului exercitat de mediul familial asupra copilului care 

la vârstă mică are tendinţa de a imita. 

 Grija pentru conduita morală este un aspect foarte important al educaţiei morale la această vârstă când 

imitarea este un mod de viaţă pentru preşcolar. Acum se pot forma uşor deprinderi de comportament civilizat ceea 

ce şi fac factorii educaţionali din grădiniţă. 

 La intrarea în grădiniţă, copilul are o experienţă de viaţă, care poate fi valorificată, însă educatorul trebuie 

să-l introducă pe copil în universul valorilor reale, să-l facă să înţeleagă semnificaţia acestora, să dobândească acea 

capacitate de a distinge ceea ce este frumos, bun, adevărat. Pentru ca aceste cunoştinţe să se transforme în conduite 

trebuie însoţite de trăiri afective, componenta cognitivă şi cea afectivă fiind indispensabile în formarea conştiinţei 

morale. 

 Totuşi formarea conştiinţei morale este un proces lung şi anevoios, iar transformarea acestuia în conduită 

presupune corelarea tuturor componentelor sale fundamentale: obiective, conţinut, metode, mijloace, forme de 

organizare, metode de evaluare. Îmbinarea acestora într-un sistem, deprinderea elementelor de bază, unitatea dintre 

teorie li practică şi fundamentarea actului educaţional pe principii ştiinţifice reprezintă baza unei educaţii morale 

corespunzătoare. 
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 La grădiniţă, copiii deprind normele de conduită civilizată de a îndeplini diferite sarcini, de a avea un 

program regulat şi astfel este ajutat să colaboreze mai bine cu cei din jurul său şi să aibă iniţiativă. Acum ei îşi 

îmbogăţesc vocabularul, îşi dezvoltă gândirea, concentrarea, memoria, dorinţa de cunoaştere şi atenţia, comunică 

mai mult, îşi dezvoltă aptitudinile fizice, psihice, artistice. 

 O direcţie importantă în educaţia morală o constituie cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare 

civilizate, educarea comportamentului şi a conduitei disciplinate. O disciplină conştientă pentru preşcolar înseamnă 

îndeplinirea conştientă a cerinţelor educatoarei, ale părinţilor, abandonarea intereselor personale pentru cele 

colective. 

 Proverbele, zicătorile transmit prin valoarea lor estetică şi învăţăturile morale modele de acţiune în variate 

împrejurări cu care se confruntă omul. Prin intermediul lor, copiii înţeleg noţiuni cu conţinut pozitiv: cinstea, 

hărnicia, răbdarea, bunătatea, curajul, modestia. Dar ei pot învăţa şi din cele cu conţinut negativ pentru că mai 

repede omul învaţă din rău decât din bine, din situaţii identice trăite. 

 Proverbele şi zicătorile pot fi folosite la orice activitate, deoarece dacă ele sunt explicate pe măsura puterii 

lor de înţelegere sau prin exemple concrete, copiii vor reuşi să-şi însuşească valorile morale pe care ni le dorim. 

 Ghicitorile au şi ele învăţămintele lor. Prin intermediul lor, copiii pot să-şi precizeze reprezentări asupra 

trăsăturilor caracteristice obiectelor şi fenomenelor pe care le cunosc. Prin învăţarea lor, exerciţiul mintal devine 

antrenant şi distractiv. Li se dezvoltă astfel isteţimea, atenţia, priceperea de a scoate în evidenţă trăsătura principală 

a unui obiect.  

 Şcoala reprezintă o necesitate. Copilul vrea să fie activ. Rolul dascălului acum nu mai este acela de a 

transmite cunoştinţe, iar cel al elevului de a asculta şi a asimila informaţiile. Dascălul este mai mult decât un 

organizator al învăţării şi un element de legătură între elev şi societate. Procesul de învăţare a devenit dinamic şi 

interactiv, iar elevii şi dascălii sunt responsabili pentru practicile educaţionale şi pentru rezultatele acestora. Relaţia 

profesor – elev este una de colaborare, de încredere şi de respect reciproc, elevul este sprijinit de profesor. 

 Încă din clasa I, copiii dezbat termeni ca: adevăr, prietenie, altruism, disciplina, supunere, răspundere 

(valori morale). Citind şi povestind unele lecturi literare (Un om necăjit, M. Sadoveanu; Micul patriot padovan, 

Edmond de Amicis; Robinson Crusoe, Daniel Defoe), elevii vor beneficia de efectul educativ al unor lecţii de etică 

morală. Se vor întâlni cu personaje pozitive şi negative care se luptă şi triumfă binele, întărind credinţa în 

Dumnezeu; cu personaje care reuşesc datorită speranţei şi credinţei. 

 Recitarea poeziilor este o plăcere pentru şcolarii mici. Ele trezesc puternice sentimente de bucurie, dragoste 

de viaţă, de apreciere sau dezaprobare faţă de anumite comportamente. 

 Dramatizările au multe implicaţii benefice în realizarea comportamentului moral, schiţele, glumele, 

scenetele satirice, de asemenea. Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera valorilor civice devine mai uşor de 

atins folosind forme activ participative, plăcute, cu accent pe spiritul de competiţie. 

 Exemple: 

rebus – utilizând termenii : bine, sinceritate, adevăr, colaborare, altruism; 

concursurile – redactarea unui eseu, lucrarea plastică; 

proverbe, zicători 

Educaţia ecologică este un obiectiv al educaţiei morale şi se exprimă prin  

ataşament faţă de plante şi animale, faţă de natură. 

 La nivelul ariei curriculare „Om şi societate” prin intermediul disciplinelor: Istoria românilor, Religie, 

Educaţie civică, micul şcolar află modele exemplare de comportament în spiritul valorilor morale care s-au impus 

în societate de-a lungul timpului. Astfel, din lecţiile de istorie, copilul află despre modul de organizare al societăţii 

din cele mai vechi timpuri şi până în epoca modernă şi contemporană. Cunoaşterea formării şi afirmării virtuţilor 

poporului din care fac parte generează în sufletul elevilor sentimentul de apreciere faţă de curajul şi viteza 

înaintaşilor.  

 Educaţia moral – civică se realizează prin lectura suplimentară unde vor identifica valori morale, virtuţi şi 

comportamente folosite drept exemple pentru sintagme „aşa e bine”, „aşa e rău”. 

 Educaţia moral – civică urmăreşte formarea acelui set de competenţe civice necesare şi suficiente; pentru 

a face din copil un locuitor al cetăţii, un bun cetăţean, urmărind cultivarea integrităţii morale a micilor şcolari sub 

aspectul conştientizării propriului Eu şi – al modelării comportamentului ca viitori membrii ai comunităţii sociale. 

Cunoştinţele pe care elevul le va asimila vor întregi aportul în formarea unor deprinderi şi priceperi cu ajutorul 

cărora va deveni apt să se adapteze cu succes cerinţelor şi normelor pe care societatea le impune. 
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 „Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar 

educatorul creează în chip viu; uitându-se la el se bucura şi oamenii, se bucura şi Dumnezeu şi oricine poate fi 

dascăl, dacă nu al altora cel puţin al său”-      Sf. Ioan Gură de Aur. 

 Educaţia este o acţiune care vizează întregul, armonia trup – suflet din om. Sufletul însă, ca esenţă spirituală 

şi deci superioară, stăpâneşte corpul şi-l conduce spre ţintele sau idealurile făurite de el sau descoperite de 

Dumnezeu. Prin educaţie se poate nădăjdui realizarea unităţii morale, unitate ce dirijează în mod statornic viaţa şi 

toate acţiunile omului. Astfel se realizează şi caracterul moral. 

 În educaţia creştină a copilului este implicată întreaga societate. Copilul fiind  ca o mlădiţă în formare poate 

să copieze în sufletul său şi exemple negative. Pentru cunoaşterea gândurilor, sentimentelor copilului trebuie o 

colaborare strânsă între familie, şcoala şi Biserică. Pentru aceasta, părinţii trebuie să conştientizeze că faptul că ora 

de religie este decisivă pentru viaţa copilului.  

 Una din trăsăturile vieţii creştine în lume este cea care ne spune că trebuie să fim generoşi, primitori, iubitori 

şi atenţi cu cei în nevoi. Aceste calităţi pot fi insuflate în sufletul copiilor încă din frageda pruncie. Dacă între copii, 

părinţi şi dascăl s-a stabilit o relaţie de dragoste, copilul are încredere şi îi respectă. 

 Disciplina trebuie să fie cu rost şi să slujească în scopul dreptăţii şi scopul disciplinării copiilor este să-i 

învăţăm ce e bine şi ce e rău. 

 Iubirea noastră pentru copii trebuie să fie o icoană a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate. Asta înseamnă 

că dacă un copil îşi recunoaşte greşeala şi îi pare rău de ce a făcut, trebuie să ne stăpânim dorinţa de a-l pedepsi, 

încurajându-i în felul acesta pe copii să nu-şi ascundă greşelile. 

 Educaţia religioasă se face în primul rând prin exemplul părinţilor, dascălilor, prin întreţinerea unei 

atmosfere de dragoste şi rugăciune. Dragostea, rugăciunea şi exemplul sunt mult mai convingătoare decât cuvintele. 

 Din punct de vedere creştin ortodox, educaţia religios – morală caută să perfecţioneze omul, creaţie a lui 

Dumnezeu, în, cu şi prin Hristos, Dumnezeu – Omul ca şi creaţia absolută. Educaţia se bazează pe dragostea dintre 

oameni. Din dragoste izvorăşte încrederea, iar acolo unde este iubire şi încredere izvorăşte libertatea. Fără libertate 

nu poate exista viaţă morală. 

 Copiii de astăzi sunt cetăţenii societăţii informatice. Ei trebuie să acţioneze şi să gândească altfel decât au 

făcut-o părinţii lor. Asistăm la o transformare calitativă a societăţii omeneşti. Ea presupune (în termeni filosofici) 

că nu mai acordăm materiei rolul esenţial în univers. Acest loc este ocupat acum de informaţii.Procesul de construire 

a profilului moral – civic al elevului este complex şi angajează nu numai cadrele didactice, ci şi părinţii, instituţiile 

culturale, biserica, mijloacele de comunicare în masă deci – societatea. 
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           "A iubi un copil nu înseamnă să îi faci toate capriciile; a-l iubi constă în a scoate tot ce este mai 

bun în el şi a-l învăţa să iubească dificultăţile." Nadia Boulanger 

           Complexitatea actului educaţional, a realităţii umane şi contemporane argumentează necesitatea 

unor interrelaţionări responsabile în deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei.  Familia şi grădiniţa, ca 

agenţi ai socializării, sunt considerate responsabili pentru creşterea şi dezvoltarea copilului şi totodată 

pregătirea lui pentru integrarea în şcoală şi rolul lui în comunitate. 

           La vârsta preşcolară, un factor important este gradiniţa care desfaşoară un amplu proces instructiv-

educativ, aplicând metode şi procedee ştiinţifice. Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de 

cadrele didactice în grădiniţă trebuie continuată, susţinuţă şi întărită de familie. 

Funcţia de părinte este o ,,meserie’’ şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată. Părinţii trebuie să cunoască, 

să devină conştienţi de influienţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că 

educaţia ce trebuie dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea 

viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător. 

           Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă-familie) în opera de formare a copilului este 

condiţionată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi o bună cunoaştere reciprocă. Interesul 

comun al celor două instituţii trebuie să determine o mişcare cu dublu sens, familie-grădiniţă, grădiniţă-

familie, în vederea unei suficiente cunoaşteri a ambelor părţi.   Părinţii trebuie să se autoeduce şi să-şi 

controleze comportamentul astfel încât să aibă o comportare prin care să le ofere copiilor, în permanenţă, 

exemple demne de urmat. Preocuparea părinţilor de a păstra ordinea şi curăţenia în casă îi va învăţa pe 

copii să aibă grijă de igiena locuinţei şi a viitorului loc de muncă. 

Părinţii sunt modele în educaţia intelectuală, estetică şi morală. Ar fi o greşeală dacă am socoti că educaţia 

intelectuală a copiilor revine în întregime numai şcolii şi că familia nu are nimic de făcut; la educaţia 

intelectuală a copiilor contribuie exemplul părinţilor.  Exemplul părinţilor în educaţia estetică urmăreşte 

să le dezvolte copiilor capacitatea de a descoperi ceea ce este frumos în natură, în societate, în artă, în 

viaţa de toate zilele, să le dezvolte gustul pentru frumos, priceperea de a-i aprecia în mod corect în 

activitatea lor. Natura îşi dezvăluie frumuseţea oricui se apropie de ea cu dragoste  şi cu dorinţa de a o 

cunoaşte. Să nu desconsiderăm acest tezaur nesfârşit de frumuseţe.  Să admirăm împreună răsăritul şi 

apusul soarelui. Copiii învaţă de la noi cum aranjăm locuinţa; ei învaţă că există o estetică a mesei realizată 

în aranjarea, prezentarea şi servirea felurilor de mâncare, precum şi felul civilizat de a lua masa. 

            Conduita noastră trebuie să fie un exemplu personal de la gust, simplitate, eleganţă, politeţe, 

sinceritate, demnitate personală, modestie şi curaj, dar şi de combatere a urii, artificialităţii şi 

necuviinţei.Viaţa noastră trebuie să fie model în orice clipă. 

            In procesul socializării copilului la mediul din grădiniţă un rol important l-a avut familia copiilor.  

Putem spune  că ,,Grădiniţa şi Familia” sunt doi factori primordiali în educaţia copiilor când se fac primii 

paşi în viaţă. Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educaţia începe din familie, aceasta fiind 
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modelul pe care copilul îl imită şi-l urmează. În familie copilul îşi face pregătirea pentru viaţă; părinţii 

sunt primii educatori, deoarece ei sunt primii cu care copilul interacţionează constant încă din prima zi a 

vieţii. Totodată, modul de viaţă al familiei este principalul reper în viaţă al copilului. 

             Relaţia grădiniţă - familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, 

fundamentală: cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. 

Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se stabilesc prin schimbul 

de informaţii - pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul necesar.  Sărbătorirea în comun a unor 

evenimente din viaţa copiilor constituie momente de cunoaştere reciprocă şi de implicare în actul educativ. 

Astfel, serbarea de Crăciun a preşcolarilor de grupă mijlocie, care a coincis cu sosirea lui Moş Crăciun la 

grădiniţă, a stârnit emoţii puternice printre toţi participanţii: copii, educatoare, părinţi. Comunicarea cu 

părinţii, legătura permanentă dintre grădiniţă şi familie a făcut ca acest eveniment să se transforme într-

un moment de neuitat. 

Alte momente minunate desfăşurate cu copiii din grupa mică, anul trecut, au fost: Sărbătoarea 

mărţişorului, Ziua mamei, şcoala altfel, întâlnirea cu şcolarii, Ziua copilului. La toate aceste activităţi, 

părinţii, care au fost disponibili au fost alături de noi şi-i aşteptăm de fiecare dată, pe toţi părinţii, să 

participe la toate activităţile din grădiniţă.  Adevăraţii beneficiari ai acestui parteneriat sunt copii, ei simt 

dragostea şi apropierea părinţilor, nu numai prin bunăvoinţa şi bucuriile ce li se oferă acasă, ci şi interesul 

pe care părinţii îl acordă în realizarea activităţilor din grădiniţă. Astfel copii sunt mai siguri pe sine, trăiesc 

mândria de a-şi vedea părinţii în situaţii apropiate lor şi de a-i aprecia şi mai mult. 

            Părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea efectivă şi prin emoţiile trăite 

alături de copii lor, au prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i înţelege mai bine, de a-i observa şi de a 

fi fermi convinşi de buna colaborare cu instituţii şi specialişti în dezvoltarea psihică şi fizică a copiilor lor, 

prin participarea la desfăşurarea unui proces instructiv-educativ bine fundamentat şi organizat. 

            Atât  serbările, cât şi conferinţele şi referatele prezentate cu anumite prilejuri pe teme de dezvoltare 

a personalităţii specifice vârstei, pe relaţii intra şi inter familiale, au scopul de a face cunoscute noţiuni de 

interes şi exemple de bune practici. Organizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor fac posibilă o mai 

bună cunoaştere prin prisma rezultatelor muncii lor, participarea la activităţi demonstrative îi ajută să 

cunoască metodele şi procedeele folosite şi le sugerează anumite modalităţi concrete de îndrumare a 

jocurilor, de folosire a jucăriilor, precum şi observarea modului de comportare al copilului în colectivitate. 

            În concluzie, dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă, depinde în mare măsură şi 

de cadrele didactice, dar şi de părinţi şi de aceea scopul acestei colaborări este ,, copii fericiţi – părinţi 

fericiţi’’. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

162 

 

ACTIVITĂTI EXTRAŞCOLARE 

Prof. Popa Andreea Mihaela 

Şcoala Gimnazială “Ilie Murgulescu”, Vela, Dolj 

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza uneltele adecvate 

pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută foarte atent, cu atât mai mult cu 

cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai multe ori chiar imprevizibil. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de aici și nevoia 

de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și nevoile celor care urmează a fi 

„prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem identifica din timp elevii cu un potențial crescut 

sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât sunt unii 

dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile extracurriculare sunt 

binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește 

„mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, 

un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai responsabil, iar 

această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în activități extracurriculare ajută 

individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect 

fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată de mass 

media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea 

copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de interesele fiecăruia. 

Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit asimilează niște experiențe noi care 

îi vor ghida mai departe. 

Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine stabilit in 

formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste identificarea si 

cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si 

stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza 

o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 

             Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala cu viaţa. 

              Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi 

cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în 

mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
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aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite 

elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 

intelectual. 

            Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 

influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa 

capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează 

pozitiv. 

 Exemple de activitati extraşcolare: 

Cursuri de robotică - Dacă vrei să îi ocupi timpul după școală cu ceva interactiv și de viitor, te poți orienta spre 

cursurile de robotică. Fiind o tehnologie care deja face parte din viața copiilor, cu atât mai mult este important să 

știe cum să o folosească în mod inteligent.  Aceste cursuri îi dezvoltă creativitatea, gândirea algoritmică și 

capacitatea de rezolvare a problemelor în mod practic, în timp ce învață să construiască și să programeze roboți. 

           Cursuri de programare pentru copii și adolescenți - Cu siguranță cunoști importanța pe care o are 

tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte 

gadgeturi și echipamente inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie.  

            Cursuri de graphic design - Ești în căutarea unor activități extrașcolare creative, dar care îi va fi cu 

adevărat utilă în viitorul apropiat? Îl poți ajuta să descopere viața de graphic designer la diferite cursuri interactive 

și de profil, unde poate învăța să creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool precum 

lumea lui.     

              Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. 

Ea  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. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a 

copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi 

ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

                 Elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă 

faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 

posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

              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 situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai 
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mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în 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.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 

facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 

operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, 

prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, 

prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 

realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui obiective 

depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a 

temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

              Activităţile extracurriculare sunt apreciate  atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali în masura în 

care : 

a. valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

b. organizează într-o maniera plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea 

procesului de învăţământ ; 

c. formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 

d. copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 

e.  participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate 

susţinută; 

f.  au un efect pozitiv pentru munca desfaşurată în grup; 

g. sunt caracterizare de optimism şi umor. 

 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri  în spiritul 

societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o lume care nu va mai 

fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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INOVAȚIE PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE   

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

PROF. ÎNV. PRIMAR- MARTIN RAMONA NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI, BACĂU 

 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 

specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe 

școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. 

Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este 

mult mai ridicat. Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ.

  

 Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter 

atractiv, şcolarii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi statornicesc 

o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite.  

 Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu anumite 

obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din viaţa de zi cu 

zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, cât şi pentru cea personală, prin 

demersuri specifice şi particulare.  

 Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 

cât mai variate și bogate în conținut,cultivarea interesului pentru activități socioculturale,facilitarea integrării în 

mediul școlar,oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei,valorificarea talentelor personale și corelarea 

aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Desfășurându-se într-un cadru informal ,aceste activități permit de asemenea 

și elevilor cu dificultăți de afirmare în mediul școlar să-și reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul 

intelectual.  

 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, formânduse astfel anumite 

competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce 

modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor 
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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.  

 O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu 

partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare 

a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 

organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

 Toate activităţile extracuriculare 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 cultural în această societate plină 

de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc 

creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

 Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter 

atractiv,copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu  însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat 

dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre 

acţiuni frumoase şi valoroase.  

  O trăsătură importantă a activităţilor extraşcolare este aceea  că antrenează copiii  în activităţi diverse,  cu 

o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare,  într-un mediu care permite dezvoltarea unor 

aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. De exemplu, excursiile ( indiferent  de perioada de 

desfăşurare) sau orice altă formă de activitate extraşcolară care presupune relaţionarea/interrrelaţionarea copiilor 

(şezători, ateliere de lucru/creative, vizite, spectacole, acţiuni de voluntariat etc.) ajută la dezvoltarea capacităţii de 

adaptare, de toleranţă şi socializare a copiilor, fără ca aceştia să conştientizeze neapărat "efectele secundare" ale 

participării lor. Aceste tipuri de activităţi vin în sprijinul persoanelor reticente în a comunica/relaţiona cu ceilalţi, 

copiilor timizi sau cu o stimă de sine scăzută sau, de ce nu, a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea 

integrării lor în mediul şcolar, prin intermediul mediului extraşcolar. Astfel, ajungem să le cunoaştem într-adevăr 

şi să conştientizăm că există foarte multe lucruri de învăţat de la aceste persoane, iar activităţile extraşcolare ajung 

să funcţioneze în ambele sensuri.   

 Excursiile școlare contribuie la dezvoltarea spiritului de observație și orientare ale elevilor, la lărgirea 

orizontului lor geografic  dar și la dezvoltarea personalității acestora și de creștere a sentimentului că aparțin unui 

grup, sentiment care de cele mai multe ori le lipsește.   Prin intermediul excursiei copiii i-au contact nemijlocit cu 

lumea vie, oferind prilejul elevilor de a efectua observații asupra obiectelor și fenomenelor așa cum sunt ele în stare 
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naturală. Cu ajutorul excursiilor se pot transmite noi cunoștințe, se pot fixa și sistematiza cunoștințele dobândite la 

lecții, se realizează aplicații practice, se pot verifica cunoștințe căpătate în școală sau în alte excursii.  

 

 În fiecare an școala noastră organizează excursii școlare pe diverse trasee rutiere. Ele sunt organizate la 

sugestia elevilor și părinților. Excursiile și drumețiile au un caracter relaxant, contribuind în mod categoric la 

sudarea colectivelor de elevi. După trecerea anilor, copiii își amintesc cu plăcere de întâmplările, din timpul 

excursiilor. De aceea, cred că organizarea unor astfel de activități trebuie continuată, constituind o latură de seamă 

a procesului instructiv-educativ. Find axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi 

pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. Acestea le ofera destindere, 

încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.   

 Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea 

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. Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor 

prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 

trecutul istoric local, național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. Excursiile școlare 

au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă 

și cultură. 

 Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la activităţi cu 

ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare 

munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe 

fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această 

curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi 

prin intermediul activităţilor extracuriculare. 

 Putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia 

orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare atât în modul de realizare a activităţii, 

cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 

elevilor.Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul 

variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să 

dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 

probleme noi şi de a găsi modul derezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  
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VALOAREA EXTRA DOBÂNDITĂ PRIN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

Ramona Müller, profesor Școala Gimnazială Vadu Pașii, jud. Buzău 

         

            ʺNu primim înțelepciunea mură în gură; trebuie să o descoperim în noi înșine după o călătorie pe care 

 nimeni 

nu o poate face în locul nostru și de care nu te poate scuti nimeni.ʺ 

                                                                                                               Marcel Proust 

 

     Într-o lume în care goana după avuţiile materiale devine prioritară îmbogăţirii spirituale, în care mijloacele media 

parcă şi-au stabilit normă în a discredita şcoala, şi, mai ales, pe cei care o slujesc, cea mai mare provocare a 

dascălului o reprezintă sarcina de a contracara, prin toate mijloacele de care dispune, loviturile primite de la aşa zişi 

parteneri de educaţie. Acest lucru se poate realiza numai prin identificarea şi utilizarea corectă a modalităţilor şi 

strategiilor de promovare a exemplelor de bune practici, a activităţilor curriculare şi extracurriculare, pe care le 

desfăşoară împreună cu elevii în şcolile unde lucrează. 

      O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod 

direct copilul prin creativitatea și dinamica sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activităţile extracurriculare 

deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod de dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi 

indepenente, pe care elevul le-a ales, sau activităţi organizate de către cadrele didactice. Activitatea în afara clasei 

şi cea extraşcolară trebuie să includă grupul de copii. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice 

vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 

suplimentar. Prin intermediul acestor activități, copilul va învăța să interactioneze mai ușor cu cei din jur și va 

putea să exceleze în anumite domenii pentru care are înclinații. Astfel de activități îl ajută să-și canalizeze energia 

către lucruri cu adevărat importante, să-și dezvolte spiritul de competiție și să dobândească abilități utile în viitor.  

     Mulți copii și adolescenți au dificultăți în a se exprima coerent sau în a interacționa cu cei din jur. Este important 

să îi încurajăm să participe la activități prin intermediul cărora învață să lucreze în echipă, să socializeze, să 

empatizeze și să-și exprime liber ideile și opiniile. În timp ce la școală, în timpul orelor standard,  

 

 

 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

171 

 

 

un elev acumulează continuu doar informații teoretice, cunoștințele sale nu vor fi bine fixate, lipsind acel exercițiu 

practic. Orice activitate suplimentară care îl ajută să aplice în viața reală acele noțiuni dobândite, îi va fi mai mult 

decât de ajutor. Fie că este vorba de proiecte ecologice, caritabile, activități sportive sau artistice, influența acestor 

activități extrașcolare asupra dezvoltării copilului  este importantă. Copilul se va transforma într-un tînăr creativ, 

sociabil, optimist, încrezator în forțele proprii, cu o mare capacitate de a se adapta la situații diverse, capabil să ia 

decizii corecte în legătură cu viitorul său, cu mai multe perspective de dezvoltare personală și profesională. 

      Elevii sunt atrași de activitățile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativității, gândirii 

critice și stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conștientizarea urmărilor 

poluării, educația rutieră, educația pentru păstrarea valorilor etc. Scopul activităților extrascolare este dezvoltarea 

unor aptitudini, antrenarea elevilor în acțiuni diversificate, cultivarea interesului pentru manifestările socio-

culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale. Prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și 

responsabilități, copiii se autodisciplinează. Profesorul are, prin acest tip de activități, posibilități deosebite să-și 

cunoască elevii, să le influențeze dezvoltarea, având un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a acestora și 

asupra stimulării potențialului creator.  

     Ca profesor de geografie, consider că excursia contribuie plenar la dezvoltarea personalițății copilului, 

favorizând interdisciplinaritatea și contactului direct pe care natura îl oferă. Procesele și fenomenele geografice, 

relațiile dintre om și mediu, precum și înțelegerea funcționării acestora devin ʺpalbabileʺ în excursii, drumeții sau 

aplicații practice efectuate în orizontul local. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază 

toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al 

vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite 

locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma 

sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în 

natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen 

şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 

şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze 

în acest sens. Experiențele sociale și conexiunile afective și de interrelaționare le suplimentează și consolidează 

bagajul instructiv-educativ. 

     Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia trebuie 

pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. Modelarea, formarea şi 

educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele 

extrașcolare. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, 

valori morale și nu numai. 
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Trupa de teatru în limba engleză – activitate extrașcolară de succes 

Prof Neșiu Sânziana 

Colegiul Național Iosif Vulcan 

Oradea, jud Bihor 

 

 

 Predarea limbilor străine a devenit mai amuzantă când, în 1990, Consiliul Britanic a cerut Ministerului 

Educației de la aceea vreme introducerea unor manuale care foloseau metode alternative de predare a limbii engleze.  

Astfel, în ultimele decenii, predarea limbii engleze a suferit schimbări radicale, prin introducerea noilor manuale, 

prin adaptarea unui nou curriculum și a unor metode de predare moderne. 

Jocul de rol s-a impus în manuale precum PROSPECTS ADVANCE / UPSTREAM UPPER INTERMEDIATE / 

MISSION 2, manuale predate la clasele de liceu, dar nici SET SAIL 3 / SET SAIL 4, sau SPLASH, pentru clasele 

de primar, nu uită să-l folosească. 

Din experiența mea de până acum la catedră, aș putea afirma cu tărie că utilizarea tehnicilor teatrale la clasă, 

dar în special în afara ei, ca activitate extracurriculară, facilitează folosirea limbii și asigură o învățare pe termen 

lung.   

Din experiența personală sau experiența directă, elevii învață că orice predăm noi, profesorii, în clasă, poate fi 

util și în afara limitelor sălii de clasă, putând contribui la dezvoltarea lor intelectuală, socială sau emoțională. 

Jocul de rol reprezintă, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai eficiente tehnici de predare care se 

axează pe nevoile, sentimentele, experiența și percepția celor ce învață. Poate fi folosit în contexte educaționale 

formale, o lecție clasică pentru a exersa diferite abilități lingvistice, structure gramaticale  sau în activități informale 

care pot fi organizate de către profesori după orele de curs pentru a crește interesul elevilor pentru studiul limbii 

engleze. 

În urma unui curs de perfecționare sub egida British Council, prin 1997, m-am familiarizat cu această metodă 

de predare.  

Jocul de rol înseamnă asumarea unui rol, într-un mediu sigur, sala de clasă, unde elevii devin inventivi și jucăuși în 

același timp. Activitatea este amuzantă și nu amenință personalitatea lor. Ei nu trebuie să gândească ca și Trog, 

Pog1, Alvin sau Erlina 2; elevii chiar devin personajele îndrăgite care îi conduc prin pădurea magică. 

Folosind jocul de rol elevii studiază limba, produc situații lingvistice și creează situații de viață reale. 

 
1 Personaje din seria Fairyland, Jenny Dooley, Virginia Evans 
2 Idem, manual folosite la limba modern - engleză 
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Jocul de rol se poate utiliza începând cu clasele primare, dacă manualul folosit are o poveste cu cel puțin 2 – 3 

personaje. 

 În poze atractiv colorate, cu personaje căței sau eroi de poveste, elevii sunt invitați să călătorească în lumea lui 

Arthur, Rascal, Cookie,3 sau să dea viață amuzantelor aventuri ale lui Kate, Sam, Professor Wallace, sau explorer 

Alexander.4 

Principalul obiectiv al programei școlare pentru liceu este dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor și 

a abilităților lor de a interacționa în conversații, precum și rezolvarea de probleme și luarea de decizii. În ceea ce 

privește valorile și atitudinile care trebuie formate în perioada liceului, programa școlară pentru limba engleză ca 

limbă modernă de studiu presupune sensibilizarea și conștientizarea elevilor vizavi de acceptarea diferențelor și a 

fenomenului multiculturalismului.  Împrumutarea  tehnicilor teatrale în timpul orelor de limba engleză poate duce 

la crearea unui opțional de teatru sau la închegarea unei trupe de teatru în școală, cu funcționare extracurriculară.  

La Colegiul Național Iosif Vulcan din Oradea funcționează de ani bune de zile trupa VULCANICII, o trupă 

de teatru în limba engleză, care a debutat cu dreptul (aplauze şi premiul I) la DRAMA DAY 2009, serata în care 

toţi iubitorii muzelor Thalia şi Melpomene, dar şi cei care stăpânesc bine limba marelui Will, se puteau afirma în 

lumina reflectoarelor. 

De atunci am participat la festivaluri regionale, naționale sau internaționale de teatru pentru elevi în limba 

engleză, organizate la ORADEA (Oglindirea sufletului în literatură, ediția I, II, III sau IV) sau CLUJ NAPOCA, 

(Come with us to Drama Land, edițiile 2012,2013,2014), sau STAGE, ediția I, II, unde piese precum “Îmblânzirea 

scorpiei” de W Shakespeare, “O vacanță europeană”, scenariul colectiv sau  

„ Ce înseamnă să fii Onest” de O.Wilde, au adus premii binemeritate trupei și renume Colegiului. 

Actorii elevi au părăsit rând pe rând Colegiul Național, trupa de teatru se înnoiește an de an, iar repertoriul abordat 

se diversifică pentru fiecare participare la Festival. 

 Deci, în loc de concluzii, cortina sus……suntem gata….. 

sound……………checked,  

lights………………on,  

aaaaaand……………………ACTION! 

 

 

 
3 Manualul Set Sail, limba engleză clasa III, IV 
4 Manualul Splash, limba engleză clasa III, IV 
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Trupa de teatru VULCANICII, activitate și confirmări 
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FORMARE PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 

PROFESOR PĂVĂLUȚĂ MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI 

 

Educaţia extracurriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. 

Participarea efectivă şi totală a elevilor în cadrul proiectelor extrașcolare le oferă şansa de a cunoaşte 

oameni şi idei noi, de a socializa, configurându-şi viziuni ample şi deschise asupra vieţii şi societăţii în care trăiesc 

şi în care trebuie să se formeze. 

Cadrul didactic are posibilitatea, prin acest tip de activităţi, să-şi cunoască mai bine elevul, să-l dirijeze şi 

să-i influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul prioritar al învăţământului – pregătirea 

copilului pentru viaţă. 

Într-o lume în care goana după avuţiile materiale primează îmbogăţirii spirituale, în care mijloacele media 

parcă şi-au stabilit normă în a discredita şcoala, şi, mai ales, pe cei care o slujesc, cea mai mare provocare a 

dascălului o reprezintă sarcina de a contracara, prin toate mijloacele de care dispune, loviturile primite de la aşa zişi 

parteneri de educaţie. Acest lucru se poate realiza numai prin identificarea şi utilizarea corectă a modalităţilor şi 

strategiilor de promovare a exemplelor de bune practici, a activităţilor curriculare şi extracurriculare, pe care le 

desfăşoară împreună cu elevii în şcolile unde lucrează. 

Proiectele m-au învăţat că lumea nu se rezumă la orizontul literaturii, care să le ofere elevilor un spaţiu 

privilegiat al reflecţiilor, al evadării din cotidian, al găsirii unor răspunsuri facile şi mulţumitoare. Nu se rezumă 

nici la felul cum încerc să îmi educ elevii, cu privire la comunicarea interumană, la exprimarea elevată, elegantă, 

pertinentă, argumentată a opiniilor. Nici la curajul de a expune ideile personale într-un cadru potrivit, cu graţie, dar 

fermitate.  

Am constatat că ceea ce fac în orele de limbă română e util pentru spirit, pentru dezvoltarea ulterioară a 

copiilor, că îi învăţ multe lucruri importante, pentru examenele cu care se confruntă, că îi ajut să urce treptele 

cunoaşterii de sine.  

Predau o materie de studiu care le oferă şansa de a găsi în cărţi ceea ce nu găsesc în realitate. Dar, odată cu 

implicarea în proiecte, am înţeles că sunt atât profesor şi, în acelaşi timp, sunt parte integrantă, ca cetăţean, a lumii 

în care trăiesc, aşa cum elevii nu sunt doar componente esenţiale ale procesului de învăţământ, ci şi actanţi în 

universul cotidian, în existenţa lor de zi cu zi. 

Consider că derularea activităţilor extracurriculare are o importanţă deosebită pentru elevi, deoarece 

reprezintă o modalitate de a li se oferi acestora un nou orizont de aşteptare, acela al devenirii lor ca adulţi, al 

responsabilizării, al înţelegerii modului în care, fiecare dintre ei, trebuie să participe activ la viaţa de zi cu zi. 
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Am fost implicată în mai multe proiecte extracurriculare, încă din primii ani de învăţământ. Noi, cadrele 

didactice ce am alcătuit echipa de proiect, am dorit, astfel, să oferim elevilor posibilitatea de a-şi pune în valoare 

calităţile, abilităţile, capacitatea creativă şi în afara orelor de curs.  

Consider că prin proiectele extracurriculare s-a creat în şcoală o atmosferă deschisă şi de sprijin, care a 

permis tinerilor să îşi pună în valoare abilităţile, calităţile, să îşi asume responsabilităţi, să înţeleagă rolul lor în viaţa 

comunităţii. De asemenea, toate proiectele desfăşurate în școală şi-au propus să mediatizeze eforturile tinerilor de 

participare la aceste programe, prin diseminarea informaţiilor în alte şcoli din judeţ şi din ţară. 

Am crezut multă vreme că rolul meu, ca profesor de limba română, se limitează, pe de-o parte, la a oferi 

elevilor posibilitatea de a pătrunde într-un univers fascinant, cel al literaturii, dar şi de a-şi îmbogăţi orizontul 

cultural, iar pe de altă parte, la a-i ajuta să se descopere pe ei înşişi, ca oameni, ca personalităţi distincte, de a le da 

aripi, încredere, forţă spirituală. 

Mărturisesc că, atunci când am fost de acord să fac parte din echipa de proiect la diferite activități 

extrașolare, nu m-am gândit la impactul pe care acesta îl va avea asupra mea şi a elevilor mei. Am acceptat invitaţia 

de a lua parte la el, din dorinţa permanentă de autodepăşire, cu speranţa că voi învăţa lucruri noi, utile, aplicabile la 

clasă, care să mă ajute în demersurile mele pedagogice. Am fost convinsă că proiectul îi va ajuta totodată pe elevii 

mei să înţeleagă multe aspecte din viaţa de zi cu zi, să le deschidă noi orizonturi, să le permită expunerea unor idei 

proprii, să le uşureze comunicarea interumană. Am înţeles, mai târziu, că proiectul a însemnat cu mult mai mult. 

A fost nevoie de aceste activități extrașolare ca să observ un anumit aspect al vieţii mele de profesor. Era 

firesc să îmi lărgesc mereu orizontul de cunoaştere, atât pentru mine, cât şi pentru elevii mei şi, consideram că orele 

de consiliere, îmi ofereau suficiente posibilităţi, ca diriginte, să abordez diferite teme, utile elevilor  la a căror 

educaţie contribuiam. 

Activitățile extrașcolare mi-au deschis o altă poartă, într-un domeniu ce nu îmi era totdeauna accesibil: 

educaţia civică sau educaţia pentru cetăţenie. 

Mi-a trebuit răbdare să găsesc lucrurile de care aveam nevoie, în multitudinea de informaţii, din acest 

domeniu. Bibliografia vastă de la finalul textelor pe care le-am utilizat pentru lecţiile de deliberare, mi-a permis să 

descopăr un nou orizont, referitor la diferitele aspecte ale educaţiei pentru cetăţenie. Am constatat că atât şcolile 

din Statele Unite ale Americii, cât şi şcolile din multe ţări europene au integrate, în curriculum obligatoriu liceal, 

ore de educaţie pentru cetăţenie, în care elevii învaţă efectiv noţiuni despre tot ceea ce înseamnă societate, drepturi 

şi obligaţii cetăţeneşti, dar, mai mult decât atât, participă activ la viaţa societăţii şi învaţă în şcoală cum să facă acest 

lucru. 

Aşadar, se poate uşor constata că astfel de proiecte extracurriculare aduc un plus de informaţie elevilor şi 

stimulează dorinţa acestora de a aprofunda înţelegerea problemelor actuale ale democraţiei. Ei dobândesc capacităţi 
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şi abilităţi necesare acţionării ca cetăţeni, dar, în acelaşi timp, duc la creşterea încrederii de sine acestora şi a dorinţei 

de implicare în discutarea unor probleme de civism.  

 

Bibliografie ׃ 

• Valeriu Marinescu, Metodica predării limbii şi literaturii române, Bucureşti, Editura 

Fundaţiei România de Mâine, 2004. 

• Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid 

teoretico-aplicativ, Iaşi, Editura Polirom, 1999. 

• Corneliu Crăciun, Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și liceu, Editura Emia, Deva, 
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PROIECT DE SERBARE 

 

 

TEMA:  „E vremea colindelor” 

PERIOADA: 16 decembrie 2019 

COORDONATORI PROIECT: Prof. Înv. Preșcolar Șunea Ancuța  

                                                        Prof. Înv. Preșcolar Pop Gabriela Ana 

                                                        Înv. Ienuțaș Monica 

ARGUMENT:  Acest proiect se vrea a fi un pas concret  spre îndeplinirea îndatoririi de a îndruma şi de a 

îmbogaţi fondul afectiv al copiilor, prin valorificarea impactului pe care îl pot avea informațiile noi, frumusețiile 

socio-culturale autohtone, tradițiile și obiceiurile românești, conlucrarea, cooperarea și implicarea în vederea 

dezvoltării armonioase a preșcolarului din punct de vedere emoțional, intelectual și social. 

SCOP: Ne propunem desfășurarea unor activităti și acțiuni comune  grădiniță-școală-părinți sub cupola „E 

vremea colindelor”, serbare de Crăciun, în vederea dezvoltării spiritului civic, interesului pentru datini și obiceiuri, 

dragostea pentru cultură și cunoaștre la cei mici. 

OBIECTIVE: Educația preșcolarilor presupune o sinergie între activitățile școlare și cele  extrașcolare. 

Implicarea părinților și a comunității activ în ceea ce privește educația preșcolarilor este esențială. În vederea unei 

colaborări eficiente am elaborat o serie de obiective, cum ar fi: 

 O1. Să implicăm părinții în activitate prin acordarea sprijinului în confecționarea decorului . 

 O2. Să dăm naștere unui program artistic în colaborare cu clasele mai mari  din Școala Gimnazială „Avram 

Iancu”, Baia Mare cu cadrele didactice aferente acestora. 

 O3. Să stabilim  activităti cum ar fi: cânt, recital de poezie și piesa de teatru pentru a divesifica și omogeniza 

întreaga actiune .  

               O4. Să dezvoltăm un cadru de colegealitate și întrajutorare  între cadrele didactice și între școlari 

și preșcolari în vederea conștientizării faptului că fiecare individ este o valoare și împreună valorile devin vizibile.  

MIJLOACE DE REALIZARE:  prin  studiu colectiv și individual; repetiții; confecționare decor; aranjare 

sală de spectacol;   

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

➢ Întâlniri ale organizatorilor şi partenerilor 

➢ Creare program artistic 

➢ Întâlniri pentru repetiții 

➢ Studiu individual  

➢ Studiu colectiv  

➢ Recitare poezii 

➢ Cântece  
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➢ Piesa de teatru „Legenda bradului” 

➢ Portofolii  

➢ Petrecere comună 

➢ Album foto-video pe format cd 

GRUP ȚINTĂ:   

➢ direct : preșcolarii GPP „Ion Creangă”, Baia Mare și școlarii  din Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Baia 

Mare 

➢ indirect: părinții, cadrele didactice,  comunitatea 

RESURSE: 

➢ Umane: preșcolarii, școlarii. părinții, cadrele didactice, colaboratori și parteneri 

➢ Materiale: cartoane, culori, carioci, foarfeci, portofolii, laptop, CD-uri, cărți cu colinde, cântece, legende 

și datini, cărți de poezii. 

➢ Financiare: donatii. 

RISCURI: 

➢ Neparticiparea tuturor copiilor implicați; 

➢ Implicarea insuficientă a partenerilor de proiect                                                                     

MONITORIZARE:  

➢ Urmărirea graficului de activități propuse; 

➢ Monitorizarea diseminarii în timp util a acțiunilor și activităților intreprinse  

EVALUARE:   

➢ Realizarea unui album foto și a unui CD din timpul derulării activităţilor; 

➢ Diseminarea informatiilor privind actiunile interpinse  pe canalele de socializare ale școlii  

 

MEDIATIZARE:  

➢ Prezentarea proiectului tuturor părţilor partenere ale proiectului; 

➢ Postarea activitatilor desfășurate prin proiect pe site-ul grădiniței și a școlii; 

➢ Realizarea unui DVD ce va cuprinde derularea activităţilor propuse în proiect; 

 

DETALIERE DE PROIECT: 

În perioada  3-16.12.2019  vor fi iniţiate următoarele acţiuni de pregătire a proiectului : 

➢ discuţii cu partenerii proiectului în vederea identificării materialului necesar şi a activităţilor ce se pot 

desfăşura în colaborare; 

➢ elaborarea programului de desfăşurare; 

➢ popularizarea în rândul copiilor şi a părinţilor a proiectului. 
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TABEL NOMINAL, CUPRINZÂND PREȘCOLARII ȘI ȘCOLARII PREZENȚI LA SERBARE:  

 

                           Scenariu 

 

• Intrarea –  colinda „Iată vin colindători” 

• Secvența de scurte  POEZII 

• Sceneta „Legenda bradutului” 

• Colinde incluse în scenetă:  

„O ce veste minunata!” 

„ Astazi s-a nascut Hristos” 

„O brad frumos” 

• Secvența de CÂNTECE  

„Brăduleț brăduț drăguț” 

„ Saniuța fuge” 

• Secvența de scurte  POEZII  DE IARNĂ 

• Secvența de  CÂNTECE  

 „Clopoței, clopoței” 

„ Moș Crăciun” 
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DESĂVÂRȘIREA ELEVILOR PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE 

Prof.Enache Raluca Mihaela 

Master Education After School                    

În școala contemporană eficiența educației depinde de gradul în care se pregătește copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine și de măsura în care  reușeste să pună bazele formării personalității. 

Învățământul are misiunea de a-i forma pe copii din punct de vedere psihologic, intelectual, fizic, social şi 

afectiv pentru o integrare socială mai ușoară. 

Activitățili extrașcolare sunt de o importanță covârșitoare , într-o lume dominata de mijloacele multimedia, 

care nu fac altceva decât să ne transforme  în persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional și 

mai presus de toate slab dezvoltate intelectual, fără o bază solidă. 

Știm că de la cea mai frageda vârstă, copiii acumulează cunoștințe prin contactul direct cu obiectele și 

fenomenele din natura. 

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca și celelate activități. Când mergem la grădina botanică, 

în parc sau la muzeu, copiii sunt în afara școlii și sunt mult mai relaxați. Deschiși la nou se învață mult mai ușor 

din experiențele practice. Lucruri, care de altfel  li s-ar părea greu de înțeles. 

În timpul plimbărilor în parc se pot observa caracteristicile unui anotimp: o primăvară „proaspătă mirosind 

a fericire”, o toamnă ” baladă veselă şi tristă” si o iarnă „albă cu miros de scorţisoară” , dar care pot avea în acelaşi 

timp şi scop recreativ. 

La muzeu îţi poti imagina că ei sunt capitanii de oşti sau exploratorii peşterilor reci şi întunecate. La 

expoziţiile de artă, admiră culori, nuanţe, forme iar în timpul unei excursii la munte pot învăţa mult mai uşor despre 

secretele naturii. 

Activităţile extraşcorare au rolul de a dezvolta competenţe sociale, lucrul în echipă, colaborarea şi 

comunicarea, integrarea în grup, spiritul de iniţiativă, toleranţă faţă de ideile celorlalţi, deprinderea de a-şi 

argumenta punctul de vedere şi totodata de a critica constructiv. Aşadar, îl ajută să  dobândească aptitudini necesare 

pentru a se dezvolta în viaţă. 

Cele mai plăcute pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, expoziţiile de lucrări, vizite la grădina 

zoologică, excursii tematice, concursuri şcolare, înteceri sportive, carnavaluri, activităţi de plantare şi îngrijire a 

plantelor, flashmob-uri. 

Pentru profesori aceste activităţi reprezintă o probă de creativitate şi îndemânare. 
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De asemeni jocurile ce se bazează pe cunoştinţele dobândite anterior de către copii  sunt un bun prilej de 

exersare a cunoştinţelor. 

Excursiile contribuie la  îmbogăţirea cunoştinţelor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei şi 

respectului pentru întaintaşi cu dezvoltarea sentimentului patrioric, îmbogăţirea comportamentului cultural şi 

totodata reprezintă un prilej de destindere şi bună dispoziţie. Vizitele la muzee, expoziţiile, monumentele constituie 

un mijloc de a intui şi a preţui  valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

Sărbătorile din ţara noastră şi aniversările copiilor sunt un prilej de bună dispoziţie, dezvoltă sentimentul 

apartenenţei la societatea din care fac parte. 

Activităţile extraşcolare impun un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declansează anumite 

sentimente şi au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii.  

Elevii sunt atrasi de activităţile artistice, recreative, distractive, care stimulează gradul de implicare şi le 

oferă ocazia să se integreze în grupele de lucru. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, tolerantă faţă de ideile noi.  

În concluzie putem spune că activităţile extraşcolare reprezintă o componenta valoroasă şi eficientă căreia 

orice cadru didactic trebuie să-i acorde o atenţie deosebită, atât în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosfera relaxantă 

care să stimuleze creativ, astfel încât să îi încurajeze şi să realizeze  un feed back pozitiv. Practic menirea cadrului 

didactic este să înalţe elevul dincolo de porţile scolii, astfel încât să poată continua singur pe drumul desăvârşirii în 

comuniune cu semenii săi şi să parcurga drumul școlii și al vieții, căci știe acum pe toate a le folosi. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Profesor, Bădescu Oana-Marilena 

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”, Pitești, Jud. Argeș 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 

specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe 

școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. 

Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este 

mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de 

învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-

învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse 

instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități 

artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale 

activităților extrașcolare: 

- înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare 

specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.); 

- au rol complementar celui al școlii; 

- dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare reprezintă un 

element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

- oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 

formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se 

înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au un 

impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale. Un 

studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare, în funcție de tipul 

acestora și rata de participare, astfel: 

- participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și performanțelor 

școlare; 
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- participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să urmeze o școală 

superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

- participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la acest 

tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în 

cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, 

estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare 

reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice 

manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu 

partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare 

a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 

organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice 

temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de 

cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară 

procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea 

activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 

cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor 

personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de 

însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 

decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu 

ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori) 

 

Bibliografie: 

1. Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire, 

Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 

2. Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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Activități extrașcolare 

( Exemplu de bună practică din săptămâna ȘCOALA ALTFEL) 

 

Prof. pentru înv. primar OLARIU DACIANA-TEODORA 

Colegiul Național “PREPARANDIA-DIMITRIE ŢICHINDEAL”, Arad 
 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi 

nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”  

 (Maria Montessori, „Descoperirea copilului”) 

 

 Ca profesori, putem îmbogăți timpul elevilor noștri cu ceva util, dar și interesant pentru ei. În 

săptămâna "Școala Altfel" putem să ne orientăm spre activități gândite special să le dezvolte personalitatea, 

inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lor. La „Şcoala Altfel”, copiii 

se vor juca creând, vor învăţa jucându-se, se vor implica într-o gamă de activităţi interactive, creative, ecologice, 

culturale, sportive şi nu în ultimul rând recreative. 

 Activităţile desfăşurate în această săptămână, prin structură, conţinut specific, sunt firesc complementare 

activităţii de învăţare realizată la ore. Acest gen de activităţi au o deosebită influenţă formativă asupra copiilor, în 

toate formele lor de organizare: plimbări, excursii, vizite, concursuri, spectacole, ateliere de teatru, arte plastice, 

etc. În cadrul acestor activităţi copiii se confruntă adesea cu situaţii noi, prin acţiuni directe în care sunt puși în 

situaţia de a utiliza în diferite contexte, cunostinţele sau abilităţile dobândite anterior. 

 În funcţie de dorințele elevilor, posibilităţile părinţilor şi gradul de implicare al acestora, am planificat de 

la începutul anului școlar activităţile ce urmau să se desfăşoare în „Şcoala Altfel”, după cum urmează: 

 Luni: Vizită la un club de robotică deoarece tehnologia deja face parte din viața copiilor, cu atât mai mult 

este important să știe cum să o folosească în mod inteligent. Cunoștințele  pe care le deprind prin programarea de 

jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și 

rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschiși și pregătiți de provocări, mai încrezători în propriile 

idei și mai creativi. 

 Marți: Micii actori - Activitate cu o actriță: exerciții de vorbire inspirate din metodele teatrului clasic ori 

de improvizație prin care micul improvizator învăță să rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de 

trac pe scenă, să elimine fricile interioare și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

 Miercuri: Activitate de ecoturism și protecția mediului, deoarece cu toții ne dorim copii responsabili și 

conștienti de comunitatea în care trăiesc. Trebuie să afle cât de important e mediul înconjurător pentru viața 

oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din 

comunitatea lor. Astfe, își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi soluții la 

problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai frumoasă.  
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 Joi: Activitate la un club de dans modern. Dansul ajută copiii să rămână într-o formă fizică sănătoasă de 

mici, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce înseamnă o 

competiție. În același timp, se distrează și se simt tot mai liberi și mai încrezători în potențialul lor.  

 Vineri: Activitate în bucătăria unui restaurant din oraș (atelier de gătit). Aici nu doar că vor afla cum se 

pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își vor forma obiceiuri sănătoase de alimentație. Alimentația haotică 

pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de îngrijorare. România este pe locul doi la 

obezitate infantilă (unul din doi elevi e supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei de 

mișcare. Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine.  

 Toate aceste activităţi extracurriculare urmăresc să formeze comportamente sănătoase, constituind sursa de 

interacţiune dintre elevi, contribuind la dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare şi la cultivarea respectului faţă 

de sine şi faţă de ceilalţi. Programul prezentat are ca scop implicarea tuturor elevilor şi cadrelor didactice în activităţi 

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 contexte nonformale. 

 Toate aceste activităţi nu ar fi posibile fără implicarea părinţilor, atât a celor care îşi desfăşoară  activitatea 

în locurile vizitate cât şi a acelora care sprijină pe tot parcursul vizitelor. Astfel, activităţile extracurriculare 

constituie o modalitate de a înscrie şcoala în viaţa comunităţii, de a întări legătura între şcoală şi familie, de a lărgi 

orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă. 
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PRACTICI BUNE PENTRU ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

PROF. ÎNV.PRIMAR KIRÁLY KATALIN 

PROF. ÎNV PREŞC. FÜLÖP ANDREA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,S. ILLYES LAJOS” SOVATA 

În calitate de  educatoare şi învăţătoare reuşim să ne cunoaştem copiii foarte bine, câteodată avem impresia 

că nici gândurile  şi  nici sentimentele secrete ale copiilor nu sunt o enigmă pentru noi. Această idee ne dă speranța 

educării copiilor și dezvoltării personalității lor în dimensiuni nemaiîntâlnite. În cadrul procesului instructiv- 

educativ din cadrul activităţilor obligatorii reuşim să îi cunoaştem foarte bine, să fim la curent cu bagajul de 

cunoştinţe pe care le au, cu domeniile de interes pe care le au, dar considerăm că acest proces didactic într-un fel 

leagă mâinile pedagogului. Din această cauză punem un accent deosebit pe organizarea  activităţilor  extraşcolare.  

Pe baza experienței noastre putem afirma că în cadrul activităţilor extraşcolare se deschid orizonturi fără margini, 

fără limite pentru organizarea de proiecte foarte diverse, conforme cu nevoile copilului în primul rând, dar şi a 

părinţilor, a comunităţii în care trăim. Aceste activităţi sunt menite să contribuie la îmbogăţirea bagajului de 

cunoştinţe ale preşcolarilor, la dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor acestora, de a forma trăsături de voinţă şi 

caracter. Ele oferă oportunităţi pentru a cunoaşte mai bine copilul şi a stimula înclinaţiile şi aptitudinile individuale, 

completând achiziţiile realizate în cadrul activităţilor din clasă. Obiectivul nostru este să sporim atenția celor mici, 

îndemnându-i să participe la ceva interesant, aplicabil și de folos. Prin intermediul elevilor noștri putem avea o 

relație strânsă cu părinții acestora, invitându-i la o colaborare multicoloră, în scopul educării generației viitoare. 

În proiectarea acestor activități în primul rând întocmim planificarea activităţilor extracurriculare cu multă 

minuţiozitate, în funcţie de anotimp şi în cunoştinţa înclinaţiilor, nevoilor copiilor şi părinţilor din grupă. Fiecare 

anotimp în parte oferă o serie de oportunităţi pentru organizarea unor activităţi cu caracter didactic.  

Toamna  

Întrucât copiii abia veniţi la grădiniţă, sunt odihniţi şi plini de entuziasm, toamna este un anotimp foarte potrivit 

pentru activităţile extraşcolare. De obicei timpul în această perioadă este plăcut şi potrivit pentru activităţi în aer 

liber. Majoritatea activităţilor extraşcolare sunt organizate în aer liber. Activităţile noastre în timp de toamnă sunt 

următoarele: 

1. Serată cu părinţii, organizat de obicei în primele zile după începerea şcolii. Principalul scop al acestui 

eveniment este de a cunoaşte mai bine părinţii, de a face cunoştinţă ei între ei. Cu această ocazie 

confecţionăm un suport de creioane pentru fiecare copil pe care îl va folosi la grădiniţă. Această serată se 

desfăşoară sau în sala de grupă, sau după caz într- o locaţie oferită de vreunul dintre părinţi. Participă de 

regulă şi copiii, care oferă un ajutor în ornarea suporturilor. 
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2. De obicei în luna octombrie în oraşul nostru are loc ,,Festivalul bostanului” Acest festival implică tot 

oraşul, şi necesită o pregătire din partea fiecărei grupe, clase. Fiecare grupă, clasă pregăteşte ornamente din 

bostan, lucrări care vor fi expuse în centrul staţiunii. De obicei la realizarea acestor lucrări sunt folosite 

materiale din natură.  

Această acţiune oferă mai multe oportunităţi de a organiza activităţi, şi anume: 

• Excursii în natură, adunare de materiale din natură, crengi, frunze de diferite culori, ghindă, flori 

de toamnă etc. 

• Serată cu părinţii pentru realizarea ornamentelor din bostan. Părinţii vin cu ideile de acasă şi le 

confecţionăm împreună. 

• Ateliere meşteşugăreşti, unde se confecţionează ornamente cu metode tradiţionale de către copii. 

3. În luna noiembrie cea mai importantă zi cu ocazia căreia organizăm activităţi extracurriculare este 11 

noiembrie, Ziua Sfântului Martin. Această zi include o serată cu părinţi şi copii, unde se confecţionează 

lămpioane pentru copii. Cu aceste lămpioane organizăm în data de 11 noiembrie un marş pe străzile 

oraşului, care deja a atins nişte proporţii foarte mari, şi care se termină cu aprinderea unui foc de tabără, în 

jurul căruia copiii cântă cântece, şi recită poezii legate de Sfântul Martin. Legenda spune despre acest sfânt 

că şi-a tăiat haina în două şi a acoperit un cerşetor cu aceasta, care era să moară de frig. După modelul faptei 

bune, facem şi noi un gest umanitar, de obicei adunăm alimente pentru copiii nevoiaşi de la Căminul 

,,Sfântul Iosif ”din oraşul nostru. 

Iarna 

Iarna reprezină o oportunitate deosebită în educarea elevilor în ceea ce privește relațiile cu familia și 

prietenii, empatia și dragostea care caracterizează zilele noastre cotidiene. În ceea ce privește sărbătorile de 

iarnă, acestea ne oferă  posibilități multe pentru a organiza activități pentru copii.  

1. Sărbătoarea Moș Niculae poate fi organizată cu scopul de a ajuta copii nevoiași, copiii să simtă 

bucuria dăruirii. Avem ocazia de a împărți bunătăți și prăjituri făcute de elevi  colegilor lor nevoiași. 

2. Sfânta Sărbătoare a Crăciunului  ne îndeamnă să organizăm Târgul de Crăciun, unde copiii au 

ocazia să vândă obiecte confecționate de ei în scopuri caritabile. Târgul de Crăciun este vizitat de 

părinți și rude care admiră lucrul manual făcut de copiii. 

În așteptarea Crăciunului ne pregătim sufletește prin învățarea unor mici scenete, cântece și poezii 

de Crăciun, care ne încântă sufletul. Cu acestea îi pregătim părinților un spectacol de neuitat. 

3. În perioada iernii din ianuarie-februarie, Carnavalul ne oferă posibilitatea unor acticități recreetoare 

pentru elevi. În această perioadă ne propunem să organizăm: 

• Serată cu părinții pentru confecționare de costume și măști pentru balul mascat 
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• Activități de lucru manual unde scopul este familiarizarea cu  diferite technici noi de 

confecționarea măștilor. Acestă activitate este agreată de către copii preșcolari și școlari, 

bazându-se pe creativitatea și spiritul de observație al elevilor 

• Balul mascat se organizeazî cu elevii, participând și părinții. Folosind costumele și măștile 

confecționate împreună, acesată activitate conferă colectivității un prilej de bucurie, de 

petrecere. 

Primăvara  

După serile lungi de iarnă, după multe zile petrecute mai mult în casă, soarele care începe să strălucească 

din ce în ce  mai mult, reînnoirea naturii aduc un nou avânt în zilele noastre. 

Primăvara încercăm iarăşi să profităm de avantajele acestui anotimp pentru a organiza diferite activităţi 

extracurriculare. Activitățile sunt organizate sub forma unor proiecte, incuzând fie ateliere de creații meșteșugărești, 

fie călătorii cu scopuri didactice. 

1. Multitudinea tradiţiilor şi obiceiurilor legate de sărbătoarea creştină ”Paşti” în zona în care locuim ne 

oferă oportunităţi însemnate pentru a organiza activităţi în afara orelor de curs, sau activităţi obligatorii. 

• În ajunul sărbătorilor pascale copiii așteaptă cu bucurie pregătirile pentru această sărbătoare 

creștină prin crearea unor decorații de primăvară.  La realizarea acestora folosim în mare măsură 

materiale din natură,  adunate în cadrul unor excursii în natură.  

• Încondeierea ouălor, în fiecare an face parte din pregătirile noastre pentru Paşti în cadrul unor 

activităţi extracurriculare. Copiii vin cu părinţii la grădiniţă, şcoală aducând ouă de acasă şi vopsesc 

ouăle cu tehnici tradiţionale.  

• Târgul de Paşti, asemeneni Târgului de Crăciun, organizăm şi Târgul de Paşti, unde copiii 

confecţionează ornamente de Paşti din modelele prezentate, pe care părinţii le admiră şi le cumpără. 

Această activitate are scopul de a forma gustul copiilor şi a părinţilor, de a dezvolta simţul pentru 

frumos şi de a-i face să preţuiască obiectele confecţionate cu mâna. Banii obţinuţi din această 

activitate devin obiectul unor donaţii în diferite scopuri caritabile. 

• Un alt moment din pregătirea noastră pentru Paşti este  învățarea unor cântece și jocuri populare 

care ne apropie de taina sărbătorilor. Este o tradiţie frumoasă de Paşti că băieţii stropesc fetele cu 

apă parfumată, recitând o ,,poezie de stropit”. Întrucât pentru noi este important să înveţe copiii 

poezii de stropit tradiţionale, le oferim şi acest lucru la aceste activităţi.  De obicei aceste activităţi 

sunt menite de a întări spiritul de comunitate şi de a familiariza copiii cu metode şi tehnici de lucru 

rămase moştenire de la părinţii, bunicii noştri. Ne străduim să alegem tehnii de lucru tradiţionale, 

precum şi materiale de lucru mai puţin folosite la grădiniţă, şcoală.  
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2. Cu sosirea vremii frumoase este binevenită organizarea unor drumeții de primăvară, la care pot lua parte 

elevii noștri însoțiți de părinți și rude. Oraşul Sovata dispune de frumuseţi rare,  o floră şi faună foarte 

bogată, variată. Astfel vom avea ocazia de a educa copiii prin observarea naturii, discutii legate de animale 

și plante. Sunt foarte multe flori sălbatice ocrotite, deci purtăm discuţii despre acestea cu scopul de a educa 

copiii să nu rupă aceste flori, să ocrotească natura.  

Excursiile sunt un prilej bun de a întări  relaţia grădiniţă- copii- părinţi colaborare bună cu familia copiilor bazată 

pe ajutor și aprecire reciprocă. 

Vara 

1. În prima parte a verii avem ocazia de a atrage copiii în diferite activități extrașcolare. Sunt organizate 

de regulă activități în aer liber, drumeții în pădurile și câmpiile din apropiere sau excursii cu destinații 

din țara noastră. Obiectivele turistice care se propun a fi vizitate sunt alese în funcție de vârsta copiilor 

și posibilitățile de deplasare. În împrejurimile orașului nostru sunt multe locații care sunt demne de 

vizitat: Lacul Ursu, Salina Praid, Cheile Bicazului, Lacul Roșu etc. Excursiile făcute sunt un prilej bun 

de a călători împreună, de a vedea și  învăța lucruri nemaiîntâlnite, dar și pentru a îmbogăți 

personalitatea copiilor. 

2. În a doua parte a verii, în luna august are loc tabăra tradiţională de vară pentru preşcolarii din grupele 

mai mari şi şcolarii mici din învăţământul primar. Timp de o săptămână desfăşurăm activităţi 

interesante  cu participarea a aproximaţiv 80- 100 de copiii. Cu ajutorul voluntarilor (educatoare şi 

învăţătoare) din oraşul nostru oferim copiilor oportunitatea de a participa la ateliere meşteşugăreşti 

unde principalul scop este dezvoltarea creativităţii copiilor, şi de a se familiariza cu cântecele şi jocurile 

populare specifice microregiunii în care trăim. Materialele necesare taberei, precum şi muzica autentică 

este asigurată din finanţarea unor proiecte în colaborare cu Primăria Oraşului Sovata. 

Considerăm că activităţile extraşcolare sunt activităţi care în afară de faptul că oferă o alternativă pentru 

petrecerea timpului liber a preşcolarilor şi şcolarilor în mod folositor, prezintă şi o multitudine de oportunităţi în 

vederea formării personalităţii copiilor, deci merită tot efortul depus din partea cadrelor didactice. 
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CRIZA PROVOCATĂ DE PANDEMIE , ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREPRIMAR DIN ROMÂNIA 

 

Prof. GEORGETA- GINA VASILIU 

ȘCOALA NR.1/ GRĂDINIȚA NR.2 PP 

BUFTEA / ILFOV 

 

 Pandemia de Coronavirus în 2020 a reușit să provoace haos în întrg sistemul de învățământ. Panica a  pus 

stăpânire pe cei mici și cei mari deopotrivă. Învățământul a fost paralizat. Copiii au rămas izolați în case alături de 

cei dragi. Bucuria întreruperii activității școlare a durat însă puțin , copiii constatând că nici acasă nu sunt lipsiți 

de grija învățatului, ba mai mult, părintele exigent , din dorința de a-l ține ocupat pe copil îl sufocă cu o mulțime 

de activități care nu sunt totdeauna pliate pe dorințele copilului și pe  posibilitățile reale ale acestuia. 

 Este o experiență tristă pe care o trăim , fără a ne putea lupta  cumva cu dușmanul necunoscut.  

 Ce se întâmplă cu copiii noștri care abia dacă pot înțelege ceva din toată această nebunie creată de ceva 

nevăzut, nepalpabil, atât de distructiv și expansiv?! 

 Copilul preșcolar se bucură de clipele de joc pe care le împarte cu membrii familiei, dar este anxios când 

aceștia nu-i mai acordă atenția necesară. În această perioadă  mulți părinți sunt nevoiți să lucreze de acasă, iar  în 

unele familii chiar ambii părinți și astfel se limitează timpul petrecut cu copilul, deși părintele împarte același 

spațiu cu cel mic , care nu înțelege de ce el  trbuie să fie pe locul doi în activitățile părintelui/ părinților. Aceștia, 

obosiți de insistențele nesfârșite ale odraslelor, găsesc ca soluție salvatoare expunerea celor mici la tehnica 

virtuală, pe motiv că-i știu liniștiți atâta timp cât butonează tastele telefonului, ale computerului ori telecomanda 

televizorului. Ori, plictisiți de solicitările nesfârșite ale copiilor de a fi mereu în centrul atenției și afecțiunii 

acestora, mulți părinți își expun cu bună știință copiii, acestor tehnici moderne, uitând de limitarea timpului de 

expunere, motivând nevinovați :”Nu știu cum să-l mai distrez.” 

 Unii patroni ai unităților de învățământ preșcolar particular au solicitat , unii la insistențele părinților, alții 

din motive financiare ori din prea mult zel, ocuparea timpului copiilor cu activități organizate de cadrele didactice 

în online, întinse pe 20 ori 40 minute. Oare cei care au decis luarea acestor măsuri s-au gândit și la sănătatea 

copilului? Pe lângă această expunere , părintele, pentru a asigura liniștea la domiciliu îl mai expune ecranelor tv 

ori telefoanelor , un număr nelimitat, bucuros și chiar mulțumit că are un copil ”cuminte și ascultător”. 

 Ce se poate întâmpla cu copiii noștri în acest ritm? 

 Pe lângă pericolele fictive din vizionările pe care copiii le adoră, există și un pericol real – anxietatea . Nu 

știm dacă este mai nociv virusul sau această epidemie de anxietate?  

Ce -i de făcut în această situație?! 

Ce putem face pentru a nu-i transforma pe micuți în roboți teleghidați și programați pentru o butonare 

agresivă? Copiii devin pe nesimțite triști, plictisiți și dependenți de aceste aparate care-i captivează. Pentru a nu 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

193 

 

face din copiii noștri clienți fideli ai cabinetelor de psihologie sau psihiatrie din cauza stresului, depresiei sau 

anxietății, este de preferat să nu-i ignorăm și să le oferim timp de calitate, ca fiind cel mai bun medicament pentru 

sufletul micuților noștri. 

Este important să lăsăm copiii să fie copii, iar noi să intrăm în jocul lor cu o ușoară stângăcie , pentru a 

face deliciul acestora. În această perioadă când suntem nevoiți să stăm în casă , pentru limitarea riscului 

pandemic, este un bun prilej să ne cunoaștem mai bine copilul, preferințele lui, sensibilitățile și să împărtășim 

bucuria de a fii laolaltă cu cei dragi, fiindcă nicio tehnologie nu poate înlocui magia de a fi fericiți împreună. 

Consider că în acestă perioadă este bine ca profesorul să invite părinții copiilor pe grupul de whatsapp și 

să împărtășească acolo din activitățile pe care le-au dezvoltat cu cei mici, pentru a-i stimula și inspira și pe părinții 

mai puțin creativi și de a-i motiva pe copii să aibă postări pentru a fi apreciați de doamna lor. ”- Ai văzut doamna 

ce am reușit să fac?” Aprecierea și încurajarea cadrului didactic în aceste condiții este extrem de benefică. 

Copiilor li s-a făcut deja dor de grădiniță și deodată văd în doamna lor un personaj teribil de îngăduitor și 

mulțumit cu orice ar face el în mediul familial. După aprecieri, un copil și-a întrebat mama de ce a zis doamna că-

l va lăsa să umble în cutia cu surprize când va începe grădinița, că el a lucrat acasă , nu la grădiniță.  

Îndepărtarea limitărilor și ieșirea din obișnuit face să rămână o strânsă legătură între educat și educator, 

fără a simți presiunea timpului și a sarcinilor de lucru, iar ca bonus, prezența părintelui.  

Și iată cum dintr-o situație teribil de cumplită putem face un bine sănătății copilului și familiei totodată.  

Este momentul când putem lăsa copilul să-și asume riscuri, să urle, să sară în pat , să fie creativ cu 

obiectele din casă, într-un cuvânt să fie un copil fericit care să savureze vârsta copilăriei, alături și susținut de 

părinte. Acum părintele trebuie să-și aducă aminte cum a fost propria-i copilărie și totul se va derula mult mai 

acceptabil. 

Părintele să se abțină să critice copilul pentru absolut orice. Valoarea obiectelor stricate în timpul jocului 

prin casă este semnificativ mult mai mică față de câștigul emoțional al copilului. Părinții să fie convinși că 

lucrurile stricate se pot repara sau înlocui, dar sufletul copilului pedepsit poate purta cicatricile emoționale 

totdeauna. 

Pe grupul clasei am văzut, conform postărilor părinților, că activitățile agreate sunt pictura, colorarea, 

scrierea în caietele cu sarcini diferite de lucru, rezolvare de puzzeluri, audiere de povești, plantări de semințe și 

săritul în trambulină, pentru cei care stau la curte. De asemenea, am observat că sunt părinți care postează aproape 

zilnic câte ceva din activitățile copiilor, așteptând feedback,  iar alții nu au postat absolut nimic de la izolarea la 

domiciliu. Din cei 25 de copii de vârstă mijlocie , din grupă, am putut observa munca/jocul a 15 copii, iar postări 

aproape zilnic de la 5 din ei.  

Am observat că sunt unii părinți mai informați și mai inspirați în a organiza jocul copilului și am apreciat 

mulțumirea acestora pentru împărtășirea ideilor și extinderea posibilităților de antrenare ale copiilor în mediul 

familial, dar și recunoașterea influenței inspiraționale din partea altora. Am tot respectul și recunoștința față de 

astfel de parteneri educaționali! 
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Am văzut cum unii copii au început să țeasă cu moulineuri, să decoreze ouă, să facă experimente, să 

decupeze și să lipească siluete realizând tablouri de primăvară, să hrănească  animăluțe de companie, să 

construiască scene din povești (căsuțele celor trei purceluși), iar unii să-și organizeze singuri jocul de rol (dea 

doctorul, dea gospodina). 

Orice activități/ jocuri au desfășurat copiii în această perioadă, singuri sau organizați și coordonați de 

părinți ori frați, a adus un plus în dezvoltarea intelectuală și senzorială a acestora. A fost antrenată și motricitatea, 

amplificând îndemânarea, răbdarea, creativitatea și puterea de concentrare. Implicarea cadrului didactic de la 

distanță a dus la impulsionarea motivației pentru lucru și a dorinței de a finaliza o activitate începută, pentru a 

primi aprecierea și felicitările acestuia, contribuind fără ezitare și la construirea respectului de sine. 

Prezența acestui virus, care a adus atâta panică în rândul omenirii, a adus și un lucru pozitiv: apropierea 

membrilor familiei și timpul de calitate petrecut alături de aceasta, iar pentru preșcolari pot spune că, statul acasă 

a fost un câștig, iar inconvenientul major a fost lipsa jocului în aer liber. 

Se poate spune chiar, parafrazându-l pe istoricul Maxime Tandonnet, coronavirusul a fost o lecție de 

modestie pentru omul modern, convins fiind că poate fi stăpân pe natură și pe propriul destin. 

Lumea noastră este extrem de fragilă și se poate prăbuși foarte ușor, făcându-ne prizonierii unor dezastre 

ireversibile, de aceea este imperios să înțelegem că iubirea și colaborarea umană ne fac mai puternici în fața 

provocărilor de orice fel , asemeni respectul și dragostea pentru natură să fie permanent în inimile noastre, lucruri 

și fapte pe care omul ar trebui să nu le uite niciodată. 
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Metode moderne de predare-învățare-evaluare 

  

        Autor: prof. Zafiu Mariana 

       Școala Gimnazială Constantin Bălăceanu-Stolnici, Com. Stolnici, Jud. Argeș 

 

 Formarea de copii și adolescenți sociabili, fericiți, liberi și întreprinzători este o mare provocare. Trebuie 

creată o educație care să-i facă să gândească, nu să repete informația. Se trage un semnal de alarmă- părinții își 

ascund sentimentele de copii, copiii își ascund lacrimile de părinți și profesorii se refugiază în autoritarism. 

 A fi un profesor bun înseamnă: a fi un bun antrenor, un bun mentor, un facilitator, un bun manager și un 

lider. Totodată, profesorul trebuie să cunoască codurile de conduită, etică profesională și valori, să cunoască 

strategii de promovare a activității individuale sau de echipă, să cunoască importanța relațiilor interpersonale, 

cum se poate crea o cultură organizațională pozitivă și un climat axat pe viziune și rezultate. 

 Pentru a fi un bun profesor trebuie să inspire credibilitate și implicare, să reprezinte capacitatea de a 

determina schimbări care să conducă la dezvoltarea indivizilor și grupurilor, să fie entuziast, să demonstreze 

integritate, respect și standarde morale înalte. Profesorul trebuie să asculte și punctul de vedere al elevului, nu să-

și impună punctul de vedere, să construiască o cultură a învățării prin colaborare, să găsească metode de predare 

atractive, să declanșeze și să întrețină interesul, curiozitatea și dorința pentru activitatea de învățare. 

 Profesorul ideal trebuie să abordeze studiul materiei pe care-o predă nu ca scop în sine, ci ca mijloc de 

realizare a competențelor elevilor. 

 Învățarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învățare activ și integrarea 

programelor de învățare în funcție de ritmul propriu de învățare al elevului. Elevul trebuie să fie implicat și 

responsabil pentru progrsele pe care le face în ceea ce privește propria lui educație. 

 Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul activității instructiv-educative , profesorul îndeplinește roluri 

cu mult mai nuanțatedecât în școala tradițională. În abordarea centrată pe elev, succesul la clasădepinde de 

competențele cadrului didactic de a crea oportunitățile optime de învățare pentru fiecare elev. 

 Metodele de învățare centrată pe elev fac lecțiile interesante, sprijină elevii în înțelegerea conținuturilor 

pe care să fie capabili să fie capabili să le aplice în viața reală. Prin metodele care activează predarea-învățarea 

sunt și cele prin care elevii lucrează productiv unii cu alții, își dezvoltă abilități de colaborare și ajutor 

reciproc.Ele pot avea un  impact extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic și oferă 

alternative de învățare cu priză la elevi. 

 În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere, unele strategii activ-

participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiționale, ele marcând un nivel superior în spirala 

modernizării strategiilor didactice. 

 Dintre metodele moderne specifice învățării active care pot fi aplicate cu succes și la orele de matematică 

fac parte: brainstormingul, metoda mozaicului, metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele. 

 Pentru exemplificare aleg metoda mozaicului. Mozaicul sau metoda grupurilor interdependente este o 

strategie bazată pe învățarea în echipă. Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are 

în același timp și responsabilitatea transmiterii informațiilor asimilate, celorlalți colegi. În cadrul acestei metode 

rolul profesorului este mult diminuat, el intervine semnificativ la începutul lecției când împarte elevii în grupurile 

de lucru și trasează sarcinile și la sfârșitul activității când va prezenta concluziile activității.  



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

196 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

197 

 

 

Studiu de specialitate 

Activitate extrașcolară dedicată 

Zilei Internaționale a Poeziei 

21 martie 

- Nivel liceal- 

        

     Prof. Limba și Literatura Română  Perți Elena-Mădălina 

Pornind de la misiunea supremă a Artei, aceea de a restabili echilibrul existențial, generând și declanșând 

emoție, scormonind în miezul umanității, vinecându-ne, Poezia, ca parte integrantă a acestei dimensiuni universale, 

are un rol de neegalat în existența noastră. Tocmai din această perspectivă, misiunea profesorului de Limba și 

Literatura Română, și nu numai, este de a direcționa această sevă concentrată, izvorâtă din trăiri autentice și eterne, 

către sufletul și mintea elevilor. În acest sens, scopul este atât acela al îmbogățirii viziunii asupra lumii, cât și acela 

al autocunoașterii, al unei mai bune înțelegeri a trăirilor și emoțiilor personale, altfel spus, o conectare autentică cu 

ceilalți și cu sine. În egală măsură, este cu atât mai provocator cu cât observăm, paradoxal, aș spune eu, și invers 

proporțional cu evoluția lumii în care trăim, nașterea unor temeri, a unor îndepărtări a elevilor de mesajele-esență, 

poetice, din orice epocă ar veni ele. Astfel, cu atât mai mult, misiunea noastră, a oamenilor care cred cu tărie în 

Frumos, în Cuvânt, în Educație și Umanitate, devine mai importantă.  

Fără a rosti cuvinte mari și fără a avea pretenția de a fi deschis toate ușile posibile, din dragoste pentru 

poezie și cu mesajul clar că ”poezie e în toate”, în fiecare an, cu ocazia Zilei Internaționale a Poeziei, în data de 21 

martie, provoc elevii la un drum al aripilor, deschizându-și sufletul.  

Activitatea a fost concepută pentru clasele de liceu (IX-XII), indiferent de profil, și a avut următoarele 

obiective: 

• Valorificarea creativității elevilor; 

• Sensibilizarea elevilor prin contactul textul poetic; 

• Înlăturarea temerilor în ceea ce privește textul liric; 

• Exprimarea propriilor emoții declanșate de textul poetic; 

• Redactarea unor texte lirice proprii. 

Organizarea activității a presupus mediatizarea acesteia, cu cel puțin o săptămână înainte, prin intermediul 

unui afiș, în cadrul instituției (Anexa 1). Spațiul desfășurării activității  fost Centrul de Documentare și Informare 

al liceului, iar criteriul alegerii acestuia a fost, desigur, apropierea de universul cărților și pătrunderea, aproape 

involuntar, într-un Univers atemporal, magic și sensibil. 

Pentru a se putea înscrie la activitate, în intervalul orar precizat pe afiș, elevii au avut nevoie de ”o parolă” 

care consta în recitarea unei strofe, la alegere, dintr-o poezie preferată. În acest sens, ingredientele esențiale care s-

au transformat în criterii de selecție au fost: curiozitatea, dragostea pentru cuvânt / poezie / text literar, dorința de 
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comunicare / exprimare a emoțiilor. În acest fel, orice elev din liceu se putea înscrie, din proprie inițiativă sau 

încurajat de noi sau ceilalți colegi. Activitatea propriu-zisă s-a desfășurat în alt interval orar, de asemenea precizat. 

După acestă înscriere inedită, elevii au avut posibilitatea să exploreze expoziția dedicată poeziei, din cadrul 

Centrului de Documentare și Informare. Aceasta consta în prezentarea unor volume de poezie, portrete, audiții ale 

unor melodii compuse pe texte celebre, o miniexpoziție de fotografii (realizate tot de către elevi), realizate prin 

raportarea la texte poetice. De asemenea, elevii au primit ca semn de înscriere aripi ce aveau inscripționat numele 

activității și pe care le-au prins în piept, devenind mesageri ai poeziei în întreaga școală.  

Activitatea propriu-zisă s-a desfășurat de-a lungul a două ore și a avut ca motto afirmația Ninei Cassian, 

folosită ca element de reflecție: ”Uneori se întâmplă să renunți cu 5 minute înainte de miracol.” Astfel, întregul 

parcurs al activității a fost pus sub amprenta cifrei ”magice” 5, un simbol al reinventării și al regăsirii sub impuls 

sensibil, poetic. ( 5 minute de Artă)  

Pasul 1: Pornind de la 5 cuvinte exprimate oral, elevii au avut la dispoziție 5 minute pentru a le folosi, 

individual, într-o creație lirică, liberă; la final, foaia pe care au scris a fost îndoită. 

Pasul 2: Pornind de la 5 culori propuse de 5 copii aleși de coordonator, elevii au avut la dispoziție alte 5 

minute pentru o altă scurtă creație lirică; din nou, foaia a fost îndoită. 

Pasul 3: Pornind de la 5 emoții numite de alți elevi, toți au avut la dispoziție alte 5 minute pentru o altă 

creație lirică, cu aceeași foaie îndoită; 

Pasul 4: Pornind de la o melodie propusă de un elev ales și audiată de toată lumea, s-a realizat o altă 

secvență lirică, în alte 5 minute.  

Pasul 5: Fiecare elev și-a deschis foaia și, citind unitar ceea ce a scris anterior, a ales un titlu sugestiv pentru 

mesajul liric exprimat în scris. 

Pasul 6: Toți elevii și-au citit creațiile în fața celorlalți colegi, urmând o discuție concentrată în jurul 

semnificației textelor create, a sentimentelor resimțite și a rolului poeziei în viața noastră.  

Bazată pe joc poetic, hazard și trăiri sincere, autentic împărtășite, această întâlnire prilejuită de Ziua 

Internațională a Poeziei a dat naștere unor surprize extrem de plăcute. Elevii au fost surprinși de conexiunile poetice 

pe care le-au putut realiza între secvențe aparent fără nicio legătură, ca piesele unui puzzle magic ce s-au recompus 

aproape involuntar și au reflectat atât de veridic ceea ce simțeau în acel moment, dar și de capacitatea de a scrie, de 

a metamorfoza emoția în cuvânt, pentru o parte dintre ei fiind o adevărată revelație. O parte din texte au fost 

publicate ulterior în revista școlii, alături de un articol dedicat acestei activități.  

Emoția emanată de ochii copiilor în finalul activității ne-a umplut pe toți de bucurie și de dragoste pentru 

acest cuvânt-esență, această ”operație pe ochi cu laserul vagului”, cum numea Marin Sorescu poezia. Chiar dacă 

pentru scurt timp, foile umplute de cuvinte au devenit oglinzi ale propriei ființe, ferestre luminoase ale înțelegerii 

și regăsirii unei bucăți a sinelui, metaforic spus, o încolțire a lui ”a fi”. Până la urmă, aceasta este una dintre cele 

mai importante dimensiuni ale unei educații autentice. Și cu toții am respirat din nou cuvintele lui Nichita: ”poezia 

poetului stârnește poezia intimă a fiecăruia” . 
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Anexa 1 

 

21 MARTIE 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A POEZIEI 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MOTTO: "Oamenii sunt păsări cu aripile crescute înăuntru..." 

         Nichita Stănescu 

 

 ...Și pentru că "poezie e în toate", vă provocăm, dragi elevi, să vă deschideți sufletul, călătorind alături de 

noi pe un drum al aripilor. Ghidați de prietenele noastre, cărțile, vă așteptăm să treceți pragul bibliotecii joi, 21 

martie 2019, între orele 9-12, pentru a crea, într-un papirus al eternității, viață și poezie. Parola care vă va permite 

intrarea în acest univers va fi o strofă dintr-o poezie preferată, pe care o veți recita. 

 Finalul activității noastre ne va readuce în spațiul primitor al  bibliotecii școlii, între orele 12-14 ale aceleiași 

zile când, mânați de sensibilitate și iubire, vom țese împreună o poveste a sufletului... 

        Vă așteptăm! 
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CONSILIERE  ȘI PARTENERIAT ÎN RELAȚIILE DINTRE GRĂDINIȚĂ ȘI FAMILIE 

REZULTATE ȘI EFECTE ASUPRA PĂRINȚILOR ȘI COPIILOR 

  

 

                                                                    Prof. înv. Preşcolar: Savin Florina Ioana Grădiniţa 

cu P.P. ,,Veronica Filip”, Piatra Neamț 

 
Modelele educaţionale actuale pun în centru copilul şi trebuinţele sale, nevoile lui de dezvoltare şi în acest 

scop participă numeroşi factori, dintre care cei cu importanţă semnificativă sunt şcoala, grădiniţa şi familia. 

Important pentru dezvoltarea armonioasă a copilului este colaborarea eficientă între aceşti factori educogeni. 

Comunicarea şi deschiderea de ambele părţi, pentru a sprijini dezvoltarea şi buna educaţie a copilului, aduc 

beneficii pe termen lung în dezvoltarea personalităţii acestuia. Necesitatea colaborării grădiniţă-familie rezidă din 

obiectivul comun pe care îl au cei doi factori educaţionali: asigurarea unui sistem unitar de cerinţe de instruire şi 

educare a preşcolarului. Nu vor exista rezultate pozitive ale actului educaţional, dacă nu există corelare perfectă 

între influenţele educative. 

Există două dimensiuni principale ale implicării reciproce a instituţiei de învăţământ şi familiei în favoarea 

copilului: dimensiunea relaţiei copil - părinte şi dimensiunea relaţiei grădiniţă - familie. 

Relaţia copil - părinte este direct influienţată de pretenţiile manifestate faţă de copil: acestea nu trebuie să 

îi plaseze pe copii într-un rol cu prea multe constrângeri şi foarte putine situaţii de a se desfăşura liber, activ, 

opţional, cu iniţiative proprii. Atribuţiile influienţează pozitiv personalitatea umană, numai atunci când ele oferă 

posibilitaţi reale de afirmare, când angajează originalitatea şi individualitatea acestuia. 

Dimensiunea relaţiei grădiniţă – familie, se referă la alegerea unităţii de învăţământ, la contactele directe 

ale părinţilor cu cadrele didactice. Aceste contacte pot fi întâlniri colective dintre cadrele didactice şi asociaţiile 

părinţilor, reuniunile de informare a părinţilor cu privire la diferite conţinuturi şi metode şcolare. Relaţia grădiniţă 

- familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, fundamentală: cunoaşterea familiei de către 

educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Educatoarea trebuie să cunoască mai multe aspecte ale 

vieţii de familie, deoarece aceasta o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea copiilor cu care va lucra. 

 Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se stabilesc prin schimbul 

de informaţii - pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul necesar. Astfel, educatoarea poate ajuta familia în 

cel mai simplu şi natural mod să urmeze calea justă în raporturile cu copilul său, să prevină îndepărtarea lui 

sufletească, să înlăture eventualele carenţe educative. 

În acest sens, derularea parteneriatului educaţional gradiniţă-familie ,,Ajuta-mă să devin un OM adevărat” 

a avut menirea de a asigura părinţilor asistenţă de specialitate, informându-i asupra etapelor de evoluţie a copiilor 

şi venind în sprijinul celor ce întâmpină dificultăţi în înţelegerea rolului de părinţi şi în îndeplinirea cu succes a 

acestui rol. 

Scopul acestui parteneriat a fost: 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

201 

 

• Dezvoltarea unui parteneriat real,bazat pe sinceritate,cu părinţii; 

• Implicarea şi participarea efectivă a părinţilor în activităţile de la grupă cât şi în cele extracurriculare; 

Fiecare partener a avut rolul şi obligaţiile lui în derularea proiectului. Educatoarea a adus la cunoştinţă 

părinţilor scopul şi conţinutul programului educativ desfăşurat în grădiniţă; a contribuit la diseminarea bunelor 

experienţe educative în rândul părinţilor; a ascultat cu atenţie şi a atribuit importanţa cuvenită informaţiilor primite 

de la părinţii copiilor; a acordat consiliere individuală şi/sau în grup pe teme de educaţie în familie şi în instituţia 

preşcolară. Părinţii au continuat în familie programul educaţional propus în grădiniţă; au participat activ în cadrul 

parteneriatului familie-grădiniţă; au dat dovadă de perseverenţă în acţiunile educative, solicitând sprijinul 

educatoarei ori de câte ori este cazul. 

Formele concrete de colaborare în cadrul acestui parteneriat au fost diferite în funcţie de scopul urmarit şi 

modul de realizare: 

Discuţiile ocazionale / întâlnirile întâmplătoare cu părinţii au avut menirea de a găsi împreună soluţii 

problemelor cu care se confruntă copilul fie la grădiniţa, fie acasă. Pentru bunul mers al educaţiei celor mici, s-a 

discutat spontan cu părinţii, ori de câte ori s-a ivit prilejul (când au venit sau au pleacat de la grădiniţă) sau cu ocazia 

diferitelor evenimente organizate la nivelul grupei. 

 „Colţul părinţilor” amenajat într-un loc vizibil, a fost locul de unde mama sau tata a aflat despre 

evenimentele din grădiniţă, despre o poezie, o poveste, un cântec care a fost învăţat ,despre un teatru care va fi în 

unitate,etc. Realizarea unor vitrine cu material informativ de specialitate a stimulat interesul şi curiozitatea 

părinţilor. Consultarea unora dintre acestea (cărţi, broşuri, referate, planuri de intervenţie, etc.) a contribuit la 

lărgirea experienţei pedagogice a părinţilor şi, implicit, la o implicare potrivită în anumite situaţii educaţionale. 

Participarea părinţilor la activităţi ale grupei a reprezentat un alt prilej de cunoaştere a părinţilor, dar şi 

un mod prin care aceştia au fost familiarizaţi cu programul grupei, cu conţinutul şi metodele didactice, cu 

materialele didactice şi mijloacele necesare desfăşurării activităţilor, cu modul de comunicare şi abordare a 

situaţiilor problematice, cu semnificaţia respectului faţă de copil. Părintele a observat în timpul activităţii implicarea 

copilului în actul de predare –învăţare, relaţia dintre el şi educatoare, dintre el şi ceilalţi copii, competenţele de care 

dă dovadă,dificulăţile pe care le întâmpină, reuşitele,etc. 

Amenajarea unor expoziţii pentru părinţi realizate pe tot parcursul anului cu diferite ocazii: „Iată, vine 

Moş Crăciun!”; „Ziua Unirii”; „E ziua ta,mămico!”; Hristos a Înviat!” etc. a dat posibilitatea părinţilor să observe 

priceperile şi deprinderile copiilor lor, ele fiind rezultatul muncii lor de la activităţi practice, activităţi de pictură, 

desen, modelaj, etc. 

Participarea părinţilor la excursii, vizite, serbări, aniversări au constituit momente de distracţie, 

relaxare şi cunoaştere reciprocă şi de implicare a acestora în actul educativ. Părinţii au fost implicaţi nu doar în 

organizarea acestor evenimente ci au venit şi cu sugestii, propuneri de teme, de activităţi. 

 În cadrul formelor de colaborare mai sus menţionate s-a observat ”pe viu”relaţia dintre copii şi părinţi, 

anumite hobby-uri, preferinţe sau talente ale familiei, precum şi modul în care parinţii îşi cunosc copiii. Adevăraţii 
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beneficiari ai acestui parteneriat au fost copiii, ei simţind dragostea şi apropierea părinţilor, nu numai prin 

bunăvoinţa şi bucuriile ce li se oferă acasă, ci şi din interesul pe care părinţii îl acordă în realizarea activităţilor din 

grădiniţă. Părinţii au avut sansa de a deveni participanţi la educaţie, prin implicarea afectivă şi prin emoţiile trăite 

alături de copiii lor având prilejul de a sta foarte aproape de copii, de ai înţelege mai bine, de a-i observa şi a vedea 

cum se compoartă aceştia în colectiv. Participând afectiv şi efectiv la viata gradiniţei, părinţii nu vor mai vedea doar 

funcţia socială a acesteia, de supraveghere a copiilor atunci cand ei lipsesc de acasă, ci vor conştientiza că ea 

desfăşoară un proces instructiv-educativ bine fundamentat şi organizat. 

În concluzie, dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la aceasta vârstă depinde în mare masură şi de cadrele 

didactice, dar şi de părinti şi de aceea e nevoie stringentă de un parteneriat educaţional în favoarea unei educaţii de 

bună calitate. 
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MODALITĂȚI DE ABORDARE A TEXTULUI LITERAR PRIN ACTIVITĂȚI 

STEAM 

 
 

Prof.înv.primar: BÎRA ILINCA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA DOAMNA”,TECUCI, GALAȚI, ROMÂNIA 

 

   

 Anul acesta am lucrat la un proiect Erasmus- SOFT SKILLS FOR A BETTER LIFE 2019- 2021, 2019-1-

IT02-KA229-062782_2, Italia fiind coordonator, iar țări partenere: Croația, Ungaria, Spania, România. 

 Aventura  mea și a elevilor mei pe tărâmul proiectelor STEM /STEAM a început de fapt în cel de-al doilea 

an al desfășurării în cadrul școlii noastre a  proiectului ERASMUS+ ENERGY FOR LIFE, NUMBER 2016-1-

ES01-KA219-024968_3, PROIECT DE PARTENERIAT STRATEGIC ÎN DOMENIUL ȘCOLAR ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI ERASMUS + alături de parteneri din  Polonia, Grecia, Italia, Franța, Croația și Spania  între anii 

2016-2019. 

 În cadrul proiectului Erasmus am realizat în cel de-al doilea și al treilea an mai multe proiecte STEM, unele 

având ca temă Explorarea beneficiilor naturale-Circuitul apei în natură, Energia eoliană, altele având ca temă 

Dezastrele naturale- Cutremurele respectiv, Încălzirea globală și efectul de seră.  

 Activitățile realizate în cadrul proiectului ERASMUS SOFT SKILLS FOR A BETTER LIFE 2019- 2021, 

au fost activități STEM ce au avut ca punct de plecare  Rapunzel,  de Frații Grimm. Am ales o abordare 

transdisciplinară pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă fapte, evenimente și fenomene din jurul lor printr-o abordare 

experiențială și integrată, pornind de la textele literare și trecând prin STEAM. Întrucât rezultatele unei astfel 

abordări sunt foarte bune, consider că exemplele de bune practici sunt utile tuturor cadrelor didactice deschise la 

nou. 

Prin intermediul abordării originale a domeniului STEAM am acoperit mai multe arii curriculare prevăzute 

în programa pentru clasa a III-a, printr-o perspectivă transdisciplinară și creativă. De exemplu, la limba și literatura 

română am pornit de la citirea textului, am realizat Harta textului individual, Jurnalul dublu în echipe de câte trei, 

Cadranele în perechi, elevii reprezentând printr-un desen ceea ce au văzut citind textul, au selectat cuvintele cheie 

ale poveștii,  au listat sentimentele trăite argumentând alegerea de fiecare dată și au alcătuit un alt final, cvintete 

despre personajul principal reușind să formez la elevi competențele specifice limbii române propuse: extragerea 

unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil; formularea unei păreri despre o povestire/ 

personajele acesteia; participarea la interacțiuni pentru găsirea de soluţii la probleme, redactarea de mesaje în 

diverse situații de comunicare. 
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La matematică am avut șansa să aplicăm și să îmbogățim cunoștințele despre operații matematice 

ajutându-l pe Făt Frumos în drumul lui către Rapunzel, am formulat și rezolvat probleme cu date/ teme propuse 

privind lungimea drumului, înălțimea turnului, timpul petrecut în turn/ lângă turn. 

La disciplina științe ale naturii elevii au semănat semințe de salată/grâu în ghivece cu pământ în condiții 

diferite de mediu (lumină/întuneric, apă/uscăciune, tipuri diferite de sol), iar observațiile făcute au fost notate într-

un tabel. După un timp au comparat rezultatele obținute și au tras concluziile demostrând că și-au însușit 

competențele specifice acestei discipline precum identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul 

înconjurător și formularea de concluzii pe baza rezultatelor demersului investigativ.  

            Pentru partea de tehnologie, copiii au utilizat telefoanele personale sau calculatoarele din laboratorul de 

informatică. Ei au căutat informații despre Rapunzel sau au făcut fotografii colegilor în timpul diverselor activități 

realizate pe această temă. Au selectat apoi cele mai reprezentative imagini realizând tabloul echipei-poster. În 

laboratorul de informatică, elevii au avut posibilitatea să-și exerseze și dezvolte competențele digitale aplicând și 

ceea ce au învățat la ora de limba română, textul nonliterar-afișul promovând astfel o seară de teatru „În lumea lui 

Rapunzelˮ. 

Micii ingineri au fost provocați apoi să își imagineze că prințul le cere să îl ajute ca să o salveze pe 

Rapunzel din turn înainte ca vrăjitoarea să le descopere planul de a pleca împreună.  

După ce fiecare elev s-a gândit la unele moduri în care Rapunzel poate scăpa, echipele formate din câte 3 elevi au 

ales unul pe care urmau să îl construiască. Și-au planificat materialele și designul, apoi au construit traseul de 

evacuare pe baza planului: parașute, scări din frânghie, lână, șipci, tiroliane din cabluri subțiri, tobogane din suluri 

de hârtie, scripete pe care au avut șansa și să le testeze. 

Orele de arte vizuale și abilități practice le-au oferit  posibilitatea de a realiza machete cu turnul în care 

a fost închisă Rapunzel, postere, desene cu Rapunzel, vrăjitoarea, prințul, grădina cu rapunzel care l-a tentat pe tatăl 

prințesei să fure. 

Acest proiect m-a inspirat și pe mine ca profesor și a constituit un imbold la autoperfecționare și ridicarea 

calității actului didactic. De asemenea, satisfacția muncii a crescut și m-a ajutat să îmi întăresc convingerea că și 

ceea ce realizăm noi, merită luat în considerare și poate constitui sursă valoroasă de inspirație și un exemplu de 

bună practică în domeniul STEM. 

Elevii au căpătat încredere în ei și și-au îmbunătățit atitudinea față de ceilalți prin colaborare. Interesul 

pentru cunoaștere a luat amploare și motivația pentru învățare a crescut prin exersarea și utilizarea abilităților și 

atitudinilor specifice învățării în contexte diferite.  

Activitățile STEAM sunt o modalitate excelentă de a favoriza lucrul în echipă, rezolvarea problemelor, 

încurajează inovația, îi ajută să își dorească să învețe mai mult. 
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VALOAREA EDUCATIVĂ A EXCURSIILOR , PLIMBĂRILOR ŞI  VIZITELOR  

 

NIȚA  ANA- MARIA  

                           GRĂDINIȚA CU P.P. “CĂSUȚA CU POVEŞTI”, CRAIOVA  

 

                Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi planificate în 

instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele formale şi 

desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de persoane calificate,cu scopul completării formării 

personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii 

acestuia.  

                   Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu anumite 

obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din viaţa de zi cu 

zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, cât şi pentru cea personală, prin 

demersuri specifice şi particulare.  

                  Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci când 

mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal al școlii și deci 

mai  relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult mai ușor, din experiențe 

practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. 

                  În timpul plimbărilor în parc pot observa caracteristicile unui anumit anotimp și pot descoperi o altfel 

de primăvară, proaspătă și mirosind a fericire, vara – ca un teatru de păpuși, toamna – o baladă veselă și tristă sau 

iarna cea albă și parfum ușor de scorțișoară. 

                  La muzeu își pot imagina că sunt ei înșiși căpitani de oști sau exploratori neînfricați ai peșterilor reci și 

întunecate, la expozițiile de artă admiră culori, nuanțe, forme inedite și chiar în timpul unei excursii la munte 

copiii pot învăța mult mai ușor anumite noțiuni. 

                   Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii asimilează o serie de cunoştinţe prin contactul direct cu 

obiecte şi fenomene din natură şi societate. Aceste forme de activitate, sprijinite pe un conţinut concret-intuitiv, 

constituie un cadru deosebit de valoros pentru exercitarea de influenţe educative asupra copiilor, pentru cultivarea 

spiritului lor de cercetare, a curiozităţii şi interesului lor spontan pentru descoperirea de noi cunoştinţe. 

                   Organizând aceste forme de activitate ce se desfaşoară în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, copiii 

sunt puşi în situaţia de a se confrunta cu realitatea printr-o percepere activă investigatoare. Prin acţiuni directe 

asupra obiectelor şi fenomenelor, ei sunt solicitaţi spre a efectua analize şi comparaţii observând caracteristicile 

esenţiale ale lucrurilor cu care vin în contact. 

                   În strânsă legătură cu cele menţionate, plimbările, vizitele şi excursiile, permit formarea treptată a 

sentimentului de respect şi dragoste pentru natură, ca şi pentru muncă, om şi realizările sale. Copilul care a învăţat 

să admire un parc cu flori, să asculte murmurul unui izvor, să observe viaţa unei insecte, obiceiurile unei păsări - 

http://www.scoalaintuitext.ro/blog/povestea-cautatorului-de-comori/


C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

206 

 

va deveni prietenul naturii, apoi protectorul ei. Copilul trebuie deprins să caute permanent frumosul sub toate 

aspectele sale: o gingaşă floare de câmp, un pom înflorit, o melodie duioasă, un lucru de mână frumos realizat, o 

clădire impunătoare, monumentul unui erou, o casă memorială sunt doar câteva elemente ale mediului care 

strecoară în inima copilului bucurii şi dragoste faţă de locul natal, faţă de tot ceea ce-l înconjoară. Aceste emoţii 

se păstrează uneori toată viaţa şi reprezintă, mai târziu, baza unor sentimente mai adânci şi conştiente. 

                   Excursia reprezintă un mijloc didactic de mare importanţă în raport cu dezvoltarea cognitivă şi 

afectivă a copilului, oferă copiilor posibilitatea să observe, să cerceteze, să cunoască în mod direct o mare 

varietate de aspecte din natura, de ordin biologic despre mediul natural şi factorii de mediu.                             

Excursia contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragostea pentru natura si respectul pentru 

frumusetile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia întipărindu-şi în memorie unele 

aspecte care poate vor fi de neuitat pentru ei, şi le vor întipări în memorie pentru tot restul vieţii. Este o modalitate 

de învăţare cu caracter atractiv şi mobilizator care oferă copiilor ocazia de a efectua observaţii corecte asupra 

obiectelor şi fenomenelor aşa cum se prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă din muzee şi caselor 

memoriale, asupra unor monumente legate de trecutul istoric, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă 

ale ştiinţei şi culturii naţionale.  

                    Excursia are menirea de a stimula activitatea de învăţare, de a întregi şi desăvârşi ceea ce copiii au 

acumulat la grădiniță, în cadrul lecţiilor. Ea permite o abordare interdisciplinară, făcând apel la aproape toate 

disciplinele de învăţământ: istorie, geografie, limba română, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie 

religioasă, matematică şi mai ales educaţie ecologică.  

În fiecare an organizez excursii cu preșcolarii și părinții acestora, acestea diversificându-se de la an la an în 

funcţie de cunoştinţele dobândite de copii în timpul anului şcolar.  

                     Pentru reuşita unei excursii aceasta trebuie pregătită şi planificată din timp, copiii fiind anunţaţi în 

legătură cu data desfăşurării, itinerariul şi tematica acesteia. 

                      În ziua dinaintea plecării se anunţă ora şi locul de întâlnire, se stabilesc normele de conduită ce vor 

fi respectate pe tot parcursul excursiei, se întocmeşte un proces verbal de luare la cunoştinţă a celor stabilite care 

va fi semnat de toţi participanţii.  

                      De asemenea, se stabilesc grupe de cercetători, fiecărei grupe revenindu-i câte o sarcină de urmărit 

pe tot parcursul excursiei. Aceste grupe se stabilesc în funcţie de aptitudinile copiilor. Pe parcursul excursiei au 

fost întocmite grile de obsevaţie privind comportamentul şi conduitele ecologice ale copiilor. 

                       Vă prezint câteva poze de la ultima noastră excursie organizată la Orsova, în Judeţul Mehedinţi ,  

unde ne-am distrat pe cinste. 
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                       Concluzionând, excursia şcolară  este cea mai îndrăgită activitate extraşcolară pentru copii. Aceasta 

reuşeşte cel mai bine să trezească şi să dezvolte interesul copiilor, îmbogăţindu-le orizontul cunoaşterii. 
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EFICIENŢA COMUNICĂRII DIDACTICE PRIN UTILIZAREA 

METODELOR INOVATIVE DE PREDARE 

 

Prof. Constantinescu Dragos 

 Colegiul National ''Alexandru Lahovari'' , Rm.Valcea 

 Rezumat 

 Comunicarea este procesul de transmitere a informaţiei de la emiţător la receptor, este un proces 

informaţional. Emiţătorul şi receptorul sunt elevul şi cadrul didactic, aflaţi în posibilitatea de schimbare a statutului; 

între ei se interpune canalul de comunicare, pe care circulă un mesaj transpus într-un cod comun, interiorizat(limba) 

la care se adaugă elementele para-verbale şi non-verbale. 

 Dincolo de particularităţile ei, comunicarea didactică este ştiinţa de a folosi mijloacele de exprimare, de a 

orienta mesajul spre celălalt, de a înţelege nevoile celuilalt şi de a te face înţeles de el, “ştiinţa de a găsi drumul spre 

celălalt”. Această ştiinţă implică sincronizarea corporală (expresia feţei, gesturi, respiraţie, ritm), sincronizarea 

limbajului (folosind aceleaşi semnificaţii pentru cuvinte şi imagini ca şi partenerul) şi sincronizarea sistemului de 

valori (acceptarea valorilor partenerului). 

 

 Comunicarea didactică stă la baza procesului de predare – asimilare a cunoştinţelor şi cere o selecţie 

documentată şi justificată a conţinuturilor educaţionale. 

 În cadrul activităţii de predare-învăţare accentul va fi pus în permanenţă pe elev, ca subiect activ al 

educaţiei. Din multitudinea de metode şi strategii didactice pentru a dinamiza activitatea colectivului, se va opta 

pentru metodele de formare activă, de învăţare prin cooperare cum ar fi: „Brainstorming-ul” (asaltul de idei), „Ştiu/ 

Vreau să ştiu/ Am învăţat”, „ Eseul de 5 minute”și alte metode. 

 1.Ce este comunicarea? 

 Comunicarea educaţională este cea care mijloceşte realizarea fenomenului educaţional în 

ansamblul său, iar comunicarea didactică apare ca o formă particulară, obligatorie în vehicularea unor conţinuturi 

determinate, specifice unui act de învăţare sistematică. 

 Schema oricărei comunicări cuprinde: factorii comunicării, distanţa dintre aceştia şi dispoziţia aşezării 

lor(ambele importante pentru particularităţile canalului de transmitere amesajului), cadrul şi contextul 

instituţionalizat, tipul de cod, situaţia enunţiativă, repertoriile active sau latente ale emiţătorului-receptor, 
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retroacţiunile practicate, elementele de bruiaj.  Codurile comunicării didactice sunt verbal, non-verbal, para-

verbal, mixtă; după natura partenerilor poate fi o comunicare interpersonală, în grupuri mici, publică; după natura 

conţinuturilor, comunicarea didactică poate fi ştiinţifică, atitudinală, operaţional-metodologică. 

 În cadrul comunicării didactice au loc schimburi de mesaje care se realizează între educator şi elev, între 

personalitatea formată a educatorului şi personalitatea educatului. Emiţătorul şi receptorul sunt elevul şi cadrul 

didactic, aflaţi în posibilitatea de schimbare a statutului; între ei se interpune canalul de comunicare, pe care circulă 

un mesaj transpus într-un cod comun, interiorizat(limba) la care se adaugă elementele para-verbale şi non-verbale. 

 Codul folosit (sistemul de semne lingvistice) cunoaşte o triplă situare: prima la nivelul codului lingvistic, a 

doua la cel didactic, al treilea la nivelul codului specific. Mesajul oral este purtat pe undele sonore, iar mesajul scris 

este textul tipărit, mesajul afectiv este transmis de gestică, mimică, subtextul emotiv al vorbirii.  

 Calea de comunicare este: auditivă, vizuală, tactilă, olfactivă. Esenţiale în actul comunicării sunt: relaţia 

dintre indivizi sau dintre grupuri; schimbul,transmiterea şi receptarea de semnificaţii; modificarea voită sau nu a 

comportamentului celor angajaţi. De asemenea, pentru o comunicare eficientă sunt bine de respectat următoarele 

reguli: să asculţi, adică să ţii cont de părerile şi interesele celorlalţi; să observi, adică să te intereseze ceea ce se 

întâmplă în cadrul situaţiei de comunicareşi să înţelegi starea receptorilor; să analizezi şi să cunoşti situaţia 

receptorilor; să te exprimi, adică să-ţi expui punctele de vedere şi sentimentele vis-a-vis de obiectul comunicării; să 

controlezi, adică să urmăreşti calitatea şi eficienţa comunicării. 

 În comunicarea didactică, profesorul trebuie să-l facă pe elev să simtă că are o vocaţie în această direcţie, 

că este un partener de încredere care doreşte un dialog autentic. Cei mai apreciaţi profesori sunt cei care permit 

libertatea de exprimare a elevilor, care nu-i fac nici să se simtă judecaţi, nici manipulaţi, nici sfătuiţi, ci cei care le 

oferă sentimentul de siguranţă şi libertatea comunicării. 

 2. Bariere în cadrul comunicării 

 Este foarte important de înlăturat barierele din cadrul comunicării. Astfel, putem enumera 

următoarele bariere umane ce trebuie eliminate: 

     -   fizice: deficienţe verbale, acustice, amplasament, lumina, temperatura, ora din zi etc. 

     -    semantice: vocabular, gramatică, sintaxă, conotaţii emoţionale ale unor cuvinte; determinate de factori interni: 

implicare pozitivă sau implicare negativă; frica; diferenţele de percepţie; concluzii grăbite; lipsa de cunoaştere;lipsa 

de interes; emoţii (emoţia puternică este responsabilă de blocarea aproape completă a comunicării); blocajul psihic; 

tracul. 

 Comunicarea în clasă are specificul său determinat de cadrul instituţional şi de activitatea 

dominantă - învăţarea. Literatura de specialitate subliniază caracteristici ca: 
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- Dimensiunea explicativă a discursului didactic este pronunţată prin înţelegerea celor 

 transmise, premisă a învăţării eficientă ; 

- Structura comunicării didactice conform logicii pedagogice, facilitând înţelegerea unui adevăr şi nu simpla 

lui enunţare. Profesorul trebuie să facă ,, eforturi speciale’’ pentru ca adevărurile să fie înţelese şi acceptate 

de copii.; 

- Rolul activ al profesorului faţă de conţinuturile ştiinţifice cu care va opera acţional ca un filtru ce selectează, 

personalizează programa şcolară şi manualul; 

- Pericolul transformării autorităţii de statut asupra conţinuturilor, sub forma argumentului 

 autorităţii; 

- Comunicarea didactică să fie combinată sub cele două forme verbale: orală şi scrisă (alte 

 particularităţi: de ritm, de formă, de conţinut); 

- Personalizarea comunicării didactice face posibilă ca acelaşi cadru instituţionalizat, 

 conţinut, potenţialul uman să fie exploatat şi explorat diferit şi cu rezultate diferite de  profesori 

diferiţi. 

 Aşa cum am arătat, comunicarea didactică este un act informaţional. Transmiterea informaţiei este un 

schimb simbolic. Comunicarea verbală conduce actul învăţării. 

 Structura comunicării didactice se face conform logicii pedagogice. Profesorul trebuie să facă eforturi 

pentru ca prezentarea informaţiilor în actul comunicativ didactic să acorde prioritate logicii pedagogice. 

Comunicarea didactică este dominată de profesor, în cea mai mare parte, la care se asociază şi tutelarea de ansamblu 

a actului educativ. Profesorul trebuie să dea dovadă de competenţă comunicativă aceasta constând în abilitatea 

acestuia de a utiliza codurile limbajului educaţional (lingvistic, didactic, specific) în combinaţii adecvate situaţiilor 

de învăţare. 

 3.Metode interactive de predare 

 Din multitudinea de metode şi strategii didactice pentru a dinamiza activitatea colectivului, vom opta pentru 

metodele de formare activă, de învăţare prin cooperare. 

 Energizarea elevului prin strategiile folosite de cadrul didactic se constituie ca un imperativ al orientării 

viitoare în educaţie. Activitatea didactică va avea un plus de valoare dacă vom şti cum să motivăm elevii să înveţe, 

cum să utilizeze aceste cunoştinţe pentru a se descurca în viaţă. Activitatea în grup va dezvolta conceptul de sprijin 

reciproc, toleranţă, canalizarea efortului tuturor pentru a atinge acelaşi scop. 

 Sunt recomandate a fi folosite la clasă metode interactive, participativ active: 

- „Brainstorming-ul”(asaltul de idei) reprezintă formularea cât mai multor idei – oricât de 
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fanteziste ar părea acestea – ca răspuns la o situaţie enunţată după principiul „ cantitatea generează 

calitatea”. 

-  „Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat”. Cu grupuri mici sau cu întreaga clasă, se trece în revistă ceea ce elevii 

ştiu deja despre o anumită temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie.  

- „ Eseul de 5 minute” – modalitate eficientă de a încheia ora pentru a-i ajuta pe elevi să-şi 

adune ideile legate de tema lecţiei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clară despre ceea ce s-a întâmplat, în plan 

intelectual, în acea oră. 

      -   Alte metode interactive –de creare a unui climat de dezvoltare a competenţelor comunicării: „Ciorchinele”, 

„Cubul”, „Bulgărele de zăpadă”, „Mozaicul”. Prin caracterul instrumental, comunicarea didactică înglobează 

fenomenul de retroacţiune, prezent prin două forme: feed-back-ul şi feed-forward-ul. 

 La modul general feed-back-ul este modalitatea prin care finalitatea redevine cauzalitate, iar modalitatea 

prin care anticiparea finalităţii redevine cauzalitate este o retroacţiune de tip feed-forward. 

 Din perspectiva comunicării didactice (feed–back-ul) poate fi privit ca fiind comunicarea despre 

comunicare şi învăţare. Actul didactic impune existenţa unui feed–back care aduce informaţia de la receptor la 

emiţător şi reglează activitatea de transmitere a informaţiei şi celălalt feed–back reglează activitatea dominantă a 

celui din urmă (emiţătorul). 

 Profesorul cu vocaţie ştie că a fi preocupat de conştientizarea, supravegherea şi îmbogăţirea conduitei sale 

comunicative este o cerinţă elementară, mai ales că ,,nu tot ce intenţionăm reuşim să spunem, nu tot ce spunem se 

aude, nu tot ce se aude se şi înţelege, se înţelege şi ce nu spunem, iar ceea ce se înţelege nu depinde de noi ce 

devine’’. 

 În loc de concluzii, o învăţătură pentru noi cei care suntem dascăli: “Ca să poţi educa 

comportamentul comunicativ al unei alte persoane, este necesar ca tu însuţi să fii un bun comunicator”. 
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PLIMBARE CA-N POVEȘTI ÎN SATUL BĂȚANII MICI, 

ȚARA POVEȘTILOR 

Kolcza Judit prof. înv. primar 

Școala Primară ”Benedek Elek” Bățanii Mici 

 

30. septembrie este ziua de naștere al marelui povestitor Benedek Elek. Începând cu anul 2005 este Ziua 

Basmului Popular Maghiar. În satul Băţanii Mici, județul Covasna, se află Casa Memorială a lui Benedek Elek, 

cine este  ”Ion Creangă al maghiarilor”, de fapt Benedek Elek ar fi mai degrabă un Petre Ispirescu al maghiarilor, 

fiind un povestitor şi fabulist, culegător de basme şi folclor. Printre exponatele din casa memorială se află și 

următoarea mărturisire: „Chiar am citit o colecție de povesti a lui Ispirescu, cu gândul s-o traduc în limba maghiară. 

Poveștile acestea sunt nu numai frumoase, dar constitue și o dovadă sigură că atât în sufletul povestitorului român, 

cât și al celui maghiar s-a făcut de mult înrudirea sufletească. Dar și acesta este, în cazul nostru, lucru cel mai 

important: românul a povestit maghiarului, maghiarul românului, și iată înfăptuită frăția prin poveste.“ Pe un perete 

din aceeași casă memorială stă scris, în română și maghiară, citatul: „Limba statului trebuie să o învățați, limba 

maternă nu aveți voie să o uitați“. 

La bătrânețe întorcându-se în satul natal Benedek Elek a reușit să construiască Casa Basmelor. În această 

casă prelevau aceleași legi morale ca în basmele lui: nu se făcea diferență între adult și adult, copil și copil, nici din 

punct de vedere al religiei, nici a naționalității, și era o lege nescrisă a efectuării muncii în grup cu scopul de a înălța 

poporul. Cu toții se simțeau aleși în această casă, încrederea, iubirea și credința lui Benedek Elek nu permitea 

nimănui să încalce aceste legi nescrise. Testamentul lui: ”Cel mai important este să se muncească…”. Viața și 

activitatea lui într-o poezie scurtă:”Jézus tanítványa voltam: 

Gyermekekhez lehajoltam, 

A szívemhez fölemeltem, 

Szeretetre így neveltem.” 

- traducere: ” Am fost odrasla lui Isus, 

M-am aplecat spre copii, 

I-am ridicat până la inimă, 

Așa i-am educat să iubească.” 
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Efectul educativ și moral a basmelor populare pătrunde profund personalitatea. Prin basme populare copilul 

face cunoștință cu rădăcini și cultura în care trăiește. Transmite valori  pentru copii din care poate inspira în diferite 

situații de viață, îndrumă să descopere identitatea, șă-și găsească locul. 

Copiii își creează propriile imagini despre personajele basmelor prin prelucrarea basmelor în mod 

experiențial . Această experiență este dat de ” Plimbare ca-n povești” , care are un rol de ”curățare” a sufletului, 

este parte a pedagogiei bazată pe experiențe și transmite o grămadă de informații. Poveștile sunt și pentru adulți nu 

numai pentru copii.   

În cadrul datei de 30. septembrie, Ziua Basmului Popular Maghiar, ne-a venit ideea să vă arătăm un 

program, prin care basmul popular maghiar, limba maghiară moștenită este un aspect important. Ca și gen literar 

basmele sunt cele mai aproape de copii, prin astea încercăm să le aducem mai aproape frumusețile culturii, limbii 

materne și a obiceiurilor vechi, iar în același timp dezvoltăm capacitatea lor de comunicare și îmbogățim 

vocabularul lor.  

Bățanii Mici este satul natal al marelui povestitor, scriitor și pulicist: Benedek Elek, unde ” Plimbarea ca-n 

povești” este un program care se organizează cu succes de 12 ani, în care școala primară și grădinița din Bățanii 

Mici este organizator, coordonator  și participant alături de alte instituții ca Asociația ”Bodvaj” și Biserica 

Reformată .  

”Plimbarea ca-n povești ” este o activitate extrașcolară, interactivă, unde personajele principale, eroii 

basmelor sunt copii însuși. Organizat în grupuri sosesc în ”Satul/Țara poveștilor” unde trec prin diferite încercări. 

Este o plimbare cu multe experiențe, o poveste interactivă, prelucrarea poveștilor în mod contemporan, în cursul 

căruia sunt dezvăluite curajul, îndemânarea, creativitatea și vocabularul ascuns a copiilor. În cursul plimbării copiii 

întâlnesc cu personaje vii din povești ( vrăjitoarea, zâna, balaurul, omul sărac etc.).    

Programul se bazează pe șapte încercări, care este încadrat într-un cadru de poveste ales. În fiecare an 

prelucrăm un alt basm popular la bucuria copiilor. Copii parcurg stațiile, unde trec prin încercări, recompensa este 

o piatră de argint sau un taler auriu. Aceste recompense pot fii valorificate la sfârșitul plimbării.  

Experiența arată, că este nevoie de un astfel de activitate, în fiecare an sunt din ce în ce mai mulți grupuri 

de copii participanți la acest program. Este o activitate extrașcolară ideală pentru elevii din clasele primare și pentru 

micuții din grădiniță. 
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Méthodes innovantes d’enseignement - applications pratiques - animer un cours 

virtuel 

 

Prof. Steluța Drâmbu 

Collège National ”Nicolae Bălcescu”, Brăila 

 

 

Des réunions virtuelles 

Faire une réunion virtuelle avec deux, trois ou même dix personnes quand il s’agit d’une réunion professionnelle 

fait partie du monde de travail au 21e siècle. Mais animer un cours virtuel avec une vingtaine d’apprenants et assurez 

qu’ils comprennent et participent comme s’il était un cours en présentiel ? Ce n’est pas si facile. Mais nous le 

faisons, puisque le Coronavirus ne nous a pas laissé aucun choix. En une semaine, presque le monde entier a basculé 

vers les cours en ligne pour assurer la continuité pédagogique. 

Que faire si vous n’avez jamais animé une réunion virtuelle ? Quelle que soit la plateforme de vidéoconférence que 

vous avez choisie (Zoom, Microsoft Team Meets, Adobe Connect Meetings, Google Meet / Google Hangouts, ou 

Skype), l’animation d’un cours en ligne exige quelques compétences et une préparation très différente d’un cours 

en présentiel. 

Zoom Video Communications, le spécialiste de la visioconférence dans le cloud, annonce lever la limite de 40 

minutes de réunion pour les comptes de base gratuits d’établissements scolaires de France et de 15 autres pays 

(Autriche, Belgique, Corée du Sud, Danemark, Etats-Unis, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pologne, 

Portugal, République Tchèque, Roumanie, Suisse) pendant la pandémie du COVID-19. Zoom permet ainsi aux pays 

confrontés à la fermeture d'établissements scolaires à l'échelle nationale d'utiliser librement la plateforme pour 

mettre en place des salles de classe virtuelles afin de connecter enseignants et étudiants, et ainsi assurer la continuité 

de l’enseignement, en ligne. 

Zoom offre aux enseignants, aux administrateurs et aux étudiants les ressources dont ils ont besoin pour mettre en 

place rapidement des classes virtuelles, des cours en ligne et ainsi garantir la poursuite des études. Les mesures 

prises pendant cette période comprennent : 

➢ La suppression temporaire de la limite de 40 minutes sur les comptes de base gratuits pour 

les écoles allant de la maternelle au lycée. 

➢ L’approvisionnement de ressources multilingues spécialement conçues pour les directeurs, 

les directeurs adjoints, les enseignants, les élèves et les parents afin de leur permettre de 

configurer et d'utiliser Zoom. 

https://zoom.us/education
https://support.office.com/en-us/article/video-create-instant-meetings-with-meet-now-26e06837-853d-4df1-a729-06bf700d4ecf?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
https://meet.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://www.skype.com/fr/
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➢ Le développement de formations en direct et de webinaires afin de partager les meilleures 

pratiques d'utilisation de la plateforme. 

En plus de lever la limite de temps des réunions de groupe pour un maximum de 100 participants, Zoom offre des 

outils de collaboration apportant la possibilité de se connecter en utilisant la voix sur IP ou par téléphone traditionnel 

lorsque Internet n'est pas disponible. Les administrateurs, enseignants, étudiants et parents d’élèves ont également 

accès à de l’audio et vidéo HD, au partage d'écran, à un tableau blanc, des annotations, des salles de réunion, des 

chats, l’enregistrement de réunion ainsi que l’option des arrière-plans virtuels. 

 

Des conseils pour animer les séances en ligne  

1. Préparez bien votre cours 

Pensez à tout ce dont vous aurez besoin :  

• matériel / documents,  

• outils numériques,  

• programme détaillé.  

Il est d’autant plus important que tous les apprenants ne sont pas adeptes de technologie. Ils vont pouvoir profiter 

de votre cours seulement si vous êtes bien organisé. 

2. Communiquez avec vos apprenants   

Informez vos apprenants et expliquez-leur comment la séance sera animée. Vous pouvez communiquez les détails 

de la réunion par mail, sur une messagerie comme WhatsApp, ou sur les réseaux d’apprentissage tels que Ning, 

Apolearn ou Google Classroom. 

N’oubliez pas de leur demander de tester l’application choisie par vous et/ou l’URL de la réunion en amont…et 

répondez aux questions posées par eux. Il est préférable que les apprenants se connectent à la réunion à partir d’un 

ordinateur. Vérifiez bien que tous les participants ont un ordinateur. S’ils utilisent leur téléphone portable pour 

suivre le cours, vous devriez le prendre en compte.  

3. Précisez bien le programme de la séance   

… et suivez-le ! Pensez à  préparer un diaporama dont la première page est un récapitulatif de la séance précédente 

et la deuxième page énumère les activités de la séance.  

4. Partagez tous les documents nécessaires pour le cours 

Pendant la séance, partagez votre écran pour que les participants puissent vous suivre et qu’il n’y ait aucune 

confusion. Si vous avez préalablement partagé les documents, demandez-leur d’ouvrir la plateforme où se trouvent 

les documents.  S’il s’agit d’un document sonore, vous pouvez leur envoyer le clip et leur demander de l’écouter / 

le visionner depuis leur ordinateur.  

5. Suivez les principes d’apprentissage actif 

Il ne s’agit pas d’un webinaire, alors veillez à ce que tous les participants suivent le cours. Sollicitez-les et 

encouragez une participation dynamique en créant une ambiance conviviale dès la première réunion.  

https://www.whatsapp.com/
https://ning.com/
https://apolearn.com/
https://classroom.google.com/
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Lecteur audio - Utilisez les flèches haut/bas pour augmenter ou diminuer le volume. 

6. Gardez cinq minutes pour récapituler la séance et donner des devoirs  

Récapitulez la séance à la fin, et donnez-leur de petites tâches à accomplir : des exercices, voire des jeux, interactifs 

et autocorrectifs, une discussion en ligne, des exposés de 5 à 10 minutes  à enregistrer et vous envoyer, etc… 

N’oubliez pas de préciser les modalités de la prochaine séance. 

 

Les bonnes pratiques pendant un cours virtuel 

1. Préparez tout en amont du cours 

La préparation n’a jamais été aussi importante. Préparez tous vos documents et les activités en amont du cours, 

vérifiez que les documents sont facilement accessibles pendant votre cours, testez tous les liens d’activités 

interactives…rien n’est pire d’être perdu pendant une séance en ligne. Des cours en présentiel vous permettent de 

sortir faire des photocopies, ou de changer votre programme, ce qui est plus difficile à accomplir dans un cours 

virtuel. Alors, préparez tout au préalable.  

2. Communiquez avec vos apprenants (modalités du cours, documents nécessaires, etc…)  

Rien ne vaut plus que la communication quand vous avez un cours en ligne. Informez vos apprenants et expliquez-

leur toutes les modalités du cours. Partagez les documents et demandez-leur de les découvrir avant le cours pour 

éviter la confusion (et perte de temps) pendant la séance. 

3. Maitrisez bien tous les outils dont vous aurez besoin 

Formez-vous et maîtrisez bien toute la panoplie des outils dont vous aurez besoin pour votre cours. Les plateformes 

de visioconférence, les applications qui vous permettront de créer des documents et des activités et de les partager 

avec vos apprenants…vous n’avez plus le droit d’être réticent aux TICE.  

4. Préparez un diaporama avec le programme de la séance  

Il est important que les apprenants sachent ce que vous feriez pendant le cours. Préparez un diaporama dont la 

première page est consacrée au programme de la séance. Précisez bien le thème, les documents et les activités.  

5. Partagez votre écran pendant la séance  

Il est important de partager votre écran pendant le cours pour que les apprenants puissent vous  voir le document 

abordé, même si vous avez déjà partagé les documents et vos apprenants sont tous à l’aise avec la technologie.  

6. Faites des séquences de plusieurs séances de 30 à 40 minutes 

La durée d’attention d’un adulte est entre 20 et 40 minutes pour des cours en présentiel, alors n’essayez pas de 

garder l’attention de vos apprenants pendant deux ou trois heures. Pensez à faire une série de séances de 30 à 40 

minutes avec des activités différentes. 

7. Veillez à ce que les apprenants participent 

Comment faire pour que tous les apprenants participent ? Sollicitez-les et encouragez-les à prendre la parole. Une 

autre stratégie, très utile, lors des discussions et des mises en commun, est de demander à l’apprenant de nommer 

le prochain intervenant.  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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8. Variez les activités pour assurer l’apprentissage actif  

Tout comme des cours en présentiel, il faut varier les activités pour garder l’attention de vos apprenants. Pensez 

aux activités interactives, qu’ils peuvent faire de leur ordinateur. Choisissez des activités qui sont motivantes et 

engageantes.  

9. Privilégiez le travail collaboratif 

Quelques plateformes de visioconférence vous offrent la possibilité de diviser le groupe en sous-groupes pour le 

travail en groupe. Faites travailler en sous-groupe grâce à cette fonctionnalité. Vous pouvez aussi utiliser des 

plateformes d’écriture collaborative, comme Padlet, Google Docs/Slides etc. 

10. Pensez à un Plan B en cas d’une connexion instable 

 

Que feriez-vous si votre connexion n’est pas stable ? S’il y a une coupure d’électricité ? Ou si l’appli de 

visioconférence vous coupe trop souvent ? Préparez des activités que les apprenants peuvent faire en autonomie en 

cas des soucis techniques.  

 

Bibliographie: 

https://zoom.us/education 

https://support.office.com/en-us/article/video-create-instant-meetings-with-meet-now-26e06837-853d-4df1-a729-

06bf700d4ecf?ui=en-US&rs=en-US&ad=US 

https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html 

https://meet.google.com/_meet 

https://hangouts.google.com/webchat/start 

https://www.skype.com/fr/ 

https://www.whatsapp.com/ 
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https://classroom.google.com/u/0/ 
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https://docs.google.com/document/u/0/?tgif=d 

https://docs.google.com/presentation/u/0/?tgif=d 

https://francesay.com/2020/03/23/animer-un-cours-virtuel/ 

https://francesay.com/2020/03/24/animer-un-cours-virtuel-bonnes-pratiques/ 

https://sonovision.com/univers/item/coronavirus-zoom-acces-illimite-plateforme-visioconference-ecoles.html 

 

 

 

https://zoom.us/education
https://support.office.com/en-us/article/video-create-instant-meetings-with-meet-now-26e06837-853d-4df1-a729-06bf700d4ecf?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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Rolul activităților extracuriculare în educația preșcolarilor 

 

Prof. înv. preșcolar Leaua Laura, GPN Puieștii de Jos, Buzău 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic 

nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori) 

 Activităţile extracuriculare din grădiniță sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate la 

grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor asimilate în cadrul activităţii didactice, cultivarea interesului copilului 

pentru desfăşurarea anumitor activități, pentru folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul 

acesta la formarea personalităţii lui. Ele se desfășoară de obicei în parteneriat cu alte grădinițe, școli, sau alte 

structuri ale comunității locale. 

 Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Se 

urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 

civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Contactul cu  aspectele reale susține învățarea 

datorită caracterului concret intuitiv al gândirii în perioada preșcolarității. 

 La aceste activităţi, copiii participă cu bucurie, cu entuziasm, se supun de bună voie regulilor, asumându-

şi responsabilităţi, se autodisciplinează. Sentimentele plăcute, bucuria și încrederea le dau copiilor siguranță. 

 Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilitatea de a-și cunoaste elevii, de a contribui la educația 

lor, de a-i pregăti pentru integrarea lor în societate. 

 Activităţile extraşcolare se pot desfășura sub forma unor excursii, drumeţii, vizite, serbări, șezători, tabere 

şcolare, vizionări de filme, organizare de spectacole de teatru, competiţii sportive, concursuri, care, prin specificul 

lor, imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente pozitive. 

 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: literare, plastice, muzicale, accesibile, formându-se astfel competenţe 

de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de 

conduită şi le asimilează în propria lui comportare. 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. 
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  În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate realitatea în cadrul 

activităţilor de desen şi modelaj, în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 

receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .  

 Cea mai îndrăgită activitate extraşcolară este pentru copii excursia şcolară. Excursia ajută la dezvoltarea 

intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Contribuie la educarea şi dezvoltarea 

simţului estetic, trezeşte dragostea pentru natura și respectul pentru frumusețile ei. Are un rol important în 

dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor. 

  Concursurile dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul de inițiativă al copiilor,  

vor asimila mult mai uşor cunoştinţele,  li va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun 

sfârşit sarcinile trasate. Copiii vor fi îndrumaţi să dobândească autonomie, gândire independentă. Prin intermediul 

lor se promovează valori culturale şi etice fundamentale, fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea 

copiilor suferind modificări pozitive. 

 Serbările (Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an), cele cu caracter istoric, cultural, comemorativ si 

religios ( Crăciun, Paşte, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu) sunt modalități eficiente de cultivare a 

înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. Prin intermediul 

lor copiii își pun în evidență creativitatea, imaginația. Ei  se simt valorizați iar stima de sine crește. Participând la 

scenete de teatru, copiii socializează având satisfacția conduitelor achiziționate. 

 Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între copii, educă simţul 

responsabilităţii şi o atitudine corectă faţă de scopurile urmărite. Important este ca ei să fie antrenaţi nu numai în 

desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Educatoarea trebuie să fie creativă, atât în 

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită 

stimularea creativă a acestora. 

 Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai 

multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  

 În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională importantă şi 

eficientă în formarea personalității preșcolarilor. 
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MARTIE 2020 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN ÎNVĂȚAREA BIOLOGIEI 

 

                                                                                                                                                 Prof.Călin Nicoleta  

                                                                                                Şcoala Gimnazială  “George Bacovia” București                                          

                                                                                        

Motto: 

“ Informația nu este cunoaștere.Singura sursă a cunoașterii este experiența” 

                                                                                               (Albert Einstein) 

 

          Activitățile extracurriculare sunt acele activități de educație nonformală care contribuie la dezvoltarea de 

priceperi și deprinderi, având la bază cunoștințele dobândite de elevi în cadrul formal, instituționalizat. 

         La disciplina biologie, cea mai mare parte a lecțiilor se realizează în școală, în laboratorul de biologie dar, 

pentru ca elevii să pună în practică cunoștințele și abilitățile specifice biologiei, se pot organiza diferite activități 

extracurriculare.Aceste activități extracurriculare se pot realiza prin următoarele modalități: excursia didactică, 

vizita didactică, proiecte educaționale, olimpiade și concursuri școlare. 

       În lucrarea de față doresc să prezint exemple de activități extracurriculare pe care le-am desfășurat de-a lungul 

timpului cu elevii mei, activități care au contribuit la consolidarea competențelor formate în cadrul lecțiilor de 

biologie și la dezvoltarea personală a elevilor. 

1.Excursia didactică 

În predarea și învățarea biologiei, excursia didactică reprezintă una dintre cele mai importante activități realizate în 

afara clasei și școlii.Ea poate fi o variantă a lecției de aplicare de noi cunoștințe, de recapitulare sau chiar de 

evaluare.Indiferent de tipul și locul ei în procesul intructiv-educativ, o excursie organizată în mod temeinic oferă 

elevilor oportunități de observare, cunoaștere, aprofundare și integrare a noțiunilor de biologie în sistemul lor 

propriu de cunoștințe. 

De asemenea, excursia tematică contribuie la stimularea elevilor pentru munca de cerecetare, la stimularea spiritului 

de echipă și a muncii colaborative dar și la consolidarea legăturilor de prietenie între elevi. 
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Elevii, cunoscând natura, o vor îndrăgi, o vor aprecia și vor deveni modele de urmat în ceea ce privește conduita 

lor față de mediul înconjurător. 

O excursie care s-a bucurat de un real succes în rândul elevilor a fost cea pe care am realizat-o în vara anului 2018 

la Rezervația Naturală „Tinovul Mohoș”- județul Harghita, în apropierea lacului vulcanic Sfânta Ana. 

Elevii au avut ocazia,  mulți pentru prima dată, să viziteze o turbărie și, bineînțeles, să afle ce este o turbărie. 

Ei au văzut plante deosebite, cum ar fi: plante carnivore (exemplu, Drosera rotundifolia-roua cerului), bumbăcărița 

sau diferite specii de animale, printre care amfibieni și reptile. 

În felul acesta, am actualizat cunoștințele despre plante carnivore dar și cunoștințe legate de grupele de animale 

vertebrate din țara noastră. 

Ghidul le-a prezentat o serie de reguli pe care ei trebuie să le respecte atunci când vizitează o rezervație naturală, 

în felul acesta elevii și – au putut forma o conduită ecologică adecvată față de resursele naturale din țara noastră. 

Deoarece în apropierea acestei rezervații se află o pădure de conifere, prin vizitarea și observarea acesteia, elevii 

au putut reactualiza cunoștințele dobândite la biologie despre pădurilede conifere din România, exemple de conifere 

și importanța acestora în natură și în viața omului.  

2.Vizita didactică 

Activitățile în teren ale elevilor se pot desfășura și sub forma unor vizite în grădini botanice, parcuri dendrologice, 

grădini zoologice, muzee zoologice, rezervații floristice și faunistice, laboratoare de cerecetare, etc. 

Vizitele didactice trebuie organizate în funcție de scopul urmărit și de condițiile specifice locurilor unde se 

efectuează. 

O vizită didactică deosebită a fost cea pe care am realizat-o în vara anului 2019 la Rezervația de Zimbri “Dragoș-

Vodă”- județul Neamț, considerată una dintre cele mai mari rezervații de zimbri din Europa. 

Elevii au avut ocazia să observe aceste mamifere ierbivore masive, să descrie caracteristici ale acestora, să afle 

informații legate de modul de viață, modul de reproducere și cauzele care au determinat dispariția lor din pădurile 

României, având în vedere că, în prezent, zimbrul se găsește doar în rezervații naturale, nu și în sălbăticie. 

În afară de zimbri, elevi au mai putut observa cerbi carpatini, cerbi lopătari, căpriori, vulpi, urși, lupi și alte animale 

vertebrate. 

 

 

 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

223 

 

3.Proiecte educaționale 

Proiectele educaționale reprezintă o modalitate prin care elevii își pot consolida priceperile și deprinderile formate 

în cadrul formal ,dar, își pot pune în valoare aceste deprinderi și pot dobândi cunoștințe noi, care să îi ajute în 

diferite contexte de viață. 

În școala noastră s-au derulat și se derulează multe proiecte educaționale, voi menționa, în acest sens, două proiecte 

cu un impact deosebit asupra elevilor și care au oferit elevilor oportunitatea de a aplica cunoștințele achiziționate 

în cadrul formal la disciplina biologie, dar și la alte discipline din planul cadru de învățământ. 

- Proiectul european „Mănâncă responsabil!”,  finanţat de Uniunea Europeană şi propus în România de Centrul 

Carpato- Danubian de Geoecologie.Acest proiect s-a desfășurat în 9 ţări din Uniunea Europeană: România, Cehia, 

Slovacia, Croaţia, Slovenia, Polonia,  Letonia, Malta, Bulgaria, pe parcursul a 3 ani şcolari: 2015-2016, 2016 -2017 

şi 2017-2018. 

Acest proiect a fost un proiect de responsabilitate socială prin care participanţii au înțeles  de ce luarea oricărei 

decizii cu privire la hrana personală poate avea urmări negative asupra unei importante părţi a planetei noastre. 

În cadrul acestui proiect l-a care au participat, în fiecarea an școlar, peste 1000 de elevi din școala noastră, s-au 

desfășurat multe activități, dintre care menționez: 

„Salate asortate de prin lume adunate”- având ca rezultate deprinderi de a pregăti şi combina alimente sănătoase 

într-o manieră cât mai creativă, valorificarea simţului artistic şi potenţialului creativ al elevilor, interes mai crescut 

al elevilor faţă de consumul de fructe şi legume.  

“Un fruct de la Moş Crăciun”- elevii şcolii noastre au strâns fructe, legume şi alte alimente pe care le-au donat 

copiilor de la Centrul de plasament “Robin Hood” din Bucureşti.Aceasta a fost o acţiune caritabilă prin care elevii 

au învăţat să îşi ajute semenii aflaţi în dificultate, să dea dovadă de spirt civic şi de solidaritate. 

„Alimente sănătoase versus alimente procesate”, activitate prin care elevii au învăţat ce sunt alimentele procesate, 

ce conţin ele şi care sunt  efectele asupra sănătăţii, dacă aceste alimente sunt consumate în mod regulat şi în cantitate 

mare. 

“Grădina de legume din clasa mea”,  elevii,  împreună cu doamnele învăţătoare, au cultivat în ghivece seminţe 

provenind de la diferite plante, ulterior au aşezat ghivecele la ferestrele sălilor de clasă, au urmărit evoluţia plantelor 

care au răsărit şi le-au îngrijit.Ei au fost sfătuiţi de doamnele învăţătoare să facă acest lucru acasă, împreună cu 

membrii familiilor lor. 

„Vitaminele înfloresc în farfuria mea!”, elevii din clasele primare au participat la jocuri prin care au recunoscut 

fructe şi legume după gust, miros, pipăit, fără a le vedea.Ulterior au tăiat în felii aceste fructe şi legume şi au realizat 

diferite aranjamente în farfurii.. 
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 „Alegeri sănătoase”, activitate prin care elevii au învăţat să ia decizii responsabile atunci când achiziţionează un 

produs alimentar, au învăţat cât de important este să citească eticheta unui aliment, înainte de a- l cumpăra şi au 

aflat care sunt drepturile consumatorului atunci când cumpară un produs. 

Acest proiect a avut un  caracter inovator deoarece a promovat  conceptul de hrană responsabilă, înţelegând prin 

acesta faptul că, atunci când luăm o decizie legată de  alimentaţie, trebuie să ne gândim nu numai la propria sănătate 

dar şi la sănătatea mediului înconjurător. 

De asemenea, proiectul a avut un caracter interdisciplinar, elevii având posibilitatea să aplice competenţe formate 

la diferite discipline cum ar fi: limba şi literatura română, limba engleză, educaţie muzicală,  

educaţie plastică, ştiinţe ale naturii, biologie, cultură civică. 

-Programul Internațional „Learning about forest” („Să învățăm despre pădure!”), este un program mondial de 

educaţie pentru mediul înconjurător, prin care sala de clasă este ȋnlocuită cu natura, iar lecţiile se desfăşoară ȋn 

mediul natural. 

Prin acest proiect proiect, profesorii și elevii au ocazia de a experimenta starea de a fi în pădure sau în parc, să 

coreleze lecțiile realizate pe teren cu cerințele din curriculum-ul școlar și să adopte o atitudine bazată pe recunoștință 

și respect față de pădure, ceea ce influențează acțiunile și comportamentele noastre în viitor. 

În anul școlar 2019-2020, în cadrul acestui proiect am desfășurat mai multe activități, cum ar fi: 

“Excursie într-o pădure din judeţul Prahova”, prin care elevii au investigat ecosistemul de pădure,  au identificat 

şi caracterizat factorii de mediu din pădure, au  recoltat  material biologic vegetal şi au identificat specii de plante 

și animale observate în pădure. 

“Pădurea din curtea şcolii”, prin care elevii au identificat şi caracterizat factorii de mediu din grădina şcolii, au 

identificarea speciile de plante lemnoase şi ierboase existente în grădina şcolii, au determinat speciile de animale 

existente în grădina şcolii, au întocmit unui ierbar cu speciile de plante recoltate din grădina şcolii. 

“Pădurea în ochi de copil”, aceasta fiind etapa de evaluare a proiectului care a constat în: 

-realizarea unui cod privind comportamentul oamenilor în pădure; 

-realizarea unui panou cu cele mai interesante  lucrări ale elevilor; 

-întocmirea unui portofoliu cu materiale realizate în cadrul activităţilor proiectului; 

-prezentarea impresiilor elevilor participanţi despre acest proiect.  
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Școala gimnazială Ion Pillat, Pitești, jud. Argeș 

 

 În cadrul tehnologiei didactice un rol important îl ocupă acel ansamblu de procedee prin care se 

realizează conlucrarea dintre profesor și elevi în vederea predării și învățării, a formării unor priceperi și 

deprinderi și a dezvoltării personalității umane. Acest ansamblu este reprezentat de strategiile didactice. Orice 

strategie didactică se bazează pe două component, aplicabile disciplinei limba română:  

a) Programarea externă – modul în care este prelucrată, ordonată și prezentată informația didactică, 

cunoștințele gramaticale, cu un rol de reglare bine determinat; imprimă un caracter organizat învățării, orientând 

și direcționând acest proces, în condițiile asigurării independenței și inițiativei celui care învață. 

b) Programarea internă – proces operațional care se referă la ansamblul componentelor psihice antrenate în 

procesul de învățare a informațiilor didactice. Ea facilitează autoreglarea internă prin valorificarea experienței 

acumulate și a potențialului psihologic al fiecărui elev.  

 În interiorul tehnologiei didactice, strategiile didactice cuprind metode și procedee specifice. În procesul 

studierii limbii române în școală, metodele și procedeele se clasifică astfel: 

a) Metode și procedee expozitiv-euristice: conversația, explicația, analiza gramaticală, problematizarea, 

descoperirea, demonstrația, observațiile independente, lucrul cu manualul și lucrul în grup. 

b) Metode și procedee algoritmice: algoritmizarea, brainstorming-ul, instruirea programată, exercițiul. 

c) Metode și procedee evaluativ-stimulative: observarea și apreciere verbală, chestionarea orală, lucrările 

scrise, testele docimologice, examenele, scările de apreciere, verificarea cu ajutorul mașinilor. 

Relația   dintre  metodele  și  procedeele  didactice – principiile  de  învățământ – tipul lecției reprezintă 

axa centrală a proiectării și realizării cu succes a conținuturilor învățării în procesul de predare-învățare a limbii 

române. Metodele și procedeele didactice trebuie folosite în așa fel încât lecțiile să se desfășoare pe cei patru 

vectori fundamentali ai reușitei școlare: predare – învățare – evaluare   –  reflecție.   

Profesorul Ioan Cerghit definea predarea ca pe „un ansamblu complex de acţiuni şi comportamente 

didactice specifice, destinate învăţării”. 
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Dacă în şcoala tradiţională, accentul cădea pe acţiunea de predare, rolul central revenind profesorului, 

şcoala modernă plasează în centru elevul care îşi îmbogăţeşte, consolidează, corectează şi transformă experienţa 

cognitivă, cu scopul perfecţionării, profesorului revenindu-i rolul de a-l activa cognitiv-afectiv-motivaţional-

atitudinal, astfel constituindu-se un echilibru predare-învăţare. 

Profesorul modern lucrează împreună cu elevii săi, cooperând în vederea reuşitei învăţării. Rolurile sunt 

bine stabilite: profesorul stimulează căutarea şi descoperirea, iar elevii se vor ocupa de activităţile de căutare şi 

descoperire, ei participând activ şi conştient la asimilarea cunoştinţelor şi formarea personalităţii. Astfel, se 

creează un parteneriat în vederea atingerii obiectivelor propuse, a unui standard cât mai înalt în educaţie. Lucrând 

împreună cu elevii săi, profesorul poate regla şi ameliora activitatea pe parcursul desfăşurării procesului de 

predare-învăţare şi, nu în ultimul rând, poate aprecia just valoarea eforturilor de învătare depuse de către elevi pe 

parcursul activităţilor desfăşurate. Foarte importantă în procesul de învăţământ 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. 

O variantă de clasificare a metodelor educaţionale se poate raporta la istoricul lor în procesul didactic, și 

anume: 

- metode tradiţionale; 

- metode moderne. 

Metodele tradiţionale pot fi păstrate cu condiţia reconsiderării şi adaptării lor la exigenţele învăţământului 

modern. Acestea pot evolua spre modernitate în măsura în care secvenţele procedurale care le compun permit 

restructurări inedite sau când circumstanţele de aplicare a acelei metode sunt cu totul noi. În unele metode 

moderne surprindem secvenţe destul de tradiţionale sau descoperim că variante ale acestei metode erau de mult 

timp cunoscute.   

 Cercetări efectuate în ultimii ani arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca rezultat al predării tradiţionale, 

în care profesorul ţine o prelegere, eventual face o demonstraţie, iar elevii îl urmăresc) nu produce învăţare decât 

în foarte mică măsură. Iată câteva rezultate ale acestor studii:  

• Elevii sunt atenţi numai 40% din timpul afectat prelegerii. (Pollio, 1984) 

• Elevii reţin 70% din conţinuturile prezentate în primele 10% şi numai 20% din cele prezentate în ultimele 

10 minute ale prelegerii. (McKeachie, 1986) 

• Elevii care au urmat un curs introductiv de psihologie bazat pe prelegere au demonstrat ca ştiu numai 8% 

mai mult decât elevii din clasa de control care NU au făcut cursul deloc!!! (Rickard etal., 1988) 
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• Un studiu mai recent vizând implicaţiile predării centrate pe discursul magistral (Johnson, Johnson, 

Smith, 1991) relevă că: 

◦ atenţia elevilor descreşte cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii; 

◦ prelegerea se potriveşte numai celor care învaţă eficient prin canal auditiv; 

◦ prelegerea promovează învăţarea de nivel inferior a informaţiilor factuale; 

◦ prelegerea presupune că toţi elevii au nevoie de aceleaşi informaţii în acelaşi ritm; 

◦ elevilor nu le place să fie supuşi unei prelegeri. 

In speţă, este insuficient pentru învăţare dacă, în timpul orei, elevii ascultă (explicaţiile profesorului) şi, eventual, 

văd (o demonstraţie făcută de profesor). Cauza acestui fenomen ţine de însuşi funcţionarea creierului. 

Aspectul social al învăţării a fost reliefat de Jerome Bruner încă din anii 60. El avansează conceptul de 

reciprocitate definit ca o nevoie umană profundă pentru atingerea unui obiectiv. Reciprocitatea este un stimulent 

al învăţării. Nu numai cercetarea, dar şi experienţele cadrelor didactice cu metodele colaborative evidenţiază 

efectul benefic al interacţiunii elevilor .   

Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de celălalt pentru realizarea rezultatului 

urmărit arată că: 

- elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale; 

- elevii odată implicaţi îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce experimentează, iar aceasta conduce 

la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii; 

- elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunităţi de a explica şi chiar preda celorlalţi colegi ceea 

ce au învăţat. 

Iată câteva modalităţi pentru a forma rapid grupuri: 

 Cărţi de joc 

Dacă se dorește să se formeze grupuri de 4 membri, folosirea cărţilor de joc este foarte utilă. Se vor folosi 

atâtea grupuri de cărţi câte grupuri se vor  formate. Dacă urmează să se lucreze cu 7 grupe de exemplu, se 

amestecă aşii, popii, valeţii, damele, decarii, nouarii, optarii. Elevii urmează să tragă fiecare câte o carte şi să se 

grupeze apoi la masa/ locul de lucru marcat(ă) în prealabil cu una din cele şapte cărţi. Se vor forma astfel : grupul 

decarilor, popilor, valeţilor etc. 
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Cartoane cu numere 

Se hotărăște numărul de grupuri şi numărul de membri al fiecăruia. Se scriu numerele corespunzătoare 

numărului de grupe pe tot atâtea cartoane câţi membri se doresc să fie în fiecare grup. Se amestecă toate 

cartoanele numerotate şi se cere elevilor să tragă câte unul. Vor afla astfel numărul grupului din care fac parte. De 

exemplu, pentru formarea a 6 grupuri de câte 5 membri se realizează 30 de cartoane, câte 5 din fiecare din 

numerele de la 1 la 6. Se plasează câte un număr de la 1 la 6 pe cele 6 mese/ zone de lucru unde elevii se vor 

regrupa în funcţie de cartonul tras. 

Cartonaşe cu diferite simboluri 

Se procedează că în metoda cartoanelor cu numere. În locul numerelor se pot folosi culori, imagini cu 

flori/ animale, forme geometrice etc. dacă se dorește alcătuirea de 5 grupuri de câte 6 membri de exemplu se 

procedează astfel: se colorează câte 6 cartoane din fiecare dintre culorile roşu, albastru, verde, galben, violet; se 

desenează câte 6 imagini din fiecare dintre florile următoare : lalea, ghiocel, trandafir, garoafă, margaretă; se 

decupează câte 6 bucăţi din fiecare dintre formele următoare : cerc, pătrat, dreptunghi, paralelogram, trapez.  

Puzzle 

Se pot procura jocuri puzzle pentru copii mici (4-6 piese). Se folosește câte un puzzle pentru fiecare grup. 

Se amestecă piesele și se lasă elevii să recompună imaginile. Chiar profesorul poate confecţiona puzzle-uri de 

grupare, prin tăierea unor imagini în tot atâtea bucăţi câţi membri se doresc a fi în fiecare grup. Se amestecă 

fragmentele de imagine şi se cere copiilor să recompună pozele. Se constituie astfel grupele. La elevi mai mari se 

poate realiza un ”puzzle” și din fragmentarea unei propoziţii cheie/ definiţii/ proverb etc. Se taie  sintagma în tot 

atâtea fragmente câţi membri se doresc să se regăsească într-un grup. 

  "Serii" specifice 

Pornind de la specificul unei discipline puteţi constitui grupele în funcţie de categorii de concepte, relaţii, 

fenomene etc. Pentru constituirea a 5 grupe : la limba română se pot folosi de exemplu personaje literare (de 

roman, de teatru, masculine, feminine, copii); la chimie se pot grupa : metale, nemetale, săruri, baze, acizi; la o 

limbă străină se pot grupa : animale, obiecte de vestimentaţie, hrana, obiecte de mobilier, obiecte şcolare. 

Aniversarea 

Se pot grupa elevii în funcţie de lunile în care s-au născut. Această distribuţie este inegală şi trebuie luată 

decizia a modului de grupare a lunilor în funcţie de numărul copiilor (de exemplu – un grup al celor născuţi în 

ianuarie şi februarie, un grup al celor născuţi în martie etc.). 

Când nu există posibilitatea de a grupa elevii altfel decât în perechi (datorită mobilierului fix de exemplu), 

se pot totuşi derula ”activităţi interactive”. Cei doi pot lucra împreună pentru : discutarea un text/ o imagine/ o 
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sarcină de lucru/ o întrebare adresată de cadrul didactic; formularea de întrebări (de adresat profesorului/ 

învăţătorului/ colegilor) referitoare la : o temă de lucru în clasă, testarea reacţiilor la un text/ imagine/ document 

sonor etc.; realizarea unui dialog; evaluarea şi sau corectarea temei fiecăruia (interevaluarea); rezumarea unei 

lecţii la final; compararea notiţelor; studierea unui caz, realizarea unui experiment/ unei cercetări. 

În şcoala tradiţională, profesorul deţine controlul absolut asupra cunoaşterii şi prin aceasta asupra 

evenimentelor clasei, apărând astfel şi o legătură evidentă între disciplina strictă şi adevărul univoc al dascălului. 

În şcoala centrată pe elev, profesorul capătă la prima vedere o ”oarecare paloare”, este evanescent, căci, elevul 

trebuie să fie este miezul problemei. Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul demersului, cadrul didactic 

exercită roluri cu mult mai nuanţate decât înainte. Elevul nu deţine automat locul din centru.  
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Profesor Învăţământ Primar Kilicsuk Viorica Livia 

 Scoala Profesionala,Loc.Viseu de Sus, Jud. Maramures 

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor  

“Trebuie să ajutăm copilul să acţioneze singur, să voiască singur, să gandească singur; aceasta 

este arta celor ce aspiră să slujească spiritul.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, cu 

mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi mister a 

basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui 

copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice 

temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 

prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai 

temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 

identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 

civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 

fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi 

fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să 

împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 

talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se 

desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă 

nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  

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. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 

şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
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respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 

oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate 

, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt 

folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce 

li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 

patriotică. Ea 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. 

 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. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de către 

cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de 

iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit 

exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: 

o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 

probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, 

este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, 

distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul 

decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, 

educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 

spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite 

sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare 

care implică în 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.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 

bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 

dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 

naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 

regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-

şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 

obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând 

de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin 

punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

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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EDUCAȚIE DURABILĂ PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

Prof. Anescu Ana, Șc. Gim. ” Take Ionescu”, Rm. Vâlcea 

 

Activitățile extrașcolare sunt activitățile realizate în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a 

mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

Activitățile vizate au rol complementar orelor clasice de predare-învățare. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, 

la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, 

activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului. 

Pentru imprimarea şi dezvoltarea simţului de valorificare a bunurilor culturale pot fi luate măsuri încă din 

timpul şcolii prin cunoaşterea , protejarea şi promovarea culturii locale , cum ar fi: muzee, case memoriale, 

monumente…. Una dintre activităţile extracurriculare în care se urmăreşte formarea educaţiei durabile este vizita 

la muzeu. Vă împărtașesc etapele organizării unei astfel de activitați extrașcolare:  

1. Stabilirea obiectivelor 

• îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ; 

• atragerea elevilor în activităţi utile şi de relaxare; 

• îmbunătăţirea relaţiei profesor – elev; 

• respectarea regulilor impuse de o anumită instituţie; 

• aprecierea valorilor culturale; 

2. Denumirea activităţii:  Vizita la muzeu 

3. Durata:  ziua...orele.... 

4. Parteneri:  - Muzeul satului , ISJ  - primăria locală care ne asigură transportul cu mijloace de transport în 

comun; 

5. Responsabilităţi  

• respectarea timpului alocat; 

• vizitarea obiectivelor propuse; 

• realizarea feed-back-ului. 

• respectarea regulamentului de bună-conduită; 

6. Tipuri de activităţi 

• prezentarea de către ghidul turistic a unor informaţii cu privire la tradiţia locală; 

• completarea acestora cu informaţii suplimentare culese de elevi numiţi anterior; 

• improvizarea unor atitudini sub formă de spectacol , inspirate din atracţiile muzeului, ce ar reprezenta latura 

tradiţională expusă; 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

235 

 

• fotografierea grupurilor de elevi, a locurilor ; 

• completarea fişelor cu impresiile elevilor, astfel realizarea activităţii va fi dovedită prin materiale multimedia 

şi scriptic. 

NOTĂ: La sfârşitul semestrului se va realiza un material , în format electronic, cu toate activităţile organizate 

, şi se va prezenta colegilor de la alte clase. 
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Fabulele lui Grigore Alexandrescu - șezătoare literară 

Proiect didactic 

    

Huluba Irina Sorina 

Școala Gimnazială Răcăciuni, com. Răcăciuni, jud. Bacău 

 

Elevi din clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a 

Obiectul: Limba şi literatura română 

Subiectul: Fabulele lui Grigore Alexandrescu– şezătoare literară 

Tipul lecţiei: mixtă 

Competenţe-cadru: 

- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 

- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă 

- cultivarea receptivităţii literar-artistice a elevilor, cu referire specială asupra fabulelor lui Grigore 

Alexandrescu 

Competenţe  generale: 

1. recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic în versuri; 

2. sesizarea valorilor expresive ale unor cuvinte cu raportare la contextul dat (textul suport); 

3. exprimarea orală sau în scris a opiniilor şi atitudinilor faţă de mesajul desprins din textele-suport şi din 

post-texte; 

Competenţe  derivate/obiective operaţionale 

A. Cognitive: 

La sfârşitul lecţiei, elevii vor şti:  

OC1 - să prezinte faptele și întâmplările relatate în fabulele lui Grigore Alexandrescu precum şi în post-textele 

clepsidrelor din creaţiile proprii  

Nivel minimal: citirea expresivă a textelor/precizarea sumară a faptelor prezentate 

Nivel mediu :  prezentarea coerentă a faptelor și întâmplărilor din textele originale şi din cele reinterpretate. 
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Nivel maximal: prezentarea coerentă a faptelor și întâmplărilor din textele originale şi din cele reinterpretate făcând 

referiri la semnificația mesajului. 

OC2 – să identifice conectorii din textele suport ce se regăsesc în post-textele literare și artistice 

Nivel mediu: precizarea sumară a întâmplărilor din fabulele lui Grigore Alexandrescu și citirea expresivă a post-

textelor literare 

Nivel maximal: prezentarea coerentă a faptelor și întâmplărilor din textele originale şi din cele reinterpretate făcând 

referiri la semnificația mesajului. 

OC3 – să descopere tipurile umane/defectele omenești criticate în fabulele selectate 

Nivel mediu: să găsească în spatele maștilor animaliere, aspectul negativ criticat 

Nivel maximal: să descopere și să argumenteze mesajul fabulei îmbrăcat în haină alegorică. 

 

B. Motrice: Pe parcursul lecţiei şi la sfârşitul ei, elevii vor deveni capabili:   

 OM1(+) să foileteze în condiţii de igienă şi securitate materialul didactic (volume de poezii, fişe de lucru, desene, 

postere)  

OM2 (–) să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul lecţiei 

C. Afective: Elevii:    

OA1 (+) vor trăi emoţional sentimentele/stările sufleteşti pricinuite de fabulele lui Grigore Alexandrescu, dar şi de 

post-textele care au decurs din acestea (poezii, proză, ghicitori, pagini de jurnal, desene) 

OA2 (–) vor avea o atitudine critică în comentarea post-textelor literare şi artistice  

  Resurse: 

A. Metodologice:  

a). Strategia didactică: mixtă 

b). Metode şi procedee didactice: expunerea, lectura expresivă, conversaţia euristică, observaţia organizată, 

exerciţiul, TEHNICA OGLINDIRII TEXTUALE ( metoda clepsidrei) 

c). Mijloace de învăţământ: textele-suport (fabulele lui Grigore Alexandrescu), post-textele elevilor, proiector, 

laptop, tabla 

d). Forme de organizare a activităţii didactice: frontală, individuală, pe grupe, pe niveluri de învăţare. 
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B. Temporale: ore: 1                       

                     C. Umane: 

   - elevi de nivel minim: -   

   - elevi de nivel mediu: 10 

   - elevi de nivel maxim: 7 

Bibliografie: 

a) ştiinţifice: 

Adrian Săvoiu, Antologia fabulei românești, Editura Art, 2017. 

Mariana Lungu, Fabula în literatura pentru copii, Editura Nova Didact, 2011. 

b) oficiale: 

Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru clasele a V-a şi a VIII-a. Aria curriculară „Limbă 

şi comunicare“, Bucureşti, 2005, pp. 81-89. 

c) metodico- didactice: 

Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Iaşi, Editura „ 

Polirom“, 1999, pp. 124-128. 

Ioan Dănilă, Camelia Filioreanu, Doina Măntescu, Literatura română în teme, texte şi pre – 

texte, Bacău, Editura „Egal“, 2002, pp. 211 – 215. 
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SINTEZA PROIECTULUI DIDACTIC 

 

 O.        S.        I.    E. 

OBIECTIVE SARCINI DE 

ÎNVĂŢARE 

INSTRUMENTAR 

DIDACTIC 

EVALUARE 

OC1 – să prezinte 

faptele și 

întâmplările relatate 

în fabulele lui 

Grigore 

Alexandrescu 

precum şi în post-

textele clepsidrelor 

din creaţiile proprii  

 

 

 

S1OC1-  precizarea 

sumară a întâmplărilor 

din fabulele lui Grigore 

Alexandrescu și citirea 

expresivă a post-

textelor literare 

S2OC1- prezentarea 

coerentă a faptelor și 

întâmplărilor din textele 

originale şi din cele 

reinterpretate făcând 

referiri la semnificația 

mesajului. 

 

- lectura explicativă 

- expunerea 

- conversaţia euristică 

EVALUAREA 

FORMATIVĂ ORALĂ 

I1OC1- prezentați 

întâmplările din fabulele lui 

Grigore Alexandrescu și 

citiţi expresiv post-textele 

literare 

I2OC1- Prezentați faptele și 

întâmplările din fabulele 

selectate făcând referiri la 

semnificația mesajului  

OC2 –  să identifice 

conectorii din 

textele suport ce se 

regăsesc în post-

textele literare și 

artistice  

S1OC2- prezentarea  

post-textelor literare în 

corelație cu cele 

artistice  

S2OC2- identificarea 

conectorilor din textele 

suport ce se regăsesc în 

post-textele create  

- tehnica oglindirii 

textuale (T.O.T.) 

- conversaţia 

-expunerea 

-explicația 

EVALUAREA 

FORMATIVĂ 

ORALĂ/SCRISĂ 

I1OC2- prezentati oral/scris 

post-textele literare în 

corelaţie cu cele artistice  

I2OC2- identificați 

conectorii din textele suport 

și din post-texte  

OC3 – să descopere 

tipurile 

umane/defectele 

S1OC3- descoperirea 

defectelor criticate în 

spatele animalelor 

- conversaţia 

- problematizarea 

EVALUAREA 

FORMATIVĂ  
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omenești criticate în 

fabulele selectate 

devenite personaje 

literare 

S2OC3- descoperirea și 

argumentarea mesajului 

fabulei îmbrăcat în 

haină alegorică 

- explicatia 

 

I1OC3 – găsiți aspectele 

negative criticate în fabulele 

selectate 

I2OC3 –descoperiți și 

argumentați mesajul fabulei 
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Metode noi de predare a limbii franceze 

 

Prof.dr. Mititiuc Sveica Loredana Gabriela 

Liceul cu Program Sportiv Suceava 

 

           Învățarea înțelegerii orale - Înțelegerea orală este un proces de interpretare interactiv în cursul căruia 

auditorii fac apel la achizițiile lingvistice anterioare pentru a înțelege mesajul. Elevul este activ când ascultă și când 

vorbește. Grație cunoștințelor despre lume și despre limbă pe care le dobândește prin această activitate, el va alege 

tipul de ascultare potrivit propriei analize a situației căreia trebuie să-i facă față. Obiectivele generale ale acestei 

activități se pliază perfect pe directivele Cadrului European Comun de Referință pe nivele și deci pe cerințele Probei 

de Competențe lingvistice a Bacalaureatului. Învățarea exprimării orale : o activitate delicată - Exprimarea 

orală, o altă competență urmărită de CECR în învățarea unei limbi străine și de Proba C a Bacalaureatului, începe 

cu : idei : informații diverse, argumentație, opinii diferite și sentimente de exprimat. Elevul trebuie să aibă un 

obiectiv clar asupra a ceea ce vrea să exprime. Este importantă adaptarea conținutului la destinatarul mesajului după 

vârstă, rol, statut social ; structurare : maniera în care se prezintă ideile. Acestea se vor înlănțui logic, cu tranziții 

bine alese. Elevul va preciza despre ce va vorbi și de ce ; va ilustra ideile cu exemple concrete într-o notă personală 

; va termina într-un mod clar și scurt ; limbaj : corectarea lingvistică și adecvarea socioculturală. Învățarea 

exprimării scrise - activitățile de exprimare propuse elevilor se vor găsi într-o situație de comunicare precisă : 

definirea destinatarului, a funcției comunicării, a mijlocului de comunicare și a circumstanțelor spațio-temporale, 

selecționate în așa fel încât elevul să fie condus înspre a utiliza ceea ce a învățat anterior. Profesorul îi învață pe 

elevi să producă orice tip de text autentic în franceză. Elevul realizează activități de producere care merg de la 

reproducere/imitare la semi-dirijare, semi-liber și, în final, creație totală a enunțurilor. Profesorul lucrează, în mod 

esențial, după două obiective și orientări : coeziunea și coerența ; 

construirea diferitelor tipuri de texte (descriptiv, explicativ, expozitiv, argumentativ). Exploatarea pedagogică a 

documentelor autentice – înțelegerea scrisă - Documentele autentice alimentează mai multe obiective precum : 

transversale și simultane : didactizarea documentelor autentice se fundamentează pe contextualizare ( a unei 

informații, a unui spațiu socio-cultural, a unui moment din calendarul francez) și punerea în discurs (modul de a 

spune, de a prezenta, de a consilia, de a sugera) alese de către profesor. Astfel, cuvintele, semnele și expresiile prind 

sens și vor fi memorate mai ușor fiind contextualizate și atașate unor intenții anume ; pluridimensionale : care 

activează motivația și dorința de a utiliza limba franceză la nivel cognitiv, socio-cultural, psiho-afectiv și 

comunicativ. Jocul : o unealtă de interacțiune - Dacă admitem că :a învăța este un proces ce pune în legătură 

ansamblul persoanei, în special conștientul și inconștientul, corpul și emoțiile ; emoțiile joacă un rol esențial în 
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învățare ca sursă de energie și de motivație, ele favorizează memoria de lungă durată ; munca prin cooperare 

facilitează și îmbogățește învățarea, atunci obiectivul principal va fi : fixarea achizițiilor anterioare ale elevului prin 

secvențe ludice. Internetul și învățarea limbii franceze : tur de orizont - Resursele disponibile pe web și potențial 

utile pentru pregătirea examenului de Bacalaureal se pot clasifica în : resurse practice și didactice (siturile unor 

asociații, instituții), brute (siturile unor muzee, media, servicii), transdisciplinare (situri care propun activități 

interactive sau jocuri în discipline altele decât despre studiul limbii), metalingvistice (dicționare, enciclopedii, 

gramatici online, corpusuri de texte), lingvistice (destinate învățării limbii, teste), pedagogice (exerciții, sarcini gata 

făcute, de autoverificare, care pot fi utilizate în mod autonom de către elevi). Elevii învață să detecteze și să utilizeze 

corect resursele Internet. Această activitate ajută la pregătirea tuturor competențelor cerute pentru susținerea probei 

C a Bacalaureatului, pune la dispoziție o mare varietate de resurse autentice și, mai ales, dezvoltă auto-învățarea.  

Înțelegerea orală este o competență care vizează dobândirea de către elev a unor strategii de ascultare mai întâi, 

iar apoi de înțelegere a enunțurilor orale. Obiectivul fundamental este de a-i forma pe auditori să devină mai siguri 

pe ei, mai autonomi. Elevii vor fi capabili să repereze informații, să le ierarhizeze ascultând voci diferite de cea a 

profesorului. Competența comunicării orale este probabil competența cel mai dificil de dobândit, cea mai puțin 

confortabilă pentru elev, cea care implică cel mai mult acele savoir-faire (a ști să faci) și savoir-apprendre (a ști să 

înveți) din limba maternă. Exprimarea scrisă, evaluată și în cadrul probei de Bacalaureat, este o activitate esențial 

transversală, care atinge competențe lingvistice, așa numitele savoir-faire, cunoștințe socio-culturale, 

comportamente, reprezentări care privesc raportul elevului în scris cu limba sa maternă. Dincolo de competențele 

gramaticale și lexicale, respectarea destinatarului, stăpânirea tipurilor de texte, modalizarea, capacitatea de a 

sintetiza și a dezvolta, precizarea ideilor, toate acestea sunt obiective care vizează practica exprimării scrise. 

Documentul autentic are un dublu interes : elevul se confruntă cu aceleași obiecte culturale ca și nativul francofon 

; în plus, suportul pedagogic, înglobând produse non școlare, implică o punere în scenă a faptelor culturale care 

câștigă în veridicitate și credibilitate ; permite exersarea limbii și a civilizației în aceeași mișcare pedagogică ; 

varietatea subiectelor tratate replasează elevul în contextul cultural, social și economic al vieții franceze furnizându-

i repere. Jocul va permite dezvoltarea unui anumit număr de competențe, de aptitudini (savoir-faire, savoir-être, 

savoir-apprendre), va promova o atitudine ambivalentă a elevului față de sarcina propusă (de distanțare și de 

implicare), acesta dedicându-se total activității de învățare, cu interes și entuziasm, eliminând stresul eșecurilor pe 

parcurs. Avantajele utilizării multimediei în pregătirea pentru Bacalaureat sunt numeroase : motivația (atracția 

pentru nou, facilitează accesul la informație, interactivitatea), dezvoltarea comportamentală, metoda și rigoarea, 

lucrul în ritmul propriu, autonomia (elevul devine actor al cunoașterii), interdisciplinaritatea. 

      Elevul trebuie să reușească să se exprime în registre diverse, în contexte variate, pe subiecte mai mult sau mai 

puțin familiare. El trebuie să interacționeze cu ceilalți interlocutori, deci să îi înțeleagă. Profesorul trebuie să lucreze 

pe puncte diverse precum fonetică, fluiditate, ritm, intonație, etc. Acesta îi stimulează pe elevi să se interpeleze 

direct, să-și redacteze intervenția așa încât aceasta să fie mai puțin centrată înspre profesor, ci înspre ceilalți elevi, 
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fără intermedierea sau medierea lui. Situația producerii presupune mobilizarea resurselor și căutarea unui echilibru 

între mijloacele la dispoziție și natura sarcinii de efectuat. Elevul va pune în funcțiune o întreagă serie de strategii 

pentru a-și adecva ambiția, mijloacele și așteptările destinatarului. De la acompanierea elevului și până la animarea 

grupului, funcțiile profesorului variază după activitățile și tipurile de suport exploatate. Activitățile de înțelegere 

scrisă se bazează pe suporturi audio/video. Prin joc, elevii învață să manevreze concepte foarte abstracte având 

reguli concrete și artificii de joc. Elevii sunt destinși, pozitivi și concentrați, învață mai eficient. Jocul dezvoltă în 

mod natural interacțiuni între elevi, esențiale în pregătirea pentru Bacalaureat. Ansamblul acestor activități vizează 

dezvoltarea cunoștiințelor și competențelor lingvistice, sociolingvistice (adecvarea discursului la situația de 

comunicare), discursive (funcția textelor), referențiale (despre lume), socioculturale (cunoștințe despre cultura și 

civilizația franceză). Resurse materiale : conexiune internet, retroproiector, laptop, 3 topuri hârtie, imprimantă, 15 

pixuri, tablă, 2 markere, 15 căști, xerox, 15 dvd-uri blank, 4 dvd filme comerț, 15 culegeri, 15 dicționare, 15 dosare 

cu folii plastic. 

Profesorul îl va îndruma pe elev să observe, să aprecieze, să critice, să emită judecăți despre ceea ce aude și vede. 

Elevul învață să decodeze sunete, imagini, situații culturale recurgând la documente autentice sau semi-autentice 

filmate ; el devine capabil să producă, să reformuleze, să rezume, să sintetizeze, să-și construiască propriul savoir. 

Pentru a-i face pe elevi să se exprime, profesorul dispune de mai multe tipuri de activități posibile : dialoguri, jocuri 

de rol, dezbateri/discuții. Elevul caută, descoperă, explică elemente pertinente pentru a obiectiva raportul cultură 

maternă/cultură străină. Este important să poată identifica impliciții culturali prezenți în documente așa încât să 

înțeleagă referințele, conotațiile culturale. Internetul permite elevului să fie în contact cu limba în autenticitatea sa, 

servește ca declanșator pentru diverse activități, dezvoltă noi unelte de învățare. 
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 Prof. Păun Veronica Angela  

 Școala Gimnazială Jijila jud. Tulcea 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

Şcoala Gimnazială Jijila Şcoala Gimnazială  Nicolae Bălcescu 

Str. Victorie, nr. 35 

Com. Jijila, jud. Tulcea  Nr. ...................................................... 

E-mail:scoalajijila@yahoo.com 

Nr................................. 

DE CRĂCIUN:  

„BUCURII   PENTRU  COPII”  

 

PROIECT  DE  ÎNTRAJUTORARE  UMANITARĂ 

 

AN SCOLAR 2019-2020 

 MOTTO: 

„Aceasta este adevărata bucurie în viaţă: să fii folositor într-un scop pe care tu îl admiţi ca fiind 

foarte important.” 

                                                                                                                                     STEPHEN  COVEY 

Coordonator proiect: 

Prof. Păun Veronica Angela 

PARTENERI: 

 

      Şcoala Gimnazială Jijila                                Şcoala Gimnazială   Nicolae Bălcescu  

       Director, 

       Prof.  Obancia Petrică                                            Director,   

                                                                             Prof. Arnautu Nicoleta 
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TEMA  PROIECTULUI 

BUCURII  PENTRU  COPII 

 

ORGANIZATORI: 

 

 Şcoala Gimnazială JIJILA 

 Şcoala Gimnazială NICOLAE BALCESCU 

Colaboratori proiect: 

      Prof. Darie Simona 

      Prof. Neagu Liliana 

      Prof. Geru Daniela  

      Prof. Anghel Elena 

RESURSE: 

 

a) UMANE: - şcolarii claselor I-VIII din cele doua unităţi de învăţământ; 

                   - cadre didactice; 

                                                                                                                                                                 

                              

c) FINANCIARE: - contribuţia părinţilor cu jucării şi haine, sponsorizări în rechizite şi dulciuri; 

 

ARGUMENT 

 

      Zi de zi prin faţa ochilor ne trec chipuri de copii cu tristeţile lor sau cu bucuriile lor. Ne întristăm de cele mai 

multe ori la tristeţea lor şi ne bucurăm când pe faţa lor se citeşte bucuria. Şi dacă pentru cei mai mulţi bucuriile 

vin din partea celor dragi din familie, nu trebuie să uităm că sunt  şi copii greu încercaţi pentru care familia este 

formată din cei care îi îngrijesc în instituţii specializate. 

       În dorinţa de a aduce pe chipul şi în sufletul unor astfel de copii puţină bucurie am încercat să mobilizăm 

şcolari şi părinţi care prin efortul lor să contribuie la realizarea   unor mici atenţii pentru micuţii din cadrul Şcolii 

Gimnaziale Nicolae Bălcescu. 

       Dorim astfel să continuăm o acţiune similară începută cu câţiva ani în urmă şi care sperăm  să devină o tradiţie. 
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OBIECTIVE 

 

✓ Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 
✓ Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în societate, educarea 

abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur. 
✓ Confecţionarea unor daruri şi a unor podoabe pentru sărbătorile tradiţionale;  
✓ Consolidarea capacităţii de a trăi emoţii pozitive. 
✓ Lărgirea cercului de prieteni, în vederea unei mai bune adaptări sociale a copilului. 
✓ Cultivarea spiritului de colaborare, întrajutorare. 
✓ Promovarea dialogului si a comunicării între elevii celor două instituţii implicate in proiect. 
✓ Exersarea deprinderilor elementare de comportament social. 

 

METODE – MIJLOACE  DE  REALIZARE 

 

✓ Întâlniri  
✓ Discuţii 
✓ Activităţi 
✓ Vizită 

 

PLANIFICAREA  ACTIVITĂŢILOR 

 

 

 DATA          TEMA MIJLOACE  DE  REALIZARE CINE  RĂSPUNDE 

Octombrie 

2019 
„Să facem cunoştinţă!” 

- întâlnirea coordonatorilor 

de proiect pentru stabilirea 

protocolului şi a activităţilor 

ce se vor derula 

Coordonatorii de 

proiect 

Noiembrie 

2019  
„Să pregătim daruri!” 

- acţiune de colectare de 

haine, jucării, rechizite, 

dulciuri prin contribuţia 

părinţilor de la cele trei 

grupe 

Coordonatorii de 

proiect 

Decembrie 

2019 
„Bucuroşi de oaspeţi?” 

- întâlnire pentru înmânarea 

darurilor pregătite 

Coordonatorii de 

proiect 
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ACORD DE PARTENERIAT ÎN CADRUL PROIECTULUI                     

EDUCAŢIONAL –  BUCURII PENTRU COPII 

 

 

OCTOMBRIE 2019 

                                                                                                    

1. Părţile: 
 

    A) Şcoala  Gimnaziala Jijila, Jud. Tulcea reprezentată prin director, Prof. Obancia  Petrică şi coordonatorii 

proiectului: prof. Păun Veronica Angela şi  

                B) Şcoala Gimnazilă Nicolae Balcescu, jud. Tulcea   reprezentată prin director prof. Parfene Victorita si 

coordonatorii proiectului: prof. Andone Valentina,  

 

2. Obiectul acordului:  

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă participarea la Proiectul Educational – BUCURII 

PENTRU COPII 

Prezentul  acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare şcoală. 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA                               ŞCOALA GIMNAZIALĂ N. BĂLCESCU 

 Director,                                                                                          Director, 

prof. Obancia Petrică                                               prof. Arnăutu Nicoleta 
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Învățarea limbii franceze prin Kamishibaï  

 

 

Prof. Cristina Cîmpean 

Liceul Tehnologic Ocna Mureș 

Judeţul Alba 

 

 

              Cuvântul japonez Kamishibaï  s-ar traduce piesă de teatru pe hârtie. Conceptul de Kamishibaï se referă 

însă la o formă de teatru stradal, în care un actor spune o poveste, ajutându-se de imagini care ilustrează momente 

din basm. 

              Aceasta metodă de povestire își are originea în templele budiste japoneze din secolul al XII-lea, când 

călugării foloseau ilustrații pentru a prezenta povești cu conținut moral copiilor sau unei audiențe analfabete. 

Kamishibaï -ul a supraviețuit în trecerea timpului, iar din anul 1920 a rămas în forma pe care o cunoaștem astăzi. 

                 Odată cu deschiderea educației spre metode interactive, creative și datorită potențialului formativ și 

interdisciplinar pe care îl are Kamishibaï -ul a început să fie folosit pentru a ilustra și prezenta poveștile scrise de 

către elevi. Micii creatori sunt stimulați intelectual și emoțional să creeze o poveste, sa ilustreze, prin diferite tehnici 

( desen, pictura, imprimare și colaj ), să povestească și să dramatizeze. Astfel, elevii organizează elemente artistice 

într-un demers creativ si apoi prezintă rezultatul celorlalți sub forma unui spectacol de teatru.  

                Kamishibaï -ul are o multitudine de aplicații didactice pentru ca pot fi dezvoltate competențele de 

comunicare orală și scrisă (modalități de redactare, tehnici de povestire  etc.) precum și valente atitudinale ( dorința 

de a crea ceva,  motivația spre lectură, dorința de a duce la bun sfârșit o sarcina, etc.). Din perspectiva educativă, 

utilizarea Kamishibaï -ului duce la dezvoltarea unor competențe cheie recomandate în documentele oficiale actuale. 

                 Programele școlare cuprind trimiteri la metode alternative de evaluare pentru care Kamishibaï -ul creează 

contexte favorizante. Profesorul poate utiliza inter-evaluarea și autoevaluarea. Aceste metode îi oferă profesorului 

ocazia de a surprinde mai multe aspecte ale procesului de învățare, cum ar fi: gradul de satisfacție al participanților 
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la activități, elevii învață să utilizeze în mod adecvat anumite criterii de apreciere a unei piese de teatru,  au ocazia 

de a reflecta la propria învățare și de a se cunoaște mai bine etc. 

Cadrul european comun de referință este deosebit de interesat de această noțiune de cultură care este 

foarte explicită în obiectivele sale: 

• capacitatea de a comunica într-un mod simplu, cu condiția ca interlocutorul să fie dispus să 

repete sau să-și reformuleze frazele mai încet și să ajute la formularea a ceea ce cineva încearcă 

să spună. 

• înțelegerea instrucțiuni de lucru scurte și clare. 

• descrierea în câteva propoziții și cu mijloace simple o experiență recentă (stagiu, ocuparea 

forței de muncă ...). 

• capacitatea de a juca rolul sau de a relaționa cultura de origine cu teatru pe hârtie (Kamishibai), 

•  conștientizarea conceptului de teatru pe hârtie (Kamishibai), ; 

•  și capacitatea de a depăși relațiile superficiale stereotipice. 

• facilitarea expresiei si a comunicării pentru promovarea accesului cuvânt ȋntr-un mod natural 

si spontan 

                Cu câteva cadre specifice necesare, în special cu privire la cerința și scopul producției (scenariu - text - 

ilustrații), contribuția soluțiilor educaționale a fost permanentă. Kamishibaï trebuie să aibă sens și mai presus de 

toate să mențină o consistență în conținut a activităților propuse. Acest lucru a fost identificat în patru puncte: 

• Coerența în operațiuni, ceea ce înseamnă în procesul de învățare; 

• Parteneriat între cursuri și animație; 

• Complementaritatea între lucrare scrisă și orală; 

• Evaluarea producției prin deschiderea spre exterior; 

                 În termeni generali, o eterogenitate mare a putut fi observată în rândul elevilor. Este de notat faptul că s-

au făcut schimburile între elevi, în principal, în limba franceză, prezentând  o performanță remarcabilă. Aceste 

comportamente pozitive au contribuit la succesul acestei metode. De asemenea, elevii au acceptat constrângerile și 

că elevii nu a raportat dificultăți emoționale. Atelierul este coordonat de profesor pe fiecare dintre componente: 

lectură creativă și creare de povești, ilustrație, actorie, etc. Ora constă în  întâlniri prin care elevii vor crea împreună 

o poveste originală (prin diverse metode foarte simple și creative), vor ilustra episoadele acesteia și vor afla câteva 

tehnici de a interpreta povestea, iar în final va avea loc lectura în fața colegilor. 

               Se are în vedere consolidarea învățării limbii franceze, prin restructurarea metodelor de predare, prin 

instruirea cadrelor didactice . Aceste metode inovatoare permit elevilor: 

• să învețe o limbă străină fiind actor;  

• să creeze o situație favorabilă pentru a interpreta și pentru a comunica; 
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• să faciliteze exprimarea și comunicarea pentru a promova accesul la exprimare în mod 

natural şi spontan; 

• să ajute elevii să se integreze, fără inhibiții și să aibă încredere în ei (lupta împotriva 

eșecului școlar). 

                Evaluarea educațională a fost pusă de către profesor prin referire la specificația inițială, la obiectivele 

primare și secundare stabilite. Aceste spectacole constituie evaluarea elevilor, iar profesorul s-a asigurat că 

funcționarea și organizarea generală redă calitatea producțiilor finale ale acestora. Profesorul interesat are la 

dispoziție și un ghid de folosire a metodei de teatru Kamishibaï pentru că este o metodă de educație non formală 

care scoate la iveală spontaneitatea și creativitatea copiilor, dar și alte calități cum ar fi: organizarea, lucrul în echipă, 

negocierea și acceptarea ideilor celorlalți. 
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FORMAREA LIMBAJULUI ÎN CADRUL LECŢIILOR DE LIMBA ROMÂNA ÎN CONDIŢIILE 

ACTIVITĂŢILOR SIMULTANE 

Studiu de specialitate 

 

                                                                                              Prof.înv.primar GRĂDINARU SILVIA 

Școala Gimnazială Nr.1 MOȚĂȚEI 

Structura DOBRIDOR 

 

O primă trăsătură caracteristică a lecţiei desfăşurate în condiţiile activității  simultane este totala libertate ce 

se lasă învăţătorului în conceperea, organizarea şi desfăşurarea acesteia, învăţătorul modern subscrie la ideea 

elasticităţii structurii lecţiei, la supleţea organizării şi la diversitatea desfăşurării ei. În învăţământul simultan, toate 

acestea formează trăsături majore ale lecţiei. Programa menţionează că principala coordonată a modernizării lecţiei 

în sistemul activităţii simultane o reprezintă renunţarea la structuri prestabilite şi adaptarea unei atitudini creatoare 

în conducerea actului de predare-învăţare. Procesele menite să asigure continuitatea în învăţare, integrarea 

cunoştinţelor acumulate în structuri, procedeele care introduc varietate în studierea conţinutului şi asigură trăinicia 

celor învăţate, realizarea activităţilor vizând dezvoltarea unor capacităţi, formarea abilităţilor aplicative etc. se pot 

îmbina şi succede în modalităţi foarte variate. Măsura în care sunt realizate obiectivele propuse constituie norma 

sigură de apreciere a reuşitei metodologiei urmate. 

De altfel, nici nu s-ar putea încadra lecţia simultană în restricţii rigide, varietatea posibilităţilor de lucru 

fiind infinită. 

- Activitatea de învăţare se realiză sub cele două forme: munca directă cu elevii şi activitatea independentă 

a lor, care face parte integrală din formele de instruire. Pe când, în lecţia învăţătorului cu o singură clasă, munca 

independentă a elevilor se organizează în secvenţe limitate, ponderea căzând pe munca directă cu clasa. În lecţia 

de muncă simultană activitatea directă ocupă de multe ori mai puţin timp (sau tot atâta timp cât cea independentă 

a elevilor). 

- Secvenţele lecţiei desfăşurate în condiţiile predării simultane la două sau mai multe clase sunt structurate 

pe timpi de alternare a activităţii directe a învăţătorului cu activitatea independentă a elevilor. 

-Verificarea orală din lecţia învăţătorului cu o singură clasă devine sarcină de muncă independentă pentru 

întreaga clasă, în lecţia organizată în condiţiile activităţii simultane cu mai multe clase. 

- Gradul de conştiinciozitate în îndeplinirea sarcinilor, ca şi capacitatea de control se situează la un nivel 

mai ridicat în lecţia simultană. La fel deprinderile de muncă independentă sunt mai bine formate şi mai stabilizate. 
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 - în lecţia simultană se manifestă mai multă grijă pentru educarea atenţiei voluntare a elevilor şi a 

capacităţii de a se concentra prin crearea condiţiilor pentru lucru continuu, rapid, intensiv şi adoptarea de către 

învăţător, în activitatea directă cu elevii celeilalte clase, a unui ton ponderat, care să nu le distragă atenţia. El poate 

vorbi şi în şoaptă cu rândul de elevi care îl privesc atunci când desfăşoară o activitate directă de comunicare sau 

verificare. 

Pe când învăţătorul care lucrează cu o singură clasă îşi organizează fiecare lecţie în funcţie de tipul căreia 

îi aparţine (de comunicare de noi cunoştinţe, de repetare şi sistematizare, de aplicare în practică pentru formarea 

priceperilor şi deprinderilor, de verificare şi evaluare a rezultatelor şcolare), care dă lecţiei un anumit specific, 

învăţătorul care lucrează simultan cu două sau mai multe clase trebuie să realizeze toate aceste sarcini ţinând în 

aceeaşi oră, fie prin lecţii cu acelaşi tip de sarcini, prin lecţii cu sarcini diferite. Se cunosc astfel trei situaţii diferite 

de îmbinare a lecţiilor cu diferite sarcini didactice: 

- când la ambele clase sunt programate lecţii de dobândire de noi cunoştinţe; 

- când la o clasă este programată lecţia de dobândire de noi cunoştinţe, iar la cealaltă o lecţie de formarea 

priceperilor, de repetare şi sistematizare sau de verificare şi evaluare a cunoştinţelor; 

- când la ambele clase se programează lecţii de repetare şi sistematizare a cunoştinţelor sau se poate îmbina 

lecţii de repetare cu lecţii de verificare. 

În oricare din aceste situaţii, învăţătorul trebuie să aibă în vedere împletirea activităţii directe cu cea 

independentă la o clasă, în cadrul aceleeaşi lecţii şi îmbinarea activităţii directe la o clasă cu activitatea 

independentă la cealaltă clasă, şi invers, în timpul fiecărei secvenţe a lecţiilor în funcţie de clasele cu care lucrează 

simultan, de tipul lecţiilor, de volumul cunoştinţelor. 

În condiţiile activităţii simultane, materialul didactic-demonstrativ poate fi prezentat în diferite momente ale 

lecţiei, ca şi la clasele obişnuite. În cadrul aceleiaşi lecţii poate fi folosit atât material demonstrativ natural, cât şi cel 

confecţionat cu mijloace proprii sau existent în dotarea şcolii ca aparatură audio-vizuală. 

Materialul didactic se poate utiliza chiar în partea introductivă a lecţiei, alteori în consolidarea sau în 

verificarea cunoştinţelor, materialul se foloseşte pentru ca elevii să urmărească expunerea. 

Utilizarea mijloacelor de învăţământ în lecţiile desfăşurate simultan prezintă unele particularităţi specifice: 

- învăţătorul trebuie să atragă atenţia elevilor de la clasa care lucrează independent căci nu au voie să 

privească planşe sau mulajul, că nu este pentru ei şi să nu piardă timpul, ci să lucreze cu atenţie tema lor; 

- examinarea materialului demonstrativ se face într-un timp limitat, fapt care ar putea împiedica perceperea 

lui completă în anumite cazuri. în această situaţie, este necesară orientarea şi îndrumarea de către învăţător a 

observaţiilor elevilor, şi sugerarea elementelor care trebuie analizate independent; 

  -învăţătorul poate să confecţioneze material demonstrativ şi pentru fiecare elev în parte pentru 

temele mai simple şi care cer o imagine mai uşoară); 

- o parte din materialul didactic poate fi lăsat în clasă, pentru ca elevii să-1 poată observa mai bine în 

timpul recreaţiei ca: hărţi, mulaje, planşe cu animale, cereale, legume, fructe etc; 
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- strângerea materialului şi aşezarea lui în rafturi sau în dulapuri se dă ca sarcină unui elev care răspunde 

de păstrarea acestuia. 

Ca şi în cele rezervate activităţii independente a elevilor în clasă, temele pentru acasă pot fi teme pentru 

dobândirea cunoştinţelor noi, pentru fixarea şi consolidarea noilor cunoştinţe, formarea priceperilor şi 

deprinderilor, dezvoltarea independenţei gândirii ş.a. 

Pentru asigurarea succesului şcolar şi realizarea valenţelor educative, este necesară selectarea atentă a 

temelor din partea învăţătorului urmărind să răspundă unor deziderate şi anume: 

           - să fie interesante, determinând asimilarea aproape fără efort a cunoştinţelor şi păstrarea lor în memorie; 

- să fie accesibile, corespunzătoare nivelului mediu al clasei. Temele prea dificile determină uneori 

atitudini de descurajare şi indiferenţă, iar cele prea uşoare nu prezintă interes şi nu oferă elevilor satisfacţii; 

- să constituie un mijloc de a-i deprinde pe elevi să muncească independent. Se recomandă teme legate 

pe cât posibil de viaţă, de cerinţele practice, să asigure corelaţia cu alte discipline şi activităţi. Conştientizarea 

scopului temei îi stimulează pe elevi să efectueze cu plăcere un volum mare de muncă; 

- diversificarea surselor de informare şi a temelor, în scopul formării capacităţii de transfer şi evitării 

inhibiţiei. Se pot indica teme pe baza materialului studiat, alegerea soluţiilor reale din soluţiile prezentate etc. 

Fiecare elev trebuie să ştie că nu trebuie să înceapă a scrie până nu învaţă să aprofundeze lecţia pentru a şti cum 

să răspundă la întrebările temei. 

Un factor deosebit de important, care contribuie la menţinerea interesului pentru efectuarea temelor, constă 

în corelarea dintre nivelul aspiraţiilor şi conştientizarea finalităţii temelor. Această activitate antrenează la elevi şi 

perseverenţa sârguinţa de rezolvare cât mai corectă. 

În funcţie de modalitatea de rezolvare, în procesul învăţării se disting trei tipuri principale de probleme care 

se pot rezolva: 

  -pe baza informării. Elevul ajunge la soluţionare nu prin analiză şi sinteză ci mult mai simplu, aflând cheia 

rezolvării din manual sau de la învăţător. Această categorie de probleme nu influenţează decât în mica măsură asupra 

dezvoltării capacităţii creatoare; 

-prin analogie, aplicându-se procedura cunoscută la o situaţie nouă. Problemele de ordin practic se rezolvă 

frecvent în acest mod (prin gândire analogică, asociaţie, transfer); 

  -pe baza ipotezelor. Analogia determină investigarea relaţiilor, stimulează căutările, 

îndeamnă la formarea ipotezelor. 

Învăţătorul să fie atent la dozarea temelor pentru acasă, pentru a nu-i supraîncarcă pe elevi. 
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VALENȚE FORMATIVE ALE ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

ȘI EXTRAȘCOLARE ÎN CICLUL PRIMAR 

                                                                                                           Înv. Crăciun-Stănescu Maria-Sorina 

                                                                                       Școala Gimnazială Comăna de Jos, jud. Brașov 

  ,,Ce aud, văd, discut și fac –îmi însușesc și deprind!”       

                            (Kees Both, Crezul instruirii active)                               

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare și extrașcolare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 

grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel, învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 

totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării întregii 

activități intelectuale a școlarilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care trăiesc. 

Activităţile extracurriculare și extrașcolare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate 

în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 

individul la viaţa socială, îl îndeamnă la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 

personalităţii. În acest sens, şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activități care îmbracă cele mai variate 

forme. 

În cadrul acestora, elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se autodisciplinează, învață să 

învețe, iar cadrul didactic îi ajută să se pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai 

variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita 

școlară în ansamblul ei. 

        Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 

observa obiecte și fenomene în starea lor naturală, opere de artă originale, momente legate de trecutul istoric local, 

național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 
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                         Activitate desfășurată la Muzeul Etnografic ,,Gheorghe Cernea”, Rupea 

 Vizionarea de filme, spectacole de teatru pentru copii i-au stimulat și orientat spre aceste domenii de 

activitate. Caravana ,,Educație prin film” a ajuns și în localitatea noastră. 

              

                             Cinematour Kids                                                 Teatru ,,Strada”, Brașov 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării și 

ale naturii, artă și cultură. 

              

  Vizită la Grădina Zoologică, Târgu Mureș                  Vizită la Prima Școală Românească, Brașov 
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  Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, 

au încurajat 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 . 

Serbările școlare sunt activități care se desfășoară într-o atmosferă de sărbătoare, organizate cu diferite 

prilejuri, contribuind la dezvoltarea artistică a elevilor. Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 

Decembrie, a Crăciunului și la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în 

scris sau prin muzică. 

 

  

         Serbare de Crăciun în Căminul Cultural                               Hora Unirii – 1 Decembrie 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extracurriculară, organizate pe diferite teme. Am 

organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, între clase 

paralele , am participat şi la  concursuri  județene  de creatii plastice, unde am obținut  multe premii.        

De asemenea un impact foarte mare în rândul elevilor l-au avut activitățile pe care le-am oganizat în 

parteneriat cu poliția și biserica. 

 

           

   În vizită la Poliția Comăna de Jos                            Serbare desfășurată la Biserica ,,Sfântul Nicolae” 

În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților școlare 

cât și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice, la stimularea implicării viitorilor 
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adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale, astfel realizându-se o legatură între 

latura cognitivă și cea comportamentală. De aceea, tot timpul încerc  să realizez un echilibru între activităţile şcolare 

şi cele extracurriculare/ extrașcolare. 

 

    

Serbare la Coresi Shopping Resort, Brașov        Activitate desfășurată la Centru Local de      

                                                                                      Informare Turistică 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare,  

stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor.  

În concluzie, activitățile extrașcolare apropiate și accesibile sufletelor copiilor au un caracter 

interdisciplinar și oferă cele mai eficiente modalități de formare a personalității acestora încă din clasele primare. 
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Internetul și securitatea copiilor 

Profesor Mora Anca Simona 

Liceul Teoretic Lucian Blaga, Cluj-Napoca 

Internetul a intrat cu adevărat în ultimii ani, în viața noastră, a celor mai mulţi, dacă nu chiar a tuturor. 

Lumea virtuală s-a deschis pentru toți. O bună parte din existenţa noastră se desfăşoară în acest mediu, căruia îi 

folosim intensiv imensele resurse şi posibilităţi, de la comerț şi banking online, la lectură; de la socializare la cursuri 

universitare, de la muzică, jocuri şi filme la comunicarea cu cei aflaţi departe.    

 Internetul ne-a schimbat fundamental experienţele, trăirile, ideile iar aventura simbiozei noastre cu lumea 

virtuală oferită de el continuă şi se intensifică.        

 De obicei, copiii si adolescenții sunt cei mai supuși acestor riscuri, așa că derularea proiectului mi s-a părut 

oportună și bine venită.          

 Activitățile desfășurate în liceul nostru * Internetul și securitatea copiilor * au ca idee centrală tocmai 

sensibilizarea elevilor privind folosirea în siguranță a calculatorului. Activitățile alese  își propun cu precădere:

 Să conștientizeze  elevii în legătură cu pericolele reale care pot apărea pe Internet.  

 Să avertizeze elevii despre: ce ar trebui să știe atunci când se aventurează în descoperirea Internet-ului; 

cum și în ce fel trebuie să reacționeze în anumite circumstanțe; unde și cui ar trebui să ceară ajutor în 

momentele în care situațiile îi depășesc.          

 Să informeze elevii despre sursele mai sigure pentru navigarea pe Internet, atât pe rețelele internaționale, 

cât și din Romania.           

 Să stabilească reguli pentru a fi în siguranță când navighează pe internet.   

 Proiectul s-a derulat în anul școlar 2018-2019, la nivelul claselor de gimnaziu, pe parcursul a trei ore.

 Activitățile au început prin aplicarea unui chestionar. Întrebările vizează aplicațiile pe care elevii le 

utilizează, timpul pe care-l dedică telefonului, calculatorului, cum reacționează la solicitări venite din partea 

persoanelor necunoscute. Chestionarul a fost aplicat  unui lot de 96 elevi din clasele a 5, 6, 7-a, cu vârsta între12-

14ani.

La școală folosesc pentru a comunica: 

• 63% telefonul mobil- pentru apel vocal 

• 21% WhatsApp 

• 6% telefonul mobil- pentru mesaje 

• 4% Messenger 

Când sunt acasă și au nevoie de o informație:  

• 49% întrebă un membru al familiei 

• 46% caută pe internet 

• 5% caută în cărți
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Se pare că generația actuală este foarte conectată la tehnologie-respectiv rețele de socializare, pentru 

că majoritatea elevilor au acces la 3-4 rețele. Cele mai accesate sunt Facebook(83%), Messenger (81%), 

Instagram (56%), WhatsApp (87%).         

    

Când e vorba de grupuri de discuții- spre surprinderea mea, elevii fac parte în medie din 6-8 grupuri, 

în special formate cu persoane care au tangență cu școala: grupul elevilor din clasă, grupul celor mai 

buni prieteni, grup cu membrii familiei, grupul format de diverși profesori cu elevii din clasă, cel format 

pentru mediatizarea unui eveniment. Din totalul de 96 e elevi, unul face parte din 23 de grupuri, unul 

din 27 și unul din 34.    

La întrebările referitoare la abordarea pe rețele de socializare de către persoane străine, răspunsurile 

sunt dezarmant de sincere. 91% recunosc că răspund pozitiv la cereri de prietenie chiar dacă nu cunosc 

persoana – pentru a crește numărul de prieteni. Spre bucuria mea, doar 3 % au căzut în capcana de a 

furniza informații personale, dar nu au acceptat invitațiile transmise.     

     

După completarea chestionarului, discutarea răspunsurilor și comentarea rezultatelor observate, am 

urmărit un material Power-Point  *Siguranța copiilor pe internet* de pe www.sigur.info. Am insistat, 

prin discuții concentrate, pe stabilirea unor reguli generale pe care elevii să le respecte atunci când sunt 

conectați la internet sau când sunt abordați de persoane străine. Ultima oră dedicată acestui proiect a 

avut ca obiectiv stabilirea a 10 reguli de conduită în siguranță pe internet. Am grupat aceste reguli 

obținând următoarele:       

1. Nu fă niciodată publice datele personale precum adresa de acasă, numele școlii la care înveți sau 

numărul de telefon - nici pe ale tale, nici pe ale prietenilor tăi.     

   

2. Folosește chat-uri, rețele de socializare online adecvate vârstei tale și pentru a comunica cu 

persoane apropiate vârstei tale sau cu membri ai familiei.      

    

3.  Creează profiluri sigure, pentru a te asigura ca informațiile și fotografiile pe care le pui pe internet 

sunt văzute doar de prieteni și persoane de încredere.      

   

4. În cadrul unei rețele de socializare on-line, nu accepta niciodată cereri de prietenie de la persoane 

pe care nu le cunoști în viața reală, decât dacă acestea ți-au fost recomandate de părinți sau prieteni de 

încredere.   

http://www.sigur.info/
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5. Nu te întâlni niciodată cu persoane pe care nu le cunoști, chiar daca acestea îți sunt «prieteni 

online ».Dacă insistă anunță un adult în care ai încredere.     

   

6.Folosește webcam-ul pentru a comunica exclusiv cu oamenii pe care îi cunoști în viața reală și 

închide webcam-ul atunci când nu-l folosești.       

    

7. Nu pune în circulație mesaje vulgare, imagini sau alte materiale cu tine în ipostaze indecente.

   

8. Nu replica la un mesaj menit să te hărțuiască, ci blochează-l pe cel care l-a trimis.  

  

9. Învață cum să respingi și să blochezi mesaje sau contacte nedorite.     

10.Deconectează-te de la internet, atunci când nu îl folosești.     

  

La final copii au transmis-în scris-unui copil de aceeași vârstă cu ei, un mesaj de avertizare.  

  

Atașez unul dintre  mesaje, care mi s-a părut reprezentativ.     

  

"V-ați întrebat vreodată cum ar fi fost viața voastră fără telefon? Cum ar fi fost să ieșim afară și să 

admirăm pur și simplu ceea ce ne înconjoară? Eu nu m-am întrebat acest lucru până când într-o oră de 

fizică, în cadrul unui proiect, am discutat despre poluarea electromagnetică.   

    

Știați că doar prin simpla lor operare, telefoanele mobile emit o cantitate de radiații 

electromagnetice? Acestea pot provoca o serie de probleme: scăderea interacțiunii între oameni, 

amorțeala și lenea, insomnia, pierderea atenției și chiar și tumori pe creier.   

      

Telefonul mobil este foarte folositor atâta timp cât nu îți provoacă dependență. Prin intermediul 

acestuia putem ține legătura cu persoanele dragi, putem să culegem multă informație și în plus 

îndeplinește multe funcții (camera foto,MP3,agenda,calendar,calculator). Tinerii de astăzi nu fac nici un 

pas fără să știe că telefonul lor este în buzunar. Parcă e o prelungire a mâinii- cum spune doamna 

profesoară.  Din această cauză lucrurile reale  nu mai au importanță. Ei au uitat cum e să faci o plimbare 

prin parc cu prietenii și să socializeze, să privească cerul și să se bucure de lucrurile mărunte: să se 

bucure de un fluture care le zboară prin față, să se bucure de faptul că încep sănătoși o nouă zi, că se pot 

deplasa, că îi au alături pe părinții lor și cei dragi. Acestea sunt lucrurile cu adevărat importante și care 
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chiar contează, nu cine a mai postat pe Instagram, Facebook sau altele, pretinzând că este fericit. 

     

Nu uita că avem doar o viață! Nu ți-o petrece pretinzând lucruri, fă-le să existe și fii cu zâmbetul pe 

buze în timp ce o faci! C.R. & A. A." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

264 

 

PROIECT  DE  ACTIVITATE 

EXTRACURRICULARĂ 
TUDOR CAMELIA MĂDĂLINA 

 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII  EXTRACURRICULARE:  

 

5 OCTOMBRIE -  ZIUA  MONDIALĂ  A  EDUCAȚIEI 

 

PROPUNĂTOR: TUDOR CAMELIA-MĂDĂLINA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

GIUBEGA, JUDEȚUL DOLJ 

ARGUMENT:         

"Educația înseamnă a învăța să înveți, a învăța să trăiești, a învăța să gândești liber și 

critic, a învăța să iubesti lumea și s-o faci mai umană, a învăța să te desăvârșești în și prin 

munca creatoare." 

                                                                      Edgar Faure  

SCOPUL PROIECTULUI 

Pe 5 octombrie, în întreaga lume, se sărbătoreste Ziua Mondială a Educației. Activitatea are ca 

scop familiarizarea elevilor cu semnificația zilei de 5 octombrie, evidenţierea rolului dascălilor în 

dezvoltarea noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în formarea culturii, valorilor şi moralei 

unei societăţi. Evenimentul ține să ne reamintească faptul că o educatie de calitate reprezintă cheia unei 

reușite profesionale.  

Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om, de aceea ca şi cadre didactice trebuie să 

insuflăm celor mici dragostea pentru cunoaştere, educaţie, autoeducaţie, cultivarea respectului pentru 

cei care oferă educaţia, adică dascălii, fie ei educatori, învăţători sau profesori. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

❖ Să cunoască semnificaţia zilei de 5 octombrie – Ziua Educației; 

❖ Să discute despre dreptul la educaţie . 

❖ Să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul lor;  

❖ Să descopere educaţia ca "meseria" a lor, şcoala fiind centrul activităţii lor sociale. 

❖ Să valorifice aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a IV-a   

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă, curtea școlii 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 5 OCTOMBRIE 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

• Limba şi literatura română 

• Muzică şi mişcare 

• Arte vizuale şi abilităţi practice 
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METODE DE EVALUARE: 

• Expoziție cu lucrările realizate 

• Realizarea colaj foto cu secvențe din activitatea derulată. 

MATERIALE, RESURSE: 

Resurse umane:  

• elevii clasei -  a IV- a 

• cadre didactice 

Resurse materiale:                       laptop, videoproiector 

coli de desen, creioane colorate, carioci, creta 

POPULARIZAREA  PROIECTULUI: 

• Realizarea unui film/ colaj foto și promovarea activității prin diverse mijloace 

Activităţi programate: 

NR. 

CRT 

 

ACTIVITATEA 

 

LOC DESFĂŞURARE 

 

PERIOADA 

 

1. 

 

• 5 octombrie – Ziua Educației 

Prezentare ppt cu însemnătatea zilei 

 

Sala de clasă 

CLASA a IV a 

 

5 Oct 

 

2. 

• ”Călătorie in lumea poveştilor 

”- 

• Dreptul la educație – discuţie 

liberă despre educatie,ce 

înseamnă  a fi educat, 

autoeducatie.  

• Realizarea Copacului educaţiei, 

pe ale cărui frunze, fiecare elev a 

scris câte un motiv pentru care 

avem nevoie de educaţie 

Sala de clasă 

 

CLASA a IV-a 

 

 

5 Oct  

 

3. 

• Expozitie  de desene, colaje Sala de clasă 

CLS.  a IV-a 

 

5 Oct  

 

4. 

Concursul  ,,Cupa educației ”-jocuri 

sportive 

• Cântece despre şcoală şi 

învăţătoare 

 

Sala de clasă 

 

CLS IV-a 

 

 

5 Oct  
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Proces – verbal, 

 

 Încheiat astăzi, ........, ca urmare a desfășurării activității cu tema - ,,5 Octombrie- Ziua 

Mondială a Educației” organizată la nivelul școlii. Activitatea a avut ca scop scop familiarizarea 

elevilor cu semnificația zilei de 5 octombrie, evidenţierea rolului dascălilor în dezvoltarea noilor 

generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în formarea culturii, valorilor şi moralei unei societăţi.  

Activitatea ține să ne reamintească faptul că o educație de calitate reprezintă cheia unei reușite 

profesionale.  

 

 

 

 

 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, 

Participanți,  

 

• Lansare de  baloane 

inscripționate cu mesaje precum 

,,Educația cel mai scurt drum în 

viață”etc.. 
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ACTIVITATEA  EXRAȘCOLARĂ – COMPONENTĂ A EDUCAȚIEI 

NONFORMALE 

 

                                      Prof. DANIELA GABRIELA COMAN 

                                      Șc. Gimn. ,,SFINȚII TREI TERARHI” HANU CONCHI, jud. GALAȚI 

 

 

              Educaţia contemporană a conștientizat că este foarte importantă dezvoltarea capacităţii de a 

supravieţui a copiilor, în lumea modernă, nu numai dezvoltarea lor academică. Ei au nevoie să fie 

capabili să răspundă provocărilor care le vor fi prezentate în viitor și să contribuie la 

îmbunătăţirea/modernizarea lumii în care trăiesc. Elevii trebuie să înveţe să se autoaprecieze, să 

realizeze singuri valoarea lor și să-și recunoască abilităţile și modul în care își vor urma visele și drumul 

în viaţă. Activitățile extrașcolare învaţă copiii despre relaţiile lor imediate cu prietenii și familia lor și îi 

iniţiază în condiţiile dezvoltării sociale, în educaţia pentru sănătate și îi ajută în dezvoltarea intelectuală.

          

            Importanţa activităţilor extrașcolare 

            În afară de studii, elevii trebuie să fie, de asemenea, conștienţi de lumea exterioară lor, de tot 

ceea ce se întâmplă în jur. Aceasta înseamnă că elevii trebuie să exceleze atât fizic cât și mental pentru 

a face faţă competitivităţii actuale. Notele și alte rezultate ale evaluărilor sunt doar o parte a cunoștinţelor 

necesare pentru a promova în clasa următoare, dar activităţile extrașcolare sunt importante, deoarece ele 

construiesc o personalitate completă și complexă, care este cerinţa de bază în educaţia mileniului trei. 

Există multe tipuri de activităţi extrașcolare, în care elevii pot participa la organizarea lor în școală sau 

în afara școlilor    .       Activitățile extrașcolare trebuie să fie 

privite ca un mod de desăvârșire, de dezvoltare emoțională, socială și intelectuală a elevilor. Aceste 

activități le permit elevilor să descopere noi experiențe, practic noi dimensiuni ale vieții reale, să le 

exploreze și să-și rezolve nedumeririle, le permite posibilitatea de a rezolva conflictele, să se angajeze 

în discuții și de a descoperi noi experiențe. Aceste activități sunt ocazia perfectă de a dezvolta relații 

inter-umane pe termen lung, având în vedere că elevii au posibilitatea să participe la cercuri împreună 

cu alții cu care împărtășesc aceleași pasiuni și interese. Ele dezvoltă creativitatea, gândirea critică și 

capacitatea de a face conexiuni între ceea ce se învață la școală și experiența lumii reale, dezvoltă un 

comportament pozitiv și ajută elevii să-și soluționeze conictele interioare, care la vârsta adolescenței nu 

sunt puține. Aceste deprinderi, împreună cu abilitățile inter-personale și profesionale pe care le obține 

elevul sunt valoroase pentru aproape orice carieră. Îmbinarea educaţiei formale, existentă în școli și licee 

pe baza programului curricular și cea extracurriculară, în unităţi școlare sau în afara acestora au ca scop 

dobândirea de către tineri a cunoștinţelor și competenţelor care să le permită continuarea educaţiei de-a 

lungul întregii vieţi.   Din paleta generoasă de activități extrașcolare, ne oprim la cele ce au 
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la bază lectura.În activitatea de atragere și implicare a copilului în lectură profesorul  poate pleca de la  

motivațiile determinante specifice fiecărui elev, motivații în funcție de factorii phsiho-sociali 

determinați: 

a. Motivația extrinsecă, a influențelor mediului, a campaniei publicitare care se face cărții, 

necesității  fiecărui individ de a fi în pas cu ceea ce e la modă etc. ; 

b. Motivația intrinsecă, dată de nevoia phsihologică de a găsi universuri compensatorii, un model 

cu care să se identifice, regăsirea unor elemente ce corespund imediatei lor experiențe personale (școală, 

societate, familie și cultură). 

           Tipul de inteligență dezvoltat este inteligența verbal lingvistică, iar ca abilitate se dezvoltă 

abilitatea de a folosi cuvintele și de a vorbi. Acest tip de inteligență este cel mai des folosit în activități 

precum: ascultarea, vorbitul, scrisul, jocul de cuvinte, explicarea unor concepte.    

 Scop: cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a 

importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşire personalităţii lor, cultivarea interesului 

pentru lectură, a simţului estetic, cultivarea unui simţ al valorilor culturale autentice. Ne dorim să-l 

transformăm pe elev într-un adevărat consumator de lectură, conştient de valoarea şi importanţa cărţii 

în desăvârşirea personalităţii lui, de rolul pe care-l ocupă cartea în relaţionarea cu lumea din jur, cu restul 

universului.           Obiective: 

➢ încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură; 

➢ cultivarea lecturii de plăcere; 

➢ formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când să citească; 

➢ dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi; 

➢ însuşirea unor instrumente de analiză şi valorizarea a operelor literare; 

➢ încurajarea aptitudinilor de creaţie literară ale elevilor talentaţi; 

➢ să fie capabil să selecteze cărţi în raport cu vârsta, aptitudinile, interesele fiecăruia; 

➢ realizarea de către fiecare elev a unui obiect, desen, tricou personalizat cu idei proprii în ceea 

ce privește modul de influențare a colegilor în direcția lecturii, un mod de promovare a unei 

cărți preferate sau autor preferat. 

         Lectura ca activitate extrașcolară poate fi realizată sub diferite aspecte: 

  CERCUL DE LECTURĂ  : Întrebați elevii fiind ce activități ar desfășura în cadrul unui cerc pentru 

a atrage cât mai mulți copii și a le trezi interesul pentru lectură, răspunsurile lor oferă următoarele soluții: 

concursuri, excursii, vizionări de filme, dramatizări, publicarea în revista școlii, întâlniri cu scriitorii, 

dar aproape fără excepție se propune dezbaterea pe marginea cărților: ,,să se schimbe păreri”, ,,să se 

organizeze dezbateri”, ,,să ne exprimăm liber opinia”. Deci dezbaterea trebuie să fie în centrul activității. 

Concluziile de lectură pot fi organizate în jurul următoarelor trei întrebări:  

1. Ce ați reținut din ceea ce ați citit?         

2. Ce sentimente v-a provocat lectura?         

3. Ce amintiri v-a trezit lectura?          
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În situația în care profesorul dorește să ofere un spațiu de libertate larg, el poate prezenta aceste întrebări 

ca linii de forță capabile să organizeze întreaga lectură, nu numai concluziile . 

PREZENTARE DE CARTE  :  Prezentarea de carte este un tip de text argumentativ ce poate fi realizat 

încă din clasa a V-a și care face parte din categoria strategiilor plurivalente și vizează simultan 

dezvoltarea unor competențe:          

        1.  de lectură (realizarea unei lecturi / relecturi orientate de o intenție);    

        2. de comunicare scrisă (construcția unui text argumentativ ce urmărește să suscite interesul 

auditorului pentru lectura unei cărți);          

         3. de comunicare orală (susținerea orală, în timp limitat, a unei alocuțiuni).   

  Prezentarea de carte propune o reprezentare succintă a conținutului unei cărti, în care sunt 

incluse și elemente de opinie personală. Orientează  lectura  înspre  surprinderea  acelor aspecte care ar 

putea stârni interesul altor persoane prin provocarea subiectului ascultător spre reconstruirea 

fenomenelor prezentate de scriitor, spre reflectarea împreună cu autorul, cu personajele operei literare. 

Ea presupune  integrarea atât în experiența de lectură, cât și în cadrul experiențelor personale a 

cititorului. 

LECTURA ÎN DOI/CONSILIER DE LECTURĂ  :  Programul presupune o activitate în perechi: un 

elev din clasa a III-a şi un elev în clasa a VII-a (elevul poate fi și mai mare), membru al cercului de 

lecturǎ şi elev practicant la clasa respectivǎ. 

ZIUA  MONDIALĂ A CĂRȚII  :  Activitatea constă în implicarea tuturor cadrelor didactice din școală 

în promovarea lecturii. Fiecare profesor indiferent de specialitate, pe 23 aprilie intră la oră cu o carte 

sub braț. Își începe ora cu cincisprezece minute dedicate promovării cărții care i-a marcat adolescența și 

pe care o prezintă  elevilor. Astfel sugestiile sale se multiplică, se transferă, devin generatoare de idei. 

Elevii își împărtășesc opiniile, în eventualitatea în care  cunosc cartea sau își prezintă preferințele de 

lectură. Impactul asupra lor este ,,un fel de schimb de experiență”, prin care au fost ,,determinați” să 

citească mai mult ca să-și ,,lărgească” universul lecturii. 

POEZII PENTRU TINE  :   Activitatea promovează studiul poeziei, descoperirea unor poeți, a unor 

poezii preferate, precum și identificareastilului personal. Pentru susținerea acestei activități, elevii 

studiază poeziile indicate la bibliografie, descoperite de ei în reviste culturale sau poeziile recomandate 

de prietenii mai mari. Aduc la școală două poezii preferate. Una o dăruiesc cuiva, cealaltă o expun la 

panou, pentru a putea fi citită de oricine. 

CĂRȚI DE VIZITĂ PENTRU  CITITORI  :  Lecturile parcurse ajută elevul la descoperirea de sine, 

la conștientizarea propriilor trăiri, aspirații, gânduri. Elevii caută în cărțile citite o trăsătură/un personaj  

care să-i reprezinte. Ei descoperă și conștientizează valorile personajelor, reflectează asupra lor și își 

construiesc prin analogie, propriul sistem de valori. Astfel realizează cărți de vizită în care își fac un 

portret de cititor prin analogie cu personajul ,,similar”. 

TOATĂ ȘCOALA CITEȘTE   :  Fiecare dintre membrii cercului a pregătit fluturași cu “ziceri” 

despre carte și lectură, pe care îi împart colegilor din școală.      
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DEZBATERI   :  Masă rotundă pe diverse teme: Cele 10 beneficii ale cititului, Cum să citești mai mult, 

Motive pragmatice pentru care cititul e o treabă bună, Proces de stabilire de prioritate între citirea unei 

cărți și vizionarea ecranizării unei cărți etc.      

PARADA PERSONAJELOR LITERARE  : Prin intermediul activității se va stimula 

comportamentul participativ al copiilor, se va dezvolta capacitatea artistică a acestora și modul cum 

elevii gândesc să ilustreze personaje cu care ar dori să se întâlnească, așa cum și le imaginează ei. Copiii 

vor avea prilejul de a își manifesta imaginaţia, creativitatea artistică, disponibilităţile în plan afectiv şi 

aptitudinile imaginative în domeniul vestimentar. 

CARTEA ÎN CARE AȘ VREA SĂ LOCUIESC   :     După ce fac alegerea cărții/ autorului preferat, 

a citatelor motivaționale, elevii le pot inscripționa în clasă. Se urmărește creativitatea, reprezentarea 

grafică, diversitatea formelor de exprimare, spiritul de umor, cultivarea disponibilităţilor practice ale 

copiilor: cel mai estetic argument, cel mai haios, cel mai critic, cel mai complet, cele mai frumoase 

citate, cele mai frumoase creații, cel mai personalizat argument. 

Rezultate aşteptate ale activităților extrașcolare: 

➢  expoziție cu materiale realizate; 

➢  liste de lecturi suplimentare recomandate/ propuse de elevi pentru elevi pe ani de studiu; 

➢  album foto; 

➢  culegeri de citate/ recenzii cărți/ filme recomandate; 

➢  îmbogăţirea cunoştinţelor despre artă şi creație literară; 

➢  valorificarea potenţialului creativ al copiilor; 

➢  sporirea interesului elevilor pentru lectură; 

➢  formarea elevilor ca cititori pe tot parcursul vieţii; 

           Rezultatele preconizate ale activității vizează aplicarea cunoştinţelor corecte referitoare la diferite 

aspecte ale parteneriatului şi formarea de noi capacităţi şi competenţe. Utilizând diferite strategii de 

învăţare şi consiliere, activităţile desfăşurate cu grupul ţintă vor reuşi să consolideze deprinderile de 

comunicare și de lucru în echipă, să contribuie la exersarea unor tehnici de documentare, să  încurajeze 

abordarea interdisciplinară, să creeze cadrul de manifestare a creativității elevilor, să creeze condiții 

pentru implicarea într-o nouă activitate (artistică, de marketing etc.), să contribuie la recreerea și 

destinderea participanților. 

           Abilități dezvoltate: activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul  

în echipă, colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, 

toleranța față de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a 

critica constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 

extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai variate 

situații de viață. 
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ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ 

 

     Prof.Floarea Sărmașiu 

 

Șc.Gimnazială “Simion Lazăr”Lunca Mureșului,Alba 

 

 

 

            Cât din viaţa noastră este lucrarea propriei noastre voinţe şi cât este produsul unei forţe 

superioare,independente de noi ? 

           Dacă medităm cu atenţie asupra existenţei omului în lumea aceasta,observăm că fiinţa umană 

nu are şansa de a-şi alege o anumită “condiţie”pe pământ.Astfel,nu am putut opta între a ne naşte băiat 

sau fată,alb sau negru,sărac sau bogat,sănătos sau cu handicap.Nu am hotărât în ce loc să ne naştem pe 

acest pământ;nu am putut opta între a ne petrece copilăria în familia unui miliardar american sau într-

un trib din Africa.Nu am hotărât nici măcar în ce religie să fim botezaţi şi pe care ulterior să o 

mărturisim,ci ,cel mai adesea,am adoptat-o prin naştere pe aceea a societăţii sau a grupului uman în 

care ne-am născut.Toate acestea ne fac să observăm că unul din “dat”-urile fundamentale ale condiţiei 

umane este acela de a fi o fiinţă condiţionată contextual,limitată de circumstanţele unui anumit context 

de viaţă pentru care nu a optat,ci care i-au fost hotărâte de un “Altcineva”.Fiinţele umane sunt 

“expediate”prin naştere într-o lume care nu este opera lor,multe lucruri fiind hotărâte”pentru” ele,şi 

totuşi”fără ele. 

       Şansa mare care ni se oferă este aceea de a alege o anumită modalitate de a face faţă situaţiilor în 

care viaţa pământească ne angajează începând cu naşterea şi până la moarte. 

      Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale.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 

extrațcolară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 

formarea personalităţii tinerilor.Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor 

curriculare cu cele extrașcolare, iar parteneriatul educaţional,  proiectele educationale, ca set de 

intervenţie complementară, apar ca o necesitate. 

    Integrarea școlară constituie o măsură esențială a incluziunii sociale, a formării individuale în cadrul 

învățământului de masă, crescând semnificativ șansele elevilor romi și neromi din medii dezavantajate 

de a se integra în comunitate și de a-și îmbunătăți capacitățile de comunicare și socializare. Succesul 

incluziunii sociale depinde direct de gradul de pregătire a cadrelor didactice implicate în procesul de 

incluziune și de colaborarea dintre actorii sociali: Școala Gimnazială ,,Simion Lazăr,,Lunca Mureșului  

și autoritățile locale. Scopul acestui curriculum este acela de a genera integrarea școlară prin 

"învățarea împreună"  a cadrelor didactice – elevilor – comunității locale pentru creșterea calității 

educației și a performanțelor școlare, precum și pentru promovarea competențelor sociale pozitive în 

mediul rural. 

    Unul dintre proiectele derulate de școala noastră care sprijină îmbunătățirea calității procesului de 

predare-învățare prin activități centrate pe elev a fost  proiectul “Învățăm împreună “,  în cadrul căruia 

ne-am propus următoarele competențe  : 

 

COMPETENȚE CADRU: 

1. Cunoaşterea unor concepte privind normele unui comportament moral-civic în comunitate. 

2. Dezvoltarea unor atitudini de viaţă proactivă și democratică în mediul cunoscut. 

3. Exersarea competenţelor dobândite și implicarea responsabilă în comunitatea aflată în schimbare. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 
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COMPETENȚE Activitate de învăţare 

1.Cunoaşterea unor concepte privind normele de comportament moral-civic în comunitate. 

1.1. Identificarea unor trăsături morale pozitive 

ale persoanelor din grupurile sociale din care 

provin; 

1.2. Explorarea unor norme morale care 

reglementează relaţiile cu ceilalţi oameni; 

1.3. Conştientizarea influenţelor grupului asupra 

membrilor acestuia; 

1.4. Adoptarea unei atitudini pozitive faţă de 

sine şi cei din jur; 

Realizarea în grup a unor mesaje pro şi contra 

privind tipurile de relaţii dintre membrii unui 

grup, pe baza unor povestiri; 

Exerciţii de alcătuire a unor povestiri pornind de 

la proverbe despre comportament moral civic; 

Jocul de rol care presupune exersarea unor 

comportamente moral-civice în contexte 

familiare: familie, şcoală, grup de prieteni; 

Identificarea de către elevi a necesităţii unor 

comportamente care au la bază valori pozitive 

(de exemplu: Ce te face fericit?); 

2. Dezvoltarea unor atitudini de viaţă proactivă și democratică în mediul cunoscut. 

2.1. Cooperarea cu ceilalţi pentru realizarea 

unor schimburi de idei și experiențe; 

2.2. Adoptarea unor atitudini pozitive faţă de 

sine şi faţă de cei din jur; 

2.3. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în 

contexte şcolare şi extraşcolare; 

2.4. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de 

schimbare; 

Exerciţii de argumentare a acordului ( bazat pe 

toleranţă, cooperare) şi a dezacordului faţă de 

comportamente conflictuale; 

Jocuri de rol; 

Exerciţii de exemplificare a unor comportamente 

moral- civice în şcoală, familie, grup de prieteni 

pornind de la povestiri, imagini, proverbe; 

Simularea alegerii reprezentantului clasei în 

Consiliul elevilor din şcoală; 

Interacţiuni verbale folosind strategii simple de 

ascultare activă şi exersarea unui comportament 

civilizat; 

3. Exersarea competenţelor dobândite și implicarea responsabilă în comunitatea aflată în 

schimbare 

3.1. Manifestarea disponibilităţii pentru 

participare civică şi pentru exercitarea calităţii 

de elev şi de cetăţean; 

3.2. Participarea la nivel de clasă, şcoală, 

comunitate locală, în proiecte simple, pe diferite 

teme; 

3.3. Relaţionarea pozitivă în grupuri mici pentru 

rezolvarea unor sarcini simple de lucru; 

3.4. Respectarea valorilor în vederea participării 

la formarea unei comunităţi democratice; 

Rezolvarea prin cooperare a unor sarcini, în 

diferite contexte ale vieţii cotidiene (familie, 

şcoală, comunitate); 

Implicarea la nivel de clasă, şcoală sau de 

comunitate locală în realizarea unor  proiecte: 

voluntariat, acţiuni de protejare a mediului; 

Jocuri de rol ce presupun asumarea de drepturi şi 

îndatoriri pentru copii care provin din grupuri 

entice, culturale, sociale, diferite; 

Realizarea unor colaje care ilustrează norme 

morale; 

Recunoaşterea respectării/ încălcării unor norme 

morale pornind de la contexte familiare elevilor 

(proverbe, poveşti, comportamente ale copiior şi 

ale adulţilor); 

 
CONȚINUTURILE  ÎNVĂȚĂRII. ORGANIZAREA TEMATICÃ 

 

Nr. 

crt. 

Tema 

propusă 

Obiective Metode 

interactive noi 

folosite 

Forma de 

organizare 

Mijloace și 

materiale 

didactice 

1. Nouă ne 

pasă! Ţie îţi 

pasă? 

-să respecte 

diferenţele dintre 

persoane; 

- să întocmească o 

listă cu valori 

-conversaţia 

euristică; 

-dezbaterea de tip: 

PRO ŞI CONTRA; 

- frontal ; 

-  pe grupe ; 

-Observaţie 

directă; 

-foi A4; 

-foi flipchart; 

-markere; 
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morale și  să și le 

asume: respect faţă 

de sine și ceilalți,  

față  de comunitate, 

dreptate, egalitate; 

-învăţarea prin 

descoperire; 

-fişe de lucru; 

2 Noi și 

comunitatea 

noastră ! 

- să manifeste 

disponibilitate în 

implicarea civică; 

- să coopereze cu 

ceilalţi în vederea 

exercitării cetăţeniei 

active; 

-organizatorul 

grafic; 

-conversaţia 

euristică; 

-învăţarea prin 

cooperare; 

-dezbaterea de tip: 

pro şi contra, 

-activitate 

individuală 

îmbinată cu 

activitatea 

pe grupe şi 

cu cea 

frontală; 

-harta 

comunității; 

-foi flipchart; 

-markere; 

- fişă; 

-eseul de 5 

minute; 

3 Spune ”DA” 

unei vieți 

fericite ! 

- să adopte atitudini 

pozitive față de sine 

și față de cei din jur; 

-să relaționeze bine 

cu ceilalți; 

-să coopereze optim 

în realizarea unor 

sarcini; 

- Colaj; -individual; 

-pe grupe ; 

-frontal ; 

-foi flipchart; 

-markere; 

- reviste; 

-ziare; 

-carioci; 

4 Setat să fiu 

responsabil! 

-să explice termeni 

civici: reguli, legi, 

drepturi, 

responsabilități; 

-să exerseze un 

comportament  

responsabil și  

asumat; 

-jocul didactic; 

-conversaţia 

euristică; 

-colajul; 

-explicația; 

- pe grupe; - reviste ; 

-foarfeci ; 

-lipici ; 

-foi flipchart; 

-markere; 

-fişe de lucru; 

5 Schimbarea 

eşti tu! 

- să dezvolte o 

atitudine deschisă 

față de schimbare; 

- să identifice cele 

mai bune modalități 

de corectare a unui 

comportament 

indezirabil; 

-să conştientizeze 

necesitatea unei 

schimbări în 

comunitate; 

- conversaţia 

euristică; 

-învăţarea prin 

descoperire; 

-povestirea; 

-frontal; 

-pe grupe; 

-foi A4; 

-foi flipchart; 

- markere; 

-fişe de lucru; 

-imagini; 

  

 

  Prin participarea comună a elevilor, cadrelor, părinților și autorităților locale la realizarea proiectului, 

fiecare a înțeles că acesta este “al nostru, al comunității”. 

    În loc de concluzie ne întrebăm dacă putem să ne imaginăm acum școala fără asemenea proiecte 

,fără activități extrașcolare. Categoric nu !  Activitățile desfășurate ne-au schimbat în bine pe toți. Ni s-

a  schimbat felul de a gândi,  de a comunica, de a interrelaționa. Am înțeles că “sufletul succesului este 

acela de-al lăsa pe tânăr să zboare spre zări necunoscute “. 
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PROIECT  DIDACTIC 

Prof. înv. primar HEREȘANU ILDIKÓ  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ 

 

CLASA: a IV-a  

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 

DISCIPLINA: Geografie                                             

UNITATEA TEMATICĂ: România – elemente de geografie regională 

SUBIECTUL: Caracterizarea judeţului Mureș 

TIPUL  LECŢIEI: dobândire de noi cunoștințe 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

2.2. Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte discipline (științe ale naturii, istorie, științe sociale) în descrierea și explicarea realității 

înconjurătoare 

2.3. Identificarea unor fenomene și procese cu caracter geografic din mediul înconjurător al orizontului local, al regiunii, țării și continentului 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 - Să recunoască formele de relief din județul Mureș și din localitatea natală;  

O2 - Să identifice vecinii județului;  

O3 - Să recunoască apele, vegetația și fauna județului;  

O4 - Să identifice municipiul reședință de județ, municipiile, orașele județului și comunele învecinate cu localitatea natală;  

O5 - Să identifice principalele resurse naturale și ramurile industriale importante ale județului; 

O6 - Să localizeze pe hartă principalele obiective turistice din județ. 

RESURSE: 

a) Procedurale: conversaţia, tehnica Termeni-cheie în avans, explicaţia, metoda Mozaicul (JIGSAW), învăţarea prin descoperire, învățarea reciprocă, lucrul 

cu harta, metoda Lapbooking;   

b) Materiale: table interactivă,  harta județului Mureș, indicator, șablon, fișe, lapbook 

c) Organizatorice: frontal, individual, pe grupe 
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Ob. 

op. 

ETAPELE LECŢIEI 

(dozare) 
DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

RESURSE 

Evaluare 
Materiale Procedurale 

Organiza-

torice 

 

1. Moment 

organizatoric 

(1 min.) 

Pregătirea materialelor necesare pentru desfăşurarea lecţiei. 

Stabilirea ordinii şi disciplinei. 

Materiale 

necesare 
Conversaţia Frontal  

 

2. Captarea atenţiei 

(2 min.) 

Elevii sunt împărțiți în 5 grupe. 

Fiecare grupă extrage din „Cutiuța călătoare” un jeton cu un termen-

cheie. Utilizând softwear-ul Google Earth elevii sunt solicitați să 

reactualizeze cunoștințele anterioare, care au legătură cu tema care 

urmează să fie studiată: 

PĂMÂNT - EMISFERĂ - EUROPA - ROMÂNIA - JUDEȚ 

Jetoane cu 

termeni-cheie 
Explicația Frontal   

 

3. Reactualizarea 

cunoștințelor 

(5 min.) 

Se poartă o discuție despre  cunoştinţele dobândite anterior: 

 Ce știm despre planeta Pământ? 

 Care este cel mai nordic/sudic punct al Terrei? 

 Câte continente sunt pe planeta Pământ? 

 Unde este situat continentul Europa? 

 Unde se situează România în Europa?  

 Ce fel de țară este România? 

 Cum este împărțit teritoriul României? 

Softwear-ul 

Google Earth 
Conversaţia Pe grupe 

Aprecierea 

verbală 

 4. Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

(2 min.) 

Se anunță titlul lecției și obiectivele pe înțelesul copiilor. 

Caracterizarea județului Mureș 
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O2 

 

 

O1 

O3 

 

 

O3 

 

 

O4 

 

 

 

5. Dirijarea 

 învățării 

(15 min.) 

 

 Elevii din fiecare grupă vor primi  câte o fişă de învăţare numerotată de 

la 1 la 6. Fişele cuprind părţi ale unei unităţi de cunoaştere.   

 Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de 

experţi:  „EXPERŢII 1”, „EXPERŢII 2” ş.a.m.d.   

Urmează învăţarea prin cooperare a părţii care a revenit grupului: elevii 

citesc, discută, apoi completează fișele. (Anexa 2) 

 Se revine în grupul iniţial şi se predă secţiunea studiată celorlalţi 

membri. 

ACTIVITĂȚILE PE GRUPE 

1. Harta administrativă a României 

Cu ajutorul hărții, elevii vor completa așezarea geografică și numele 

vecinilor județului Mureș.  

2. Harta fizică a județului Mureș 

Vor observa formele de relief ale județului, vor localiza pe hartă 

unitățile de relief, apoi vor numi animalele din județul nostru, dar și 

vegetația în funcție de zonarea altitudinală. 

3. Harta hidrografică a județului Mureș 

Vor numi apele curgătoare care străbat județul, apele stătătoare, dar și 

cele din localitatea natală. 

4. Harta administrativă a județului Mureș  

Un elev va căuta cu “lupa magică“ municipiile și orașele din județul 

Mureș. Se discută despre numărul populației județului și structura 

etnică. 
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O5 

 

 

 

O6 

 

5. Harta resurselor naturale a județului Mureș  

Sunt enumerate principalele resurse naturale ale județului, apoi se 

discută despre principalele ramuri economice / activități pe care le 

desfășoară oamenii. 

6. Harta turistică a județului Mureș 

Vor fi enumerate activități de petrecere a timpului liber. Astfel vor 

observa pe harta turistică a județului principalele obiective turistice 

care sunt vizitate de turiști. 

 

 

 

 

Harta 

Fișă 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Lucrul cu 

harta 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

O1  

O2 

O3 

O4 

O5 

6.  Obținerea 

performanței 

(20 min.) 

Elevii vor completa piesele lapbook-ului cu informațiile 

descoperite/cunoștințele dobândite în timpul activității. (Anexa 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapbook Conversaţia 

Explicaţia 

 

Frontal 

Individual 

Modalita-

tea de 

completa-

re 

O6 

 

7.  Asigurarea 

 feed-back-ului 

(3 min.) 

Se oferă recomandări bibliografice pentru realizarea „Cărții de vizită 

a județului Mureș”. 

Fișa 

completată 

Conversația 

Explicația  
Frontal 

Aprecierea 

verbală 

 8.  Încheierea 

activităţii 

Fac aprecieri generale asupra modului de desfăşurare a lecţiei  şi 

asupra implicării elevilor.  
 Conversaţia 

 

Frontal 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE- GHID DE BUNE PRACTICI 

EDUCATOARE: POP GABRIELA ANA 

G.P.P. ,,ION CREANGĂ”- BAIA MARE, MARAMUREȘ 

NIVEL PREȘCOLAR 

 

Argument: Educaţia preşcolară asigură dezvoltarea copilului în plan intelectual, socio-afectiv şi 

psiho-motric, ţinând cont de particularităţile specifice şi de vârsta acestuia. Copilul se va adapta treptat 

acestui sistem, îmbogăţindu-și experienţa de viaţă prin activităţile specifice derulate zi de zi. Prin activitățile 

pe care le aplicăm zilnic în practica cu preșcolarii urmărim ca aceştia să evolueze social, să-şi cultive 

comportamente morale, cu intenţia de a stimula capacitatea atențională, învăţarea şi dezvoltarea personală 

încă de la vârstele timpurii. 

Activitățile extracurriculare sunt desfășurate în grădiniță în afara activităților obligatorii sau în afara 

grădiniței dar sub directa îndrumare a educatoarei. Au o deosebită influență formativă, copiii dobândesc 

multe cunoștințe despre munca omului și condițiile de viață, despre plante și animale, succesiunea 

anotimpurilor, frumusețile și bogățiile țării, trecutul istoric al poporului nostru, etc. 

 Acțiunile turistice (plimbări, excursii, vizite) contribuie la îmbogățirea conținutului jocurilor, sunt 

mijloc de a prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale țării, motivează conduitele morale și civice ale 

copiilor, le captează atenția și le menține buna dispoziție. 

 Activitățile periodice pe care le desfășurăm la Muzeul Județean de Artă Baia Mare sunt experiențe 

inedite și fericite pentru copii, pentru că prin organizarea lor învață să iubească muzeul, să îl privească ca 

pe un spațiu ludic în care doresc mereu să revină. De fiecare dată activitățile au avut două momente: - vizita 

în galeriile muzeului, în cadrul căreia un specialist a însoțit grupul și i-a îndrumat pe copii să observe operele 

de artă, să comunice celorlalți ce simt și văd; și activitatea practică în Atelierul de creație, unde același 

specialist le prezintă copiilor diferite tehnici de lucru pe care le aplică sub directa îndrumare, fiind astfel 

încurajat interesul copiilor pentru educația estetică, creativă și analiza produselor artistice. Valoarea acestor 

experiențe și rolul lor educațional ocupă un loc central, creând legături puternice între copii, muzeu și 

muzeografi. 

Plan de acțiuni- Activitate extracurriculară 

Denumirea activității: ,, La muzeu”; data: 15. 12. 2019 

 Loc de desfășurare: Muzeul Județean de Artă- Baia Mare 

 Scop: Cultivarea intereselor copiilor pentru activitățile de desen, pictură, modelaj, stimulând 

capacitatea de exprimare liberă a impresiilor, emoțiilor, sentimentelor trăite de ei prin observarea operelor 

de artă existente într-un muzeu. 
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 Obiective: -să observe opere de artă (picturi, desene) din patrimoniul național și universal, din 

expoziții, muzee; să-și dezvolte spiritul de protejare al acestor opere; să observe culori, poziții, nuanțe în 

operele expuse; să asculte și să fie interesați de explicațiile și îndrumările ghidului 

 Participanți: 25 copii preșcolari, educatoarele grupei, îngrijitoarea și părinți voluntari 

 Rezultate obținute: Impresii pozitive ale copiilor cu privire la cunoașterea operelor naționale de 

artă  existente în muzeu, interesul pentru semnificația picturilor, dorința de revenire în vizită. 

 Desfășurarea activității: Preșcolarii grupei mijlocii Step by Step împreună cu educatoarele și părinți 

voluntari au participat la o acțiune de observare și cunoaștere a operelor artistice de la Muzeul Județean de 

Artă- Baia Mare. Această acțiune cu titlul ,,La muzeu” a avut rolul de a conduce și îndruma copiii pe căile 

cunoașterii operelor de artă exprimate prin pictură, desen sau sculptură. Muzeografii ne-au întâmpinat cu 

bucurie, ne-au condus prin încăperile din muzeu și ne-au oferit explicații pe înțelesul nostru cu privire la ce 

se află expus și depozitat în această instituție. Am vizitat Atelierul lui Moș Crăciun iar copiii au rămas 

impresionați de multitudinea de obiecte și materiale necesare pentru confecționarea de jucării pentru copii. 

 La finalul activității copiii au fost apreciați pentru participare, au primit aplauze pentru colaborare 

și surprize dulci.  

Activitățile desfășurate la Biblioteca Județeană ,,Petre Dulfu” din Baia Mare prezintă pentru copii 

un interes deosebit, transpunându-i în lumea basmelor și poveștilor. Majoritatea poveștilor au fost cunoscute 

de către copii, noutatea constând în modul de prezentare, persoanele care prezintă și mijloacele utilizate. 

Plan de acțiuni- Activitate extracurriculară 

Denumirea activității: ,,Misterele cărților”- ,,Puișorul”- poveste pe covorul fermecat 

 Data: 20. 02. 2020 

 Loc de desfășurare: Bibliteca Județeană Petre Dulfu- Baia Mare 

 Scop: Dezvoltarea limbajului prin îmbogățirea vocabularului cu noi cuvinte, consolidarea 

deprinderii copiilor de a se exprima corect din punct de vedere gramatical. 

 Obiective: -să asculte cu atenție conținutul poveștii; să enumere cel puțin două elemente 

componente ale imaginii, făcând referire la tabloul prezentat; să descrie în cuvinte proprii acțiunea întâlnită 

în poveste. 

 Participanți: 25 copii preșcolari, educatoarele grupei, îngrijitoarea și părinți voluntari 

 Rezultate obținute: Impresii pozitive ale copiilor cu privire la mesajul transmis prin poveste. 

 Desfășurarea activității: Preșcolarii grupei mijlocii împreună cu educatoarele, îngrijitoarea și 

părinți voluntari au participat la o activitate din cadrul Proiectului- ,,Misterele cărților” desfășurată la 

Biblioteca Județeană Petre Dulfu. Copiii s-au așezat lângă covorașul fermecat, iar bibliotecara T. Adina, a 

scos pe rând din săculețul fermecat elementele din poveste, așezându-le în ordinea în care se derula 

povestea. Copiii au participat cu mare atenție, au adresat întrebări și au primit răspunsurile potrivite. 
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 Activitatea s-a finalizat prin povestirea pe scurt de către copii, prin recunoașterea personajelor 

principale și prin descrierea lor, s-a repetat titlul poveștii pentru consolidare. Aprecierile pozitive și 

aplauzele au marcat punctul final. 

Activități de tip outdoor. Copiii mici, sunt atrași de natura înconjurătoare prin frumusețea ei, varietatea 

colorilor, formelor, sunetelor și mirosurilor; în natură capătă o mare paletă de cunoștințe, își însușesc noi 

atitudini față de fenomenele întâlnite, își satisfac multe curiozități referitoare la plante, animale, insecte, păsări, 

fructe, legume sau munca oamenilor. De aceea este oportun să organizăm plimbări, excursii, vizite pe jos sau 

cu mijloace de transport în perioada activităților didactice liber- alese pentru că ele constituie un mijloc de 

recreere, destindere, asimilare de noi cunoștințe, reactualizarea și consolidarea celor însușite, un mijloc mai 

ușor de îmbogățire a vocabularului și de exersare a comunicării orale a copiilor preșcolari. Activitățile de tip 

outdoor desfășurate în mare parte cu ajutorul necondiționat al părinților au contribuit și contribuie la formarea 

trăsăturilor morale ale copiilor, ei se obișnuiesc cu reguli de comportare civilizată în grup, devin mai ascultători, 

li se dezvoltă spiritul de organizare și de ordine față de tot ce-i înconjoară, îi ajută la formarea intelectuală, le 

formează patriotismul, dragostea față de muncă, le dezvoltă simțul estetic și le întărește sănătatea. 

Activitățile educației de tip outdoor de desfășoară întotdeauna în natură și nu au ca finalitate rezultate 

de forma diplomelor sau stimulentelor palpabile, ci produse vizibile la nivelul comportamentului copiilor, 

au aspecte pur practice, informale și experiențiale care asigură dezvoltarea personalității copiilor. 

Plan de acțiuni: Activitate educativă- Educație pentru petrecerea timpului liber 

Denumirea activității: ,,Cu gândul la strămoşii noştri”; data: 28. 11- 2019 

Loc de desfășurare: ,,Muzeul satului” 

Scop: Cunoașterea unor obiective turistice şi de artă naţională; cunoaşterea unor tradiţii şi obiceiuri 

specifice satului si portului românesc maramureşean. 

Obiective: să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi participanţi 

la vizită; să ia parte la discuții organizatorice cu privire la obiectivele turistice vizitate; să adreseze întrebări 

referitoare la obiectele necunoscute întâlnite în muzeu. 

Număr participanți: 25 copii preșcolari, educatoarele grupelor, îngrijitoarea, părinții preșcolarilor  

Rezultate obținute: Impresii pozitive ale copiilor cu privire la acțiunea desfăşurată în cadrul vizitei la 

Muzeul Satului, familiarizarea cu noi obiceiuri şi tradiţii specifice zonei. 

Desfășurarea activității: Grupa mijlocie Step by Step alături de educatoarele grupei, îngrijitoare şi părinţi 

voluntari au participat la vizita organizată la Muzeul Satului.  

Preşcolarii au avut şansa de a observa diferite case din secolele trecute, fiind surprinşi de diferenţele 

mari întâlnite din punctul de vedere al constructiei și funcționalității lor. Copiii au observat diferite obiecte 

nemaivăzute folosite fie pentru gătit, fie pentru lucrările agricole.  
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 Copiii au fost foarte încântaţi pe tot parcursul vizitei, adresând diferite întrebări despre cele 

observate. 

Plan de acțiuni: Activitate educativă- Educație pentru petrecerea timpului liber 

Denumirea activității: ,,Animalele sunt prietenele noastre”; data: 18. 10. 2019 

Loc de desfășurare: Centrul de echitație Curtuiușu Mare 

Scop: Informarea copiilor asupra modului de îngrijire și creștere a animalelor domestice și de agrement. 

Obiective: să respecte indicațiile referitoare la îngrijirea, hrănirea sau călărirea animalelor; să participe la 

activitățile organizate în grup. 

Număr de participanți: 25 copii preșcolari, educatoarele grupei, îngrijitoarea, părinți voluntari 

Rezultate obținute: Impresiile copiilor despre animale, îngrijirea lor, hrănirea, locul și modul în care cresc. 

Desfășurarea activității: Grupa mijlocie Step by step, alături de ducatoare, îngrijitoare și părinți voluntari 

au organizat o excursie la Centrul de echitație de la Curtuiușu Mare. Aici copiii au avut ocazia sa observe 

modul de îngrijire și creștere al animalelor, în special al cailor. Au văzut unde dorm, ce mănâncă, cum 

trăiesc diferite rase de cai. În curtea special amenajată, copiii au avut șansa să călărească; această experiență 

de  neuitat i-a impresionat, motivat, dorindu-și să mai revină aici. De asemenea, în curtea amenajată copiii 

au avut ocazia să tragă cu arcul cu săgeți din plastic, să se joace cu popicele, fotbal în nisip, s-au întrecut 

având picioarele în sac iar apoi s-au odihnit în hamace. 

Activitățile s-au încheiet cu o scurtă plimbare prin împrejurimi și cu întoarcerea spre casă. 

Grădiniţa, ca primă instituţie de educaţie organizată, va continua formarea copilului începută în 

familie, cu ajutorul şi prin competenţa educatoarelor, care vor sesiza înclinaţiile copiilor, vor cunoaşte 

modul de funcţionare al intelectului copiilor, vor descoperi sensibilităţile, dificultăţile pe care le întâmpină, 

pentru ca în acest fel să poată aprecia şi să facă predicţii asupra fiecărui copil, să-i deschidă drumuri 

formative în direcţia înclinaţiilor potrivite.                   

 Învăţământului preşcolar îi revin sarcini importante în pregătirea copiilor pentru şcoală; a-i pregăti 

pentru şcoală înseamnă a-i înarma cu acele achiziţii, capacităţi, aptitudini şi abilităţi care să-i ajute în 

cunoaşterea lumii înconjurătoare. Educaţia preşcolară nu se reduce numai la pregătirea intelectuală, ci 

vizează educaţia simţurilor, controlul atenției, a comportării civilizate, a stăpânirii de sine, a creativităţii, 

formarea unei atitudini pozitive faţă de sine, de semeni, faţă de adulţi şi mediul ambient.  

Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de 

învăţare; descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi, a autonomiei și dezvoltarea unei imagini 

de sine pozitive; sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini 

necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii; acestea sunt chiar obiectivele generale ale 

educaţiei timpurii. (Metodica Predării Activităţilor Instructiv- Educative în Grădiniţa de copii, pag. 4).  
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

Învățarea socială și emoțională – Baza succesului în școală și în viață 

Prof. înv. primar, BĂRGĂOANU LAURA DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERĂEȘTI - NEAMȚ 

 

 

Argument 

 ,,Copiii cresc zâmbind; copiii cresc în joacă; ei cresc folosind culorile şi dând crezare poveştilor 

care se termină cu bine. Când violenţa le şterge zâmbetul sau le opreşte joaca sau schimbă culorile în 

negru şi face poveştile de necrezut, copiii nu mai cresc pe dinăuntrul lor.” 

(Dr. Cristian Andrei)  

 

            Învățarea socială și emoțională este un proces prin care copiii și adulții dobândesc și aplică efectiv 

cunoștințe, atitudini și aptitudini necesare pentru a înțelege și gestiona emoții, pentru stabilirea și 

îndeplinirea obiectivelor, pentru a percepe și a arăta empatie, pentru stabilirea de relații pozitive și luarea 

de decizii responsabile.  

Programele de dezvoltare a inteligenţei socio-emoţionale sunt utile la orice vârstă. Adaptarea 

socială respectiv adaptarea la ceilalţi se face, de fapt, pe tot parcursul vieţii, suntem într-un continuu proces 

de adaptare, începând de la vârstă foarte mică până la vârsta adultă târzie. Totuşi, considerăm importantă 

ideea că învățarea socială și emoţională ar trebui începută cât mai devreme, ştiut fiind că un copil poate 

internaliza scheme disfuncţionale de comportament începând din copilaria mică, scheme care îi pot afecta 

dobândirea controlului emoţional, respectiv autoreglarea. Corectarea acestor scheme, precum şi ajutarea 

copiilor în a identifica şi a înţelege emoţiile lor şi ale celorlalţi poate fi o “piatră de hotar” pe drumul 

dezvoltării lor ca adulţi adaptaţi social.  

Competențele de bază ale învățării socio-emoționale  

Conștiința de sine se referă la capacitatea de a recunoaște propriile sentimente și gânduri și modul 

cum influențează acestea propriul comportament. Aceasta include evaluarea cu acuratețe a punctelor forte 

personale (dar și provocările și limitările), stabilirea de obiective realiste și cultivarea încrederii în sine și a 

unui optimism întemeiate. 

Autocontrolul este capacitatea cuiva de a-și controla emoțiile, gândurile și comportamentul în 

diferite situații. Aceasta include aptitudini și strategii pentru gestionarea lipsei de recunoaștere, pentru 

gestionarea stresului, controlul impulsurilor, automotivarea și atingerea obiectivelor personale și 

academice. 
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Conștiința socială se referă la capacitatea de a accepta punctul altora de vedere și de a empatiza 

cu ceilalți, inclusiv cu cei care provin din alte medii și alte culturi. Conștiința socială include înțelegerea 

normelor etice și sociale de comportament și recunoașterea resurselor familiei, ale școlii și ale comunității.  

Aptitudinile relaționale se referă la capacitatea de stabilire și menținere a unor relații sănătoase și 

pline de satisfacții, inclusiv cu cei de diverse individualități sau grupuri. Abilitățile relaționale includ 

cunoașterea modului de a comunica clar, o bună ascultare, cooperarea cu ceilalți, rezistența la presiunea 

socială negativă, negocierea constructivă a conflictelor și apelarea la ajutor atunci când este nevoie.  

Luarea de decizii responsabile este abilitatea de a face alegeri constructive referitoare la 

comportamentul personal și interacțiunile sociale, inclusiv așteptările de la școală și viață, pe baza 

standardelor etice, a preocupărilor de siguranță personală, a normelor sociale și pe baza evaluării realiste a 

consecințelor diverselor acțiuni. Deciziile responsabile reflectă preocuparea pentru binele personal și al 

celorlalți.  

Implementarea acestui proiect presupune optimizarea comportamentului elevilor. Prin implicarea 

părinţilor şi a profesorilor încercăm asigurarea întăririlor pozitive pe termen lung pentru a menţine motivaţia 

copiilor de a continua comportamentele dezirabile social şi a reduce cât mai mult posibil gandirea irationala 

si  comportamentele dezadaptative. 

 

Scopul proiectului  

Pregătirea copiilor în confruntarea cu stresorii și provocările vieții prin activități de dezvoltare personală, 

emoțională, socială și cognitivă. 

 

Obiective  

1. Să dezvolte aptitudinile referitoare la conștiința de sine și autocontrol pentru atingerea succesului 

în viață și la școală; 

2. Să utilizeze aptitudinile referitoare la conștiința socială pentru creearea și întreținerea de relații 

pozitive; 

3. Să demonstreze aptitudinile referitoare la luarea deciziilor și la comportament în context personal, 

la școală și în comunități; 

4. Să dezvolte abilități de învățare necesare recuperării unor probleme de limbaj și comunicare și 

dificultăți de învățare. 

 

Echipa de proiect: 

Prof. înv. primar Laura Bărgăoanu – Școala Gimnazială, Comuna Gherăești  

Psih. Mihaela Bob – psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională 
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Grupul țintă:  

20 de elevi din clasa pregătitoare B de la Școala Gimnazială, Comuna Gherăești și părinții acestora  

 

Beneficiari: Părinții și copiii  

 

Resurse: umane - prin contract de voluntariat (Cabinet individual de psihologie) 

 

Descrierea proiectului: 

a) Perioada de implementare: 3 luni în perioada octombrie 2019 – mai 2020 (câte două activități 

lunar conform calendarului). 

b) Cine va derula activitățile: învățătorul clasei în colaborare cu un psiholog școlar (cu care a fost 

încheiat  un contract de voluntariat) 

c) Rolul activităților:  

Activitățile propuse atât pentru părinți cât și pentru copii sunt structurate pe trei mari teme: emoții și 

comportamente, stimă de sine și comunicare interumană. Pornind de la situații din viața cotidiană și 

filmulețe vizionate, părinților li se vor explica modalități prin care își pot sprijini copiii astfel încât aceștia 

să își exprime cu ușurință emoțiile și să le gestioneze în funcție de context pentru a avea comportamente 

pozitive, să își formeze abilități de comunicare eficientă cu cei din jur și să își dezvolte încrederea în forțele 

proprii.  

Copiii vor învăța tehnici de control al emoțiilor, vor descoperi că trăiesc emoții diferite și se manifestă 

diferit în situații similare, dar că pot deține controlul indiferent de situație astfel încât să adopte cele mai 

potrivite comportamente în relațiile cu cei din jur. De asemenea elevii vor înţelege că fiecare are anumite 

abilităţi, competenţe pe care le stăpâneşte într-o anumită măsură şi le poate utiliza în anumite domenii de 

activitate. Ei vor fi conştientizaţi că îşi pot dezvolta abilităţile doar dacă îşi doresc acest lucru cu adevărat 

și că modul în care comunicăm ne ajută în crearea unor relații pozitive cu ceilalți. Totodată vor înţelege că 

în viaţă este mai bine să încercăm să rezolvăm problemele decât să le evităm şi eşecul unor încercări nu 

înseamnă incompetenţă sau lipsă de valoare. Astfel sunt schimbate convingerile iraţionale de tipul: ,,Nu pot 

face acest lucru, deci nu sunt bun de nimic”.  

 

Rezultate așteptate: 

- 20 de familii (părinți și copii) beneficiază de sprijin psihologic de  specialitate; 

- 6 activități de consiliere psihologică (3 părinți și 3 copii) 
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Diseminarea rezultatelor: 

 Proiectul și rezultatele acestuia vor fi promovate la nivel de școală și la nivel de comunitate. De 

asemenea cele mai mari beneficii vor fi remarcate la clasă prin creșterea eficienței actului educativ datorită 

sprijinului de specialitate acordat copiilor în funcție de nevoile acestora. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR  

 

Nr. 

Crt. 

Activitatea   Luna Beneficiari 

1 Învățarea socio-emoțională - beneficii noiembrie 20 de părinți 

2 Emoțiile noastre noiembrie 20 de copii 

3 Cum îi sprijinim pe copii? februarie 20 de părinți 

4 Ce pot face eu? februarie 20 de copii 

5 Relațiile cu copiii mai 20 de părinți 

6 Cum comunicăm cu cei din jur? mai 20 de copii 

 

Bibliografie: 

1. Ann Vernon, ,,Ce, cum, când în terapia copilului şi adolescentului – manual de tehnici de consiliere 

şi psihoterapie”, Ed. RTS, Cluj-Napoca, 2002 

2. Six Seconds (www.6seconds.org) – Mecanisme de a integra coeficientul de inteligenta emotionala 

in scoala 

3. Program SEL (Lions Quest) 
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PROIECT EDUCATIV 

 

“CARTEA - COMOARĂ DĂRUITĂ” 

 

vizită la  o librărie 

 

DATA ŞI DURATA VIZITEI :   

TEMA VIZITEI: “CARTEA - COMOARĂ DĂRUITĂ” 

LOCUL DESFǍŞURǍRII : Librăria Eminescu  

TIPUL VIZITEI : vizită cu caracter intuitiv  

GRUPUL ŢINTǍ:   CLASELE:  CP F 

                              cadrele didactice 

ORGANIZATORI: Prof.,   

ARGUMENT:  

     Curiozitatea nestăvilită faţă de carte, întrebările copiilor de genul: 

De unde cumpărăm cărţile? Ce vârstă au? Cât costă? Cine le vinde? Ce cărţi găsim la librărie? Ne-au 

determinat să pornim cu copiii într-o “călătorie în universal cărţilor  

 

SCOPUL PROIECTULUI:   

• stimularea interesului pentru lectură în perioada preşcolarităţii;  

• antrenarea copiilor în activităţile ,de grup, educaţionale; 

• conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educarea propriilor copii; 

• creşterea implicării părinţilor în activitatea  şcolii şi în creşterea unui mediu cald şi sigur pentru 

copil/ele 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

* să perceapă “frumuseţea” cărţii; 

* să descrie o carte; 

* să precizeze unde stau cărţile, cum le procurăm de la librărie, cine le vinde; 

* să enumere cărţile existente în librărie; 

* să ia cartea de pe raft, să o răsfoiască, apoi să o pună la loc; 

GRUP ŢINTĂ: 

* CLASELE:  CP F 
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                              cadrele didactice 

RESURSE DE TIMP:   

 RESURSE UMANE: 

• profesori ; 

• copii şcolari; 

• librar; 

 

METODE  FOLOSITE: 

- conversaţia, explicaţia, exerciţiul, povestirea, demonstraţia; 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

- deplasarea copiilor la librăria Eminescu Lugoj 

- observarea cărţilor dintr-o librărie; 

- antrenarea copiilor la discuţii despre cărţi; 

- librarul le povesteşte copiilor despre importanţa cărţilor, de unde le procură, care este procedeul 

de a  obţine cărti de la o librărie; 

- oferirea unei cărţi din partea librarului; 

- recitare de poezii şi cântece; 

 

RESPONSABILITĂŢILE CADRELOR DIDACTICE IMPLICATE ÎN PROIECT 

- mobilizarea copiilor  şi a librarului la această actvitate; 

- culegerea şi prezentarea datelor prezentate şcolarilor; 

- procurarea resurselor materiale desfăşurării proiectului; 

- întocmirea unui grafic de desfăşurare,  deoarece proiectul se desfăşoară în paralel cu activităţile 

obişnuite; 

- prezentarea tuturor informaţiilor necesare despre carte; 

- pregătirea cântecelor, poeziilor şi poveştilor prezentate; 

 

PARTENERI DE PROIECT: 

- LibrăriaEminescu  

- Librar; 
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ACŢIUNI ALE COPIILOR: 

  - descoperă, prelucrează informaţii însuşite anterior, trag concluzii, le transmit colegilor şi părinţilor; 

 -   cântă, spun poezii, povestesc, privesc cărţile şi obiectele aflate într-o librărie; 

-  răsfoiesc cărţile, le aşează pe raft;   

EVALUAREA: 

- copiii, prin acest proiect, îşi aprofundează şi sistematizează cunoştinţele despre cărţi;  

- analizează, compară, clasifică; 

- îşi formează deprinderi de răsfoire, aranjare pe raft;                                           

- implică proprii părinţi în activităţi educative; 

- prezintă un scurt program artistic; 

- trăiesc momente de bucurie şi îşi manifestă liber sentimentele; 

- cooperează ; 

- doresc să învețe  pentru a citi şi scrie cărţi; 

 

 

 

 BIBLIOGRAFIE 

1.  Oprea, Crenguţa  - Lăcrămioara – “ Strategii  didactice  interactive”, ed. a  III-a, EDP, Bucureşti,  

2008 

2. Pânișoară, Ion- Ovidiu – “ Comunicarea  eficientă”,  ediţia  a  III-a, Editura  Polirom, Iaşi, 2006 

3.  Cojocariu, Venera  Mihaela  – “ Teoria  şi  metodologia  instruirii”, EDP, Bucureşti,  2004 
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METODE CLASICE ȘI MODERNE UTILIZATE EFICIENT ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII 

COMPETENȚEI DE REDACTAREA DE MESAJE ÎN DIVERSE SITUAȚII DE COMUNICARE 

 

Prof. înv. primar, Dumitra Cioacă, Școala Gimnazială  „Alexandru Vechiu”  Zăvoaia 

Prof. înv. primar, Nicoleta Pavel, Școala Gimnazială  „Alexandru Vechiu”  Zăvoaia 

 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 

 

• TEMA: SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

• DENUMIREA ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE: 

,, COPIII, SALVATORII PĂMÂNTULUI” 

  

• SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

Evidențierea importanței Planetei Albastre pentru viața oamenilor, animalelor, plantelor, 

cunoașterea acțiunilor care pot duce la distrugerea planetei, identificarea măsurilor și acțiunilor pe care 

le pot lua oamenii privind protejarea mediului înconjurător. 

 

• COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE: 

✓ Științe ale naturii 

1.1 Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese; 

2.2 Aplicarea planului propriu propus pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător; 

3.2 identificarea unor modalități de protejare a mediului înconjurător; 

✓ Limba și literatura română 

4.2 Redactarea unor texte funcționale scurte pe suport de hârtie sau digital; 

4.5 Manifestarea interesului pentru scrierea creativă și pentru readactarea de texte informative și 

funcționale; 

✓ Arte vizuale și abilități practice 

2.2 Realizarea de compoziții la alegere, valorificând potențialul expresiv al limbajului plastic;  

2.3 Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma deesfășurării unor activități 

dominant manual, creative și ludice; 

✓ Educație civică 

1.2 Explorarea unor norme morale care  reglementează relațiile cu ceilalți oameni; 
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3.3*Participarea la proiecte cu conținut moral civic, în cadrul clasei, al școlii sau al comunității local 

• OBIECTIVE URMĂRITE: 

➢ Cunoașterea relațiilor de cauzalitate între diferite procese din natură și viața de pe pământ; 

➢ Formarea deprinderilor de protejare, conservare și dezvoltare a mediului; 

➢ Cultivarea dragostei și respectului pentru spațiul în care trăim, a frumuseților mediului 

înconjurător, 

➢ Redactarea unor texte funcționale scurte  (invitație, afișe, mesaje) pe o temă data, pentru 

promovarea unor evenimente din școală; 

➢ Redactarea unor texte creative în grup, pe o temă dată; 

➢ Comunicarea între elevi pe o diversitate de subiecte prin email (întrebări legate de tema propusă, 

modul de rezolvare a unor sarcini de grup); 

➢ Utilizarea unor exemple prin desene sugestive pentru ilustrarea unor norme de grup; 

➢ Identificarea rolului unor norme morale ca model de acțiune; 

➢ Participarea activă la realizarea unor proiecte propuse de cadrul didactic pe diferite teme; 

➢ Realizarea de expoziții tematice folosind  lucrări selectate pe diferite criterii; 

 

• STRATEGIA DIDACTICĂ 

✓ Metode și procedee: 

     Conversația, Exercițiul, Brainstorming-ul, metoda RAFT, Învățarea prin descoperire, Copacul ideilor 

,cvintetul,   

✓ Forme de organizare: 

    Individual, frontal, pe grupe 

✓ Resurse materiale: 

   Reviste, albume, atlase, laptop, flipchart 

 

• DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

✓ Metoda R.A.F.T (rol, auditoriu, formă, temă) 

 Cadrul didactic anunță tema: 

Pământul v-a transmis o scrisoare și vă roagă să vă mobilizați pentru a o face cunoscută 

elevilor din școala voastră. Are încredere în puterea voastră de a transmite mesaje tuturor copiilor și de a-i 

mobiliza  să se implice în activități de informare și protejare a mediului. 

Doamna învățătoare le citește elevilor scrisoarea: 
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Scrisoarea pământului ( sugestie) 

                                                     

Dragi copii, 

 ,,Sunt foarte bolnav. Mă amenință din ce în ce mai multe pericole. Mi se risipesc 

bogățiile. Imi mor animalele. Îmi dispar plantele. Oamenii se îmbolnăvesc sau suferă de foame. 

Stratul de aer care mă apăra de razele Soarelui se subțiază. Mă acoperă gunoaiele. Este atât de 

murdar în jur!” 

 Elevii sunt solicitați să identifice activitățile prin care pot să informeze și să mobilizeze 

colegii în desfășurarea evenimentelor; 

- Redactarea unei invitații prin care se face cunoscut evenimentul 

- Identificarea etapelor de lucru și temelor abordate 

- Organizarea colectivului pe grupe: ,,Salvatorii viețuitoarelor”; ,, Salvatorii  plantelor”; 

,,Cercetătorii fenomenelor extreme” 

 Fiecare elev își asumă un anumit rol, alegând tema și grupa dorită; 

  Lucrând individual, în perechi sau în grupuri mici, elevii identifică ceea ce au de realizat în cadrul 

proiectului. 

✓ Metoda brainstormingul: 

 Elevii redactează în colectiv un afiș  adresat colegilor din Școala Gimnazială 

,,Alexandru Vechiu” Zăvoaia: 

Fiecare elev contribuie cu  idei la redactarea,  așezarea în pagină a afișului și desenul sugestiv. 

Afișul  

✓ Utilizarea organizatorilor grafici: 

 Elevii identifică  cu ajutorul unui organizator grafic ideile majore care vor fi abordate 

în cadrul proiectului. 
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În cadrul fiecărei grupe, îndrumați de cadrul didactic, elevii stabilesc   sarcinile de lucru pentru fiecare 

membru. 

 Fiecare grupă are la dispoziție un timp dat pentru documentare și  selectarea 

informațiilor ce pot fi folosite în redactarea materialelor; (învățarea prin descoperire) 

În cadrul fiecărei grupe vor fi elaborate următoarele lucrări: 

 Mesaje sugestive cu îndemnuri de protejare a mediului/viețuitoarelor, prevenire a 

unor fenomene extreme (problematizarea)  

Desene și imagini sugestive (exercițiul)  

Texte creative scurte, redactate în grup, respected cerințe date (brainstormingul) 

✓ Metoda cvintetului: 

   Elevii sunt solicitați să creeze un cvintet din care să reiasă că ei  sunt Salvatorii Pământului. 

1.  Primul vers, un substantiv - participanții la activitate 

2. Al doilea vers, două adjective care descriu substantivul 

3. Al treilea vers, trei cuvinte care exprimă sentimente fașăde subiect 

4. Al patrulea vers, o propoziție formată din patru cuvinte care sintetizează mesajul 

5. Ultimul vers, un cuvânt care exprimă esența 

PĂMÂNTUL ESTE 

ÎN PERICOL 

DEOARECE... 

POLUAREA 

MEDIULUI 

CREȘTEREA 

TEMPERATURII 

AERULUI 

 

LIPSA 

PRECIPITAȚIILOR 

ÎN UNELE ZONE 

APARIȚIA 

INUNDAȚIILOR  

TĂIEREA 

PĂDURILOR 
PERIOADE DE 

TIMP FOARTE 

GEROASE 
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Elevii 

activi, implicați 

studiind, acționând, informând 

Ei ajută Pământul bolnav. 

Salvatorii 

✓ Metoda brainstorming 

      Activitatea se încheie cu provocarea copiilor de a-i răspunde printr-o scrisoare și o carte poștală 

Pământului, explicându-i ce au făcut ei pentru salvarea lui. 

Se realizează expoziția cu lucrările elevilor. 
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Metode inovative de predare. Utilizarea si eficienta metodelor clasice în 

raport cu metodele interactive 

 

 
Prof. Ailisoaie Simona Anca 

GPP NR 54 Oradea 

 

  Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în practică prin 

intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de realizare, iar 

rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar integrează toate aceste 

componente, dintre care o poziţie centrală revine metodelor care fac posibilă atingerea finalităţilor 

educaţionale. 

     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; 
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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 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 Palariile ganditoare; 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 
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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. 

Literatura de specialitate oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între metodele tradiţionale 

şi cele moderne utilizate în predare. 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, asadar 

comunicarea este unidirectionala; 

•sunt predominant comunicative,; 

•sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a cunostintelor; 

•au un caracter formal şi stimulează competiţia; 

•stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 

•relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă.Aceste metode genereaza pasivitatea 

in randul elevilor. 

     La polul opus, 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 formativa; 

•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 incurajeaza participarea elevilor, initiativa si creativitatea. 

     Din toate cele menţionate rezultă faptul că profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia 

instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un model real de educaţie permanentă, să se implice 

în deciziile educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate. Pregătirea managerială a profesorului, 

însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională psihopedagogică şi metodică, pot asigura 

înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi 

rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE – GHID DE BUNE PRACTICI  

Autor:  Profesor, Chiriac Monica, Colegiul Tehnic Valeriu D Cotea, Focșani 

 

 “Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i invățăm să se adapteze.” 

 

(Maria Montessori–”Descoperirea copilului”) 

 Ca expresie a modernizării procesului de învățământ, didactica contemporană promovează 

concepte și atitudini educaționale noi, o flexibilizare curriculară menită să promoveze creativitatea 

educabililor și să permită oferte educaționale cât mai variate. Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât 

de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de 

investigare şi de cutezanţă creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le 

lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se 

emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. În şcoala 

contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 

dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. 

 În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 

şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 

îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. Activităţile extracurriculare organizate 

împreună cu elevii noştri 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. Activitățile complementare concretizate în 

excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, 

o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea 

personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în 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. Toate aceste activități contribuie la dezvoltarea simțului pentru frumos, la cultivarea 

patriotismului în fiecare dintre ei, dar nu în ultimul rând le imprimă latura altruistă, capacitatea  de a se 

ajuta între ei.Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă,  căreia orice 
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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. 

 Ca activităţi complementare, activităţile extradidactice prezintă unele particularităţi. Participarea 

copiilor este facultativă, profesorul / îndrumătorul de grup putând interveni doar prin antrenarea 

adolescenților la unele dintre aceste activităţi. Conţinutul lor se fixează în funcţie de dorinţele şi interesele 

copiilor. Formele de organizare ale acestora sunt mult mai flexibile şi cu caracter recreativ. Evaluarea 

rezultatelor se realizează folosind cu precădere aprobarea prin laudă şi evidenţierea participării. Având un 

caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la 

astfel de activităţi.  

 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 nu intră în domeniul curriculumului oficial , dar au finalităţi menite să susţină în mod 

direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter complementar 

activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi cultivă interesul 

pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în general, cu rol de „curriculum 

suplimentar”. Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 

participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, leadership, 

recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine, învățarea prin 

descoperire. 

 Se ştie că jocul este esenţa şi raţiunea de a fi ale copilăriei și ale adolescenței, în egală măsură. 

Prin joc, copilul aspiră la condiţia adultului. Jocul socializează, umanizează, prin joc se realizează 

cunoaşterea realităţii. Se exersează funcţiile psihomotrice şi socioafective dar și cognitive, el are rolul de 

a bucura, de a destinde,  de a delecta, de a crea confort spiritual, de a compensa terapeutic tensiunea şi 

neîmplinirile individuale. Activităţile extracurriculare pot îmbrăca variate formate: spectacole cultural-

artistice, excursii, vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri etc. 

Creativitatea copiilor este stimulată încă de la vârsta preşcolară şi este continuată la şcoală prin 

practicarea unor jocuri specifice vârstei acestora. Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, 

momente deosebit de atractive pentru partenerii noștri în acest complex proces al educației. Acestea dau 
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posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, ce au văzut în vizite, să 

deseneze diferite aspecte etc. Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass 

media (ne referim la televizor , calculator și internet ), căile facile de a afla informații sau de a petrece 

timpul liber , care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane 

incapabile de a relaționa , de a se controla comportamental , emoțional și, mai presus de toate, slab 

dezvoltați intelectual. 

 Din experiența noastră , excursia este ea mai îndrăgită formă a acestui tip de educație , ajută la 

dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică, îl reconfortează pe 

copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural 

ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi își consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a 

noi cunoştinţe. Taberele de vară sunt activităţi extraşcolare/ extracurriculare ce presupun reunirea mai 

multor elevi, ce fac parte din diferite instituţii de învăţământ, pe o anumită perioadă de timp, de regulă, în 

perioada vacanţelor școlare. În funcţie de obiectivul pe care-l vizează, taberele de vară pot fi: şcolare, cu 

sejur de zi, de întremare a sănătăţii, de odihnă (recreere), de formare într-un anumit domeniu de activitate.  

 Bineînțeles că realizarea unei excursii presupune parcurgerea unor etape și întocmirea 

documentației aferente :  argumentul , anunțarea  excursiei și solicitarea  acordului părinților; fixarea 

scopului, a obiectivelor,  a itinerarului și a perioadei de desfășurare a excursiei;  întocmirea 

documentației,  solicitarea avizării excursiei de către CA al unității de învățământ și obținerea aprobării 

deplasării de la ISJ ;  calcularea cheltuielilor de deplasare, stabilirea costului excursiei/elev, comunicarea 

acestuia și acceptarea benevolă de către toți  participanții; pregătirea stiințifică a excursiei  – 

documentarea privind cunoașterea amănunțită a obiectivelor turistice și a caracteristicilor locurilor ce 

urmează a fi străbătute; prezentarea  programului de  desfășurare – ora și locul de plecare/sosire, graficul 

activităților pe intervale de timp; instruirea elevilor privind normele ce trebuie respectate pe perioada 

deplasării în vederea asigurării securității acestora; recomandări în privința echipamentului corespunzător.  

 La vârsta copilariei și a adolescenței, vârsta “ descoperirii lumii”, cunoaşterea frumuseţilor ţării 

ocupă un loc extrem de important. Rolul excursiilor este acela de a înlesni  cunoaşterea  prin descoperire, 

de a-i aduce pe copii,  dar si pe cadrele didactice în contact direct cu natura şi cu frumuseţile acesteia, dar 

şi cu oamenii care o îmbogăţesc şi o înzestrează necontenit. 

 Competenţele dezvoltate prin aceste activităţi pot fi de natura celor de comunicare şi 

interrelaţionare, dar şi de perfecţionare într-un domeniu de activitate pentru care elevul îşi manifestă 

interesul. De asemenea, scopul acestor activităţi este să devină un mijloc de a oferta în forme variate 

cunoaşterea directă a realităţilor înconjurătoare printr-un program de activităţi organizat, dar flexibil şi 

adaptabil nevoilor educabililor vizaţi. 
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METODE ACTIV-PARTICIPATIVE FOLOSITE ÎN PREDAREA 

MATEMATICII 

    Profesor: Pîrvoaica Tatomirescu Dorina-Georgiana 

    Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu“, Tg-Jiu, Gorj 

 

 

Matematica este obiectul care generează la marea majoritate a elevilor eşecul şcolar. De aceea 

profesorul de matematică trebuie să creeze un climat instituţional favorabil folosind diverse metode 

moderne care să-l determine pe elev să se implice activ în procesul instructiv educativ.  

Şcoala nu trebuie înţeleasă ca fiind locul unde profesorul predă şi elevii ascultă. Învăţarea devine 

eficientă doar atunci când elevii participa în mod activ la procesul de învăţare: discuţia, argumentul, 

investigaţia, experimentul, devin metode indispensabile pentru învăţarea eficientă şi de durată. 

Toate situaţiile şi nu numai metodele active propriu-zise - în care elevii sunt puşi şi care îi scot pe 

aceştia din ipostaza de obiect al formarii şi-i transformă în subiecţi activi, coparticipanţi la propria formare, 

reprezintă forme de învăţare activă. 

Metodele active necesită o pregătire atentă: ele nu sunt eficiente decât în condiţiile respectării 

regulilor jocului. Avantajul major al folosirii acestor metode provine din faptul ca ele pot motiva şi elevii 

care au rămâneri în urmă la matematică. 

 Exemple  de activităţi desfăşurate cu elevii  pe baza aplicării metodelor de învăţare activ-

participative: 

METODA ,,SCHIMBA PERECHEA” 

Este o metodă interactivă de lucru în perechi. Elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare dintre 

membrii colectivului. Stimulează cooperarea în echipă, ajutorul reciproc, înţelegerea şi toleranţa faţă de 

opinia celuilalt. 

ETAPE: 

Se împarte clasa în două grupe egale ca număr de participanţi. Se formează două cercuri 

concentrice, copiii fiind  faţă în faţă pe perechi. Profesorul dă o sarcină de lucru. Fiecare pereche discută şi 

apoi comunică ideile. Cercul din exterior se roteşte în sensul acelor de ceasornic, realizându-se astfel 

schimbarea partenerilor în pereche. 

Copiii au posibilitatea de a lucra cu fiecare membru al grupei. Fiecare se implică în activitate şi îşi 

aduce contribuţia la rezolvarea sarcinii. 
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 EXEMPLU DE ACTIVITATE: 

Tema: ,, Proporţionalitate directă/proporţionalitate inversă” 

Etapele activităţii: 

1. Se  organizează colectivul în două grupe egale. Fiecare copil ocupă un scaun, fie în cercul din 

interior, fie în cercul exterior. Stând faţă în faţă, fiecare copil are un partener. 

2. Profesorul comunică cerinţa: ,,Verifică dacă numerele următoare sunt direct/invers proporţionale 

cu următoarele numere!”. 

3.  Lucru în perechi. Copiii lucrează doi câte doi pentru câteva minute. 

Copilul aflat în cercul interior spune soluţia de rezolvare iar celălalt aduce completări încercând să 

rezolve cerinţa. Apoi copiii din cercul exterior se mută un loc mai la dreapta pentru a schimba partenerii, 

realizând astfel o nouă pereche. Jocul se continuă până când se ajunge la partenerii iniţiali sau se termină. 

4. Analiza  ideilor şi a elaborării concluziilor. În acest moment, copiii  se regrupează şi  se vor 

analiza pe rând rezolvările problemelor. 

METODA    CUBULUI 

Este  o  metodă  folosită  în  cazul  în  care  se  doreşte  explorarea  unui  subiect, a unei  situaţii  

din  mai  multe  perspective. 

ETAPE: 

1.  Se  realizează  un  cub  pe  ale  cărei  feţe  se  notează:  descrie,  compară,  analizează,  asociază,  

aplică,  argumentează; 

2.  Se  anunţă  tema / subiectul  pus  în   discuţie; 

3.  Se  împarte  grupul  în  şase  subgrupuri,  fiecare  subgrup  rezolvând  una  dintre  cerinţele  

înscrise  pe  feţele  cubului; 

4.  Se  comunică  forma  finală  a  scrierii,  întregului  grup  (se  pot  afişa/ nota  pe  caiet). 

EXEMPLU DE ACTIVITATE: 

Tema: Prisma regulată dreaptă: triunghiulară, patrulateră, hexagonală; cubul, paralelipipedul 

dreptunghic. 

Descrierea activităţii elevilor: 

Elevii care primesc fişa cu verbul descrie vor avea  

   - de definit prisma regulată şi prisma dreaptă, cubul şi paralelipipedul dreptunghic; 

             - de enumerat prismele studiate; 

             - de realizat reprezentarea plană a corpurilor studiate şi desfăşurările lor plane; 

             - de identificat elementele acestora.  

Elevii care primesc fişa cu verbul compară  vor stabili asemănări şi deosebiri între prisma oblică şi 

prisma dreaptă, paralelipiped dreptunghic şi cub .                         
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   Elevii care vor avea fişa cu verbul asociază vor asocia fiecărei prisme studiate  formulele 

de calcul pentru volum şi arie ( laterală, totală), aria bazei, perimetrul bazei, apoi vor identifica obiecte 

cunoscute care au forma obiectului respectiv. Elevii pot primi un obiect practic/desen pe care să-l 

„descompună” în corpuri geometrice cunoscute. 

        Pentru grupa care va avea de analizat, sarcina de lucru va cere ca elevii să analizeze diferite 

secţiuni în corpurile studiate (diagonale, secţiuni cu un plan paralel cu baza).Se vor realiza desene 

corespunzătoare în care se vor pune în evidenţă toate planele de secţiune şi forma secţiunii rezultate, prin 

markere sau carioci colorate.  

Elevii ce vor primi o fişă cu verbul argumentează vor avea de analizat şi justificat în scris valoarea 

de adevăr a unor propoziţii, ce vor conţine şi  chestiuni „capcană”. Li se poate cere să realizeze şi scurte 

demonstraţii sau să descopere greşeala dintr-o redactare a unei rezolvări. 

Elevii din grupa verbului aplică vor avea un set de întrebări grilă în care vor aplica  formulele 

pentru calculul ariei sau volumului prismei regulate drepte în contexte variate. 

Evaluare: 

După expirarea timpului de lucru (20-25 min)  se va aplica  

METODA ,,TURUL GALERIEI’’ . 

Materialele realizate, posterele, vor fi expuse în clasă în 6 locuri vizibile. Elevii din fiecare grup îşi 

vor prezenta mai întâi sarcina de lucru şi modul de realizare a ei, apoi, la semnalul dat de profesor, vor 

trece, pe rând pe la fiecare poster al colegilor de la altă grupă şi vor acorda acestora o notă. După ce fiecare 

grup a vizitat „galeria” şi a notat corespunzător producţiile colegilor,se vor discuta notele primite şi 

obiectivitatea acestora, se vor face aprecieri şi se vor corecta eventualele erori. 

METODA BRAINSTORMING 

Metoda Brainstorming înseamnă formularea a cât mai multe idei – oricât de fanteziste ar părea - ca 

răspuns la o situaţie enunţată, după principiul cantitatea generează calitatea. Obiectivul fundamental consta 

în exprimarea libera a opiniilor elevilor aşa cum vin ele în mintea lor, indiferent dacă acestea conduc sau 

nu la rezolvarea problemei. 

ETAPE: 

Alegerea sarcinii de lucru. Solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid a tuturor ideilor legate 

de rezolvarea problemei. Înregistrarea pe tablă şi regruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie,etc. 

Selectarea şi ordonarea ideilor care conduc la rezolvarea problemei. 

EXEMPLU DE ACTIVITATE: 

O problema de geometrie din manualul de clasa a VII-a în care se aplica teoremele învăţate: teorema 

lui Pitagora, a înălţimii şi a catetei. Problema este scrisă pe tablă apoi elevii propun idei care duc la 

rezolvarea problemei, cum ar fi: - construim figura, aplicăm teorema lui Pitagora apoi teorema catetei,etc. 
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POVESTIRI CU SUBIECT DAT 

ETAPE: 

Se alege un concept matematic: triunghiul dreptunghic şi se cere elevilor să creeze o povestire în 

care personajul principal este conceptul ales, iar alte personaje sunt ,,rudele” acestuia-cum ar fi triunghiul 

oarecare şi dreptunghiul. În acest fel elevii ajung în mod natural la caracterizarea unei noţiuni sesizând 

asemănările şi deosebirile dintre noţiunea nouă şi alte noţiuni studiate anterior. 

EXEMPLU: 

,,Salut! Sunt un triunghi şi am un prieten cu care mă înţeleg foarte bine. Să va spun cum ne-am 

împrietenit: 

Era o familie de patrulatere. Unul din ei era paralelogramul, fratele pătratului şi verişorul 

dreptunghiului…Intr-o zi, ne-am dus să ne înscriem într-un club de matematică. Ca să fim acceptaţi trebuia 

să ne desenam şi să ne aflam perimetrele şi aria. El a reuşit eu nu! Aşa că vreau să mă ajutaţi voi. 

JOC DE ROL 

ETAPE: 

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, responsabilităţi, interese, preocupări şi motivaţii diferite. 

EXEMPLU: 

Un joc de rol poate fi: liniile importante din triunghi discuta între ele - ce îşi 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 ajutam 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? 

Metodele  active  acordă  valoare  activismului  subiectului: 

 - valorifică  gândirea  critică / creativitatea; 

- presupun  complementaritate – relaţii; 

- sistematizează  experienţe  subiective; 

- presupun  colaborare – cercetare  comună. 
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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. 

 

 

Bibligrafie: 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Profesor Director Adjunct:Raica Cristinel 

Liceul Teologic Tg-Jiu 

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor  

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 

ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se 

adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, 

ştie, cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de 

vrajă şi mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) 

consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv 

de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 

progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 

urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea 

unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact 

direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este 

tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 

socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  

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, 
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stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 

lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 

taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 

educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot 

cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 

sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care 

le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt 

foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze 

în acest sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească 

şi patriotică. Ea 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. 

 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. Acelasi efect îl pot avea concursurile 

organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 

stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 

pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie 

să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 

ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 

posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 

creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 

creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 

drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 

valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme 

sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 

anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 

extraşcolare care implică în 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.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
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afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 

supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 

mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 

obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de 

modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care 

dispune clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 

gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 

pozitiv. 

. Bibliografie : * Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului 

de învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; * Ionesc, M., Chiş, 

V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire, Editura 

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162; * Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, 

Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. 

Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 87; * Crăciunescu, Nedelea, Forme de 

activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 

2000, Ed. Discipol, Bucureşti; Surse on-line: * Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. 

Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 

 

Prof. Lința Cristina- Maria 

Grădinița P.P. „Riki-Priki” Reșița, Jud. Caraș-Severin 

 

„Copiii învață din ceea ce îi înconjoară”- Maria Motessori 

Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai multe 

sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor la şcoală. S-a 

observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu câteva momente 

de distracţie şi detensionare. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. 

În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 

copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 

şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 

tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii 

locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 

copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . Aceste activităţi 

le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei 

afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate: 

sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa, vizionarea în grup a 

unor spectacole la teatrul de păpuşi, excursii, serbări, plimbări în parc, vizită la diferite muzee. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 

ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc 

locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi 

prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au 

creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Serbările pot 

lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval (ziua mamei, sfârsit de an, Crăciun, 

Ziua Europei, 1 Decembrie). La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, 
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din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai 

frumoasă, mai plină de sens. Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale 

copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, 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 sursa 

inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate constitui 

de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor acţiuni 

interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 

urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, 

stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 

          La copilul de vârstă preşcolară activitatea extrașcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în 

grădiniţă şi în afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie 

acordată particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului. 

          Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi 

dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul 

este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei 

să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

 În concluzie putem spune că 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 copii ,asigurând astfel o atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 

 

Bibliografie: 

1. Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Știinte ale Educației-„Revista învățământului preșcolar”, 
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Avantaje și dezavantaje ale utilizării metodelor active 

Prof. Chibea Camelia 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Buleu” Mărgineni  jud. Neamț 

Într-o societate modernă, supusă deselor schimbări, dinamică, care pune accent pe adaptabilitate 

și creativitate, toate aceste cerințe într-un interval scurt de timp, procesul de învățământ a trebuit să țină 

cont de aceste aspecte. Societatea nu mai are nevoie de enciclopedii ambulante care să prezinte o 

informație reținută în mod mecanic. Elevul, și mai târziu adultul, trebuie să dețină informația, dar trebuie 

să o înțeleagă și să o asimileze. Mai mult el trebuie să jongleze cu acea informație. Nu e suficient să știi, 

trebuie să știi cum folosești ceea ce știi. Ținând cont de aceste aspecte rolul metodelor activ-participative 

este acela de a crea persoane dinamice care să fie capabile să prezinte soluții și abordări diverse la anumite 

probleme prezentate sau întâlnite. Metodele active stimulează gândirea critică sau cea creativă, pune elevul 

în situația de a găsi soluții la probleme ce par a fi prea încâlcite, asigură posibilitatea elevului de a analiza 

critic un document, o sursă istorică. Mult timp s-a dezbătut problema analfabetismului funcțional, elevii 

fiind blamați pentru faptul că nu erau capabili de a înțelege un text, o sursă. Prin utilizarea metodelor 

active în cadrul orelor de limba și literatura română acest flagel ar putea fi redus dacă nu combătut.. Nu 

poți realiza învățarea prin descoperire, jurnalul cu dublă intrare, tehnica SINELG sau alte metode active 

fără a avea la bază textul literar și libertatea de acțiune/gândire a elevului. Supuși în mod constant acestor 

metode elevii își dezvoltă capacitatea de a înțelege un text literar, de a-l analiza și de a-l supune spiritului 

critic. 

Un mare avantaj al utilizării metodelor activ-participative îl reprezintă fluidizarea actului didactic. 

Acest lucru s-a realizat prin implicarea celor doi factori ai binomului educațional: profesorul și elevul. 

Lecțiile de limba și literatura română bazate pe metode active devin dinamice, rapide, atrag elevii prin 

diversele situații noi create. Practicarea metodelor activ-participative la ora de limba și literatura română 

duce la creșterea interesului elevilor pentru această materie și asigură spargerea monotoniei caracteristice 

lecțiilor de predare-învățare-evaluare realizate după model tradițional. În loc să fie un observator pasiv și 

un receptor al informației care stă docil în bancă și ascultă expunerea cadrului didactic, elevul devine un 

element activ prin aplicarea metodelor moderne. El interpretează roluri, așa cum e în cazul metodei Frisco 

sau a tehnicii acvariului, devine emițător de informații când descoperă singur conținutul de învățare și 

poate să devină chiar evaluator. Prin dinamismul asigurat de metodele active elevul nu știe ce urmează să 

se întâmple și acest mic mister îi captează atenția și îl provoacă. Aceste metode moderne se pot aplica cu 

ușurință la orele de literatură unde conținutul este mai flexibil, unde nota de subiectivism și interpretare 

este mai mare față de conținuturile rezervate gramaticii. 
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Așa cum se întâmplă în cazul oricărei metode există și o serie de dezavantaje. Aceste metode 

activ-participative presupun existența unor abilități intelectuale caracteristice vârstei. Din nefericire nu 

întotdeauna acest lucru se aplică în practică. Pot exista cazuri în care anumite clase nu se ridică la nivelul 

minim de cunoștințe și, astfel, aplicarea acestor metode active se poate transforma într-o formă fără fond. 

E greu să faci, de exemplu, un brainstorming atunci când ai  în față o clasă pasivă din punct de vedere 

intelectual. În cazul acesta totul depinde de personalitatea și tactul pedagogic al cadrului didactic. Chiar și 

această idee nu este una salvatoare deoarece procesul instructiv-educativ se bazează pe trei componente: 

predare, învățare și evaluare. Profesorul le face pe două din ele (predarea și evaluarea), dar a treia 

componentă revine, sau ar trebui să revină, elevului. Din nefericire în contextul actual al educației 

românești  acest aspect elementar s-a uitat, și nu doar de către elevi sau părinți, dar chiar și de către forurile 

educaționale care consideră că profesorul trebui să devină un Superman al educației care să-i ajute pe elevi 

să învețe , dacă se poate totul, încă din clasă.  

Pregătirea unei metode active necesită importante resurse temporale și, din păcate, acestea sunt 

limitate. Într-o oră de curs profesorul trebuie să reactualizeze cunoștințele anterioare, să prezinte noul 

conținut, dacă se poate prin metode active și cu ajutorul elevilor, și să asigure feed-back-ul. Un trei în unu 

este posibil la pliculețe dar nu și în sistemul educațional. Nu există praf magic care să dilueze timpul 

pentru ca un profesor să poată aplica constant și optim aceste metode moderne de predare. Soluția de 

remediere a acestei situații este ,,clasică” și vagă: ,,totul depinde de personalitatea și tactul pedagogic la 

cadrului didactic”. La cât de des se aude această expresie în sistemul nostru educațional mă surprinde 

faptul că nu s-a zgâriat, încă, vynil-ul.   

Pentru că tot vorbim de dezavantaje ale acestor metode am să enumăr încă unul care are și o soluție 

de remediere, dar nu se ține neapărat să se și aplice aceasta. Metodele active, oricât de atrăgătoare sunt, 

necesită timp pentru realizarea lor, pe care cadrul didactic și-i taie din propriul program, dar mai ales multe 

materiale. Pentru a lucra centrat pe elev trebuie fișe de lucru, iar acestea trebuie printate și pentru a  le 

printa e nevoie de coli. Ghici cine cumpără colile de hârtie? Evident, profesorul. Pentru a face o metodă 

atractivă, gen explozia stelară, e nevoie de coli pentru flip-chart și de markere colorate. Ghici cine le 

achiziționează? Prin SEAP-ul propriu ...profesorul. Aici este o mare piedică în calea aplicării metodelor 

active. Faptul că toate materialele sub aspectul achiziționării lor revine în atribuția profesorului. Nu e 

normal acest lucru cum nu e normal nici să ,,sugerezi” profesorilor să folosească aceste metode active, 

atâta timp cât factorii responsabili ai educației nu asigură minimul strict necesar pentru aplicarea acestor 

metode, totul bazându-se pe propriul buzunar al cadrului didactic. O finanțare de genul programului ,,200 

de euro” era un lucru care soluționa această problemă dar programul a fost ...sistat. În mod normal partea 
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de consumabile ar trebui asigurată prin fonduri speciale de fiecare unitate de învățământ. Dacă angajatorul 

cere atunci el trebuie să ofere și condițiile optime. 

Trebuie recunoscut că o piedică în cazul aplicării acestor metode active îl reprezintă cadrul 

didactic în persoană. Existența unor  profesori blazați, indiferenți față de actul didactic, duce la situația în 

care elevii sunt privați de posibilitatea accederii la astfel de metode. Preferința pentru metodele expozitive, 

venită din comoditatea cadrului didactic, face ca procesul instructiv-educativ să fie afectat, iar abilitățile 

și deprinderile elevilor pe anumite segmente să fie amânate sau chiar mai rău atrofiate.  

Ca o mică concluzie pot afirma că aceste metode activ-participative sunt utile, alungă monotonia 

care se poate instala la ora de limba și literatura română, dar trebuie atent dozate și incluse. Folosirea 

exclusivă a unui tip de metodă, fie ea tradițională sau modernă, poate fi dăunătoare sub aspectul 

atractivității față de obiectul în sine. Cea mai bună soluție este aplicarea  în secvențe de lecție a metodelor 

active în timpul predării (e nevoie și de expunerile clare, logice, concise caracteristice metodelor 

tradiționale), în timpul orelor de sistematizare și consolidare a cunoștințelor (e chiar recomandabil 

deoarece sparge monotonia tipică conversației euristice sau catehetice) și parțial în cele de evaluare.   
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CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ “ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE” 

MARTIE 2020 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN CULTIVAREA 

EDUCAȚIEI ECOLOGICE A ELEVILOR 

Profesor Diaconu Laurenția 

Liceul Teoretic “George Emil Palade”  Constanţa 

  

Educația ecologică și pentru protecția mediului este procesul prin care ne recunoaștem valorile și 

asigură schimbarea valorilor personale, sociale, profesionale. 

 Valorile educației ecologice determină formarea unui comportament sau a unei anumite atitudini 

referitoare la mediul ambiant. 

 Un comportament ecologic responsabil se poate forma la tineri, mai ales la elevi, prin 

implementarea în școli a unor proiecte care își propun crearea unui mod de gândire ecologic și derularea 

unor acțiuni de ecologizare a școlilor și a spațiilor verzi din orașul respectiv. 

 Educația pentru mediu este o modalitate foarte eficientă prin care orice țară se pregătește pentru a 

face față provocărilor viitorului. 

 În școala noastră, în ultimii ani, am implementat mai multe proiecte care și-au propus conservarea 

mediului natural din vecinătatea școlii, dar și din orașul Constanța. 

 Prin proiectele “Eco Școală” și “Să învățăm despre pădure”, inițiate de CCDG și implementate în 

școala noastră, am reușit să identificăm problemele de mediu cu care se confruntă școala. 

 Rezultatele pe termen lung pe care am reușit să le obținem cu ajutorul acestor proiecte au fost: 

• Aplicarea unor metode pentru rezolvarea problemelor de mediu cu care se confruntă școala. 

• Crearea de noi comportamente individuale, grupale și sociale care să reflecte preocuparea față de  

menținerea calității mediului și capacitatea de acțiune directă, concretă în luarea deciziilor cu 

impact asupra mediului. 

• Sensibilizarea față de natură și creșterea responsabilității la problemele de mediu. 

• Înțelegerea impactului activităților umane asupra sistemelor naturale. 

• Cunoașterea aspectelor esențiale ale mediului în totalitatea sa. 

• Formarea unei etici ecologiste (aptitudini, priceperi, convingeri). 

• Formarea unor priceperi și deprinderi de observare, experimentare și cercetare. 

• Obținerea unu profit prin valorificarea deșeurilor din mediu. 

• Motivarea intrinsecă a desfășurării acțiunilor. 
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• Desfășurarea unor acțiuni de voluntariat. 

• Utilizarea limbajului scris și oral în prezentarea rezultatelor activităților desfășurate. 

• Evaluarea impactului acțiunilor individuale și de grup asupra mediului. 

• Conștientizarea modului în care problemele de mediu se reflectă în viața de zi cu zi. 

Elevii liceului nostru au participat în aprilie 2018, împreună cu un grup de infanteriști marini de la 

Aeroportul Mihail Kogălniceanu și de Cercetași Marini – filiala Constanța, la implementarea proiectului 

“4/4 pentru prieteni”, organizat de American Councils for International Education cu sprijinul Ambasadei 

Statelor Unite în România. 

Proiectul cuprinde mai multe acțiuni, printre care și o campanie de responsabilizare a tuturor față 

de problemele mediului înconjurător din oraș. 

Această campanie, la care au participat și 30 de elevi ai liceului nostru, inițiată de Primăria 

Municipiului Constanța, s-a intitulat “Curățăm Constanța noastră”. 

De mai mulți ani, alături de alte unități școlare din Constanța, ne-am implicat în monitorizarea 

plajelor, din punct de vedere al curățeniei. 

Campania de monitorizare a plajelor “CoastWatch”, inițiată de Mare Nostrum, în septembrie-

octombrie 2018, a tras un semnal de alarmă cu privire la problemele de mediu cu care se confruntă litoralul 

românesc. 

Elevii noștri au efectuat o activitate de curățenie pe sectorul de plajă din Mamaia repartizat de 

voluntarii Mare Nostrum. 

Activitatea a constituit un exemplu de bună practică, în scopul protejării mediului înconjurător, 

pentru noi și pentru generașiile viitoare. 

Prin aceste acțiuni descrise, sperăm să aducem o contribuție, cât de mică, la optimizarea mediului 

natural din orașul nostru. 

Așadar, educația ecologică trebuie să-l ajute pe om să conștinetizeze că aerul, apa, solul sunt 

elemente vitale, dar nu inepuizabile. Legile conviețuirii într-un mediu sănătos ne atrag atenția asupra 

faptului că degradarea mediului înconjurător are consecințe grave asupra sănătății omului. 

De fapt, protecția naturii, așa cum susținea R Marcellin, “nu este numai o chestiune de generozitate 

și de estetică, ci o chestiune de supraviețuire”. 

Efectuarea lucrărilor de cercetare în domeniul ecologiei reprezintă pentru elevi un motiv de 

entuziasmare . 

Elevii observă rezultatele, le interpretează și se implică cu responsabilitate în crearea unui mediu 

ambiant curat și plșcut: menținerea curățeniei în sălile de clasă, în toată școala și în curtea școlii. 

În instituțiile școlare, calitatea aerului poate fi influențată de activitățile cu caracter sportiv, de 

lucrările practice desfășurate la biologie, chimie, substanțelor chimice. Scopul acestui studiu fiind acela de 
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apreciere a calităţii aerului din spaţiile interioare ale liceului, am ales pentru analiză indicatorii particule în 

suspensie cu diametrul de 2,5 μm şi 10 μm, temperatură şi umiditate a aerului. Măsurătorile au fost efectuate 

o dată pe lună în perioada septembrie 2018–februarie 2019, în intervalul orar 10:00–12:00, din şapte spaţii: 

laboratorul de biologie, laboratorul de chimie, sala 11, sala 6, o cameră, o baie şi cantina internatului. 

Concentraţia particulelor în suspensie cu diametrul de 2,5 μm a variat între 3 μg/m3, pe 27 

septembrie, în laboratorul de biologie şi 25 μg/m3, pe 31 octombrie, în laboratorul de chimie. Cu o medie 

de 10,17 μg/m3, în laboratorul de biologie au fost înregistrate cele mai mici valori, media cea mai mare 

regăsindu-se în laboratorul de chimie (15,50 μg/m3). Ţinând cont de datele de prelevare, în medie cele mai 

mici valori au fost găsite pe 27 septembrie 2018 (9,71 μg/m3), iar cele mai mari pe 7 decembrie 2018 (7,14 

μg/m3). Aranjând valorile găsite în ordine crescătoare, am dorit să ştim în ce limită se încadrează prima 

jumătate a acestora. De aceea am calculat percentila de 50%; rezultatul ne arată că jumătate dintre valorile 

înregistrate sunt mai  mici de 11,5 μg/m3. Mai mult, 75% dintre probe prezintă o concentraţie a particulelor 

de 2,5 μm mai mică de 15,75 μg/m3. Concentraţia particulelor în suspensie cu diametrul de 2,5 μm [μg/m3]. 

  În medie, pentru cele 42 de măsurători realizate, concentraţia particulelor în suspensie cu diametrul 

de 2,5 μm a reprezentat mai puţin de 50% din valoarea limită zilnică admisă pentru sănătatea umană, care 

este de 25 μg/m3. Într-o singură măsurătoare a fost atinsă această valoare, pe 31 octombrie 2018, datorită 

unor experimente efectuate în laboratorul de chimie cu puţin timp înainte. În celelalte zile valorile măsurate 

au fost mult mai mici. 

Monitorizarea parametrilor de mediu în spaţiile interioare din şcoli este importantă pentru evaluarea 

factorilor de risc şi posibilitatea intervenţiei rapide în vederea menţinerii stării de sănătate. 

În spaţiile monitorizate din cadrul Liceului Teoretic „George Emil Palade” indicatorii particule în 

suspensie cu diametrul 2,5 μm şi 10 μm nu au depăşit limitele zilnice admise pentru protecţia sănătăţii 

umane în niciuna dintre măsurători. De asemenea, indicele temperatură-umiditate, deşi cu tendinţă de 

creştere în lunile de iarnă, s-a menţinut în domeniul confortului termic. 

În laboratorul de chimie, concentrația aerului se încadrează în limitele normale, deși se desfășoară 

experiențe chimice. 

Substanțele chimice folosite în experimente sunt soluții și nu poluează aerul, avînd volatilitate scăzută. 

Excepție fac acidul clorhidric și acidul azotic, care, chiar și în soluții, sunt foarte volatile. 

Pe viitor, realizarea unor măsurători concomitente a factorilor abiotici şi biotici (microbiologici) din 

spaţiile interioare ale şcolii, ne-ar permite evidenţierea corelaţiilor dintre diferiţii parametri ai mediului cu 

influenţă asupra sănătăţii noastre. 
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Însușirea disciplinelor socio-umane-economice prin metode de predare axate pe exprimarea 

personalității elevului 

                                                                                                            

Prof. Cercel Otilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Liceul  Energetic, Târgu-Jiu, Gorj       Liceul Tehnologic Bîrseşti, Gorj 

 

”Educația este singura cheie spre descoperirea propriului univers, spre învingerea propriilor eșecuri, spre 

câștigarea propriilor vise”. Sarcina școlii în lumea contemporană este de a forma personalități și indivizi 

capabili de acțiune, decizie, gândire critică, comunicare, integrare socială, creativitate, spirit de inițiativă. 

Gândirea critică sau spiritul de inițiativă nu se poate dezvolta decât în condițiile când sunt exersate. Actul 

instructiv educativ ar trebui să încurajeaze independența elevilor în învățare, care oferă un grad ridicat de 

autonomie și stimulează efortul propriu de învățare prin investigare, prin acțiune: „numai acționând înveți 

a acționa”. Metodologia didactică formează un sistem complex de metode care s-au stratificat istoric și 

cumulat sau completat reciproc în a-i sprijini pe elevi să descopere viața, natura, lumea, lucrurile, știința.  

Opțiunea pentru o metodă sau alta este în strânsă relație cu personalitatea cadrului didactic și gradul de 

pregătire, predispoziție și stilurile de învățare ale grupului cu care lucrează. Dintre aceste metode, voi 

prezenta câteva relevante pentru activitatea disciplinelor economice din cadrul Științelor socio-umane ce 

insuflă elevilor o schimbare a percepției despre școală și educație . 

Dezbaterea 

Scop: aprofundarea unei teme prin dezbaterea aspectelor implicate de aceasta. Stimularea capacității de 

comunicare și argumentare pe marginea unui subiect dat. 

Etapele metodei: 

- profesorul anunță tema pusă în discuție, dă elevilor materialul de documentare, care poate fi un articol de 

ziar, citate dintr-un autor cunoscut, fragment din lecția din manual sau dintr-o carte din bibliografia 

suplimentară; dă elevilor timpul necesar pentru a lectura textul; invită elevii să alcătuiască o listă cu 

argumentele pro și contra subiectului; acest lucru se poate face frontal, sau pe perechi de elevi, care vor 

aduce fiecare câte un argument; 

- se împarte clasa în două grupe, în funcție de argumentele care cred că îi avantajează, o grupă contra și una 

pro; 

- dacă sunt elevi nedeciși ei pot forma un grup aparte, neutră, care va juca rol de arbitru; 

- începe dezbaterea, grupa pro aducând un argument, grupa contra aducând un contraargument; 

- elevii sunt rugați să respecte regulile dezbaterii: fiecare are dreptul să ia cuvântul pentru a-și exprima 

opiniile, argumentele oponenților sunt ascultate cu atenție, membrii fiecărui grup notează argumentele care 
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li s-au părut interesante, membrii celor două grupuri se pot schimba între ei dacă opiniile oponenților li se 

par mai corecte; 

- profesorul ajută elevii să alcătuiască o lista de argument pro şi contra şi să facă sinteza problemei pusă în 

discuție. 

 

Avantajele metodei: 

- elevii identifică argumentele pro şi contra pe marginea unui subiect; 

- învață să discute liber, în limbajul disciplinei respective, să aducă argumentele potrivite pentru o anumită 

idee; participă activ şi atractiv la consolidarea cunoștințelor; cooperează cu grupul din care fac parte; 

- metoda stimulează atât gândirea logică dar și spontaneitatea, originalitatea, gândirea critică. 

Rolul profesorului: de moderator al discuției, de supraveghere a respectării regulilor dezbaterii, de 

formulare a concluziilor finale, de evaluare a elevilor celor mai activi. 

Exemple de probleme asupra cărora se poate dezbate în clasă: ”Concurența” are efectele pozitive sau 

negative? 

Brainstorming-ul 

Scop: una din cele mai răspândite metode de educare a adulților, de stimulare a creativității mai ales în 

domeniul publicitar și al afacerilor. Etimologic, termenul provine din engleză (din cuvintele brain = creier 

și storm = furtună), având semnificația de furtună în creier, efervescență, aflux de idei, stare intensă de 

creativitate, asalt de idei. 

Etapele metodei: 

- se alege tema, se anunță sarcina de lucru, se împarte clasa pe grupuri de maxim 10 elevi; se solicită 

exprimarea tuturor ideilor, chiar și a celor mai trăsnite, fără cenzură, prin fraze scurte, concrete, pentru 

rezolvarea situației problemă anunțate; producerea de idei funcționează după principiul cantitatea generează 

calitatea; 

- nimeni nu are voie să critice, să râdă , să ironizeze ideile celorlalți; în schimb se pot prelua, completa, 

reformula ideile exprimate de ceilalți, se pot face analogii și asociații de idei; 

- toate ideile sunt notate pe tablă;  se lasă o pauză de limpezire a gândurilor, de la 15 minute până la data 

viitoare pentru ordonarea ideilor până la emiterea ideii finale și rezolvarea problemei; 

- se reiau pe rând toate ideile emise și se găsesc criterii de grupare a lor, pe categorii, simboluri, cuvinte 

cheie; 

- grupurile se împart în subgrupuri cu scopul de a evalua ideile emise; 

- se selectează ideile originale, sau cele mai aproape de soluționarea problemei expuse, se evidențiază 

argumentele și contraargumentele, riscurile legate de alegerea unei soluții sau alta; 
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- se afișează ideile rezultate de la fiecare grup într-o formă cât mai variată și originală: cuvinte, propoziții, 

colaje, imagini, desene, joc de rol, versuri, pentru a le face cunoscute celorlalți; 

- se alege soluția finală pentru problema anunțată. 

Rolul profesorului: de catalizator al întregii activități, de stimulare a producerii de idei, de supraveghere a 

desfășurării activității și de eliminare a oricăror situații inhibante, de propunere a unui subiect cu adevărat 

incitant, de finalizare a momentului prin evaluarea soluțiilor propuse. 

Avantajele metodei: 

- elevii sunt provocați să participe activ la producerea de idei; 

- se dezvoltă capacitatea de rezolvare a unei probleme prin căutarea de soluții cât mai originale; 

- se dezvoltă atitudinea creativă și este favorizată exprimarea personalității; 

- este stimulată participarea tuturor elevilor la activitatea de producere a ideilor, chiar și a celor mai timizi; 

- este stimulată căutarea soluției optime prin alegerea din mai multe variante posibile. 

Organizatorul grafic. 

Este o metodă de învățare activă, întrucât se bazează pe schematizarea informației, facilitează esențializarea 

și sistematizarea acesteia și presupune participarea fiecărui elev. 

Organizatorul se poate utiliza în cinci moduri: 

- pentru a realiza structuri de tip comparative; pentru structuri de tip descriere; pentru structuri de tip 

secvențial, în scopul prezentării unor fenomene, procese în ordine cronologică; pentru structuri de tip cauză-

efect; e. pentru structuri de tip problemă-soluție.             

 Ciorchinele. 

Metoda „Ciorchine” este, de asemenea, o metodă care stimulează gândirea euristică a elevilor. La început, 

tema este scrisă în mijlocul tablei (caietului), iar elevii sunt solicitați să-și noteze toate ideile care le vin în 

minte, trăgându-se linii între acestea și tema inițială.  În timp ce le vin idei noi și le notează, elevii vor trage 

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. Rezultatele sunt comunicate și prezentate sub forma unui ciorchine de 

către fiecare elev în cadrul portofoliului de evaluare. 

Jocurile de simulare. 

Această metodă are la bază ideea că se poate învăța nu numai din experiența directă, ci și din cea simulată, 

în utilizarea ei putându-se folosi și alte metode, cum ar fi studiul de caz, dezbaterea. 

Metoda prezintă multiple valențe formative, deoarece participanții îndeplinesc de  fapt anumite funcții și 

atribuții; iau atitudine, își asumă răspunderi, propun alternative, iau decizii pe baza unei strategii proprii; 

intră într-o rețea de relații interpersonale, își adaptează reciproc comportamentele. Jocul se poate desfășura 

în condiții de cooperare sau de conflict, decisive în acest sens fiind obiectivele urmărite în procesul de 

instruire. 
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Sunt cunoscute și utilizate mai multe variante de asemenea jocuri, având grade diferite de complexitate, 

cum ar fi: jocuri de roluri funcționale, jocuri de decizie, jocuri de previziune, jocuri de competiție, jocuri 

strategice, tehnica jocului de întreprindere și conducere, organizare și relații umane, jocul pe calculator, 

jocul de arbitraj etc. 

 A. Jocul de roluri 

Disciplina: ECONOMIE clasa a XI-a 

Tema: Analiza concurenților; Subiectul: Concurența – componentă a pieței 

Obiective: Elevii vor fi capabili să:  recunoască tipurile de concurență și să explice conținutul şi specificul 

fiecărui tip de concurență (directă, indirectă, ilicită etc.) 

Situația: După terminarea orelor, un grup de colegi se duc la Mall fie pentru a face diverse cumpărături, fie 

pentru a-și petrece timpul liber într-un mod agreabil. În momentul achiziționării bunurilor/serviciilor ei au 

de ales din mai multe variante. Între respectivele variante se manifestă relații de concurență. 

Personajele: Șase elevi – patru fete și doi băieți (elevii își pot folosi numele lor reale pentru a ușura 

interpretarea). Cei doi băieți doresc să-și petreacă timpul liber cât mai agreabil, motiv pentru care au de ales 

între sala de biliard de la Mall și sala de cinematograf. Fetele au venit în principal pentru cumpărături; 

fiecare dintre ele dorește   să-și cumpere câte un singur produs, diferit de al celorlalte, iar celelalte o sfătuiesc 

în privința alegerii finale (elevele își pot alege singure produsele, cu condiția ca acestea să nu facă parte din 

aceeași categorie de bunuri și să respecte restricțiile fișei de rol). 

Exemplu de fișă de rol: 

Alin: (17 ani) a venit la Mall cu intenția de a-și petrece timpul liber cât mai plăcut. Este un pasionat al 

jocurilor pe calculator, dar este dispus să-și petreacă această zi într-un alt mod. El se consultă cu prietenul 

său Eduard cu privire la modul de petrecere a timpului liber. El are de ales din variante, precum: un joc de 

biliard, un film, unul sau mai multe jocuri electronice. 

Observație: Discuția dintre cei doi băieți este liberă, dar trebuie să încerce să prezinte argumente pro și 

contra alegerilor posibile. Fiecare personaj va fi descris înainte de intrarea sa în „scenă” de către un martor, 

care este profesorul însuși.  

Vor fi aleși șase observatori, fiecare trebuind să monitorizeze un personaj (pe care și-l poate alege) și să 

răspundă la următoarele întrebări: 

1. Ce tip de concurență se manifestă între cele două bunuri/servicii? 

2. Dă un exemplu de acest tip de concurență de pe piața automobilelor. 

3. Dă o definiție pentru acest tip de concurență. 

4. Căror tipuri de nevoi se adresează bunurile prezentate de rol? 

Fișa de rol pentru Alin reprezintă conceptul de concurență indirectă (aceeași nevoie, dar satisfăcută prin 

servicii diferite). Pentru celelalte tipuri se întocmesc alte fișe de rol. 
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B. Jocul de arbitraj. La acest joc participă: conducătorul procesului de simulare (cadrul 

didactic) = C; arbitrii (elevii) = A; părți conflictuale (echipe de elevi) = P1, P2 și experți (elevi) = E. 

C. Jocul de competiție (de obținere a unor performanțe, de învingere a unui adversar real sau imaginar). 

Clasa se împarte în mai multe grupe, fiecare asumându-și un anumit rol. De fiecare dată, jucătorii sunt puși 

în situația să aleagă între mai multe maniere posibile de joc, să apeleze la strategii diferite, să găsească 

soluții optimale. 

D. Jocul de decizie. În utilizarea acestei variante a jocurilor de simulare, se va stabili o ierarhie a 

obiectivelor; se vor formula principalele soluții posibile; se va delibera (vor fi analizate efectele pozitive și 

negative ale aplicării unei soluții sau a alteia, precum și eficiența totală a acțiunii); se va alege varianta 

optimă (de exemplu: pentru crearea unei baze turistice într-o anumită 

zonă). 
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Importanța activităților extracurriculare în educația elevilor cu CES 

 

Prof. Marin Sultănica Tănțica 

Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia Conachi, Galați 

 

 
 

În școala contemporană eficiența educației depinde de gradul în care se pregătește elevul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine și de măsura în care reușește să pună bazele formării personalității sale. 

Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților curriculare cu cele 

extracurriculare. Scopul activităților extrașcolare este identificarea potențialului artistic și dezvoltarea unor 

aptitudini speciale, deprinderi, cunoștințe și înțelegere artistică, moștenire culturală, exprimare/dezvoltare 

individuală, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, creativitate, abilități de 

comunicare, interpretare/prezentare, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, deprinderi 

sociale/lucru în grup, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în 

ansamblul ei, diversitate culturală, încredere/stimă de sine, învățare/interes permanent, fructificarea 

talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăți de 

afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educația curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea nu 

epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. 

Activitățile extrașcolare organizate de școala noastră au conținut cultural, artistic, spiritual, 

științific, sportiv sau activități de participare la viața și activitatea comunității locale. 

Implicarea elevilor în aceste activități este diferită,în funcție de aptitudinile lor, caracteristicile 

personalității, trăsăturile de temperament, trăsături ale afectivității și motivației și nu în ultimul rând în 

funcție de trăsăturile de voință și caracter. 

Vizitele la muzee, monumente și obiective istorice sau religioase constitue un mijloc de a intui și 

prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. Aceste vizite oferă elevilor prilejul de a 

observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate de 

trecutul istoric local, național, de viața și activitatea unor personalități de seamă ale științei și culturii 

naționale și universale. 

Excursiile, organizate în județ sau în țară, contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 

frumusețile țării, la educarea respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 

cunosc locul natal în care au trăit, muncit și luptat înaintașii lor, învățând astfel să-și iubească țara, cu 
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trecutul și prezentul ei. Copiii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au 

creat opere de artă scriitori și artiști.  

Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuiește însușirea unei experiențe sociale 

importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural științific. Excursia reprezintă finalitatea unei activități 

îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înțeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din 

atmosfera de muncă de zi cu zi, ci ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

Concursurile sunt forme competiționale de activitate extrașcolară, organizate pe diferite teme. 

Participarea și obținerea unor rezultate bune la aceste concursuri contribuie în primul rând la creșterea 

stimei de sine, îi ajută să învețe să socializeze, să lucreze în echipă și să înțeleagă spiritul de competiție. 

Un alt gen de activități extracurriculare care contribuie la dezvoltarea personalității elevilor cu 

cerințe educative speciale sunt serbările. Unul dintre cele mai așteptate astfel de evinemente este serbarea 

de Crăciun, în cadrul căreia elevii au posibilitatea de a redescoperi tradițiile și obiceiurile românești legate 

de acest eveniment, să își manifeste abilitățile teatrale și interpretative. 

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în școală, prin care copilul face 

cunoștință cu lumea minunată a artei. Deși 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 și în faptul că apelează permanent la afectivitatea copilului. Aceste activități 

specifice vârstei lor constituie o sursă de informații dar în același timp și un punct de plecare în organizarea 

unor acțiuni interesante, elevii făcând cunoștință cu lumea artei. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la școală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinții, 

elevii și ceilalți membri ai comunității se consideră unii pe alții parteneri în educație, se creează în jurul 

elevilor o comunitate de suport care începe să funcționeze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă 

esențială în organizarea școlii și a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă 

activitate cu caracter opțional sau o problemă de natura relațiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se 

pot parcurge următoarele conținuturi – transmiterea unor informații despre ecologie, dobândirea unor 

cunoștințe despre relația om-mediu, educarea unor comportamente și conduite civilizate, îmbogățirea 

vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare. 

Posibili parteneri educaționali sunt familia, comunitatea locală, mass-media, Biserica, organizații 

nonguvernamentale, etc. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educațională valoroasă și eficientă căreia orice cadru 

didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de 

realizare al activității, cât șiîn relațiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită 

stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităților extrașcolare oferite crește interesul copiilor pentru 

școală și pentru oferta educațională. 
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Activitățile extracurriculare mai sus enumerate și analizate sunt apreciate de toți factorii educativi 

implicați întrucât: 

- Valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor 

- Organizează într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învățământ 

- Formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ 

- Copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă 

- Participarea este liber consimțită, necondiționată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susținută 

- Sunt caracterizate de optimism și umor 

- Creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților 

- Urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ 
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Cultivarea inteligenței emoționale prin literatură 

 

prof. Panaite Ciprian 

Școala Gimnazială Nr. 1 Pîncești, com. Pîncești, jud. Bacău 

 

Copiii își dezvoltă inteligența emoțională încă din primii ani de viață, iar inteligența emoțională a 

fost asociată cu realizările academice. Cu toate acestea, la ora actuală copiii par să nu aibă o stare prea bună 

din punct de vedere emoțional. Această deficiență le poate periclita nu doar dezvoltarea intelectuală, ci și 

relațiile personale. 

Literatura are potențialul de a stimula inteligența emoțională furnizând experiențe diverse care 

modelează creierul pentru empatie și ajută copilul să obțină cunoștințe despre comportamentul uman. 

Literatura ajută de asemenea învățarea limbii prin îmbogățirea vocabularului și modelarea de noi structuri 

lingvistice. Mai mult decât atât, literatura reprezintă un context motivant și în același timp cu un nivel scăzut 

de anxietate pentru învățarea limbilor străine și nu numai.  

Ce este inteligența emoțională?  

Copiii își dezvoltă inteligența emoțională pe parcursul primilor 15 ani de viață, pe măsură ce se 

maturizează. Inteligența emoțională poate prezice cu mai mare acuratețe realizările academice decât IQ-ul 

(Goleman, 1995). Copiii inteligenți emoțional par să obțină rezultate mai bune la sarcini academice decât 

ceilalți copii. Acest aspect poate fi pus în legătură cu învățarea limbilor străine și poate reprezenta un 

argument pentru faptul că inteligența emoțională influențează acest proces. 

Inteligența emoțională este definită ca a-ți cunoaște sentimentele și a folosi această cunoaștere 

pentru a lua decizii bune (Goleman, 1995). Înseamnă abilitatea de a-ți păstra speranța și o perspectivă 

optimistă în confruntarea dezamăgirile și dificultățile. O altă caracteristică a inteligenței emoționale este 

empatia – conștientizarea sentimentelor celorlalți. Empatia se dezvoltă ca rezultat al experienței și al 

interacțiunii cu ceilalți. Cercetări recente asupra evoluției creierului sugerează  că lecțiile emoționale 

repetate din viața unui copil, îi  modelează acestuia circuitele din creier (O’Neil, 1996). Astfel, empatia 

poate deveni o competență valabilă pe viață prin experiențe de învățare adecvate. 

Copiilor de astăzi pare să le lipsească totuși abilitatea de a empatiza, de a negocia și coopera. 

Deseori nu au acel optimism și speranță în privința viitorului. Aceste lipsuri pot avea consecințe negative, 

în primul rând asupra dezvoltării intelectuale și apoi în planul relațiilor interpersonale. Acești doi factori 

vor influența dezvoltarea psihosocială a copiilor și pot duce la probleme de comportament, alienare și poate 

chiar agresivitate și acte de violență. 
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Inteligența emoțională și literatura  

Există o serie de motive întemeiate pentru utilizarea literaturii în orele de limbă și comunicare, în 

particular potențialul literaturii de a cultiva inteligența emoțională și comunicarea implicată. 

Un copil căruia îi lipsesc experiențele personale își formează mai greu empatia, însă prin 

intermediul experiențelor trăite de alții și descrise în literatură, acesta poate învăța să conștientizeze 

sentimentele celorlalți. Astfel, lipsa expunerii copiilor la povești le poate limita acestora dezvoltarea 

empatiei. 

Literatura de calitate poate ajuta, de asemenea, copilul să înțeleagă comportamentul uman și poate 

demonstra că există întotdeauna speranță și că pot fi depășite chiar și obstacolele aparent insurmontabile 

(Vandergrift, 1990). Bineînțeles, literatura promovează și învățarea limbii îmbogățind vocabularul și 

formând noi structuri. Cel mai important, literatura de calitate oferă modele pentru un limbaj bogat, natural 

și o varietate de registre. Literatura reprezintă de fapt cel mai înalt nivel al folosirii limbajului, adică prin 

literatură sunt demonstrate cele mai avansate competențe de limbaj ale utilizatorului. Oricine dorește să 

obțină o cunoaștere profundă a unei limbi, dincolo de nivelul său utilitarist, va citi texte literare în acea 

limbă. Mai mult decât atât, literatura oferă un context de învățare motivant și cu un nivel de anxietate scăzut, 

copiii sunt în mod natural atrași de povești. 

Voi prezenta în cele ce urmează câteva sugestii de activități care implică literatura și nu doar 

dezvoltă competențele de limbaj, ci și cultivă inteligența emoțională. 

Scripting – această activitate se pretează cel mai bine poveștilor în care unul dintre personaje se 

confruntă cu piedici sau dezamăgiri fără să primească mult sprijin din partea altora. Elevii sunt invitați să 

adauge completări în scris prin care să arate ce ar fi putut spune sau face ceilalți pentru a-l ajuta să se simtă 

mai bine și ce ar fi putut spune respectivul personaj pentru ca alții să-i înțeleagă sentimentele. Această 

activitate poate fi realizată și cu ajutorul cărților de povești ilustrate, unde copiii pot adăuga replici scrise 

personajelor. 

Citirea limbajului corpului – nu putem ști ce să le spunem celorlalți atâta timp cât nu știm cum 

se simt. Putem folosi literatura și diverse ilustrații pentru a-i ajuta pe copii să „citească” sentimentele. 

Uneori putem spune cum se simte o persoană doar privind-o. Pentru a învăța elevii să citească limbajul 

corpului, alegem o poveste cu ilustrații. Invităm elevii să se gândească la poveste și apoi să examineze 

limbajul corpului pentru personajele ilustrate. Le cerem să demonstreze cum își arată ei diverse sentimente 

(bucurie, dezamăgire, uimire, tristețe etc.). 

Identificarea sentimentelor în text – în cadrul acestei activități, elevii trebuie să apeleze la text 

pentru a găsi dovezi ale propriilor interpretări în timp ce încearcă să-și dea seama de modul în care autorul 

dezvăluie emoțiile personajelor. Ei cunosc faptul că în povești autorii folosesc cuvinte specifice pentru a 

arăta direct cum se simt personajele, dar uneori textul trebuie citit cu atenție pentru a identifica aceste detalii. 
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Acest lucru nu este întotdeauna simplu, dar, prin exercițiu, elevii vor reuși să obțină informații folositoare 

și în viața reală. 

Vânătoarea de sentimente – o activitate care va consolida vocabularul de care elevii au nevoie 

pentru a-și exprima sentimentele în situații concrete. Vom găsi cât mai multe sentimente posibil și vom face 

o listă cu expresiile sau cuvintele care descriu acele sentimente în poveștile pe care copiii le-au citit. Le 

vom cere apoi să asocieze cuvintele din listă cu sentimentele personajelor din povești. Activitatea poate fi 

simplificată dacă venim și cu o listă de personaje. Se recomandă să le amintim copiilor că un personaj poate 

experimenta mai multe emoții pe parcursul poveștii. Copiii trebuie încurajați să motiveze asocierile făcute. 

Limbajul pozitiv – rugăm copiii să găsească în povești exemple de expresii pozitive care arată 

compasiune, empatie, toleranță, cooperare etc. Copiii vor avea de câștigat lucrând cu expresii care denotă 

implicare, empatie, dorința de a împărți. Vom selecta pasaje în care personajele trăiesc conflicte, dezacord 

sau tristețe. Invităm elevii să modifice dialogul astfel încât să reflecte atitudini pozitive, prosociale.  

Dacă eu – o activitate care le solicită elevilor să se gândească și să spună ce emoții ar trăi dacă s-

ar afla în situațiile prin care trec personajele din povești. Funcționează cel mai bine în grupuri mici astfel 

încât să se poată face schimb de idei. Sunt întrebați: Dacă aș fi în situația personajului X? Dacă asta mi s-

ar întâmpla mie? Cum m-aș simți? De ce m-aș simți așa?Acest gen de întrebări stimulează conștiința de 

sine. Grupurile pot relata întregii clase, iar o discuție cu toată clasa va ajuta la conștientizarea modurilor 

diferite de a reacționa. Această activitate este foarte utilă atunci când se predau sau se consolidează 

propozițiile condiționale cu „dacă” deoarece li se cere elevilor să se pună în situații ipotetice pentru care 

contextul a fost deja stabilit. 

Scrisul în jurnal – o activitate populară atât printre elevi cât și printre profesori. Este utilă pentru 

a începe o discuție despre sentimente, emoții. Înainte de a cere elevilor să consemneze în jurnal din 

perspectiva unui personaj, trebuie discutată atât poveste cât și sentimentele implicate. Discuția va fi utilă și 

pentru recapitularea timpului trecut al verbelor într-un context semnificativ. De asemenea, profesorul are 

posibilitatea de a explica elemente de vocabular necesare elevilor. 

Scrisori către personaje – o activitate familiară pentru orele de literatură și foarte potrivită pentru 

a determina elevii să exerseze expresii pozitive. Este necesar ca elevii să deducă sentimentele personajului 

căruia îi scrie, să empatizeze și apoi să se gândească la ce l-ar face pe acel personaj să se simtă mai bine. 

După ce citesc despre un personaj care întâmpină obstacole, elevii discută despre sentimentele implicate. 

După discuția din clasă, ei vor redacta scrisori către acel personaj, spunând ceva prin care arată că înțeleg 

cum se simte personajul și de ce, dar și ceva încurajator, pozitiv. Elevii își vor împărtăși scrisorile și  le vor 

evalua. Formând competențele d limbaj, redactarea de scrisori poate consolida nu doar utilizarea 

vocabularului despre sentimente, dar și regulile privind structura unei scrisori. 
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Concluzie 

Strategiile bazate pe literatură ajută la dezvoltarea inteligenței personale și emoționale în timp ce 

dezvoltă și competențele de limbaj, de comunicare. Toate aceste activități pot fi adaptate în funcție de clasă 

și de nivelul de performanță, depinzând de tipul de literatură ales. 
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O abordare istorică asupra individualității in educație 

                                                                                                     

Prof.drd.Brinză Ionela 

 

Problema individualității a reprezentat o temă de discuție încă din cele mai vechi timpuri. In perioada 

Renașterii se acorda o mare încredere eficacității educației. Erasmus considera copilul o materie brută, dar 

elastică, al cărui destin depindea de forma dată de educație. 

Optimismul pedagogic  a crescut treptat, apogeul fiind in secolul al XVIII lea. Ratke consideră metoda ca 

element esențial, de care depinde intreg procesul educațional. În acest fel, este desconsiderată 

individualitatea elevului și personalitatea profesorului. Si Comenius repeta aceeași idee ,,dacă se aplică 

metoda adevărată, reușita e sigură.’’ 

La sfârșitul  secolului XVIII, începutul secolului XIX, curentul neo-umanist combate această  exagerare  și  

educația bazată pe  egalitatea oamenilor. Goethe este cel care îmbină aceste elemente.,,Nici rațiunea pură, 

nici moralitatea pură nu pot constitui idealul umanității perfecte, ci dezvoltarea armonică a tuturor 

însușirilor omului, afirmarea întregii lui ființe.’’ 

Pedagogul român, G.G.  Antonescu subliniază faptul că nu se poate impune aceeași calitate pentru toți 

indivizii. Educatorii trebuie să acorde îngrijire tuturor elementelor umanitare.,,Scopul educativ comun 

tuturor indivizilor e armonia, însă leit-motivele acestei armonii diferă de la individ la individ.’’Acestora le 

revine sarcina să dezvolte toate însușirile bune, sădite de natura sub formă de germene în sufletul elevului, 

prin ridicarea forțelor individuale, prin stimularea elementelor slabe.  

De-a lungul timpului, mai mulți pedagogi au abordat problema individualității. Pornind de la ideaa că, 

imaginea ideală a personalității  se regăsește în adâncul sufletului, în manifestarea desăvârșită a ființei, 

adepții teoriei umaniste consideră ca  realizarea acestei imagini trebuie să o aibă o educație din înăuntru 

spre afară și nu invers. Goethe este de părere că societatea nu are nici dreptul și nici interesul de a înăbuși 

individualitatea, deoarece aceasta este un dar de la Dumnezeu si trebuie respectat. Și Humboldt  acordă 

mari drepturi indvidualității, admite armonia caracteristică individualităților a forțelor. Jean Paul e de părere 

că idealul educativ trebuie căutat în om. El admite un ideal general, considerat unitatea idealurilor 

individuale. Pentru el, factorul principal de  mare importanță pentru individ este iubirea, element de bază  

in educația morală și religioasă. ,,De la neo-umaniști încoace pedagogia, limitându-și drepturile în 

conformitate cu cerințele individualității, pierde gloria falsă de atotputernică, dar câștigă o glorie reală și 

calitativ superioară celei dintâi.,,(1, p 127) 

În educație, sugestia se manifestă prin imitație.Copiii nu pot rezista exemplului și imită, atât binele cât și 

răul. O regulă pedagogică importantă este să ferim copiii de exemple rele. De asemenea, un adevăr 

incontestabil este că, personalitatea educatorului influențează spiritul copiilor. Educația mecanică (din 
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exterior) trebuie inlocuită cu educația organică (din interior), care respectă caracterul individual. Acestea 

se impun pentru garantarea eficacității măsurilor pedagogice  și pentru a forma din individ, o personalitate. 

Pestalozzi întărește teoriile neo-umaniștilor în ce privește educația organică.,,Educația, întrucât ține seama 

de individualități și se efectuează în mod organic-dezvoltarea dinăuntru în afară- este factorul cel mai 

important în evoluția individului și a societății către umanitate.,,(1, p 134) 

Individualitatea se manifestă încă din copilărie. Atât din punct de vedere fizic, cât și psihic se poate observa 

o bogăție de individualități. Chiar dacă pot exista mari asemănări intre oamnei, nu există doi oameni 

identici. Meumann a încercat să studieze problema individualității, din punct de vedere pedagogic. Acesta 

clasifică individualitățile pornind de la următoarele puncte de vedere: conținutul sufletesc-elementele cu 

care lucrează conștiința, datorate diferențelor simțurilor; funcțiile prin care elementele sunt păstrate în 

conștiință (memoria, reproducerea); condițiile și influențele cărora sunt supuse funcțiile (constituția 

psihofizică, obiceiul, forța de atenție)  

În studiul individualităților trebuie avut în vedere însușirile individuale din punct de vedere calitativ și 

cantitativ după gradul de intensitate a funcțiunilor sufletești .Se cere urmărirea evoluției însușirilor  la copii 

pentru stabilirea diferențelor individuale la diferite vârste.  

O eroare pedagogică care s-a dovedit a avea  consecințe grave este desconsiderarea naturilor liniștite, 

retrase, concentrate in defavoarea celor comunicative, deschise, care sunt mai superficiale, dar mai iubite 

și mai bine cunoscute. Acei elevi, de multe ori, își pierd entuziasmul, devin apatici și cu timpul, se pot 

stinge. Aceste lucruri pot fi evitate, dacă educatorii, iubitori de elevi, sunt destul de răbdători, pentru a 

pătrunde adâncimea sufletului lor. Alte cazuri in care intelecte considerabile rămân în umbră se întâlnesc 

in stuații de oboseală fizică sau psihică. Dacă nu este cunoscută natura individuală a elevului, se pot aplica 

false și nedrepte tratamente . 

În educație, trebuie respectat principiul individualităților. Uniformizarea caracterelor s-a dovedit a nu fi nici 

bună și nici posibilă. Se insistă pe ideea că personalitatea educatorului este elementul de primă importanță 

în educație. În ciuda diferitelor păreri ale pedagogilor în ceea ce privește cunoașterea și respectarea 

individualităților,,principiul- după care, numai cunoscând individualitățile și conformându-ne lor la 

aplicarea măsurilor pedagogice, educația poate da roade bune-rămâne neatins.,,(1, p 145) 

În concluzie, in pedagogie, ca și în medicină trebuie cunoscută natura individului pentru a putea influența 

corect evoluția lui. 
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ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE- GHID DE BUNE PRACTICI 

Şcoala Gimnazială ,,Manolache Costache Epureanu’’, Bârlad 

Prof. Înv. Primar Burada Alina 

 ,, O educaţie bună este izvorul întregului bine în lume’’. ( Emmanuel Kant) 

Societatea în care trăim se află într-o continuă schimbare şi dezvoltare, drept care menirea şcolii 

este de a transmite valori culturale şi sociale la nivelul cerinţelor educaţionale. Ca urmare, un rol bine definit 

şi stabilit în formarea personalităţii copiilor de toate vârstele îi este atribuit educaţiei extracurriculare. Acest 

tip de educaţie realizată prin procesul de învăţământ este importantă, însă nu epuizează sfera influenţelor 

formative exercitate extracurricular asupra elevului. Aici intervine educaţia nonformală sau educaţia 

extraşcolară, care face referire la acele activităţi educative cu caracter opţional sau facultativ desfăşurate în 

afara programului şcolar. Activităţile extraşcolare sunt abordate cu succes fiind recreative, bogate şi variate, 

au o structură aparte iar copilul poate face cunoştinţă cu minunata lume externă şi prin alte metode decât 

cele tradiţionale. Acestea stârnesc interes şi bucurie la orice vârstă întrucât cunoştinţele pot fi asimilate mai 

uşor, chiar dacă necesită un efort suplimentar, datorită atmosferei relaxante în care se desfăşoară. 

Evoluţia şi dezvoltarea tinerei generaţii nu pot  fi reduse  numai la activitatea instructiv-educativă 

care se desfăşoară în cadrul lecţiilor în instituţiile de învăţământ. Pot fi folosite în  acest scop  şi alte forme 

de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la diferite discipline, vizitele şi excursiile, concursurile şi 

olimpiadele şcolare, medalioanele şcolare  etc., care contribuie la aprofundarea cunoaşterii, la descoperirea, 

dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării şi 

recunoaşterii performanţelor. Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de 

activităţile şcolare. Ele sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi 

formelor de organizare. Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu; elevii 

au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele lor. 

Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte componentă a educaţiei – care stimulează 

valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând competiţia, asumarea de responsabilităţi, 

comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și opţiune, toate acestea ducând la formarea unei 

personalităţi relaxante.  

Activităţile extracurriculare sunt recreative atât pentru copii cât şi pentru cadrele didactice. 

Organizarea şi desfăşurarea acestora implică verificarea modului prin care elevii şi-au însuşit informaţiile, 

cunoştinţele din timpul activităţilor didactice, dându-le posibilitatea de a le aplica într-o manieră relaxantă.  

Pe lângă conţinuturile care trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului  se ia în calcul şi nevoile 

sale de cunoaştere, de nou, de frumos la care se adaugă  mişcarea, atmosfera de veselie şi destindere pe de 
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o parte şi atmosfera încărcată de emoţii, pe de altă parte. Activităţile  desfăşurate fără anumite reguli asigură 

îmbinarea armonioasă a părţilor într-un întreg: decor atrăgător, accesoriile necesare  toate reprezintă 

elemente importante ce contribuie la construirea unor valenţe estetice şi educative deosebite.  

 Activităţile extracurriculare urmăresc atât cultivarea şi identificarea unei corespondenţe optime 

între talente, aptitudini, atitudini, cultivarea unui stil de viaţă civilizat  cât şi stimularea unui comportament 

creativ în diferite situaţii şi domenii. Copiii acumulează o serie de cunoştinţe încă de la cele mai fragede 

vârste prin contactul direct cu obiectele şi fenomenele din natură, din realitatea exterioară. Nevoia de joacă, 

de a fi mereu în mişcare reprezintă tocmai puntea care  permite să împăcăm şcoala cu viaţa. În completarea 

procesului de învăţământ vin activităţile extraşcolare care contribuie la descoperirea şi dezvoltarea 

aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de 

gradul implicare şi pregătire a copilului pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care 

aceasta reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor în acest cadru. Astfel de activităţi  trebuie  

planificate, organizate şi desfăşurate încă din clasele mici, deoarece au rolul de a pregăti copiii pentru 

exprimare, pentru libera cunoaştere şi explorare a realităţii. Îndrumătorul, respectiv cadrul didactic are 

posibilitatea de a descoperi şi cultiva talente, pasiuni pentru arte, pentru literatură, pentru matematică, 

istorie sau ştiinţe. Asemenea activităţi contribuie la  stimularea inteligenţei interpersonale, adică pot fi 

stabilite relaţii apropiate între profesor- elev sau elev-elev, dezvoltarea creativităţii, a imaginaţiei.  Pot fi 

propuse copiilor crearea de texte, în versuri sau în proză, raportate la activităţile desfăşurate sau locurile 

vizitate:  prezentarea unui muzeu  sub forma unei reclame sau afiş, utilizarea unor mijloace moderne pentru 

prezentarea unor locuri vizitate, mai dificil de înţeles în cadrul lecţiilor. Aceste activităţi invită, din nou, 

copiii la depăşirea blocajelor în comunicare. Sunt dinamice, sunt activităţi prin care se dezvoltă capacitatea 

de exprimare orală, creativitatea şi lărgesc orizontul cunoaşterii copiilor. Pot lua forma unor lecţii de 

recapitulare iar textele studiate pot fi extinse. Au un farmec deosebit şi se pot face cu elevii unei singure 

clase sau între clase paralele. Îndrumătorul poate fi învăţătorul de la clasă, iar elevii  prin desfăşurarea de 

jocuri sau prezentarea de ghicitori pot atinge ebiectivele propuse. Activităţile extraşcolare pot fi dedicate 

omagierii unui scriitor şi presupune prezentarea operelor scrise de acesta. Pot avea loc expoziţii de cărţi sub 

semnătura diverşilor autori, în ediţii diverse şi frumos  ilustrate; copiii îşi pot aminti fragmente citite la clasă 

şi pot realiza diferite jocuri pentru prezentarea personajelor şi a acţiunii textului. Jocurile competitive la 

care participă un anumit număr de elevi, fie din clase paralele fie din şcoli diferite  pun accentul pe 

dezvoltarea spiritului de competiţie, capacitatea de comunicare şi cooperare a copiilor.  

Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu; elevii au 

libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele lor. 

Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte componentă a educaţiei – care stimulează 

valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând competiţia, asumarea de responsabilităţi, 
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comunicarea, abordările bazate pe  iniţiativă, imaginaţie și opţiune. Toate acestea duc la formarea unor 

personalităţi complete şi complexe.  
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Sportul și managerul în activitățile extracurriculare 

 

Profesor, Ioan Osztalos  

Clubul Sportiv Școlar Brașovia, Brașov 

 

Motto:  

”Jocul este o acțiune sau o activitate efectuată de bună voie, înăuntrul unor anumite limite stabilite, de 

timp și spațiu, și după reguli acceptate de bună voie, dar absolut obligatorii, având scopul în sine însăși și 

fiind însoțită de un anumit sentiment de încordare și de bucurie, și de idea că <<este astfel>> decât în 

viața obișnuită” 

Jan Huizinga 

   

Managementul educațional reprezintă activitatea de conducere și coordonare orientate spre realizarea 

modelelor formale și nonformale de educație în familie, școală și societate prin realizarea planificării, 

organizării și evaluării acestor modele. Profesorul manager reprezintă acțiunea de formare – dezvoltare a 

elevilor, prin predarea, învățarea și evaluarea disciplinei de specialitate prin diverse activități instructiv – 

educativ. 

Activitățile extracurriculare ca parte a educației nonformală prezintă următoarele caracteristici: 

- Oferă activități plăcute, mai puțin riguroase ca cele formale; 

- Este centrată pe cel care învață, nu pe cel care predă; 

- Contribuie la îmbunătățirea culturii generale a elevilor participanți la astfel de activități; 

- Crează ocazii de petrecere benefică și organizată a timpului liber; 

Activitățile sportive extracurriculare: 

1. Scopul activităților sportive extracurriculare 

Scopul activităților sportive extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale ale elevilor dar și de 

formare a personalității acestora. 

2. Obiectivele activităților sportive extracurriculare 

Obiectivele activităților sportive extracurriculare sunt următoarele: 

- Dezvoltarea fizică și psihică armonioasă a elevului; 
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- Cultivarea spiritului de lucru și de echipă/în grup. În vederea formării spiritului de echipă, un aspect 

important îl reprezintă accesul tuturor membrilor la un volum cât mai mare de informații pertinente 

referitoare la activitatea echipei. În încercarea de a stabili un climat de încredere și o comunicare 

deschisă între membrii echipei atunci când dorim să construim o echipă coezivă putem interveni 

direct sau indirect. Intervenția directă vizează lucrul cu elevii ce participă în activități. În cazul, 

intervenției indirecte profesorii reprezintă grupul țintă.  

- Valorificarea potențialului creativ și a originalității elevilor, fiecare se identifică cu grupul și 

contribuie în mod voluntar și conștient la succesul general, echipa funcționând după principiul 

“Toți pentru unul și unul pentru toți”. Să-și dezvolte abilități de interrelaționare.  

- Stimularea interesului cadrelor didactice și al elevilor de a se implica în organizarea sau participarea 

la activități sportive extracurriculare. Profesorii își fac timp să cunoască fiecare membru al echipei, 

cunoscând relațiile cu părinții sau care le sunt scopul în viață. Conducătorii încearcă să ofere 

fiecarui elev un rol vital în cadrul echipei. În interiorul grupului este important ca profesorul să 

rupă din când în când, sub grupele și să alcătuiască altele, în așa fel încât foștii parteneri să 

concureze unii împotriva celorlalți. 

 

3. Clasificarea activităților sportive extracurriculare 

Activitățile sportive extracurriculare în funcție de tipul lor se clasifică astfel: 

1. După locul desfășurării activităților extracurriculare acestea sunt: 

a. Activități extracurriculare desfășurate în unitatea de învățământ dar în afara orelor cuprinse 

în orarul școlar; 

b. Colectivul școlii sau colectivul clasei; 

c. Activități extracurriculare desfășurate în afara unității de învățământ, dar sub incidența 

acesteia; 

 

2. Activități sportive extracurriculare desfășurate acasă: 

a. De scurtă durată (exemplu: excursii, drumeții, expediții, concursuri sportive) 

b. De lungă durată (exemplu: tabere) 

 

3. În funcție de grupul vizat, activitățile sportive extracurriculare sunt: 

a. Activități cu grupe de elevi; 

b. Activități individualizate; 

c. Activități cu grupe de elevi; 
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Profesorul – lider în echipă trebuie să decidă tot timpul ce este mai bine pentru elevi și să echilibreze 

preferințele lor și cu cerințele situației.  

Întelepciunea luminează calea dintre ce este necesar și ce este acceptabil. 

O regulă de aur a relațiilor interumane este să empatizezi cu felul de a fi al individului cu care interacționezi.  

Profesorul la o evaluare a sa, își pune întrebări despre elevii care îi pregătește, dacă sunt începători, avansați 

sau performanță, pentru sporturi individuale sau sporturi de echipă. 

 

Exemple de jocuri: 

JOCUL CUVINTELOR 

Obiective: dezvoltarea rapidității în deprinderea de a scrie corect, activizarea vocabularului 

Număr de participanți: 12 – 18 jucători 

Loc de desfășurare: sală de clasă 

Resurse materiale: hârtie, pix 

Descriere: Cadrul didactic cere jucătorilor ca, până la semnalul ”gata” pe care îl va da, să scrie în caiete 

cuvinte cu sens opus. 

Exemplu: mare – mic, frumos – urât, vesel – trist, tânăr – bătrân 

După cinci minute, cadrul didactic întrerupe jocul și verifică cine a scris mai multe asemenea perechi de 

cuvinte. Elevul care a scris cele mai multe, le citește, fiind declarat câștigător. 

 

JOCUL CU PAIUL 

Obiective: dezvoltarea capacității coordonative. 

Număr de participanți: 12 – 24 jucători 

Loc de desfășurare: sală de clasă, sală de sport, curte, poiană 

Resurse materiale: pai, hârtiuță 

Descriere: Fiecare jucător trebuie să ia cu paiul său o hârtiuță de pe paiul celuilalt. Hârtiuța va fi dată 

jucătorului următor. Iese învingătoare echipa la care hârtiuța ajunge mai repede la ultimul jucător. 

 

JOCUL GHEMUIEȘTE-TE 

Obiective: dezvoltarea vitezei de reacție, de execuție, dezvoltarea rezistenței 

Număr de participanți: 10 – 15 jucători 

Loc de desfășurare: teren de sport, sală de sport 

Resurse materiale: - 

Descriere: Jucătorul ales să ghicească cine a plecat din echipă va ține ochii închiși până când cadrul didactic 

va decide că este suficient. 
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Cadrul didactic dă comanda: Ghici, cine a plecat? 

Dacă nu ghicește prea repede, jucătorul poate fi ajutat sau inclus în eroare prin întrebări de tipul:  ”E băiat? 

E fată? Unde a stat? Are părul scurt/lung? Are ochelari?” sau ”Hai, să il strigăm împreună” . 

 

În predarea activităților extracurriculare prin jocuri trebuie avută în vedere respectarea particularităților 

psiho-individuale ale copiilor. În funcție de aceste particularități în organizarea și conducerea jocurilor, 

precum și în diferitele momente ale desfășurării lor trebuie să se respecte o serie de cerințe: 

- Alegerea jocului, cadrul didactic să - și propună un scop precis ce urmează a fi realizat. 

- Pregătirea locului de joc, jocurile de mișcare se pot desfășura în aer liber, terenul să fie neted, fără 

obstacole, să fie bine delimitat. 

- Alcătuirea echipelor, să se țină seama, ca acestea să fie de valori egale. 

- Asigurarea materialelor de joc, dimensiuniile și greutatea lor să corespundă posibilităților copiilor. 

- Explicarea și demonstrarea jocului, a regulilor de desfășurare să fie simple, concise și în acelaș 

timp explicită pentru copii. 

- Conducerea jocului, începe de la un semnal dinainte convenit, fluier, comandă, fanion, etc. 

În tot timpul desfășurării jocului, cel care conduce trebuie să scoată în evidență inițiativa și spiritul 

creator al elevilor. 

- Dozarea jocului, în cadrul jocului, efortului fizic i se adaugă încărcarea emoțională. În general, 

atunci când jocul place, copii nu-și dau seama de starea de oboseală și deseori efortul depus nu este 

simțit ca atare. Conducătorul jocului cunoscând particularitățile de vârsta și individuale ale copiilor, 

precum și gradul de pregătire fizică trebuie să dozeze intensitatea, astfel încât aceasta să aibă numai 

efecte binefăcătoare. 

- Stabilirea rezultatelor, în general, jocurile care se desfășoară cu împărțirea pe echipe se încheie, de 

obicei, după anumite reguli ale jocului sau stabilite de cadrul didactic. Unele dintre jocurile fără 

împărțirea pe echipe n-au un sfârșit bine conturat. În această situație, conducătorul de joc trebuie 

să ”prindă” momentul acestui sfârșit. Cel mai potrivit moment este acela când observă că toți cei 

care participă la joc sunt satisfăcuți. 

O deosebită importanță trebuie acordată stabilirii rezultatelor. Cadrul didactic trebuie să facă o 

scurtă analiză a desfășurării jocului, să-i evidențieze pe unii copii, eventualele faze mai reușite și 

în acelaș timp, să desemneze caștigătorii întrecerii. 
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LESSON PLAN 

Autor: prof. Ana Cristina Trăistaru,  

Liceul Tehnologic “Constantin Cantacuzino” Băicoi, Prahova 

 

NAME: Trăistaru Ana Cristina 

SCHOOL: “Liceul Tehnologic C. Cantacuzino” Băicoi 

CLASS: VIII  

LEVEL: Upper Intermediate, L1 

NUMBER OF STUDENTS: 25 

LESSON:  Puzzling puzzles!  

TYPE OF LESSON: Combined 

RECENT WORK: • Talking about books and art 

                               • Reported speech   

                                                                

LESSON AIMS:     1. to revise / acquire vocabulary related to the parts of the body 

                              2. to practice listening and speaking skills    

                              3. to identify the right idiom  

                              4. to practise the use of idiomatic expressions 

                            

ANTICIPATED PROBLEMS:     - students may not know the meaning of some idiomatic expressions 

                                                    - students may not know the meaning of some words 

 - students may not understand some words while listening 

 - students may make pronunciation mistakes 

 

AUXILIARY AIDS: board, handouts, CD, CD player 

SKILLS PRACTISED: speaking, listening, reading, writing 

TYPES OF INTERACTION: T→Ss, Ss→Ss, Ss→T 

STUDENT GROUPING: lockstep, pairwork/groupwork 

 

PROCEDURE 

  

Warm up                         Checking the homework. 

T→Ss                                 Introducing the new lesson 
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Ss→T                                T starts the lesson by playing a part of the song entitled “Eye of The Tiger”.   

Speaking                            Ss are asked to guess what the song is about, and if they have heard it before. 

Listening                            If they have heard it, the T will ask them where they have heard it. T will try 

5 min                                  to make Ss realise the meaning of the idiom.                                                                                                                                              

Activity 1                           Parts of the body     

T→Ss                                 Aim: to practise listening skills 

Ss→T                                           to acquire vocabulary related to the parts of the body  

Listening                            T gives to the Ss sheets of paper containing the lyrics of the song, but with   

7 min                                  gaps and Ss have to fill them. T plays the song again and Ss complete the 

Lockstep                             task and then some Ss are asked to say the missing words. Ss are then asked 

                                           to write more words related to the parts of the body.  

                                  

Activity 2                          Fill in  

T→Ss                               Aim: to acquire new vocabulary  

Ss →Ss                             T puts Ss into groups and gives each one a worksheet with idioms from which 

the            

Ss→T                             word related to the body part is taken. Ss have to put the right word in order to 

solve    

Writing                           the idioms. Then they report to the class. T helps if necessary. 

15 min                        

Group work                 

 

Activity 3                       Which is which? 

T→Ss                               Aim: to identify the right idiom 

Ss→T                                      to acquire vocabulary related to idiomatic expressions 

Reading                            T asks Ss to read the idioms and their meaning and in pairs they have to 

correlate the  

Speaking                           the idiomatic expression with its meaning.         

7 min                                Some Ss present the answers to the whole class.  

Pair work                                                                         

                                                                                      

Activity 4                          Let’s talk  

T→S                                 Aim: to practise the use of idiomatic expressions 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

345 

 

Ss→T                               T puts Ss into pairs and asks them to write a dialog using the definition of an 

idiom.                  

Writing                          Then some of the pairs act the dialog and the other pairs have to guess the idiomatic  

Speaking                        expression. T helps if necessary.   

15 min                          

                                          

HOME ASSIGNMENT:   To search other idiomatic expressions and to present it to the class next hour. 

1 min                                  New vocabulary written in their portfolios. 

T→Ss                                 

                                                               

ADDITIONAL POSSIBILITIES: T asks Ss to solve a quiz related to the idiomatic expressions.  

EVALUATION:  Teacher will focus on correct pronunciation, speaking, listening skills and correct 

answers.  

 

IDIOMS (activity 2) 

 

1. Give me a minute to finish my work and then I'll be all _______ to hear about your project. 

2. Today's the big game, eh? Break a ______! 

3. My sister didn't get cold ______ until she put her wedding gown on. 

4. These cakes are delicious, but they cost an ______ and a ______. 

5. I cried my ______ out when my best friend moved away. 

6. Amy has her ______ in the clouds if she thinks she’s going to pass her exams without studying. 

7. Thanks for listening to me complain about my boss. I just needed to get this off my ______. 

8. I can give you a ______ when you move if you like. 

9. My brother is ______ over ______ for his new girlfriend. 

10. The kids gave Anthony a ______ start in the bicycle race because he was the youngest. 

11. I'll keep an ______ on the dinner while you're on the phone.  

12. I learned my multiplication tables by ______ in the fourth grade.  

13. Don't worry, I won't tell your mother how much you spent. My ______ are sealed. 

14. It makes my ______ boil when people don't tie up their dogs. 

15. My daughter wants a tattoo. I told her she'd get one over my dead ______.  

16. I was just pulling your ______. I'm not really a police officer. 

17. The couple doesn’t see ______ to _____ on how to train their pets. 

18. I need three spoonfuls of sugar in my tea. I have a sweet _____.  
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19. I've got an exam tomorrow at 9am, so keep your _______ crossed for me. 

20. Her mouth was dry, there were butterflies in her _______, and her knees were shaking so much 

it was hard to walk on stage. 

MEANING (activity 3) 

 

a) cry very hard 

b) fully listening 

c) an earlier start  

d) be unaware or unrealistic about something 

e) tell someone your problems 

f) nervous just before a big event 

g) help (someone) do something 

h) good-luck 

i) promise to keep a secret 

j) deeply in love 

k) try and hope for a bit of luck, or a positive outcome 

l) be very expensive  

m) makes me very angry 

n) take care of, watch in order to protect 

o) a love of sugar or sweet things 

p) not unless I'm dead and can't stop you 

q) memorize 

r) to feel very nervous 

s) joke or tease someone 

t) agree  

 

 

 

ARM 

 

 

BLOOD  

 

 

BODY 

 

 

CHEST  

 

 

EARS 

 

 

EYE 

 

 

EYE 

 

 

EYE 

 

 

FEET 

 

 

FINGERS  

 

 

HEAD 

 

 

HEAD 

 

 

HEAD 

 

 

HAND 

 

 

HEART 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

347 

 

 (Activity 2) 

 

 

Webography: 

https://www.englishclub.com/vocabulary/idioms-body.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEART 

 

 

HEELS 

 

 

LEG 

 

 

LEG 

 

 

LEG 

 

 

LIPS 

 

 

STOMACH 

 

 

TOOTH 

 

 

 

 

https://www.englishclub.com/vocabulary/idioms-body.htm
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Azi, mămico, e sărbătoare! Sărbătoarea ta și a primăverii! 

Activitate extrașcolară dedicată mamelor  

 

prof. înv. primar Boca Maria Danilela 

Școala Gimnazială Ioan Vlăduțiu, Luduș, Mureș 

 

 

 În primele zile ale lui Mărţişor fiecare mămică a primit o floare şi un mărţişor. Alături de acestea 

au primit și invitația de a participa la o activitate comună, copii-mame, prin care elevii clasei a II-a A doresc 

să-și exprime sentimentele de dragoste și respect față de ființa care le-a dat viață. 

În ziua activității, elevii au aranjat festiv sala de clasă cu flori și baloane colorate. 

      Activitatea a debutat cu adresarea urării de bun-venit și anunțarea scopului și a competențelor 

generale vizate: 

 sărbătorirea mămicilor cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii;   

 cultivarea sentimentelor de respect şi dragoste faţă de mame.   

       Elevii au interpretat cântecul Flori pentru mama. 

      Pentru început, sub genericul „Azi, mămico, e sărbătoare! Sărbătoarea ta și a primăverii!”- elevii 

au rezolvat fișa integrată redată în pagina următoare. Au efectuat câteva exerciții de matematică, după care 

au căutat simbolul corespunzător rezultatului obținut pe care l-au lipit pentru a completa enunțurile care 

exprimă calitățile mamei. 

     În continuare, în cadrul exercițiului „Eu îmi cunosc mama/ copilul cel mai bine!” - copiii au 

completat câteva informații despre mama lor, iar mamele despre copil (care este culoarea, mâncarea, muzica 

preferată). Au fost confruntate răspunsurile, iar cei care au  răspuns corect la toate punctele vizate au primit 

diplome speciale. 

   A urmat, „Mama mea e cea mai frumoasă”- elevii au desenat chipul mamei, pe care l-au prezentat. 

„Pentru lume ești o persoana oarecare, dar pentru mine, MAMA, tu reprezinți lumea!” - fiecare 

elev  a scris câte un mesaj către mama lui, sub forma unui cvintet, pe care l-a citit, apoi i-a oferit  mamei 

darul pregătit anterior, o felicitare. 

       

 

 

 

 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

349 

 

                                                                           Mama 

     Gingașă, frumoasă, 

          Dăruind,  iubind,  educând. 

    Mama     e       începutul      lumii. 

      Viața. 

Azi, mămico, e sărbătoare! Sărbătoarea ta și a primăverii! 

Pentru tine au înflorit toate florile și păsările îți ciripesc: LA    MULȚI    ANI! 

Iată ce-ți dăruiesc eu și îți mulțumesc: 

 

• Rezolvă corect exercițiile respectând ordinea efectuării operațiilor, apoi găsește, decupează și 

lipește simbolul corespunzător rezultatului găsit. 

..................................................................................................................................... 

       

 

 

      

 

 

 

                                                  

5x5+3=

• Narcisa, pentru că ești prietena mea cea mai bună.

7x7-6=

• Mămăruța, pentru că ești veselă mereu.

15+56:8=

• Ghiocelul, pentru că nu minți niciodată.

23-45:9=

• Albinuța, pentru că nu obosești nicicând.

8x9+7=

• Brândușa, pentru că-mi zâmbești mereu.

2x4x7=

• Laleaua, pentru că ești cea mai frumoasă mămică.

28 22 79 56 43 18 
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Alegerea activităţii extraşcolare 

Stănescu Corina Mihaela- Prof. înv. primar 

                                                                     Școala Gimnazială Tărtășești, județul Dâmbovița 

 

                                        

 

Activităţile extraşcolare sunt la fel de importante ca şi celelalte activităţi zilnice ale elevului, doar 

că în timpul acestor activităţi, elevii sunt mai detaşaţi, mai deschişi, mai relaxaţi. 

Activităţile extraşcolare dezvoltă competențele sociale, favorizand lucrul în echipă, colaborarea, 

comunicarea, întrajutorarea, spiritul de inițiativă, toleranța și deprinderea de a-și susține punctul de vedere 

oricare ar fi acesta. 

Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru elevii învățământului primar sunt serbările tematice 

cu diverse teme; 

- În așteptarea lui Moș Crăciun; 

-8 martie – Mulțumesc, iubită mama!; 

- Ce-mi aduce iepurașul și Învierea Domnulul Iisus Hristos;  

- 1 iunie- Ziua internatională a copilului; 

- Rămas bun an… - Serbare sfârșit de an școlar; dar și întrecerile sportive, expozițiile cu lucrări 

realizare de ei, activități de ecologizare și plantare în curtea și jurul școlii.  

Activitățile extrașcolare sunt alese în funcție de ceea ce-și doresc copiii și de materialele pe care le 

au aceștia la dispoziție. 
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Activitățile extrașcolare deși se desfășoara unele în cadrul unității școlare, nu sunt asa riguroase, 

oferindu-i copilului libertatea, flexibitatea pentru formarea personalității, pentru dezvoltarea personală. 

Dupa cum știm cu totii, aceste activități extrașcolare colective se aleg de către toți participanții, 

ținând cont să fie adaptabile și accesibile, să acopere cât mai mult dorințele  și necesitățile fiecarui 

participant. 

Pentru că în ultima perioada tehnologia a pus stăpânire pe societate, iar copiii citesc din ce în ce 

mai rar o carte, încercăm să redescoperim lumea basmului prin ,,Îmi place să citesc’’, proiect reprimit cu 

interes de unii. În acest proiect, cei mari citesc celor mici, iar cei mici desenează scenele din povestea pe 

care au ascultat-o. Apoi se desfășoară concursuri pentru cel mai bun cititor, cea mai bună intonație, cel mai 

rapid cititor, ajungându-se la provocări precum: Câte povești citești săptămâna asta?; Cine citește mai 

mult?, aceste provocări dând roade, elevii chiar ajungând să-și împrumute unul altuia cărți sau să împrumute 

de la biblioteca școlară. Citind le vin și idei de a transpune în teatru  ceea ce citesc, se costumează adecvat, 

în acest fel valorificând și artele frumoase, creativitatea, imaginația, culoarea. 

Prin activitățile extrașcolare de ecologizare, copiii află cât este de important ca mediul înconjurator 

să fie nepoluat. Să ajutăm pamantul să respire prin plantare de puieți de copaci în curtea școlii și în 

împrejurimi. Să învățăm să aruncam gunoiul doar în locuri special amenajate,  sortandu-l în containere 

speciale. Să constientizăm că distrugând multă hârtie, mai tăiem un copac. Padurea trăiește și prin ea noi 

respirăm. Depinde de noi să respirăm un aer curat. 

Altă activitate extrașcolară iubită de copii este dedicată dezvoltării fizice generale. Trebuie să îi 

explicăm copilului că făcând mișcare va avea un corp sănatos și o minte sănătoasă.  Activitățile sportive 

dezvoltă spiritul de lucru în echipă, competiția, perseverența. 

Pentru dezvoltarea completă a unui copil, acesta trebuie să experimenteze numeroase activit ă ti 

extrașcolare, să aibă la dispoziție jocuri educaționale, deoarece știm cu toții că jocul este activitatea 

preponderentă a copilului. La fel de importantă este mișcarea fizică nu numai pentru că îl menține sănătos, 

dar îl si disciplinează, îi activează perspicacitatea și rapiditatea, spiritul de echipă. 

Să nu credeși vreodată că activitățile extrașcolare sunt prea multe pentru copiii nostri, dar nici să 

nu îi supraaglomerăm din dorința de a  face tot ce fac alți copii. Fiecare copil e unic, fiecare copil trebuie 

activat, dar nu obligat și să facă de placere ceea ce face, nepunandu-se presiune pe el, știind că fiecare are 

ritmul său și este inadmisibil să facem comparație cu alt copil, deoarece acest lucru îl face să-și piardă 

încrederea în el. 
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Deci, copilul face ce-i place, cand îi place și activitățile extrașcolare trebuie să i se potrivească, iar 

dezvoltarea lui va fi completă. În acel moment copilul va fi vesel, relaxat, echilibrat, fericit și plin de viață. 
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Prof. Pt. Înv. Preșcolar Ivența Aurora Adina 

Școala Gimnazială Octavian Voicu, Bacău 

 

Împreună pentru educația copiilor 

- bune practici- 

 

 

 

 

Copilul este un mic univers, iar creşterea şi devenirea lui ca adult reprezintă un drum lung şi greu, 

plin de urcuşuri şi coborâşuri, în centrul căruia stă personalitatea.  

Pasul către grădiniţă reprezintă un pas, ce implică o serie de aspecte psihologice specifice adaptării 

preşcolare, iar acest lucru imprimă o direcţie generală a întregii perioade pe care copilul o va petrece în 

grădiniţă. Frecventarea grădiniţei de către copil alături de atragerea și crearea unei imagini pozitive a 

grădiniţei în ochii lui, au un rol important în adaptarea cu succes a copilului în grădiniţă. Copilul trebuie 

învăţat că grădiniţa nu este o modalitate de constrângere, sanțiuni și pedepse, ci o învăţare prin joc, prin 

activităţi libere în cadrul grădiniţei şi reprezintă o continuare absolut normală a activităţii lui. Pentru a 

înlesni cu mai multă uşurinţă adaptarea optimă a copilului în grădiniţă, se doreşte să se menţină o strânsă 

legătură între grădiniţă şi familie, scop operaţionalizat prin efectuarea de vizite, de colaborări, de schimburi 

de experienţă, toate le-am gândit și adunat într-un proiect educațional.  

  Proiectul educațional „Împreună pentru educația copiilor”, ca activitate extrașcolară a apărut ca o 

necesitate și a luat naştere dintr-o serie de neajunsuri întâmpinate în procesul instructiv-educativ, cum ar fi: 

relaţia sporadică dintre familie şi grădiniţă, dezorientarea părinţilor în ceea ce priveşte cerinţele grădiniţei, 

aglomerarea cerințelor sau insuficiența lor venită din necunoaşterea suficientă a prevederilor programei 

învăţământului preşcolar. 
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Prin activităţile acestui parteneriat am încercat să dezvăluim alături de consilierul școlii copiilor şi 

familiei frumuseţea vieţii de preşcolar, prin implicarea în activităţi comune plăcute, să găsim cele mai 

eficiente și atractive căi pentru a asigura adaptarea copiilor la viaţa preşcolară. Dintre activitățile desfășurate 

deja enumăr: "Să ne cunoaştem", “Vreau să ştiu...despre copilul meu”, ce a cuprins aplicarea de chestionare 

pentru o buna cunoaștere a copilului, "Obiceiuri ale copilului meu...", ce a cuprins sugestii şi recomandări 

din partea părinților în derularea activităților educative, “Stiluri parentale” - dezbateri, aplicații practice,  

jocuri, unde am participat în calitate de formator alături de consilierul școlar. Urmează a se derula 

activitățile “Cu bucurii de Paște și Florii”, ce va cuprinde încondeierea ouălor cu ocazia  sărbătorilor 

pascale, cu participarea precolarilor și a părinților la activitate, "Un program sănătos înseamnă un copil 

sănătos"- dezbatere liberă și "Vă arătăm ce știm și noi"-activitate demonstrativă, cu participarea tuturor 

factorilor educaționali implicați și evaluarea proiectului, prin expoziții cu desenele și materialele realizate 

de către copii, album cu fotografiile realizate pe parcursul desfășurării activităților ce va fi prezentat la 

comisiile metodice viitoare, discuții cu partenerii de proiect care au contribuit la activitățile desfășurate în 

vederea stabilirii punctelor forte, punctelor slabe, oportunităților apărute prin derularea acestui proiect. 

 

 Scopul proiectului a fost familiarizarea copiilor şi părinţilor cu specificul activităţilor desfăşurate 

în cadrul grădiniţei, în vederea asigurării unei adaptări optime la regimul preşcolar si va fi atins în proporție 

de 100%, deoarece familia și preșcolarii au fost antrenați în activități comune, prin care preșcolarii și-au 

asimilat reguli de conduită individudală și colectivă, a fost stimulată creativitatea  şi iniţiativa copiilor prin 

jocurile didactice propuse, au conştientizat rolul noului adult – educatorul atât de către copii, cât și de către 

familie, s-au dezvoltat emoţii şi sentimente pozitive ce pot favoriza activităţile de învăţare viitoare și mai 

presus de orice s-au dezvoltat abilităţi de a lucra în echipă copil-famillie-educatoare.  
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Proiectul de parteneriat am considerat că este necesar a se derula, întrucât prin activitățile derulate 

contribuie la realizarea planului de şcolarizare pe anul școlar viitor și asigură continuitatea procesului de 

instruire şi educaţie de la familie la grădiniţă prin familiarizarea preşcolarilor şi a familiei, cu ambientul, cu 

cadrele didactice ale grădiniţei  în scopul integrării lor cu succes în viaţa de preşcolar și ulterior în viața de 

școlar. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

Prof.înv. primar ROȘU IOANA CARMEN 

Școala Gimnazială Nr. 1 Avram Iancu 

 

Procesul educațional din şcoală presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 

obligatorii. Acestea sunt activităţi extracurriculare şi se desfăsoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor 

şi învăţătoarelor. 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. 

Serbarea, ca activitate extraşcolară, este forma interpretativă cea mai cunoscută, care constă în 

prezentarea formaţiilor artistice ale clasei/şcolii - solişti, dansatori, recitatori - având ca scop evidenţierea 

globală a unor cunoştinte acumulate în procesul instructiv-educativ şi valorizarea acestora cu ocazia unor 

evenimente sociale, istorice, culturale sau religioase. 

Serbarea este o înmănunchere armonioasă şi echilibrată a mai multor activităţi artistice organizate 

de către cadrele didactice împreună cu copiii (sau în colaborare cu alţi specialişti), având variate forme de 

prezentare: montaj literar, cor, muzică vocală şi instrumentală, dans modern, dans popular, euritmie, 

scenetă, şezătoare etc. Punctul de desfăşurare poate fi atât în incinta instituţiei şcolare, cât şi în afara 

acesteia. 

Alături de alte activităţi extraşcolare (excursii, drumeţii, vizite, concursuri), serbarea are un efect 

pozitiv asupra copiilor. Acest gen de activitate are darul de a sensibiliza copiii, de a le deschide un orizont 

larg spre frumos, spre respectul pentru artă şi creaţie, îi dezvoltă din punct de vedere spiritual, le produce 

emoţii estetice şi bucurie. Serbările dobândesc multiple valenţe educative dacă sunt organizate în 

concordanţă cu activităţile instructiv-educative din planul de învăţământ, ele fiind o încununare a 

rezultatelor şi o personalizare a cunoştinţelor acumulate. Ele trebuie să aibă, în primul rând, un rol 

formativ, să valorifice pe diverse planuri toate capacităţile copiilor: intelectuale, afectiv-morale. 

Serbările contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere şi la aprofundarea cunoştinţelor, iar 

conţinutul lor cultivă şi produce sentimente şi emoţii. 

Serbările îmbogăţesc şi nuanţează viaţa afectivă a copiilor, în afara faptului că îi organizează într-

o acţiune comună şi plăcută, stimulează şi dezvoltă simţul de răspundere al fiecărui copil şi al întregului 

colectiv, prin dorinţa comună de a obţine rezultate şi performanţe. Cadrul didactic trebuie să se bazeze pe 

organizarea serbărilor ca pe unul din cele mai eficiente mijloace de sudare şi omogenizare a colectivului. 

Prin munca de repetiţie şi învăţare se întăresc relaţiile de prietenie, de colaborare şi muncă în echipă. 
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Activităţile cuprinse în programul serbărilor le provoacă copiilor o stare accentuată de veselie şi bună 

dispoziţie, care influenţează în bine starea organismului.(Agoston-Vas, Caltun, 2012). 

 

Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă 

excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi că un act de ridicare a 

nivelului cultură 

Valențele formative ale excursiilor și drumețiilor se extind asupra tuturor comportamentelor, îmbogățind 

sfera informațională, declanșând trăiri afective și oferind condiții prielnice exersării conduitei moral-civice 

a copiilor. Specific acestor activități este faptul că oferă posibilități mai largi de cunoaștere directă a  

realității, stimulează spiritul de inițiativă și dispune de o încărcătură afectivă puternică. Prin excursiile și 

drumețiile organizate se urmărește și întărirea organismului copiilor, călirea organismului, formarea unor 

deprinderi de igienă și de comportare civilizată. Se mai are în vedere educarea copiilor în spiritul 

colectivului prin subordonarea interesului individual față de cel colectiv, educarea spiritului de ordine și 

disciplină. Prin excursii și drumeții copiii învață să se comporte în grup, să protejeze mediul și să se 

destindă. 

Organizarea excursiilor și a drumețiilor presupune o mare răspundere din partea conducătorilor de grup. 

Trebuie să se aibă în vedere conținutul, obiectivele urmărite, alegerea perioadei potrivite, a modului de 

desfășurare și finalizare, urmărind și deprinderea Grijă față de timpul liber al copilului, atitudinea de 

cunoaștere a dorințelor copiilor și de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. 

Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari și 

recunoaștere a aptitudinilor copiilor de a participa la acest fel de activități. 
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„Atelierul de creație” 

                   Prof. de instruire practică Bejinariu Elena 

                      Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza”, Bârlad 

  

În urmă cu un an a luat ființă, în școala noastră, un atelier de creație. În cadrul acestui atelier am 

dorit ca, împreună cu colegi de la alte specializări, elevii din școala noastră să își poată dezvolta abilitățile 

tehnice necesare realizării lucrărilor practice specifice specializării lor: tehnician în dimeniul electronic, 

tehnician în domeniul textil și tehnician în domeniul construcții. 

La atelierul de creație participă elevii pasionați, dornici să își ocupe timpul liber cu ceva plăcut, 

cu abilități tehnice dezvoltate și nu numai, dar și cadre didactice. În cadrul atelierului elevii au 

posibilitatea să realizeze obiecte utile, plăcute ochiului, sub îndrumarea atentă a profesorului de instruire 

practică. Ca profesor îndrumător am căutat să îndrum elevii spre realizarea unor produse care să aibă o 

anumită utilitate, dar și ceva cu care să se poată lăuda la părinți, la prieteni.  

După cum știm cu toții  pe 11 Martie am sărbătorit Ziua Meseriilor. Cu acest prilej am ținut 

neapărat să invităm la atelierul de creație elevi din mai multe domenii de specializare, tocmai pentru a 

scoate în evidență cât este de utilă și necesară obținerea unei diplome de calificare, dipomă cu ajutorul 

căreia elevul se poate angaja, poate avea o meserie. În acest scop am realizat activități interdisciplinare, 

îmbinând eficient cunoștințele elevilor de la 3 specializări. 

Feed-back-ul obținut de la elevi a fost unul pozitiv, ba chiar au participat la activitățile atelierului 

într-un număr mult mai mare decât era inițial. 

Elevii de la domeniul electronic și electric au construit niște roboți care nu au o funcție anume, ei 

având doar rol decorativ. Imaginația lor a mers și mai departe și au încercat să realizeze și o instalație 

electrică care conține câteva leduri pe care le-au montat în locurile specifice unor roboți: ochi, brațe, cap, 

bust.  Roboții au în centrul corpului și un ventilator de 12V funcțional.  

 De asemenea au realizat și o dronă care are în centru un ventilator de 12V în speranța că va putea 

să se ridice de la sol ( slabe speranțe) și o instalație electrică formată și ea din câteva leduri așezate în 

diferite poziții, dar și două nave spațiale sub forma unor aeroplane, dotate cu elice care chiar se învârt și 

câteva leduri care luminează calea pe unde ar urma să zboare acestea. Putem spune că am participat cu 

aceste lucrări chiar și la o expoziție care s-a desfășurat cu ocazia sărbătoririi zilei de 11 Martie, ocazie cu 

care elevii au fost felicitați pentru munca depusă și pentru efortul pe care aceștia l-au depus. 

Obiectele decorative sunt redate sub formă de fotografii. Era singura variantă posibilă de a le 

prezenta. 

Mai jos sunt prezentați elevii și lucrările făcute de fiecare: 
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                                 Să vină roboțeii!          Urmează drona 

                                     

                                                       

                                                         Dar de  navele spațiale ce spuneți? 
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Tot în atelierul de creație elevii au realizat câteva veioze din țeavă de Polipropilenă (PPR) de 20 

mm, cărora li s-a atașat o instalație electrică formată din: cablu electric, ștecher, întrerupător pe fir, dulie 

și bec. Aici elevii de la domeniul construcții au ajutat elevii de la alte specializări, întrucât ei aveau deja 

câteva cunoștințe despre cum se face lipirea unei țevi din PPR. Elevii au utilizat îmbinarea la cald a țevii 

de PPR cu ajutorul unui dispozitiv (plită). Și iată ce a ieșit: 

                 

 

                                                     

 

 Și ca să fie și mai interesant elevii de la domeniul textil au venit cu ideea grozavă de a îmbrăca 

aceste veioze în obiecte vestimentare realizate la orele de practică.  Ba mai mult au îmbinat ideile de la 

elevii din domeniul electric cu cei de la electronică, de la textile și au ieșit și alte modele de veioze.                                                             
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 Aceste fotografii reprezintă doar o mică parte din întreaga activitate pe care elevii o desfășoară in 

cadrul atelierului de creație. Sperăm pe viitor într-o participare într-un număr cât mai mare de elevi, la 

activitățile desfășurate la atelierul de creație din cadrul școlii noastre. 
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LAPBOOK  

O METODĂ INTERACTIVĂ DE INSTRUIRE 

 

Profesor învățământ primar Furtună Ramona 

Școala Gimnazială Apostolache, jud. Prahova  

 

Motto:”Este veche ideea că, dacă pătrundem cu analiza 

până la capătul posibilităților noastre de cunoaștere, orice acțiune 

omenească se reduce la o joacă” (Johan Huizinga, Homo ludens) 

Fiecare lecție trebuie să fie interesantă, să trezească curiozitatea elevului, să îi deschidă o fereastră 

spre o lume nouă, necunoscută, dar o lume unde el este dispus să devină un explorator. 

Fiecare zi este o nouă provocare, o oportunitate totodată pentru elevi să afle ceva inedit. Dar ce 

putem noi face ca profesori pentru ca acest interes să se plieze pe nevoile fiecărui elev, pe interesul propriu 

al acestuia, pe nivelul lui de cunoaștere dar și înțelegere? Și atunci noi căutăm, investigăm, explorăm diverse 

domenii, doar pentru a găsi cele mai adecvate metode de instruire, ne reinventăm la fiecare oră, tocmai 

pentru a nu intra în rutină și formalism, sau măcar încercăm aceasta.  

Studiile din ultima perioada arată că, dacă dorim ca învățarea să se realizeze la nivel profund, este 

nevoie să trecem de atitudinea pasivă specifică elevului care asistă la un spectacol atunci când profesorul 

predă și să-l implicăm în tot acest proces, să devină co-participativ. Învățarea se produce atunci când este 

bazată pe înțelegere iar acest lucru desemnează mai mult decât o simplă cunoaștere a unor situații, a unor 

fapte. De asemenea, elevii înțeleg mai bine și aprofundează atunci când informațiile noi se leagă de cele 

existente, ideile ancoră fiind fundamentul tuturor proceselor de învățare ulterioare.  

Procesul de instruire și rolul lui în învățarea autentică 

Procesul de predare, așa cum îl definea Lisievici, este ”procesul prin care sunt selectate, organizate și 

utilizate contextele (sală de clasă, laborator, cabinet, instituție de aplicație), condițiile (frontal, individual, 

pe microgrupuri) și resursele (mijloacele și metodele de învățământ, cunoștințe, abilități și atitudini ale 

cadrului didactic, și elevilor sau studenților), de natură să genereze rezultate de învățare” (apud C. Cucoș, 

2009, p.271). Acest proces se realizează cu scopul clar de a avea rezultate de învățare, aceasta fiind nu doar 

o acumulare de informații, o uzitare a funcției mnezice în exces ci implică ”schimbări semnificative și 

durabile la nivelul comportamentului individual (...), independente de ereditate sau maturare, independente 

de stări temporare sau speciale ale organismului” (apud C. Cucoș, 2009, p.271). Procesul de învățământ nu 
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poate fi redus doar la aceste două componente ci intervine și autoreglarea, informația de control cu rol 

reglator pentru întregul demers, iar acest lucru este realizat de către procesul de evaluare. 

În funcție de stilul de predare al cadrului didactic sistemul 4MAT System of Instruction propus de 

către McCarthy(apud C. Cucoș, 2009, p. 287) redă următoarele stiluri: 

➢ Stilul imaginativ – unde cadrul didactic preferă discuțiile, activitățile în grup, activități bazate pe 

cooperare, accentul pe relaționare și pe socializare; 

➢ Stilul analitic – cadrul didactic se axează pe transmiterea cunoștințelor într-o manieră cât mai 

curată, cunoașterea înseamnă înțelegere, tind să pună accent mai puțin pe creativitate și mai mult 

pe rațiune; 

➢ Stilul ancorat în concret – cadrul didactic pune accent pe latura pragmatică a cunoașterii, elevii sunt 

încurajați să fie productivi, dar totodată și inflexibili, lucrul în echipă nu este valorizat; 

➢ Stilul dinamic – cadrele didactice preferă învățarea experiențială, accent pe autodescoperire, elevii 

sunt încurajați să aibă o atitudine energică, pro-activă. 

Problema ridicată este dacă există un stil pedagogic optim, aplicabil la cât mai mulți elevi. Răspunsul 

este că orice stil care asigură eficiența învățării este unul demn de utilizat(C. Cucoș, 2009, p. 657), dar 

abordarea se va face cu centrare pe elev, și atunci cadrul didactic va avea multiple roluri: pedagog, manager, 

proiectant, mediator, partener, consilier, coordonator, valorizator, transmițător de cunoștințe, deprinderi, 

valori, evaluator.  

Ciprian Ceobanu în Psihopedagogie (C. Cucoș, 2009, p. 544), afirma că”modul în care se comportă 

profesorul este esențial pentru atingerea obiectivelor activităților de învățare.”, acest mod fiind, de fapt 

trecere de la controlor la facilitator, adică asumare de roluri diverse. R. Iucu identifica mai multe astfel de 

roluri (apud C. Cucoș, 2009, p. 544): planifică (prin proiectarea didactică pe care o realizează), organizează 

(activitățile clasei), comunică (cunoștințe dar și valențe axiologice clasei de elevi), conduce, coordonează, 

motivează (prin folosirea întăririlor pozitive sau negative), consiliază (atât în mediul formal cât și în cel 

informal), controlează și nu în ultimul rând evaluează, ceea ce îi permite să măsoare dacă scopurile 

instructiv- educative au fost atinse. 

Toate aceste stiluri au rolul de a amprenta predarea, de a realiza un demers particular pentru fiecare 

profesor, la fel cum și elevii au un stil propriu de învățare. 
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Lapbook, o metodă interactivă de instruire 

În ultima perioadă, cercetările au arătat că gradul de pasivitate din rândul elevilor este cel care determină 

o învățare lipsită de profunzime, informația rămânând doar la nivel superficial, nefiind integrată și 

internalizată. Un cumul de studii (L. Sarivan, 2009, p. 8) ne arată că: 

- Elevii sunt atenți numai 40% din timpul afectat unei prelegeri.  

- Elevii rețin 70% din conținuturile prezentate în primele 10% şi numai 20% din cele prezentate în  

ultimele 10 minute ale prelegerii. (McKeachie, 1986)  

- Un studiu vizând implicațiile predării centrate pe discursul magistral (Johnson, Johnson, Smith, 

1991) relevă că: atenția elevilor descrește cu fiecareminut care trece pe parcursul prelegerii și se 

potrivește doar celor care învață eficient auditiv. 

Aceste studii ne arată că pentru a reține informația este important ca elevul să fie implicat activ în ceea 

ce face, să luăm în considerare informațiile anterioare și să realizăm acele idei ancoră pe baza cărora se vor 

construi noile demersuri cognitive, acestea fiind baza competențelor viitoare. 

Dacă metodele folosite sunt interactive atunci crește gradul de atractivitate dar și randamentul școlar, 

fiecare elev reușește să integreze eficient noțiunile, iar cadrul didactic are posibilitatea să evalueze coerent 

nivelul atins de aceștia. 

În domeniul educativ, anumite coordonate sunt fixe, dictate de structurile formale, dar există și o parte 

unde deplinătatea alegerii este cea care ne facilitează nouă, cadrelor didactice plierea conținuturilor pe 

interesul dar și nevoile elevilor.  

În paradigma contemporană s-a trecut de la metode tradiționale (conversația, explicația, demonstrația, 

etc..) la metode moderne sau interactive, respectiv la brainstorming, Știu – Vreau să știu – Am învățat, 

Metoda ciorchinelui, Turul galeriei și altele.  

Lapbook este o metodă educativă interactivă care asigură o sinteză a informațiilor studiate într-o 

modalitate distractivă, interactivă, și nu în ultimul rând ieftină. Această metodă poate fi utilizată fie ca 

suport pentru instruirea continuă, realizată pe parcursul unui semestru, unde fiecare elev poate achiziționa 

elemente fundamentale la un anumit domeniu, schematic, structurat dar și atractiv fie ca recapitulare a 

cunoștințelor acumulate pe parcursul semestrului. 

Lapbook-ul a are ca proveniență grădinițele dar și școlile, dar mai ales structurile de homeschooling, 

din SUA. Termenul desemnează o carte de ținut în poală, și este de dimensiunea unui dosar de carton.  

Realizarea acestuia pornește de la alegerea unei teme de dezbătut, ea poate fi o poveste, un proiect 

științific, o operă muzicală, o operă de artă sau un cumul de teme, un grup de litere, operă dramatică, lirică, 
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teritoriul românesc din punct de vedere istoric, geografic, etc. Realizarea se face pe dosare de carton 

(colorate după bunul plac) și împărțirea în  3, în varianta cea mai simplă.  

Există lapbook-uri realizate prin lipirea mai multor dosare, ceea ce bineînțeles sporește gradul de 

dificultate și de interes. În interiorul lapbook-ului se pot atașa informații pe post-it uri, părți din ziar, poze, 

desene, diagrame, jucărioare mici, ațe, orice este la îndemâna elevului sau cadrului didactic (la bază el are 

tocmai principiul acesta de a folosi materiale cât mai ieftine și la îndemâna oricărui cadru didactic: agrafe, 

bolduri, ațe, panglici colorate, hârtie creponată, etc). În plus culorile alese diferă, în funcție de preferința 

fiecăruia. 

Toate aceste metode interactive facilitează elevului dezvoltarea operațiilor gândirii, a gândirii creative, 

a rezolvării de probleme dar și a atenției, imaginației, voință, punând un accent definitoriu asupra întregii 

sale personalități. În plus, acestea oferă prin modul cum sunt structurate, dinamism orei, interes elevului, 

ieșire din rutină pentru profesor. 
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Activități extracurriculare și valenţe formative ale acestora 

Prof. Gliga Aurelia Ramona 

Grădinița P.P. Nr. 4 Reghin 

   

 După cum afirmă Gh. Tomşa în „Psihopedagogie preşcolară şi şcolară ”(2005, p.17), procesul 

educaţional actual se bazează pe două principii fundamentale, care au rolul de a eficientiza şi creşte coerenţa 

acestuia: 

➢ principiul educaţiei permanente;   

➢ principiul orientării prospective a educaţiei. 

 Aceste principii contribuie la corelarea acţiunii educaţionale cu celelalte tipuri de învăţare, la 

îmbinarea armonioasă a celor trei laturi ale educaţiei: formală, nonformală, informală. De aceea, procesul 

educaţional din instituţiile de  învăţământ presupune şi forme de muncă didactică complementară 

activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii sau 

activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Ele se concretizează în activităţi extracurriculare şi se desfăşoară 

sub îndrumarea atentă a educatoarelor. 

 Curriculumul actual  permite cadrului didactic să propună diverse situaţii de învăţare eficientă, să 

stimuleze şi să susţină motivaţia copiilor pentru învăţare continuă, permanentă, să răspundă intereselor şi 

nevoilor educaţionale ale acestora, să le ofere posibilitatea de a realiza transferuri de cunoştinţe şi 

competenţe în manieră interdisciplinară, să se realizeze cât mai strâns legătura dintre activitatea  instructiv-

educativă şi viaţa cotidiană.Oferta flexibilă a curriculumnului pune accent pe copil, pe formarea lui ca 

individ capabil a opera cu informaţiile obţinute, a îmbina elementele teoretice cu practica, a aplica diverse 

cunoştinţe dobândite în anumite activităţi la alte tipuri de activităţi pe care le desfăşoară. Astfel, copiii vor 

reuşi să devină persoane adaptabile, capabile a învăţa permanent, a pune în valoare capacităţile intelectuale, 

afective şi psihomotrice.  

 Activităţile extracurriculare, prin structura şi conţinutul lor specific, sunt firesc complementare 

activităţii didactice din clasă. Ele au un pronunţat caracter formativ, fie că este vorba despre plimbări, vizite, 

excursii sau vizionări, serbări, spectacole, concursuri. Aceste activităţi permit valorificarea diverselor 

situaţii de învăţare ce intervin în viaţa copiilor, lărgindu-le orizontul de cunoaştere, dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare liberă, spontană.  

Vizitele sau excursiile, scurtele drumeţii constituie o sursă importantă de îmbogăţire  a conţinutului 

lucrărilor artistico-plastice sau practice a copiilor. Subliniez importanţa materialului didactic  natural în 

realizarea unor astfel de lucrări. De exemplu, frunze sau flori adunate cu diferite ocazii pot fi presate şi 

utilizate apoi în realizarea unor minunate tablouri, desene, picturi. 
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 Diversele jocuri şi activităţi la alegerea copiilor, programele distractive, forme de muncă sau 

activităţi în aer liber îmbogăţesc bagajul de cunoştinţe al copiilor, favorizează reactualizarea cunoştinţelor, 

aplicarea lor în practică şi facilitează formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare 

socială. 

 Activităţile extracurriculare pot viza în mod direct cunoaşterea mediului înconjurător. Având în 

vedere abordarea actuală privind procesul instructiv-educativ, dimensiunile sale inter-şi transdisciplinare, 

în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare preşcolarii sunt treptat puşi  în contact cu diverse 

elemente ale realităţii, necesare formării şi dezvoltării personalităţii lor. 

 Un deosebit rol formativ îl deţin toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, vizite, 

drumeţii. În cadrul acestor activităţi organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii iau contact 

cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra fenomenelor, obiectelor 

din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi istorice. Astfel, copiii dobândesc o mare cantitate de 

informaţii despre munca omului,  îşi formează reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale 

unor plante şi animale, despre legi obiective ale  succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile naturii, 

despre istoria poporului nostru. 

 Ieşirile în aer liber ajută cadrul didactic să înveţe copilul preşcolar să admire şi să respecte natura, 

să trezească interesul acestora pentru cunoaşterea şi investigarea mediului, să preţuiască valoarea, să devină 

un prieten şi protector al naturii. Fiecare contact cu mediul înconjurător îmbogăţeşte vocabularul copiilor, 

le dezvoltă limbajul şi abilităţile de comunicare. Aceste activităţi contribuie la îmbogăţirea jocurilor şi al 

celorlalte  acţiuni educaţionale din grădiniţă. Astfel, în urma excursiilor, vizitelor, drumeţiilor organizate 

cu diferite ocazii copiii redau cu mai multă acţiune şi sensibilitate imaginea realităţii în activităţi cu caracter 

estetic, îşi îmbunătăţesc jocurile de creaţie(mai ales cele cu subiect din viaţa cotidiană), îşi dezvoltă 

imaginaţia şi creativitatea. Deplasările de acest gen permit îmbinarea armonioasă între observarea dirijată 

şi observarea spontană, stimularea dialogului între copii, adunarea de informaţii valoroase în completarea 

unor teme de discuţie, dar mai ales adunarea de materiale din natură, foarte utile în activităţile cu conţinut 

matematic, artistico-plastic, manual, ştiinţific, fizic, de limbaj, etc. 

 Activităţile extracurriculare desfăşurate în aer liber favorizează formarea la preşcolari a 

sentimentului de respect şi dragoste pentru natură, pentru oameni, pentru munca şi realizările lor. Deoarece 

preşcolarii sunt receptivi la tot ceea ce li se spune şi li se arată, activităţile cu caracter turistic contribuie la 

formarea unei atitudini adecvate faţă de mediul înconjurător, a conştiinţei de sine, a sentimentului 

aparetenenţei la mediu, constituind astfel un bun suport pentru realizarea educaţiei moral-civice şi 

ecologice. 

 Prin desfăşurarea unor activităţi de protejare a mediului înconjurător, precum curăţarea parcului, a 

mediului de joacă, ocrotirea unor animale, amenajarea ,,colţului naturii” în sala de grupă sau alte activităţi 
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cu caracter ecologic copiii pot afla numeroase lucruri referitoare la mediu, îşi pot însuşi o serie de valori 

privind importanţa protejării lui şi a rezolvării problemelor acestuia. 

 În activitatea mea la grupă am avut în vedere toate aceste elemente. Am căutat să utilizez căile cele 

mai eficiente pentru optimizarea actului educaţional şi pentru îmbunătăţirea calităţii acestuia. Am încercat 

să creez copiilor situaţii de învăţare cât mai variate, pentru a facilita însuşirea temeinică, a cunoştinţelor, 

formarea de priceperi, deprinderi şi abilităţi absolut necesare dezvoltării personalităţii lor, să valorifice 

fiecare moment prielnic acestui aspect. 

 Prin urmare, în limita posibilităţilor și mai ales beneficiind de sprijinul nemijlocit al părinților 

copiilor, am organizat o multitudine de activităţi extracurriculare precum: plimbări, vizite, excursii, 

drumeţii. Aceste acţiuni extracurriculare le-am organizat în funcţie de tema de interes dezbătută într-o 

anumită perioadă, de anotimp,  de anumite condiţii meteo etc., pentru a valorifica aspectul formativ al 

acestora. Am organizat astfel de activităţi pentru a observa şi cunoaşte împrejurimile grădiniţei şi străzile 

apropiate, cartierul, circulaţia principalelor mijloace de locomoţie şi transport, schimbările ce au loc în 

natură în diferite anotimpuri. 

 Vizitele organizate la diferite instituţii din localitatea noastră (biblioteca municipală, librăria, 

farmacia din zonă, gara C.F.R, autogara, muzeul etnografic, fabrica de instrumente muzicale, brutăriile din 

cartier, biserica, aprozarul, piaţa de legume şi zarzavaturi şi altele), au reprezentat un bun prilej de adâncire 

a procesului de cunoaştere prin orientarea copiilor spre obiectele semnificative. Prin organizarea unor astfel 

de activități, copiii îşi însuşesc o serie de norme de comportare civilizată și de educație rutieră. În contact 

cu mediul înconjurător se poate discuta despre cum se poartă copiii în timpul deplasărilor, cum salută, cum 

se comportă în autobuz, la magazin, la piaţă sau într-o întreprindere. 

   În cadrul temei săptămânale ,,Alimentaţia - De unde vine pâinea?” activităţile educaţionale 

desfăşurate în grădiniţă au fost completate de vizita efectuată la brutăria din zonă, unde copiii au observat 

şi li s-a explicat procesul de fabricare a pâinii şi al diverselor produse de panificaţie, aflând în acest mod cu 

câtă trudă şi sudoare ajung aceste produse pe mesele noastre. 

 În preajma sărbătorilor de iarnă, am pregătit cu grupa de preșcolari un colaj de colinde pe care le-

am prezentat angajaților diverselor instituții din oraș. Astfel, am colindat la Primăria Municipiului Reghin 

(unde l-am întâlnit pe Moș Crăciun) și la sediul Poliției Municipale, am vizitat „Orășelul copiilor” amenajat 

în parcul central al orașului. 

 La Muzeul Etnografic „Anton Badea” am vizitat case vechi și am văzut cuptorul în care odinioară 

femeile coceau pâinea și cozonacii pentru zilele de sărbătoare; am observat adăposturile în care țăranii 

îngrijeau animalele. Am învățat astfel despre obiceiuri și tradiții populare, despre diverse îndeletniciri ale 

strămoșilor noștri, despre viața simplă de la țară.   
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 O altă activitate a fost vizita organizată la Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin -  secția 

pentru copii, unde preșcolarii au fost impresionați de mulțimea de cărți, au ascultat povești, ghicitori și au 

realizat o lucrare colectivă. Astfel, copiii au învățat încă o dată cât de valoroase sunt cărțile, cât de multe 

lucruri putem afla din ele; au mai învățat că la bibliotecă putem găsi cărți pe care nu le mai găsim în altă 

parte, cât de important e să lucrăm îngrijit cu acestea, deoarece au nevoie de ele și alte persoane. 

 Vizita la magazinul de prezentare al fabricii de instrumente muzicale „Hora” a reprezentat o altă 

activitate interesantă pentru copii. Aici preșcolarii au putut observa instrumente muzicale confecționate din 

diverse materiale, au cântat la unele dintre ele, au învățat cât de mult se muncește pentru a confecționa un 

astfel de instrument și cât de recunoscute sunt instrumentele produse în această unitate pe plan internațional. 

De asemenea, am achiziționat câteva instrumente muzicale simple, pe care le folosim des la activități 

organizate la grupă. 

 O altă activitate care a avut mult succes a fost vizitarea sediului Poliției Municipiului, unde copiii 

au avut posibilitatea să observe o serie de obiecte din dotarea polițiștilor, precum și  mașina de poliție. 

Preșcolarii au învățat cât e de important să respecte regulile de circulație și nu numai; le-au fost reiterate 

cunoștințe privind circulația în siguranță, atât în calitate de pieton, cât și în calitate de pasager. La final 

copiii au fost recompensați cu „Permis de bun pieton”. 

 Activităţile extracurriculare permit educatoarei să realizeze mai fructuos sarcinile educaţiei 

intelectuale, fizice, morale, estetice, să stimuleze şi să valorifice creaţia artistică. Copiii trebuie învăţaţi încă 

de mici să se poată mobiliza şi concentra pentru a percepe ceea ce mediul înconjurător oferă cu dărnicie. 

 Numeroase materiale naturale pot fi adunate în cadrul acestor activităţi. De exemplu, în cadrul 

vizitei la Parcul Dendrologic sau în parcul din apropierea grădiniței copiii au colecţionat diverse frunze pe 

care le-au presat; în urma unei excursii la pădure copiii au adunat plante, conuri de brad, ghindă, jir, crenguţe 

cu forme deosebite etc., pe care le-am folosit apoi în realizarea diverselor activități la grupă.                                         

 Prin totalitatea activităţilor educaţionale organizate şi desfăşurate am urmărit realizarea unui profil 

sănătos copiilor, exploatarea resurselor educative ale activităţilor şi stimularea atitudinii pozitive a copiilor 

în toate situaţiile. 
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                                                       ELEMENTE DE CULTURǍ ȘI CIVILIZAŢIE IN CADRUL  

                                                                        ORELOR DE LIMBA ENGLEZǍ 

                                                                                                                    Autor: prof. GURǍU IULIANA 

                                                                                             Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” Focșani 

 

               Profesorii sunt întotdeauna în căutare de metode de predare care să facă orele de curs interesante 

și atractive pentru elevi. În cadrul orelor de limbă străină, cultura este o resursă foarte valoroasă care 

stimulează interesul și motivația tinerilor. Familiarizarea acestora cu tradițiile, valorile și modurile de 

gândire ale culturii țintă trebuie să îi facă receptivi la actele de limbaj, conotații, etichetă, la ceea ce este 

considerat comportament adecvat sau inadecvat. 

               Este evident că profesorul are un rol crucial in a-i face pe elevi să înțeleagă cum se comportă și 

cum comunică vorbitorii nativi. Diverse activități și sarcini de lucru pot fi concepute  pentru a familiariza 

elevii cu cultura țintă, iar manualele folosite la clasă pot fi îmbogățite cu mai multe materiale culturale pe 

care le avem disponibile din diverse resurse: muzică, literatură, interviuri, reclame, filme, Internet. În aceasă 

lucrare voi prezenta un tip de activitate folosită de mine în cadrul orelor de limba engleză, care a fost bine 

primată de elevi. 

              Descrierea unui incident critic petrecut în timpul unei interacțiuni intre două culturi(culture 

assimilator este denumirea acestei activități in limba engleză), care ar putea fi interpretat greșit de către 

elevi, reprezintă o tehnică care facilitează adaptarea la o cultură străină. După descrierea incidentului, elevii 

primesc patru explicații posibile, din care trebuie să o aleagă pe cea corectă. Dacă aleg greșit, aceștia sunt 

încurajați să caute mai multe informații care să-i ajute să ajungă la soluția corectă. Când folosesc o astfel 

de tehnică, profesorii trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: 

              → incidentul trebuie să fie unul credibil,obișnuit; 

               → răspunsurile  incorecte  trebuie să pară suficient de probabile pentru a nu fi respinse din start, 

dar nu foarte asemănătoare cu cel correct; 

              →explicațiile oferite pentru alternativele greșite trebuie să ducă la învățare; 

                → răspunsul corect trebuie să fie astfel formulat încât un vorbitor nativ să îl aleagă fără nicio 

dificultate. 

              

              Exemplu de incident critic cultural: 

               Harry, un om de afaceri din Londra, a zburat la Roma pentru o întâlnire de afaceri cu Alessio, un 

partener Italian. După această ședință, programată luni la ora 10.00, Harry mai avea câteva întâlniri în 

aceeași zi. Trebuiau discutate multe aspect importante până la următoarea întâlnire pe care Harry o avea la 
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ora 11.00 cu un client important. Concluziile primei întâniri erau vitale pentru discuțiile și deciziile care 

urmau in acea zi. Cu toate acestea, Alessio a ajuns în sala de conferințe unde stabiliseră întâlnirea abia la 

10.30. Alessio și-a întrebat partenerul britanic: “De ce ești atât de nervos că am ajuns la 10.30?”. Harry i-a 

răspuns că întâlnirea fusese stabilită pentru ora 10.00 în agenda sa. Alessio i-a replicat : “Atunci, înlocuiește 

10.00 cu 10.30 și totul va fi ok. În fond, timpul este irelevant!” 

              

               De ce credeți că Alessio nu era deranjat că întârziase, în timp ce Harry era furios? 

A. Alessio a avut alte lucruri de făcut și nu îi păsa dacă ajunge la timp sau nu 

B. Întâlnirile pot fi reprogramate ușor pentru ambii parteneri 

C. Britanicii sunt interesați doar de program și de punctualitate și nu de conținutul întâlnirii 

D. Italienii iși organizează timpul diferit față de britanici 

            După ce au ales un răspuns, elevii sunt încurajați să iși argumenteze părerea: 

             Dacă alegeți A: Este puțin probabil ca Alessio să fi avut lucruri mai importante de făcut în timp ce 

avea o intâlnire cu un partener de afaceri care a zburat de la Londra pentru a discuta afaceri. 

             Dacă alegeți B: Este puțin probabil, pentru că Harry avea un program încărcat și întârzierea lui 

Alessio a făcut ca cei doi să aibă foarte puțin timp pentru a discuta chestiuni importante. 

             Dacă alegeți C: Este puțin probabil, de vreme ce Harry avea alte întâlniri stabilite pentru acea zi, 

deci atât punctualitatea, cât și conținutul erau importante pentru el. 

             Dacă alegi D: Acesta este răspunsul correct. Sud-europenii, precum italienii, își organizează viața 

și timpul în mod diferit față de britanici și americani. Realitatea este mai important decât programul sau 

punctualitatea pentru Alessio. Dar britanicii sunt foarte stricți când vine vorba de punctualitate.  

              O variție a acestei activități o reprezintă incidentul critic vizual, denumit cultoon in limba 

engleză.De obicei, elevii primesc patru imagini care ilustrează un moment surpriză sau posibile neînțelegeri 

pentru cei care nu cunosc cultura țintă. Profesorul oferă descrieri scrise sau orale ale situațiilor din imagini. 

Elevii sunt încurajați să își exprime părerile despre ceea ce văd în imagini. Apoi, citesc explicațiile despre 

ce s-a întâmplat și de ce a avut loc neînțelegerea.  

 

           Imaginea de mai sus este o ilustrare a unei neînțelegeri culturale, care se poate întâmpla 

atunci când oameni din culture diferite comunică sau interacționează unii cu ceilalți. Oamenii se 
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comportă conform normelor și valorilor culturale proprii și străinii ar putea să nu înțeleagă mesajul 

și să-l interpreteze diferit, datorită diferențelor culturale. 

            Acest tip de activitate poate fi folosită la toate nivelurile, în funcție de cunoștințele de limba 

engleză, vârsta și interesele elevilor. Este foarte important ca profesorul să dea instrucțiuni clare și 

ușoare. Printre avantaje, putem vorbi despre faptul că elevii folosesc limba țintă activ și își 

îmbunătățesc abilitățile de comunicare.Aceștia interacționează cu ceilalți, negociază, încercând să 

găsească soluții, dezvoltându-și abilitățile de gândire critică. Fiind o activitate centrată pe elev, 

profesorul doar dă instrucțiuni, observă și uneori coordonează activitatea. De asemenea, acesta 

trebuie să creeze o atmosferă prietenoasă și relaxată pentru ca elevii să se simtă destul de 

comfortabil pentru a participa activ în procesul de învățare. 

 

 

            

 

 

 

 

 

  Online resources: 

●http://www.global-integration.com/cartoons/culture-international-arrivals/ 

●https://www.fluentu.com/blog/educator/teaching-culture-in-the-foreign-language-classroom/ 
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Excursiile literare-activități extrașcolare eficiente 
 

  

                                                                                                        Prof. Chirica Anca 

Liceul Tehnologic  „Ion Mincu”, Vaslui 

 

 
Excursiile  literare  fixate  din  timp  în localităţi cu case memoriale,  muzee literare, se pot 

organiza la sfârşit de săptămână, de semestru sau de an şcolar. Elevii pot urmări exponate, iau contact 

direct cu mărturii ale vieţii scriitorilor. Excursia literară este acea formă de educaţie care vine în sprijinul 

diferenţierii învăţării, stimulând imaginația şi creativitatea, spiritul de initiativă, reprezentând o formă de 

educaţie care contribuie la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor. Elevii sunt, astfel, antrenaţi în 

activităţi variate şi bogate în conţinut, flexibile, care se desfăşoară într-un cadru nonformal. Între abordările 

specifice educaţiei nonformale, excursiile sunt cele care rămân cel mai aproape de sufletul   elevilor.  

              Excursia literară, fiind acea formă de educaţie care vine în sprijinul diferenţierii învăţării, o metodă 

intuitiv-activă, îi pune pe elevi în contact direct cu fenomene naturale, lingvistice, etnografice, istorice, 

economice, urbanistice. După Constantin Parfene, excursia literară nu este doar o „deplasare organizată în 

natură”, ci include, în traseul ei, vizitarea uneia sau mai multor instituţii culturale şi devine “o cale preţioasă 

de receptare a literaturii, de sensibilizare pentru frumosul din literatură şi natură, de documentare, de 

fixare a cunoştinţelor de literatură şi de cultură generală, de cultivare a sentimentului patriotic, de 

stimulare a aptitudinilor creatoare ale elevilor”. 

              În realizarea acestei activităţi complexe, Marilena Pavelescu distinge trei etape: pregătirea 

excursiei (stabilirea obiectivelor şi fixarea traseului) prin care profesorul se informează asupra 

posibilităţilor pe care le oferă punctele din itinerar pentru a valorifica virtuţile lor educative şi pentru a 

populariza itinerariul. Excursia propriu-zisă este etapa în care se parcurge traseul ales şi se ating obiectivele. 

După expozeul ghidului, elevii pot reveni singuri la exponatele care le-au atras atenţia. Ei pot cumpăra 

diverse suveniruri, precum albume, pliante, ilustraţii pentru a fi cuprinse în portofolii la înapoiere. 

Valorificarea cultural-educativă a datelor şi impresiilor poate lua diferite forme: redactarea de pliante 

turistice (fotografii, desene însoţite de text), a unor postere, a jurnalului clasei, a jurnalului personal, jurnale 

de călătorie, videoclipuri, vizionarea înregistrărilor excursiei, articole cu impresii publicate în revista şcolii. 

Aceasta este ultima etapă de consolidare a sensului, de evaluare şi autoevaluare, care este cel mai bine 

fructificată în cadrul orei de literatură. 
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               Prin intermediul acestor excursii literare, elevii pot să cunoască îndeaproape mediul social şi 

creativ al scriitorilor. Casele memoriale vizitate păstrează aerul de epocă în care au trăit scriitorii. Prin 

prezentarea unor obiecte de mobilier, a ustensilelor de scris, a manuscriselor, obiectelor personale ale 

scriitorilor, prin fotografii ale familiei, materiale etnografice şi de artă populară specifice zonelor vizitate, 

elevii au descoperit, pe rând, universul scriitorilor studiaţi la clasă. Vizitarea caselor memoriale pot aduce 

în sufletul lor admiraţia, respectul pentru opera celui care a creat-o, sau pot influenţa percepţia faţă de 

anumite întâmplări, personaje literare, ducând la un contact direct cu opere de artă originale, cu manuscrise, 

iar creaţiile lirice fiind receptate cu mai mare uşurinţă. Elevii au dovedit interes faţă de sursele de inspiraţie 

ale scriitorilor (natura, mediul rural, istoria), au înţeles unele noţiuni de teorie literară şi au dobândit 

încredere în redactarea unor creaţii literare proprii.  

              Aceste excursii cu un caracter literar predominant, ce reprezintă o componentă educaţională 

valoroasă, au rolul de a oferi copiilor oportunități multiple de recreere, de socializare şi, mai ales, de 

stimulare a imaginației şi creativităţii prin valorificarea potențialului intelectual și al aptitudinilor. Astfel, 

fiecare elev îşi afirmă în mod original personalitatea, devenind receptiv faţă de frumosul naturii, trecutul 

istoric.  

          Așadar, excursia literară favorizează: 

▪ cunoașterea vieții și operei unor scriitori canonici și/ sau reprezentativi pentru evoluția literaturii 

române;   

▪  consolidarea cunoștințelor dobândite în școală la orele de literatura română; 

▪  educarea gustului estetic al elevilor și cultivarea plăcerii de a citi; 

▪  stimularea creativității la orele de limba și literatura română; 

▪  dezvoltarea abilităților de comunicare inter și intrapersonală; 

▪  dezvoltarea spiritului  de echipă și promovarea toleranței, a comportamentelor prosociale în 

relația cu alteritatea. 
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Proiect  - Ingineri români în conştiinţa elevilor bucureşteni 

Personalitatea inginerului  Gheorghe Airinei 

Prof. Georgescu Otilia – Colegiul Tehnic P.Tc. “Gheorghe Airinei” 

 

Cu prilejul activităţii desfăşurată în liceul nostru, în cadrul proiectului,,Ingineri români în conştiinţa 

elevilor bucureşteni”, elevii au prezentat viaţa şi activitatea inginerului Gheorghe Airinei. Într-un film, 

realizat de Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii ,,Gheorghe Airinei” din Bucureşti a fost elogiat cel 

care a  contribuit la dotarea şi dezvoltarea învăţământului de specialitate în telecomunicaţii, al cărui nume 

îl poartă cu mândrie liceul nostru. De asemenea, a fost prezentat un film cu istoria telecomunicaţiilor.  
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Scurtă biografie 

 

 

 

Centrul oraşului Buhuşi 

S-a născut în 1928, la Buhuşi judeţul 

Neamţ, dintr-o familie săracă de ţărani 

moldoveni, cu puţine posibilităţi materiale. 

Cu destule greutăţi a absolvit studiile 

medii, angajându-se apoi la Direcţia Judeţeană 

de Postă şi Telecomunicaţii Neamţ. 

 

  

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii 

Fiind un om silitor, corect şi deosebit de 

înzestrat la matematici, a fost scos din 

producţie şi a urmat cu bune rezultate 

Facultatea de Telecomunicaţii publice, 

obţinând titlul de inginer în 1954. A fost 

repartizat la Direcţia de Telecomunicaţii 

Bucureşti, unde a lucrat la serviciul 

Măsurători ca  inginer apoi ca şef staţie 

interurbană Bucureşti. 

 

S-a dovedit un inginer capabil, harnic, bun coleg şi cu vederi avansate, nedogmatice. A avansat 

apoi treptat, în primul rând prin inteligenţa şi simţul său de sinteză, în Direcţia Generală de Poştă şi 

Telecomunicaţii, ca inginer şef de serviciu Automatizare şi primind între timp sprijin politic (accentuăm, 

nu prin mijloace obscure sau necinstite, ci prin capacitatea deosebită de orientare în probleme grele, de 

investiţii, coordonare si analiză) ca director general adjunct. A avut un rol deosebit şi pozitiv în introducerea 

automatizării interurbane, a reţelei de radio-relee, cabluri coaxiale şi sisteme multicăi, reuşind prin 

entuziasmul său şi caracterul său deschis, accesibil, să antreneze colective valoroase de specialişti la aceste 

acţiuni 

Personalitatea inginerului Gheorghe Airinei 
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         După mutaţiile politice din 1964/1965 s-a 

reînfiinţat Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor, 

căutându-se oameni noi, mai deschişi, mai tehnocraţi, 

mai apropiaţi de tehnica nouă în posturi de conducere, 

Gheorghe Airinei primind postul de ministru adjunct. 

          

 Legăturile sale cu şcoala şi educaţia sunt vechi. Înca din liceu, a activat în paralel şi ca pedagog în 

învăţământul mediu, ataşându-se de latura educativ-pedagogică de specialitate. 

A activat mulţi ani în paralel cu serviciul în producţie şi ca profesor la Şcoala Tehnică de 

Telecomunicaţii, atât la liceu cât şi la Şcoala 

Postliceală.                                             

Este autorul primului manual  

de specialitate "Comunicaţii la mare distanţă" 

mult apreciat de specialişti şi apărut în mai 

multe ediţii.  

A colaborat apoi, cu alţi specialişti la 

elaborarea unor manuale complexe, timp  

de mulţi ani. 

La posturile de conducere pe care le-a 

ocupat, a sprijinit pe toate căile, cu toate puterile, învăţământul tehnic de telecomunicaţii, actualul complex 

de clădiri ale colegiului nostru (funcţionale şi vizionar proiectate) datorându-i-se în mare măsură. 

A antrenat şi încurajat cele mai bune şi capabile cadre de specialitate din ramura de telecomunicaţii 

(neţinând cont de nicio restricţie politică) spre a preda cursuri Ia Şcoala de Telecomunicaţii, pentru a ridica 

nivelul calitativ al acesteia, a fost totdeauna accesibil pentru dotarea şi perfecţionarea materială a 

laboratoarelor, atelierelor, şi cabinetelor şcolii de telecomunicaţii, prin alocarea de fonduri corespunzătoare 

şi personal capabil. 

Faţă de contribuţia sa multiplă şi pozitivă la crearea, dotarea şi dezvoltarea învăţământului de 

specialitate în telecomunicaţii, considerăm ca o recunoaştere minimă a meritelor sale denumirea colegiului 

nostru cu numele său. 
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          Colegiul Tehnic de Poștă și 

Telecomunicații “Gheorghe Airinei” 

a găzduit întâlnirea liceelor tehnice 

din Bucureşti.  

          În Clubul Colegiului profesori 

şi elevi, au prezentat viaţa şi 

activitatea inginerului Gheorghe 

Airinei, un scurt istoric al 

telecomunicaţiilor în ţara noastră 

şi, bineînţeles, Colegiul Tehnic de 

Poştă şi Telecomunicaţii ,,Gheorghe 

Airinei”, unde ne desfăşurăm 

activitatea. 

           Au urmat activităţi artistice şi 

concursuri la care protagonişti au 

fost elevii colegiului nostru cât si 

elevi ai liceelor partenere în proiect.  

            În concursul teoretic  

desfăşurat în laboratorul de 

informatică, elevii participanţi au 

arătat un deosebit interes faţă de 

activitatea inginerului Gheorghe 

Airinei.  

 Concursul practic a 

presupus  ca fiecare echipă să 

realizeze un satelit, după propria 

inspiraţie, din materialele puse la 

dispoziţie.  Toţi elevii care au 

participat ne-au uimit cu imaginaţia 

şi spiritul de echipă cu care au 

lucrat.  

         În final au fost premiate 

echipele căştigătoare şi fiecare elev 

a primit o diplomă. 

         Tuturor le multumim pentru 

participare şi îi felicităm pentru 

prestaţia lor.  
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Prezentarea terapiei complexe prin artă pentru copii cu balbism 

Balásy Réka 

Prof. logoped 

                                                                   CJRAE Mureș, CLI, Șc. Gimnazială Europa,  Tg. Mureș      

 

                                                                   “Everybody stutters one way or the other 

                                                                    So check out my message to you. 

                                                                    As a matter of fact don’t let nothin’ hold you back.               

                                                                    If the Scatman can do it brother so can you.” 

 
Bâlbăiala este definită ca o tulburare a ritmului şi fluenţei vorbirii în care cursivitatea exprimării 

este grav afectată prin apariţia unor blocaje iterative sau a unor spasme puternice odată cu încercările de 

rostire a primelor silabe din propoziţii, sintagme sau chiar din cadrul unor cuvinte.  

Bâlbîiala este considerată ca o tulburare a controlului motor al vorbirii în care înlănţuirea 

succesivă a sunetelor din cuvinte nu se mai poate realiza după modelul expresiv şi firesc al unei limbi.  

Câteva modele conceptuale susţin ereditatea bâlbâielii, dar nu este posibil de concluzionat, că 

bâlbâiala este determinată de antecedentele genetice ale individului.Unii autori consideră bâlbâiala ca 

problemă a selfului, problemă medicală sau problemă de comunicare în funcţie de concepţia teoretică. 

Este foarte posibil ca explicaţia acestui fenomen să nu se reducă la o cauză unică. 

Spre deosebire de problemele etiologice ale bâlbâielii care nu sunt încă pe deplin clarificate, 

aspectele simptomatologice sunt mai uşor de recunoscut, mai bine precizate, conturate. 

După Gutzmann(1906) au  fost diferenţiate tipurile clasice de bâlbâială clonică şi bâlbâială tonică. 

Bâlbâiala clonică se manifestă prin contracţii musculare de scurtă durată, ce conduc la iteraţia unui sunet 

sau a unei silabe, întrerupând  astfel cursivitatea vorbirii. 

Bâlbâiala tonică se caracterizează prin declanşarea spasmului de lungă durată ce împiedică emiterea vocii. 

După locul în care se declanşează spasmele, distingem: 

- spasme de tip respirator 

- spasme fonatori 

- spasme articulatorii. 

În ultimele decenii în locul denumirilor clasice de bâlbâiala tonică şi clonică se utilizează din ce în cel mai 

mult termenii de bâlbâială primară şi bâlbâială secundară introduşi de Bluemel(1932). Autorul consideră 

că în majoritatea cazurilor bâlbâiala apare sub o formă primară, caracterizată prin simple iteraţii sau 

prelungiri a unor sunete. În faza primară toate simptome sunt lipsite de efort şi au un caracter inconştient. 

În momentul în care bâlbâitul devine conştient de propriul său defect, încearcă să-l evite recurgând la 
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eforturi de supraîncordare musculară, iar bâlbâiala devine secundară.În această fază, elementele nevrotice 

generate de dorinţa de a ascunde bâlbâiala ocupă locul cental în tabloul simptomatologic al bâlbâielii. 

 Recunoaşterea timpurie a bâlbâielii primare este însă dificilă, deorece simptomele incipiente ale 

bâlbâielii primare sunt foarte asemănătoare cu anumite particularităţi de vîrstă normale ale limbajului din 

copilărie. 

În numeroase lucrări s-a subliniat faptul că în perioada de intensă dezvoltare a limbajului, toţi 

copiii trec printr-un stadiu mai mult sau puţin evident de efectuare a unor repetiţii de cuvinte, prelungiri 

ale unor sunete ca şi de manifestare a unor ezitări între pauzele dintre sintagme sau propoziţii.Asemenea 

particularităţi de vârstă, cunoscute şi sub denumirea de ,,disfluenţe normale,, sau ,,bâlbâiala fiziologică,, , 

au un caracter obişnuit în perioada de achiziţie a limbajului propoziţional. 

Este cunoscut astfel că la vârsta cuprinsă între 3-5 ani copiii încă nu stăpânesc  complet 

posibilitatea de a-şi exprima gândurile într-un înveliş sonor, prin cuvinte şi structură gramaticală 

adacvate.La această vârstă, copii se găsesc într-o fază de ezitare şi de ,,tatonare,, , care dispare progresiv, 

odată cu dezvoltarea centrilor nervoşi şi cu însuşirea limbii.Până la o anumită limită, fenomenul este 

similar cu învăţarea limbilor străine de către adulţi, care la început săvârşesc disfluenţe. 

Direcţiile terapeutice s-au dezvoltat în decursul timpului pe baza concepţiilor interpretative ale 

bâlbâielii şi a factorilor determinanţi ori a impactului acesteia în planul comunicării şi al 

personalităţii.Metodele de prevenire şi corectare sunt grupate de  Verza(2009) după trei direcţii 

terapeutice : 

- terapia cauzală 

- terapia simptomatică 

- terapia complexă. 

În terapia cauzală se înlătură factorii negativi care au declanşat bâlbâiala, astfel încât să se creeze un 

teren favorabil pentru aplicarea unor metode corective.Aceste metode nu sunt eficiente atât timp cât 

factorii declanşatori persistă sau când aceştia sunt trăiţi dramatic. 

Terapia simptomatică se bazează pe faptul că în multe cazuri factorii cauzali nu pot fi depistaţi, dar şi 

natura bâlbâielii este multifactorială şi este foarte greu înlăturarea lor din conştiinţa individului. După 

adepţii acestei terapii activitatea terapeutică trebuie să înceapă  cu înlăturarea simptomelor bâlbâielii şi pe 

parcurs se acţionează asupra etiologiei acestora. 

 Terapia complexă urmăreşte dezvoltarea capacităţilor psihice şi fizice a persoanelor în cauză, 

stimularea potenţialului restant, crearea unui climat afectiv şi motivaţional pentru activitate şi relaţionare, 

asigurarea unui proces continuu în achiziţia comunicării şi cogniţiei, formarea unor abilităţi de socializare 

şi de adaptare. 
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Ce este terapia complexă prin artă?  

 

Care este cauza care contribuie la diminuarea simptomatologiei copilului, la scăderea chiar 

dispariţia anxietăţii, a factorilor nocivi care blocau exprimarea verbală şi ajută la întărirea selfului, a 

stimei de sine la formarea capacităţii de relaţionare şi de adaptare la condiţiile de mediu, de viaţă? 

La începutul terapiei, părinţii copiilor bâlbâiţi, ne asaltează cu dorinţa lor firească, ca copilul lor 

să nu bâlbâie. Terapia complexă prin artă nu se rezumă doar la dispariţia simptomelor: a tremurului 

muscular, a blocajelor, repetiţiilor, spasmelor, ci oferă mult mai mult: formarea şi dezvoltarea unei 

personalităţi creative, gata să înfrunte schimbările din mediu şi în eul propriu. Terapia complexă se 

bazează pe idea principală a terapeutului Kanizsai Dezső, care susţinea că: „terapeutul se ocupă în primul 

rând cu persoana care bâlbăie şi nu cu bâlbâiala”. 

Această terapie este o sinteză a mai multor metode de intervenţie: a terapiilor creative, a 

meloterapiei şi a terapiei prin dans-mişcare cât şi a desenului, a artei vizuale. 

E. Landau(1976) susţine că „numai omul creativ poate să se apere de influenţele negative a 

mediului înconjurător, cât şi de înstrăinarea individului în relaţiile interpersonale”. 

Terapiile creative ajută la dezvoltarea spontaneităţii prin creaţie şi oferă o libertate a creaţiei 

individuale prin activităţi de sublimare şi elaborare. În aceste activităţi, copilul este relaxat, are succes, 

deci i se formează o stimă de sine pozitivă, cât şi, poate să se relaţioneze nestingherit cu semenii săi, 

doarece i se oferă o exprimare nonverbală, numai prin creaţia sa.  

Influenţele pozitive a muzicii asupra funcţiilor psihice şi fizice sunt binecunoscute încă din 

antichitate. Este cunoscută şi faptul că bâlbâiţii în timp ce cântă nu întâmpină disfluenţe, blocaje, spasme. 

Cântăreţul de jazz şi rapper, John Paul Larkin, cunoscut sub numele de Scatman John, a 

mărturisit, că cea mai problemă personală: bâlbâiala, a devenit punctul forte în cariera lui muzicală, prin 

fuzionarea cântatului scat cu muzica pop.  

Muzica este utilizată astfel pe scară largă în numeroase afecţiuni, ca mijloc auxiliar de stimulare 

verbală (Dickens & Sharpe, 1970; Slanton, 1975). Muzica şi dansul acţionează asupra bâlbâielii prin 

efectul destinderii. La acest fapt contribuie într-o mare măsură activarea respiraţiei corecte. Involuntar 

favorizează formarea deprinderii de a prelungii vocalele mai îndelungat decât consoalele. Exerciţiile de 

ritmoterapie se bazează în esenţă pe coordinarea întregii motricităţi cu acţiune asupra mecanismului 

expresiei verbale. Vlasova (1967) recomandă jocuri tipice şi dansuri muzicale cu scopul de a stimula 

verbalizarea copiilor mici bâlbâiţi. Este cunoscută că la vârsta preşcolară toate procedeele de stimulare a 

vorbirii trebuie să aibă în faza iniţială un caracter ritmic. Bâlbâiala însăşi reflectă perturbarea ritmurilor 

psihofiziologice normale. Scopul activităţilor ritmice este de a ajuta copilul să-şi găsească într-un mod 

rapid forme de exprimare a unei idei. 
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Străchinaru (1969) şi Gacsó Mária au evidenţiat faptul că expresiile extralingvistice (gest, 

mimică) a bâlbâiţilor sunt grav afectate, de aceea exerciţiile gestuale şi de mişcare sunt binevenite în 

terapia complexă.  

În această terapie este integrată şi metoda trainingului autogen după J. M. Schultz. Acesta constă 

în destinderea generală a organismului pe bază de concentrare psihică. Kreck propune o variantă 

modificată a trainingului autogen, specifică reeducării vorbirii bâlbâitului care are în vedere „trăirea 

îngreunării şi a căldurii”. Această variantă de destindere se aplică cu scopul de a imprima subiectului: 

calm, linişte, relaxare. În terapia complexă se folosesc exerciţii de încordare şi relaxare deoarece şi 

procesul vorbirii este realizată prin relaxarea şi încordarea aparatului fono-articulatoriu.  

Psihoterapia are scopul de a înlătura stările psihice conflictuale. În terapia complexă psihoterapia 

vizează atât simptomele bâlbâielii, cât şi educarea întregii persoanlităţi. Se urmăreşte înlăturarea 

logonevrozei şi a sentimentelor de inferioritate. 

După U. Şchiopu (1970) jocul terapeutic „permite stabilirea a unei dispoziţii pozitive care 

facilitează proiecţia şi deconectarea faţă de activităţi sau efecte ale situaţiilor stresante. Funcţia de 

deconectare la rândul său este şi o manifestare a funcţiei catartice, funcţie de curăţire, de eliberare de 

acele elemente tensionale care se află în centrul motivaţiei stresante.  

În această terapie, prin interacţiuni, copilul poate să regreseze la un stadiu de dezvoltare a 

psihicului în care s-a produs blocajul afectiv. În acest proces formativ un rol esenţial îl joacă 

personalitatea psihoterapeutului, dar şi relaţia lui cu familia. Exemplul său personal, comportarea lui de 

acceptare, exercită o influenţă pozitivă asupra subiectului.  
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ROLUL ŞI PERSONALITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI 

ÎN  FORMAREA DEPRINDERILOR DE CITIT ŞI SCRIS 

 
Popescu Maria-prof.inv.primar, Scoala Gimnaziala Genuneni, 

Com,Francesti,jud.Valcea 

 

 

 

 

               În şcoală,învăţătorul este organizatorul şi conducătorul activităţii didactice şi 

educative.Prin tot ceea ce  întreprinde  şi prin exemplul  personal,cadrul didactic este un modelator 

al structurii personalităţii copilului ,având  un rol hotărâtor   în devenirea acestuia ca viitor cetăţean. 

                 Dascălul ,prin menirea profesiei sale,se transpune în rol de înlocuitor al părinţilor, de 

consilier,de îndrumător   al elevilor ,dar este şi un transmiţător de valori culturale şi sociale. 

Învăţătorul este omul care îşi dedică întreaga viaţă activităţii de ridicare  a nivelului  de cultură şi 

educaţie a  copiilor.Datorită  faptului că deţine  o poziţie cheie în organizarea şi conducerea 

procesului  de învăţământ,el are atât răspundere pedagogică cât şi socială. 

                Atmosfera  pe care  omul de la catedră  o creează,condiţionează favorabil sau defavorabil 

evoluţia ulterioară a copiilor.Climatul psiho- social  din cadrul lecţiilor influenţează pozitiv 

rezultatele instructiv educative sau dimpotrivă frânează dezvoltarea unor interese ale 

copiilor.Eficienţa actului de învăţare depinde de modul cum elevii sunt întăriţi pozitiv şi încurajaţi, 

pentru a le determina motivaţia învăţarii. 

                 Relaţia dintre cadrul didactic  şi elevi este determinată de felul în care dascălul îşi 

îndeplineşte îndatoririle dar şi invers,adică fiecare  dintre cele două părţi să stabilească un echilibru 

relaţional bazat pe responsabilităţi comune ,respect şi acceptare.Personalitatea învăţatorului 

,dragostea faţă de elevi ,respectul,simţul dreptăţii interesul pentru profesia aleasă,tactul 

pedagogic,autoritatea,exigenţa,cunoaşterea aprofundată a elevilor,priceperea de a organiza 

activitatea ,tratarea diferenţiată sunt câteva condiţii  necesare pentru îmbogăţirea  conţinutului 

activităţii instructiv educative dar şi pentru ambianţa şcolară în general. 

              Măiestria didactică a dascălului se reflectă prin modul în care stimulează participarea 

activă a întregului colectiv,sporeşte independenţa şi iniţiativa acestora.El trebuie mai mult să 

sugereze decât să impună si astfel să trezească interesul pentru cunoastere.Multe dificultăţi de 

învăţare   în pregătirea şi educarea elevilor constau în lipsa de organizare a colectivului ,adică un 

slab management al clasei.S- a constatat  că deşi unii învăţători  au o bună pregătire profesională  

şi utilizeaza metode şi materiale didactice   adecvate,au uneori relaţii deficitare  cu elevii,pentru că 

activitatea din clasă deşi este ştiinţifică,nu satisface nevoile afective ale elevilor.Acest lucru 

înseamnă  că învăţătorul  nu trebuie  să apară în faţa clasei doar ca un simplu transmiţător  de idei 

,ci trebuie să vibreze odată cu sufletul  copiilor de vârstă şcolară mică. 

           În concluzie,  omul care simte că profesia de dascăl este adevărata sa vocaţie,trebuie să se 

integreze în colectivul clasei,să se identifice cu viaţa si activitatea elevilor săi,să cunoască zestrea 

naturală a copiilor şi pe această bază  să intervină cu metode adecvate pentru a- i modela  în 

concordanţă cu trăsăturile lor. 

      Învaţătorul trebuie să cunoască cuantumul de cunoştinţe însuşite de elevi ,pentru a îmbogaţi 

permanent  priceperile si deprinderile elevilor în studiul limbii române. 

      Având la îndemână manualul,cadrul didactic trebuie să aleagă judicios,materialul ce urmează 

să fie predat  ,să precizeze cu  claritate informaţiile elaborate sub formă de reguli,definiţii,idei 
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,trebuie să -l folosească în mod creativ  în funcţie de pregătirea elevilor,adică cunoştinţele se pot 

extinde sau restrânge ca volum în funcţie de  de nivelul intelectual  al elevului. 

       Un rol important al procesului de predare-învaţare  a limbii române îl are şi corectarea temelor,  

pentru a verifica în permanenţă nivelul de cunoştinţe.Elevii pot fi îndrumaţi spre lectura 

suplimentară,atât pentru dezvoltarea cititului şi scrisului cât şi pentru îmbogaţirea vocabularului 

necesar pentru a povesti  oral sau în scris cele citite dar  şi pentru  alte creaţii proprii ,compuneri, 

descrieri. 

        Lectura suplimentară poate  cuprinde cărţi recomandate de programa şcolară dar şi alte lecturi  

care stimulează nevoia de cunoaştere  a copilului adică poveşti despre viaţa şi faptele unor oameni. 

        Diversitatea  temelor    (poveşti,povestiri,proverbe,zicători,ghicitori,fabule,basme,  povestiri 

istorice,literatura ştiinţifico-fantastică ) contribuie la înţelegerea conţinutului citit,determină citirea 

conştientă,funcţională,aprecierea valorii textelor,consolidarea mecanismelor citirii corecte. 

        Însuşirea tehnicii cititului corect se realizează numai prin exerciţii,prin efort propriu şi 

personal,numai descifrând textul elevul evită memorarea mecanică,în cazul în care lectura ar fi 

facută de altcineva ,învăţator sau părinte. 

       Robert  Dottrens considera că  elevul trebuie să citeasca cu viteza care îi permite să nu se 

poticnească,să nu greşească,restul ramâne pe seama  exerciţiului si controlului. 

Lectura îmbogaţeste orizontul cunoştinţelor dobândite în clasă. 

         Eficacitatea interesului depinde  de cultura generala a îndrumătorului ,respectiv,învaţatorul  

,de preferinţele elevilor,de  vârsta lor, de temperament, de mediul social, şi de ambianţa 

colectivului de elevi. 

          După ce este recomandată lista lecturii suplimentare ,se poate verifica  rezultatul prin 

întocmirea unei fişe de lectură ,caracterizări de personaje,povestiri pe scurt.Elevii care citesc pot 

fi evidenţiaţi prin  completarea în clasă a unui panou pe perete, cu  lectura parcursă ,pentru a-i 

motiva şi pe cei care sunt mai delasători. O alta modalitate de evaluare a  activitaţii de acasă  poate  

fi şi jocul literar ,adică se povesteşte în lanţ un text literar şi se descoperă astfel cine nu citeşte sau 

studiază  superficial. Această verificare permanentă are rolul de  a evidenţia modul în care  sunt 

înregistrate  informaţiile citite,dar şi aspecte superficiale  cum ar fi  greşeli de scriere si  de 

exprimare,scris dezordonat, prea puţine idei rămase după citirea textului,sau reţinerea unor idei 

nerelevante ,fără importanţă estetică  şi literară. 

      Pentru  înregistrarea permanentă a textelor citite se recomandă  un caiet cu fişe de lectură,unde 

se precizează, data,titlul ,autorul,personajele,povestirea  pe scurt a subiectului,extragerea unor 

citate,caracterizarea unui personaj preferat ,cuvinte sau expresii frumoase. Toate aceste demersuri  

conduc învaţarea spre dimensiuni noi,care dezvoltă creativitatea 

,originalitatea,spontaneitatea,curiozitatea, trăsături specifice  vârstei şcolare mici. 

              La dezvoltarea limbajului  pot contribui şi alte activitaţi literare  precum 

dramatizările,programele artistice,medalionul literar,şezătorile,ghicitorile,jocurile de rol dar şi 

creaţiile proprii,afişe ,reclame,invitaţii,bilete,scrisori ,compuneri. 

       Alte modalităţi de  însuşire corectă a limbii române  sunt exerciţiile de  

transcriere,copiere,gasirea  unor cuvinte cu sens asemanator si cu sens opus  pentru cuvinte 

date,exerciţii de modificare,de completare, propoziţii lacunare,compuneri cu expresii sau cuvinte 

de sprijin,după desene,tablouri ,dupa texte citite,crearea unor dialoguri,proverbe lacunare,dictari. 
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                                                                  Titlul proiectului: 

Cartea – hrană pentru suflet 

 

Prof. înv. primar Elena-Daniela GEORNOIU 

Școala Gimnazială, Comuna Bunești, Județul Vâlcea 

 

Scopul proiectului: 

Educarea elevilor în sensul receptării valorilor culturale, stimularea interesului pentru lectură, 

formarea competentelor de lectura in vederea asigurarii succesului scolar. 

 

Beneficiari direcți: 

- elevii  claselor III-IV, Școala Gimnazială Bunești 

Beneficiari indirecți: 

   -elevii 

- comunitatea 

Coordonatorul proiectului: prof. GEORNOIU Elena-Daniela 

Locul de desfășurare: 

- Biblioteca Publică Locală, Bunești, județul  Vâlcea 

 

Resurse materiale: 

- cărţi, carnete, hârtie, stilouri, mape, dosare, foarfece, lipici, plicuri; 

- imagini şi ilustraţii; 

- texte literare; 

- calculator, imprimantă, xerox, proiector, CD, dischete. 

Resurse financiare: 

-In functie de cele necesare , resursele financiare vor fi oferite de  Școala Gimnazială Bunești și de Primăria 

Bunești. 

 

Forma de organizare: 

- frontal; 

- individual; 

- pe grupe; 
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Obiective:  

❖ Formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte; 

❖ Cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea şi păstrarea cărţilor; 

❖ Formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură; 

❖ Lărgirea ariei de informaţie a elevilor; 

❖ Creşterea interesului pentru cunoaşterea realităţii, în general; 

❖ Cultivarea sentimentelor, convingerilor, comportamentelor morale; 

❖ Cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice; 

❖ Definirea şi aprecierea valorilor morale; 

❖ Formarea discernământului etic; 

❖ Dezvoltarea gustului estetic, cultivarea faptelor estetice 

❖ Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare; 

❖ Consolidarea deprinderilor de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă; 

❖ Stimularea capacităţii creatoare; 

❖ Formarea idealurilor etice şi estetice; 

❖ Dezvoltarea capacităţii de a gândi şi de a se exprima în conexiuni interdisciplinare; 

❖ Lărgirea orizontului imaginativ, al capacităţii de imaginare a unor universuri posibile, ca o 

anticipare a lumii viitorului; 

❖ Familiarizarea elevilor cu diferite tipuri de scriere; 

❖ Împărtăşirea experienţelor personale; 

 

                                CALENDARUL PROIECTULUI 

 

DURATA: 9 luni:  octombrie 2019 – iunie 2020 ( între 12:00-13:00-miercurea) 

PARTENERI: 

1. Şcoala Gimnazială Bunești 

2. Biblioteca Publică Locală Bunești 

GRUPUL ŢINTÃ: 

a). BENEFICIARI DIRECŢI: 

- elevii claselor III-IV 

b). BENEFICIARI INDIRECŢI: 

- ceilalţi elevi ai şcolii; 

- părinţii; 

- cadrele didactice participante la activităţi; 

TIPURI DE PRODUSE: 

➢ compuneri, eseuri, poezii; 

➢ portofoliul; 

➢ pliantul proiectului; 

➢ fişe de lectură; 
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FORME DE EVALUARE: 

• portofoliile personale sau colective; 

• prezentarea rezultatelor, a produselor obţinute ( compuneri, fişe de lectură); 

• analiza contribuţiei fiecărui membru în raport cu ceea ce şi-a propus iniţial si cu ce 

a realizat; 

• autoevaluarea. 

 

DISEMINARE: 

- activitatea este popularizată la nivelul  comunității școlare ; 

- imagini pe site-ul școlii; 

- articole în reviste școlare; 

- evidenţierea elevilor participanţi la serbarea de sfârşit de an şcolar. 

 

Teme propuse spre studiu: 

LITERATURA  ROMÂNĂ 

 

Vasile Alecsandri – Rodica  

Dumitru Almaş – Povestiri istorice 

Tudor Arghezi – Cheile 

Ion Alexandru Brătescu -Voinești – Puiul 

Eusebiu Camilar – Stejarul din Borzești 

Ion Luca Caragiale – Vizită 

Otilia Cazimir – Poezii 

George Coșbuc – Patria română 

Ion Creangă – Moș Ion Roată și Vodă Cuza 

Barbu Ștefănescu-Delavrancea – Bunicul; Bunica  

Alexandru Donici – Vulpea și bursucul  

Mihail Drumeș – Povestea neamului românesc 

Mihai Eminescu – Ce te legeni... 

Emil Gârleanu – Din lumea celor care nu cuvântă 

Octavian Goga –  Dimineața 

Petre Ispirescu – Sarea în bucate 

Nicolae Labiș – Dacă toate-acestea fi-vor învățate 

Mihail Sadoveanu – Domnu' Trandafir 

George Topîrceanu – Rapsodii de primăvară 

Alexandru Vlahuță - Din viața dacilor 
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LITERATURA  UNIVERSALĂ 

Hans Christian  Andersen – Crăiasa Zăpezii 

Edmondo de Amicis – Cuore, inimă de copil 

Frank Baum – Vrăjitorul din Oz 

Lewis Carroll – Alice în Țara Minunilor 

Frații Grimm – Cenușăreasa 

Jack London – Colț Alb 

Johanna Spyri – Heidi, fetița munților 

Mark Twain – Tom Sawyer 
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ACTIVITĂȚILE  EXTRACURRICULARE, PÂRGHII ALE EDUCAȚIEI NONFORMALE 

Profesor învățământ primar  Florea Diana-Maria 

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Tg.-Mureș 

 

 Educația nonformală presupune o nouă abordare a învățării prin activități interactive, motivante, 

antrenante și amuzante.  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. 

 Un proces instructiv-educativ optim și cu o finalitate care să atingă cât mai multe dintre 

competențele prevăzute de obiectivele sale, presupune îmbinarea educației formale cu educația nonformală, 

ce are numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de elevi, a relaţiilor 

creative, astfel încât învățătorul să își poată afirma spiritul innovator și creativitatea didactică, totodată 

atrăgându-i și pe elevi. 

 Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepții educaționale care era centrată pe 

achiziționarea de către elev a unui volum mare de informații, iar accentual este pus acum pe aplicarea 

practică, al cărei rol este de a consolida informaţiile, de a forma deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru 

învăţare şi activităţile productive. Iar pentru optimizarea învățării și în scopul modelării întregii activități 

psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc, procesul educaţional 

presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii, concretizate în activitățile 

extracurriculare. Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-

culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor 

cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor 

cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 

intelectual. 

 În cadrul acestor activități utile și plăcute cu un larg caracter interdisciplinar, elevii deprind 

folosirea diverselor surse informaționale, se autodisciplinează,  învață să învețe, iar cadrul didactic poate să 

le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață.  

 Astfel, serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor (ex. 1 Decembrie 

– Ziua României, Crăciunul și vizita Moșului, 15 Ianuarie – Ziua Luceafărului poeziei românești, 24 

Ianuarie - Unirea Principatelor Române, 8 Martie, Sfintele Paști, Ziua Eroilor, Swebarea Abecedarului, etc.)  

și constau în activități care contribuie la dezvoltarea artistică a copiilor, desfășurate într-o atmosferă de 

sărbătoare instalată cu acest prilej. Aceste activități au un caracter stimulator atât pentru părinți, cât și pentru 
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copii, aduc satisfacții atât „artiștilor”, cât și „spectatorilor” și contribuie la socializarea copiilor de la o 

vârstă fragedă. 

 Vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul de a observa 

obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 

local, national și chiar internațional ceea ce ușurează procesul formării reprezentărilor despre acestea.  

 Pentru ca vizitele să-şi atingă obiectivele, trebuie să fie bine organizate, organizare care presupune 

anunțarea lor din timp atât pentru elevi și părinți, dar și pentru personalul locului vizitat, pentru ca acesta 

să nu fie luat prin surprindere și să fie cooperant, chiar sa aibă pregătite diferite activități antrenante pentru 

elevi,  deplasarea în condiții confortabile, să se stabilească  clar obiectivele vizitei (de informare, 

de documentare, de orientare şcolară sau profesională),să  se discute învăţămintele  și 

impresiile, să se includă rezultatele cunoaşterii în experienţa personală a elevilor.  

 Excursiile, drumețiile și taberele școlare reprezintă forme de activitate cu caracter atractiv și 

mobilizator, care permire o abordare interdisciplinară a cunoștințelor. Natura și frumusețile ei, cunoștințele 

de geografie, istorie, matematică, literatură,  cultură, tradiții și artă, se concretizează prin creativitate, liberă 

exprimare și activități fizice în activități plăcute cu un bogat caracter informațional, transformat în 

competențe (priceperi și deprinderi, atitudini și aptitudini). 

 Concursurile și competițiile școlare pe discipline de studiu/domenii de pregătire, interdisciplinare 

și transdisciplinare au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte sau sunt adresate 

elevilor care au interes și aptitudini deosebite în diferite domenii: științific, tehnico-aplicativ, cultural-

artistic, civic sau sportiv și promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, 

competitivitatea și comunicarea interpersonală. Indiferent de natura  lor, concursurile și competițiile școlare 

au rolul de a-l pune pe elev să asimileze cunoștințe și să opereze cu ele nu doar în momentul concursului ci 

și în viitor, să-și manifeste creativitatea, inteligența și talentul, dar și să-și dezvolte anumite aptitudini și 

atitudini: competitivitatea, dar și cooperarea și lucrul în echipă, răbdarea, dar și viteza de reacție, empatia, 

dar și gestionarea emoțiilor și stăpânirea de sine. 

 Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate 

constitui o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de 

către elevi a unor activităţi  interesante. Copilul face astfel cunostinţă  cu lumea artei, învaţă 

să o descifreze şi să o îndrăgească. Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta 

pentru el o sursă de impresii puternice, stimulând afectivitatea copilului şi cultivând dragostea 

pentru artă, cărţi, teatru sau muzică. 

 Activitățile extracurriculare facilitează însușirea de noi cunoștințe și pun în valoare cunoștințelor 

dobândite anterior într-un mod interesant, atractiv și stimulator, valorifică și dezvoltă interesele și 

aptitudinile copiilor optimizând procesul de învățământ. 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

394 

 

 Activitatea extracurriculară este o componentă educațională valoroasă și eficientă, care într-o 

atmosferă relaxantă, permite stimularea creativă a elevilor, dezvoltă gândirea creativă și independentă, 

toleranța față de ideile celor din jur, punerea elevilor în situații  generatoare de probleme și dezvoltarea 

capacității de rezolvare a lor într-un mod creativ, propriu și nou și posibilitatea de a critica constructiv. 
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IMPACTUL POZITIV AL ACTIVITĂȚILOR EXTRACCURICULARE  

ASUPRA PROGRESULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR 

 

                                                                                  Prof. înv. primar Vasile Ana-Maria 

Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”, Focșani 

 

 Școala, în ansamblul ei, ar trebui să aibă drept scop fundamental dezvoltarea holistică a elevului. 

Toți factorii implicați în realizarea procesului didactic ar trebui să privească educația ca pe o latură extrem 

de importantă în devenirea și dezvoltarea adultului de mâine.  Elevilor li se asigură acces la mai multe 

contexte de învățare prin diferite metode și mijloace. Un proverb chinezesc spune: „Profesorii îți deschid 

ușa. De intrat, trebuie să intri singur.” Sunt foarte importante metodele prin care elevului îi sunt deschise 

ușile spre cunoaștere, spre descoperirea lucrurilor. Se poate afirma că procesul de învățare este un proces 

permanent și poate fi influențat de modul în care beneficiarii primari manifestă interes și motivație pentru 

învățare. Personalitatea individului trebuie să fie dezvoltată prin toate mijloacele didactice posibile.  

 Educaţia extracurrriculară  îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 

aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în 

diferite domenii. 

 Începând de la cea mai fragedă vârsta, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact 

direct cu obiectele, persoanele şi fenomenele din natură. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – 

educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci 

rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească diverse 

surse informaţionale, să realizeze obiecte proprii, să sistematizeze date, „învaţă să înveţe”. Prin faptul că 

în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se 

autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, 

să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii  

– pregătirea copilului pentru viaţă. 

  Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socioculturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 

talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se 

desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă 

nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  
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 Din  activităţile extraşcolare organizate cu elevii, 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. Ele au oferit 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, stimulându-le activitatea de învăţare, 

ajutându-i să-şi desăvârşească ceea ce au acumulat în cadrul activităților.  

  Excursiile  şcolare  au contribuit la îmbogăţirea cunoştintelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 

educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.. Excursia ajută la dezvoltarea 

intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea  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. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să 

înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de 

ridicare a nivelului cultural. Se ştie ca începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 

cunoştinte punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

  În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii s-au confruntat cu 

realitatea şi au perceput activ, prin acţiuni directe, ce înseamnă un mediu sănătos, care sunt responsabilitățile 

nostre ca cetăţeni, formându-şi, totodată,  sentimente de respect şi dragoste faţă de  natură, faţă de om şi 

realizările sale. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de 

respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le oferă destindere, 

încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.  

 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea 

tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării 

responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea 

comportamentală. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 

sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul orelor şcolare, iar materialele pe care le culeg sunt folosite în 

activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi  la tot ce li se arată 

sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

  Serbările şi festivităţile – marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct de 

vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum şi în 

atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, a celor de Paşte, de 8 martie, 1 Iunie, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea 

au un rol de motivare, şi de mare bucurie. Permanent am avut în vedere dezvoltarea spiritului patriotic, 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

397 

 

reușind prin activitățile extrașcolare să le insuflu elevilor dragostea de neam și respectul pentru tradițiile 

poporului român. Astfel, marile momente din istoria națională (1 Decembrie, 24 Ianuarie, 9 Mai,etc.) au 

fost marcate prin serbări și concursuri tematice. Concursurile şcolare – sunt o metodă extraşcolară de a 

stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare având, în acelaşi timp, o importanţă majoră şi în 

orientarea profesionala a elevilor, făcându-le cunoscute toate posibilităţile pe care aceștia le au.    

 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 

abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară.  Elevii sunt atraşi de 

activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi 

stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor 

poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, comunicarea interculturală etc.  

 Cadrelor didactice le revine astfel deosebita plăcere de a-i putea descoperi pe copii și în altfel de 

contexte noi de învățare, orientându-i spre ceea ce ei demonstrează a avea, dezvoltându-le potențialul 

artistic și nu numai, pe care poate chiar unii dintre ei nu-l conștientizează, formându-le astfel un mic orizont 

pentru viitor.  De implicarea în organizarea unor activități extrașcoalare depinde și creșterea motivației 

pentru învațare a elevilor. Atât prin dragostea sa pentru elevi, cât și prin modul său personal de a fi creativ, 

prin abordarea diferitelor niveluri de educație informală, valorificând astfel posibilitățile și resursele umane 

de care dispune, cadrul didactic poate contribui la dezvoltarea holistică a elevilor.  

  În concluzie, putem afirma că învățarea, mai ales în context informal, trebuie sa aducă fericire în 

sufletul copiilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR 

EXTRACURRICULARE ÎN ȘCOALĂ 

 

Prof. Andreiu Virginica 

C.S.E.I. Măicănești, jud. Vrancea 

                                    

Activităţile în afara clasei şi extraşcolare sunt o formă de sprijinire şi de întregire a pregătirii 

şcolare. Efectul educativ al acestor activităţi este cu atât mai mare, cu cât ele reuşesc  să-i pună pe elevi în 

situaţia de a munci mai bine, în toate formele de activitate şi în orice etapă de desfăşurare a lor.  

Activităţile didactice extraşcolare trebuie cuprinse în documentele de proiectare a activităţii  

anuale/semestriale şi corelate cu conţinuturile programelor şcolare. Orice tip de activitate extraşcolară se 

cere a fi anticipată, iar demersul  său trebuie să facă obiectul unui proiect. În acest proiect se prezintă 

succesiunea evenimentelor, raportate la unitatea de timp propusă şi la obiectivele acţiunii. 

Factorii care condiţionează reuşita organizării şi derulării activităţilor instructiv-educative 

desfăşurate, în afara clasei şi extraşcolare fac referire la precizarea cu claritate a obiectivului general urmărit 

şi a obiectivelor specifice, la stabilirea celui mai bun loc de desfăşurare,  proiectarea structurii activităţii în 

raport cu obiectivele acesteia,  asigurarea legăturii cu procesul didactic realizat în clasă, cu obiectivele 

instructiv-educative ale acestuia. 

Activităţile în afara clasei şi extraşcolare pot fi organizate în trei momente sau etape ale procesului 

de învăţământ: la începutul studierii unui capitol sau a unei teme din programa şcolară (au statut de activităţi 

introductive). Aceste activităţi vizează atingerea unor obiective care ţin de familiarizarea elevilor cu 

subiectul capitolului/temei, de familiarizare elevilor cu sarcinile de instruire şi autoinstruire, trezirea 

interesului elevilor pentru teme/temele care se vor aborda, culegerea de material faptic care va fi valorificat 

în activităţile instructiv-educative organizate în studiul capitolului/temei etc. : vizite la un muzeu, unitate 

economică, vizionare de spectacol, film etc. pot fi activităţi introductive care sprijină abordare unor 

teme/capitole.  

Un alt moment în care se pot organiza activităţile în afara clasei şi extraşcolare este cel realizat pe 

parcursul studierii unui capitol/temă, în prelungirea/continuarea lecţiilor şi a altor forme de lucru ale 

binomului profesor-elev: după o lecţie introductivă de geografie realizată în sala de clasă, procesul de 

transmitere şi însuşire a noilor cunoştinţe poate avea loc chiar cu prilejul excursiilor sau drumeţiilor . 

 Sfârşitul  studierii capitolului/temei, caz în care activităţile în afara clasei şi extraşcolare au statut 

de activităţi finale sau de încheiere, vizează atingerea  obiectivelor privind sistematizarea, fixarea şi 

consolidarea achiziţiilor dobândite în studiul capitolului/temei, aprofundarea achiziţiilor dobândite în 

studiul capitolului/temei, exersarea capacităţilor de aplicare şi transfer a cunoştinţelor. După studierea unei 
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teme, printr-un sistem de lecţii cu caracter teoretic, elevii pot  sesiza  aplicabilitatea cunoştinţelor şi se pot 

organiza activităţi în cercuri tehnice, vizionări de expoziţii de filme etc. 

Activităţile extraşcolare trebuie să corespundă particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor, 

să ţină seama de nivelul de cunoştinţe al elevilor, de posibilităţile lor fizice şi psihic pentru a  asigura 

stimularea intereselor, a înclinaţiilor şi aptitudinilor individuale ale copiilor de o anumită vârstă. Antrenarea 

elevilor în forme cât mai active constituie o importantă cerinţă de care depinde efectul educativ al 

activităţilor respective. Îndeplinirea formală a activităţilor, transformarea lor în obligaţii plictisitoare şi 

desfăşurarea lor în forme pasive şi neatrăgătoare sunt contraindicate.  

Succesul activităţilor extraşcolare depinde în mare măsură de modul cum sunt ele organizate, grija 

planificării lor şi precizia organizării constituie cerinţe pedagogice necesare.  

Organizarea activităţilor în afară de clasă şi de şcoală (planificarea, coordonarea şi conducerea) 

trebuie să constituie o preocupare susţinută a şcolii, deoarece activităţile respective exercită o influenţă 

pozitivă asupra dezvoltării elevilor. Cunoscând cerinţele pedagogice ale organizării acestor activităţi, se 

elaborează un sistem unitar de măsuri, se  planifică pentru o perioadă mai lungă activităţile potrivite clasei 

respective. 

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. 

 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. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor 

priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc 

la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi 

de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare 

cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităților şcolare şi 

extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest cadru, şi educatorul 

îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea. 

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 
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la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi 

de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

 Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii  şcolare 

cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităților şcolare şi 

extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest cadru, şi educatorul 

îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 

urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul 

la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile 

care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea şcoala trebuie să fie 

deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 

abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste pentru 

copii. 

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.  

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. Am realizat astfel de 

acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a zilei de 8 Martie , a Zilei Europei sau la sfârşit de 

an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat 

carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau cu ocazia zilei de 1 Iunie. Participanţii au purtat costume 

întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol  a stimulat imaginaţia elevilor. Element dominant  al 

carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări artistice. Elevii au avut posibilitatea 

de a se manifesta liber, atât în crearea costumului, cât şi în interpretarea/realizarea unor monologuri. 
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Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de 

activitati prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, dans 

ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 

Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din punct de 

vedere interdisciplinar.  

Întrecerile, concursurile, analiza activităţilor stimulează activitatea şi iniţiativa elevilor, îi învaţă să 

muncească, le oferă  bucurii şi-i obişnuiesc să activeze în colectiv.  Efectul educativ al acestor activităţi 

este cu atât mai mare, cu cât ele reuşesc mai bine să-i pună pe elevi în situaţia de a munci ei înşişi în toate 

formele de activitate şi în orice etapă de desfăşurare a lor.  

Antrenarea elevilor în forme cât mai active în desfăşurarea acestor activităţi constituie o importantă 

cerinţă de care depinde efectul educativ al activităţilor respective. Planificarea, organizarea şi coordonarea 

acestor activităţi evită efectul negativ şi  paralelismul, supraîncărarea elevilor,planificarea şi precizia 

organizării constituie cerinţele pedagogice care trebuie respectate în organizarea activităţilor în afară de 

clasă şi de şcoală, pentru a le  mări eficacitatea.  

 O importantă cerinţă pedagogică a organizării acestor activităţi este sprijinirea pe interesul şi 

dorinţa acestora. Caracterul plăcut, interesant şi atrăgător al acestor activităţi constituie o particularitate de 

respectarea căreia depinde creşterea eficienţei lor. 

 Apreciind just contribuţia acestor activităţi şi îmbinând într-un sistem unic formele, metodele şi 

evidenţa activităţilor în afară de clasă şi de şcoală, activităţile se transformă  într-un puternic instrument al 

educaţiei elevilor.  

 Orele educative axate pe probleme concrete ale realităţii înconjurătoare, activităţile pe echipe, 

folosirea metodelor care leagă învăţarea din clasă cu cea independentă, organizarea de activităţi opţionale 

sau extraşcolare, abordările 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 sunt câteva dintre modalităţile de integrare a diferitelor tipuri 

de învăţare. 

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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ACTIVITĂȚI  EXTRAȘCOLARE – EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

Activitațile extrașcolare au fost și vor fi întotdeauna o componentă de bază a procesului instructiv-

educativ, deoarece oferă elevului o varietate de situații în care acesta poate aplica, exersa și dezvolata ceea 

ce a învățat la orele de curs. . Educația nonfomala, prin cele doua tipuri principale de activitați - 

extracurriculare si extrașcolare - este un demers educțional aflat  in raport de complementaritate cu educația 

formală, atât sub aspectul conținutului cât și in ceea ce privește formele si modalitațilede realizare. 

Activitațile pot fi aplicate direct, adaptate caracteristicilor de varstă și specificul local  sau pot fi folosite ca 

un punct de plecare in dezvoltarea altor proiecte de educație nonformală. 

In şcoala contemporană se impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar 

parteneriatul educaţional apare ca o necesitate. Activităţile extracurriculare sunt o modalitate de a înscrie 

şcoala în viaţa comunităţii, de a lărgi orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea şi 

sentimentul de apartenenţă. Educaţia extracurriculară îşi are rolul şi locul bine stabilite în formarea 

personalităţii tinerilor. Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. 

În acest scop, proiectele educative extracurriculare vin în sprijinul elevilor, coordonate de 

formatorul de personalitate, omul din spatele acestor „creaţii” deosebite, cadrul didactic. 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 situaţiei, 

declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au 

activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat 

de acesta. Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt 

puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească 

lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, 

de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Participarea efectivă şi totală în 

activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul 

de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. Elevii se 

autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 

responsabilităţi. Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, 

să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 

şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde 
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în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 

a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Excursiile şi drumeţiile Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, 

la educarea lor cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei 

experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. Excursia este o formă de 

activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate deosebită de educaţie completă, deoarece 

permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. Cunoştinţele de limbă şi literatură română sunt 

valorificate prin recitarea unor poezii, povestirea unor întâmplari, citire, răsfoirea unor pliante, scrierea 

impresiilor, alegerea unor cărţi sau reviste. Cunoştinţele de matematică sunt utilizate pentru calcularea 

distanţelor, duratei de desfăşurare a unei activităţi, măsurarea sau aproximarea mărimilor. Informaţiile din 

cadrul orelor de istorie sunt folosite de catre elevi pentru a citi inscripţii, pentru a vizita muzee, expoziţii, 

monumente ş i locuri istorice, iar cele din cadrul orelor de geografie sunt utilizate pentru a analiza forme 

de relief, clima, fauna, flora, localităţi. Orele de educaţie civică au de asemenea un aport în cadrul 

excursiilor, ajutând elevii să lege noi prietenii, să studieze grupurile, să identifice trăsături morale, să aplice 

norme de politeţe în societate. În realizarea unei excursii şcolare e nevoie de un plan de lucru cu abordare 

interdisciplinară, de prelucrarea normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de 

comportare civilizată. Excursia este o activitate cu o formă de educaţie complexă, prin multitudinea de 

aspect ale vieţii (istorice, sociale, geografice, civice, culturale) pe care le înglobează. O excursie în natură 

îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura dintre cunoştinţele dobândite la diferitele discipline de studiu şi lumea 

din afara şcolii, le oferă posibilitatea de a se implica active în propriul proces de educaţie, îi pune în contact 

cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi susţine în mod public opiniile. Elevii au posibilitatea de a 

se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se simt responsabilizaţi, înţeleg semnificaţia unor norme. 

Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea adevărurilor şi legilor naturii din jurul lor învaţă cum să iubească 

ş i să respecte natura în ansamblul ei. Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, 

portofoliile, oferă posibilitatea unei evaluări temeinice. Excursia didactică are ca scop: 

• dezvoltarea spiritului de observaţie, formarea unor deprinderi (de orientare pe teren, schiţarea unor 

peisaje simple, alcătuirea unor scheme/desene); 

• formarea deprinderii de a utiliza instrumente necesare cercetării terenului (busola); 

• formarea deprinderii de a face scurte însemnări pe parcursul excursiei; 

• formarea deprinderilor de a colecta, ambala şi transporta materialul adunat în excursie; 

• formarea deprinderilor de a imortaliza pe peliculă imagini semnificative din punct de vedere 

geografic, istoric; 

• lărgirea orizontului didactic, realizând legătura dintre teorie si practică. 
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Etapele de care trebuie să ținem seama în organizarea/desfăşurarea excursiilor sunt: 

• proiectarea excursiei (stabilirea traseului, stabilirea opririlor şi a locurilor de cazare, stabilirea 

obiectivelor, obţinerea aprobărilor necesare); 

• pregătirea teoretică şi tehnică (pentru învăţător: studierea hărţii în vederea identificării obiectivelor 

pe teren, eventual deplasarea la faţa locului; pentru elevi: cunoaşterea planului, repartizarea 

sarcinilor individuale sau de grup, formarea grupelor de lucru, stabilirea  echipamentului); 

• desfăşurarea excursiei; 

• evaluarea excursiei (la întoarcere fiecare grupă îşi definitivează materialul cules, îl prezintă în faţa 

colegilor şi se face evaluarea; se pot organiza expoziţii). 

Primele două etape constau în pregătirea teoretică, documentarea, studierea traseului, orientarea. Pentru o 

bună pregătire trebuie ca învățătorul/profesorul să cunoască mai întâi locul, prognoza meteo pentru perioada 

când se va desfăşura excursia, datele plecării şi sosirii mijlocului de transport. 

În etapa de documentare cadrul didactic poate folosi articole de pe internet, diverse prezentări ale zonei 

respective, oferte, hărţi, fotografii, pliante.  

Orice excursie constituie un mijloc important de călire a organismului şi de unitate a colectivului, 

concluzionând că pe teren, în comparaţie cu sala de curs, conţinutul informativ al lecţiei are o arie mai vastă 

de cuprindere  a elementelor adiacente care definesc categoria de noţiuni propusă în studiu. 

Excursia este, de fapt, o călatorie de cel puţin o zi, efectuată în afara localităţii de domiciliu, cu un mijloc 

de transport autorizat, având ca scop recreerea, vizitarea, informarea, studiul, lărgirea orizontului  didactic, 

realizând de asemenea legătura dintre teorie şi practică. Acest tip de activitate anticipează  intuirea, 

cunoasterea generală, uşurând succesul învăţării, având avantajul de a ușura observarea  elementelor 

mediului în ansamblul lor, cu interrelaţiile specifice, generând deducerea cauzelor care le-au generat 

PROIECT DE EXCURSIE ŞCOLARĂ 

Itinerariul excursiei: Focșani- Brașov-Râșnov 

Motivaţia: stimularea şi dezvoltarea pe multiple planuri a personalităţii elevului  prin activităţi 

extracurriculare. 

Participanți: elevii clasei a IX-a C 
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Obiective: 

• Vizitarea unor obiective turistice: Mausoleul Mărășești, Mănăstirea Lepșa, Dino Park Râșnov, 

Peștera Valea Cetății Râșnov, Cetatea Râșnov, Castelul Bran, Poiana Brașov, Biserica Neagră 

Brașov. 

• Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi şi pentru studiul naturii; 

• Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de prietenie, 

stabilirea unui climat de încredere, favorabil comunicării; 

• Crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor între membrii 

grupului. 

În concluzie, remarc că excursiile contribuie la creșterea interesului școlarului pentru studiu, măresc 

orizontul geografic al copiilor, fac legătura dintre teorie și practică și sunt bune ocazii de cunoaștere. În 

acest cadru, copilul se simte mai puțin îngrădit de anumite reguli existente în școală sau acasă, și de aceea, 

în excursii întâlnim o stare de relaxare, care permite manifestarea personalității sub o formă mult mai 

variată, această activitate fiind un bun prilej cu ajutorul căreia se cultivă relațiile de grup, se dezvoltă spiritul 

de prietenie, de disciplină, se creează legăturile care se pot transforma în prietenii de durată. 

                                               Autor: prof. Curtache Camelia , Colegiul Tehnic Ion Mincu, Focșani 
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ROLUL  ȘI  EFICIENȚA  

 ACTIVITĂȚILOR  EXTRAȘCOLARE 

 

                                                                   Prof.înv.primar  Semenescu Alina 

                                                                   Șc.Gimnazială Nr.1, Motru,Gorj 

 
 Activitățile extrașcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei 

mai apreciați și mai accesibili sufletelor noastre. 

 Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 

dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. 

 Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de boie bună și optimism, cu însuflețire 

și dăruire. Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții variate. Succesul 

este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostaea din sufletul copiilor. 

 Serbările școlare au un caracter stimulator atât pentru micii artiști, cât și pentru părinții lor. Prin 

conținutul bogat al programului pe care îl cuprinde serbarea școlară valorifică varietatea, preocuparea 

intereselor și gusturilor școlarilor. Ea evaluează talentul, munca și priceperea colectivului clasei și 

transformă în plăcere și satisfacție străduințele acestuia. 

 Perioada de pregătirii a serbării, dorința sinceră de succes pot suda colectivul clasei, impulsionează 

în mod favorabil fiecare copil să trăiască acele momente. Consider că fiecare copil trebuie să aibă un loc 

bine definit în cadrul programelor artistice pentru a se simți parte integrantă, să știe că și datorită lui serbarea 

a avut succes. Cadrul didactic trăiește alături de elevi reușita serbării, contactul cu publicul trezește în 

sufletul copiilor dorința de a învinge timiditatea și a da tot ce are mai bun. 

 E fascinant când pe scenă apar micii artiști, recitatori, cântăreți, dansatori, etc. Este cu adevărat 

extraordinar când ei reușesc să trezească în sufletul spectatorilor emoții, bucurii. Întregul lanț de activități 

desfășurate în școală și în afara ei, sub atenta supraveghere a cadrului didactic, contribuie la formarea și 

educarea copiilor, are implicații și în viața spirituală și culturală a comunității. Punerea în scenă a serbărilor 

aduce satisfacții atât micilor artiști, cât și spectatorilor, contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă 

fragedă. 

 O altă activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalității elevilor este 

excursia. Aceasta ajută la dezvolatrea intelectuală și fizică a copilului, la educarea lui cetățenească. Excursia 

este cea care îl relexează pe elev, îi prilejuiește însușiirea unor experiențe sociale importante, dar și 

îmbogățirea orizontului cultural-științific. În realizarea unei excursii școlare, fie de mică sau de mare 

anvergură, trebuie întocmită o documentație serioasă, fapt care nu trebuie să-i descurajeze pe dascăli în 

organizarea unor astfel de activități extrașcolare. 
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 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 

Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze ce au învățat în cadrul orelor de curs.  În stimularea 

creativității un rol important îl are și biblioteca școlară, care-l pune pe elev în contact cu cărți interesante și 

pe care el poate nu le are acasă. Concursurile de lectură pot contribui la dezvoltarea și îmbogățirea 

vocabularului elevilor, la stimularea elevilor spre activitatea de lectură.  

 Activitățile extrașcolare bine pregătite sunt atractive pentru elevi la orice vârstă. Ele stârnesc 

interes, produc bucurie, facilitează acumularea de noi cunoștințe și priceperi. Elevilor li se dezvoltă simțul 

practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se manifeste conform naturii sale. 

 Participarea efectivă într-o activitate extrașcolară angajează atât elevii timizi, cât și pe cei 

temperamentali, dezvoltă spiritul de cooperare și fairplay-ul.  

 Elevii se autodisciplinează prin faptul că îmbină utilul cu plăcutul, în același timp asumându-și și 

anumite responsabilități. Cadrul didactic are responsabilitatea să-i dirijeze bine pe elevi, să-i implice pe toți 

și să încerce să atingă obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viață. Renunțarea la realizarea 

efectivă a activităților extrașcolare înseamnă sărăcia vieții sufletești a copiilor, privarea lor de sentimente 

și emoții; deoarece acestea contribuie la formarea capacităților de comunicare ale elevilor, atenției, 

memoriei, gustului pentru frumos. 

 Activitățile extrașcolare nu au un spectru al activităților impus, ele oferă o mare libertate de 

construție a învățării. Totul depinde de talentul cadrului didactic, de dăruirea sa în această meserie, de modul 

creator de abordare a acestor activități prin punerea în valoare a tuturor resurselor de care dispune clasa de 

elevi. 
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Studiu de specialitate 

Impactul metodelor active asupra elevilor care studiază limba şi literatura română 

Prof. Loredana Vasiliu 

Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu”, Iaşi 

          Elevul activ şi creativ se evidenţiază prin spiritul de independenţă în muncă, o gândire fără limite de 

ordin cognitiv, prezentând o dorinţă mare de a explora şi de a crea. Pe el nu îl interesează neapărat activitatea 

în echipe şi are dispoziţia de a-şi întocmi un plan individual de lucru, păstrând legătura cu un număr redus 

de prieteni. În timpul orelor este atent şi interesat de informaţiile transmise de către profesor. 

          Atunci când un elev nu mai este un simplu receptor care preia informaţiile oferite de către profesor 

înseamnă că devine activ, deoarece este capabil de o gândire critică şi creativă.  Nu există o metodă 

universal valabilă şi nici una nu este responsabilă de succesul sau eşecul didactic. Orice metodă devine 

eficientă în măsura în care profesorul reuşeşte să-l captiveze pe elev, stimulându-i curiozitatea şi formându-

i deprinderi de învăţare. Mihaela Roco5 a schiţat caracteristicile unei persoane mai mult sau mai puţin 

creative, analizând factorii care inhibă activismul acestora. Persoanele slab creatoare sunt doar nişte 

spectatori, observatori care nu ştiu să folosească timpul, se plictisesc repede şi nu duc la bun sfârşit sarcina 

pe care au primit-o. La polul opus, persoanele înalt creatoare profită de orice resursă temporală pentru a 

învăţa ceva nou, sunt puternic implicate în activităţi care le dezvoltă personalitatea. Realizările lor sunt 

deosebite, răspund provocărilor, demonstrând potenţialul creativ şi obţin multiple satisfacţii personale. 

         Metodele didactice interactive reprezintă modalităţi eficiente de stimulare a creativităţii, atât la nivel 

individual, cât şi grupal, promovând o metodologie care dezvoltă capacităţile cognitive superioare ale 

elevilor şi inteligenţele multiple. Pentru ca elevii să devină mai activi şi mai creativi ar trebui să se elimine 

toţi factorii inhibatori ce ţin de fiecare individ în parte, de cultura acestuia, de mediul din care provine şi 

grupul căruia îi aparţine. 

Întâlnim şi alţi factori care ţin de elev, cum ar fi: zestrea sa nativă, puterea de implicare în efectuarea sarcinii, 

particularităţile de personalitate, atitudinea faţă de muncă şi de învăţare.  

          Barierele creativităţii pot fi de ordin intelectual (excesul de logică), de ordin psihic (inflexibilitatea, 

refuzul de a fi visător, lipsa spontaneităţii şi a indrăznelii de a încerca ceva nou), de ordin fizic (existenţa 

problemelor de sănătate), de ordin moral (frica de a se schimba sau de a risca) sau/şi de ordin social 

(prejudecăţile, spiritul critic). 

O societate în care oamenii sunt creativi şi devin făuritori de idei are un sistem de învăţământ în care 

accentual este pus asupra învǎţării interactive. Aceasta presupune învăţarea prin descoperire, prin efort 

 
5 Mihaela Roco, Creativitate şi inteligenţa emotională, Editura Polirom, Iaşi, 2001 
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individual, independent sau dirijat. Stilul de predare al profesorului şi modul în care acesta reuşeşte să le 

trezească interesul facilitează dezvoltarea atitudinii active şi creatoare a elevilor.  

          La ora de limba şi literature română, pot fi utilizate următoarele metode didactice, care îl vor 

determina pe elev să fie mult mai activ: 

          Procesul literar - este o formă complexă de dramatizare a unor secvenţe literare și chiar a unor opere 

întregi, în care elevii devin acuzatori, inculpați sau apărători ai unor personaje „judecate” în funcţie de 

faptele lor. Tehnica presupune întocmirea unui scenariu, pregătirea spectacolului şi desfăşurarea acestuia. 

Identificăm avantaje evidente ale metodei, precum dezvoltarea creativităţii elevilor şi a gândirii de 

investigare, libertatea în exprimarea opiniilor despre anumite personaje. 

Aplicaţii:   *Clasa a VI-a: procesul lui Goe, acuzat de comportament necorespunzător în  timpul călătoriei 

cu trenul 

      *Clasa a VIII-a: procesul lui Hagi-Tudose, acuzat de comportament neadecvat   faţă de  

nepoata sa, Ileana 

       *Clasa a X-a: procesul lui Felix, acuzat de incapacitatea de a lua decizii   privitoare la relaţia  

sa cu Otilia 

          În cadrul procesului literar, se distribuie rolurile, după cum urmează: Președintele tribunalului, 

avocatul apărării, grefieri, procurori şi secretari. Constantin Parfene6 deosebește următoarele forme ale 

procesului:  

1) Forma de discuție contradictorie, lipsită de un scenariu bine stabilit, care să susțină sau să combată 

modalitatea de rezolvare a problemelor sau a conflictelor;  

2) Forma de spectacol, cu aspect de proces judiciar, adică o dramatizare pe care o realizează profesorii sau  

elevii 

          Jocul de rol - este o metodă activă de predare-învăţare care se bazează pe stimularea unor conexiuni, 

statuturi, profesiuni, contexte de comunicare, fiind văzută ca pretext pentru dezvoltarea de comportamente 

sau propunerea de noi atitudini. Sunt exersate competenţe ale comunicării verbale (la nivel lexical, fonetic  

şi sintactic), paraverbale şi nonverbale. Jocul are valenţe educative, componenta ludică determinându-i pe 

elevi să fie mai motivaţi să înveţe, deoarece le este stimulată curiozitatea. Activităţile sunt amuzante şi clasa 

se deschide spre contexte nonformale, elevii fiind puşi în situţia de a intra cu adevărat în rol, „în pielea 

personajelor”. 

          După M. Ionescu și I. Radu7, etapele acestei metode sunt următoarele: încălzirea grupului; stabilirea 

personajelor și a situațiilor; constituirea grupului: selectarea actorilor și a observatorilor; desfăşurarea  

jocului de rol; analiza jocului de rol (discuţii cu actorii privind conţinutul şi comportamentul scenic). 

 
6 Constantin Parfene, Literatura în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000, p. 126 
7 Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 
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Aplicaţii:   *Clasa a VIII-a: Nae Caţavencu şi Zoe Trahanache 

                   *Clasa a X-a:   - Felix şi Otilia, după 10 ani 

                                            - Félix şi Eugénie Grandet 

                                            - Ion Pop al Glanetaşului-George Bulbuc 

           Prin urmare, mediul de învăţare dinamic stimulează activismul şi creativitatea în şcoală. Să nu 

omitem un aspect extrem de important, şi anume că valorile morale şi intelectuale deţinute de un cadru 

didactic acţionează asupra personalităţii elevilor aflaţi în formare. Un profesor adevărat îl lasă pe elev să-şi 

asume riscuri intelectuale, să facă asocieri neasteptate, să încerce, oferindu-i însă sprijin în caz de frustrare, 

nesiguranţă sau eşec.  
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                                             Importanța activităților extrașcolare 

 

                                                                              Prof.înv.preșc. Vezelovici Gelia Gabriela 

                                                                              Grădinița cu P.P.,,Ion Creangă” Zalău 

 

   “Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 

și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i invățăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori–”Descoperirea copilului”) 

         Activitățile extrașcolare sunt foarte importante și utile deoarece contribuie la formarea personalității 

copilului.         

         Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în  

diverse activităţi,  bogate în conţinut, dezvoltarea interesului pentru activităţi  socio-culturale, facilitarea 

integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru succesul şcolar, fructificarea talentelor personale şi 

corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

 Activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea nonformală și petrecerea în 

mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii foarte mari, copiii își pot 

dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase pentru o integrare în 

societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la care elevii participă după 

ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei 

bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea, înclinațiile, talentul și domeniul 

în care ei vor fi performanți. 

       Rezultatele activităților extrașcolare vor fi foarte bune și copiii vor participa cu plăcere dacă acestea 

sunt alese de ei în funcție de dorințele lor și evident vor fi desfășurate după programul școlar. Copiii 

recunosc că este destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este 

încărcată. . 

        Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, și permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

     Activitățile extrașcolare sunt  activitățile realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de 

învățământ, cu participarea  grupei, a mai multor grupe de preșcolari sau a mai multor instituții de 

învățământ. Activitățile extrașcolare ale copiilor au caracter interdisciplinar, care ajută la formarea 

caracterului celor mici, încă din grădiniță. 

        Printre activitățile extrașcolare cele mai indicate si mai plăcute  pentru copii sunt teatrul, vizitele, 

excursiile, drumetiile, vizionarile de filme, spectacolele de magie, dansuri populare, moderne, volei, 

tennis, înot etc. Prin participarea  copiilor la aceste evenimente, îi ajutăm pe copii să iși dezvolte abilitățile 

https://www.portalinvatamant.ro/articole/diverse-75/de-ce-este-important-pentru-elevi-sa-participe-la-cat-mai-multe-activitati-extrascolare-691.html
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de comunicare si socializare, de observatie, de dezvoltare a culturii, memoriei, imaginației, îi va ajuta pe 

cei mici să  își facă prieteni noi, să aibă mai multă încredere în el, să își dezvolte noi aptitudini dar și o 

dezvoltare fizică armonioasă. 

         Este indicat ca aceste activități să implice direct copilul și să îl ajute să-și însușească deprinderi 

pozitive, care în timp să îl ajute să se descurce singurîn orice situație. 

         Participarea la astfel de activități scade riscul apariției depresiei, a consumului de alcool, droguri și 

de a intra în diferite anturaje nepotrivite. Astfel, copiii vor fi mai motivați să reușească în tot ceea ce și-au 

propus și vor reuși să obțină note mari la școală, deoarece își vor dezvolta capacitățile de învățare, cultura 

generală, memorie, simțul critic, simțul estetic etc. 

           Activitățile sportive sunt preferatele celor mai mulți părinți, pentru că acestea îi ajută pe copii să 

aibă o viață ordonată, să aibă un program stabilit, pe care îl respectă zilnic, un regim alimentar și un stil 

de viață sănătos.  

          În cadrul excursiilor, drumețiilor, preșcolarii își pot forma sentimente de respect și dragoste față de 

natură, față de om și realizările sale. Copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate, imaginea 

realității, în cadrul activităților de desen și modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în 

activitățile practice, în jocurile de creație. Plimbările prin parc toamna, frunzele ruginii, stolurile de păsări 

care se pregăteau de plecare, frumusețea deosebită a acestui anotimp le vor rămâne în suflet celor mici, 

creându-le emoții estetice. La vârsta preșcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune 

în legătură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. Trebuie să oferim în acord cu particularitățile 

de vârstă, cunoștințe științifice, să organizăm activități educative privind protejarea mediului înconjurător: 

ocrotirea unor animale, a mediului de joacă, curățarea parcurilor. 

        Teatrul și spectacolul constituie o altă formă de activitate extrașcolară în grădinițe, prin care copilul 

face cunoștință cu lumea minunată a artei.  

        Chiar dacă aceste activități îi pune pe copii în majoritatea cazurilor în rolul de spectatori, valoarea ei 

deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum și în faptul că 

apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

        De asemenea, activitățile extrașcolare îi ajută pe copii să se adapteze mult mai ușor la condițiile de 

mediu noi, uneori dificile și să lucreze sub presiune. Experiența dobândită în acest mod îi ajută să își 

păstreze concentrarea și eficiența, indiferent condițiile de mediu de temperaturi, de zgomote sau alți factorii 

perturbatori . 

        Activitățile extrașcolare pot părea o risipă de timp, însă e timp investit în învățare. Ele vin în 

completarea școlii și îi ajută pe copii în dezvoltarea personală. 

      Activitatea extrașcolară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia trebuie să-i acordăm 

atenţie, adoptând 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 aceste activități se 

vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să se evite critica, să încurajeze elevii şi să 

realizeze un feed- back pozitiv. 

https://www.portalinvatamant.ro/articole/sport-71/activitati-extrascolare-kangoo-jumps-479.html
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      Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne referim la 

televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în 

niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional si mai presus de toate slab dezvoltați 

intelectual. 

        Atât succesul cât și eșecul în activitățile extrașcolare îi va învața pe copii câteva lucruri valoroase, și 

anume , că pentru obținerea succesului este nevoie de perseverență,  de pasiune, dar și de  foarte multă 

muncă. 
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PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI 

ȘCOLAR 

 

 

                                             Profesor învățământ preșcolar: Teoader Talida Iolanda 

                                                    Grădinița cu Program Prelungit Vis de Copil Tg- Jiu 

                                             Structură: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 

                    

 

Cu toții știm că termenul de absenteism constituie lipsa de la şcoală sau de la locul de muncă. Din 

punct de vedere educaţional, absenteismul este una dintre cauzele eşecului şcolar. Motivele invocate privesc 

îndeosebi sănătatea şcolarului sau a familiei acestuia, dar în unele regiuni rurale se observă şi faptul că 

proporţia absenteismului creşte în perioada muncilor agricole. 

Absenteismul şcolar a devenit o problemă complexă, educațională, politică și socială care generează 

o creștere a interesului între profesori, cercetători și factorii de decizie politică. Problema absenteismului 

devine preocuparea fiecărui membru al societății deoarece are consecințe negative atât la nivel individual, 

cât și la nivel social.  

          Absenteismul școlar are un impact amplu asupra progresului și viitorului academic al adolescentului. 

Absenteismul creează un mediu de clasă obositor și neplăcut, distruge mediul dinamic de instruire și 

afectează negativ bunăstarea generală a cursurilor. În termeni de calitate, absenteismul este o risipă de 

resurse educaționale, timp și potențial uman, iar elevii care au probleme de absenteism suferă, în general, 

din punct de vedere academic și social. 

          Este cunoscut faptul că stima de sine se bazează pe autoevaluare, iar evaluarea se face prin raportare 

la patru surse, respectiv: părinţi, profesori, colegi, şi prieteni. Cele patru mijloace de evaluare formează în 

acelaşi timp şi patru surse de presiune, pentru îndeplinirea rolurilor sociale pe care adolescentul trebuie să 

le parcurgă. Toate cele patru roluri în care adolescentul ar dori să se implice presupun adaptare, relaţionare, 

respectare de norme. Nereuşita oricăruia dintre cele patru roluri face ca adolescentul să să se izoleze, 

recurgând la absenteism în mediul şcolar. 

            De asemenea, este foarte important să avem o înțelegere detaliată a factorilor cauzali care afectează 

absenteismul în școală luând în calcul aspecte ce ţin de: adaptabilitate, motivaţia individuală, atitudinea 

elevului şi a cadrului didactic faţă de şcoală, relaţia profesor-elev, problemele financiare şi familiale, starea 

de sănătate a elevului, factorii de mediu, etc.                                 

Astfel au fost identificați următorii factori cheie: 

• Insuccesul şcolar; 

• Lipsa de interes a elevului de a merge la ore (chiulul); 
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• Posibilitățile de divertisment cum ar fi mall-uri, cafenele, jocuri pe calculator, etc.; 

• Fobia socială (lipsa prietenilor), sănătatea (boala) și complexul de inferioritate; 

• Mediu de învățare nefavorabil, relații interpersonale neconductive între elevi și profesori; 

• Insuficienta pregătire profesională şi psiho-pedagogică a unor cadre didactice; Gradul redus de folosire 

a metodelor activ-participative, în procesul de predare-învăţare; 

• Excesul de teme și uneori, teama de examinare împiedică elevii să mai meargă la școală; 

• Lipsa de preocupare a cadrelor didactice pentru stimularea interesului elevilor faţă de învăţătură; 

• Așteptările ridicate ale părinților deteriorează de asemenea participarea unui elev la ore; 

• Părinții nu au control asupra copiilor lor, iar răsfățul din partea familiei cauzează absenteismul; 

• Familia nu își poate permite educația sau educația nu este o necesitate primară; 

• Indiferenţa părinţilor faţă de situaţia şcolară a copiilor; 

• Stările conflictuale dintre părinţi, oferă influenţe educative negative pentru copii; 

• Infrastructura tehnico-edilitară, familia trăieşte într-o comunitate rurală izolată; 

• Distanţele mari de la domiciul la şcoală, etc. 

         În ceea ce privește abandonul şcolar, acesta reprezintă o conduită de evaziune definitivă, care constă 

în încetarea frecventării şcolii şi părăsirea sistemul instructiv-educativ. Această conduită este precedată de 

cea de absenteism. 

         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. 

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 învăţămîntului guvernamental de zi; 

• implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

• creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de şcolar sau a 

situațiilor abandon 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; 
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• psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte 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. 

         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. 

          Consider că această temă este foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu 

consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui 

liceu. 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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PROIECT EDUCAŢIONAL 

 

Prof.înv.preşcolar ODOROAGĂ ANI GEORGIANA 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT”Sf.NICOLAE” 

CAMPULUNG ARGEŞ 
 
 
 
 

SĂPTĂMÂNA 20.05.2019/24.05.2019 

 „ŞCOALA ALTFEL-SĂ ŞTII MAI MULTE,SĂ FII MAI BUN”  
 
 

 

ARGUMENT 

 

MOTTO: 
 

“Cea mai eficientă educație pentru un copil constă în joaca lui cu lucruri frumoase." Platon 
 
  Schimbările care au loc în plan social şi educaţional impun de la o zi la alta o regândire a demersului 

educativ, impusă de nevoia de a găsi noi strategii şi resurse pentru a creea premisele personalităţii unui om 

pregatit, liber ,capabil să se adapteze cu uşurinţă într-o societate aflată în schimbare. 
 

Educaţiei îi revine rolul de a forma personalităţi care să se integreze schimbările şi să fie capabile de 

performanţe calitativ superioare. Când vorbim despre educaţie, nu trebuie să se piardă din vedere faptul că 

orice activitate umană este supusă unei legi suverane: adaptarea individului la mediul său, dar şi a 

colectivului din care face parte. Scopul activităţilor desfăşurate este de a dobândi deprinderi, capacităţi şi 

abilităţi. Acestea pot fi realizate şi prin activităţi de tip extraşcolar şi extracurricular. 

 

În învăţămantul preșcolar,tipurile de activităţi din cadrul programului “Școala altfel”nu sunt o 

noutate,în schimb, noutatea constă în a gândi această săptămână altfel decat celelalte, din perspectiva 

intereselor și preocupărilor copiilor preșcolari, a evidenţierii talentelor și a capacităţilor acestora în diferite 

domenii și, evident, din perspective stării de bine și a bunei dispoziţii pe care vrem să le aducem în viaţa 

copiilor, a apropiaţilor acestora și a partenerilor noștri din comunitate. 

 
Ca parte a proiectului de parteneriat desfăşurat în acest an şcolar de către preşcolarii din gradinita ne-am 

gândit să colaborăm şi în cadrul proiectului Şcoala Altfel şi să desfăşurăm activităţi comune. 

 

Proiectul îşi propune să confrunte idei, metode, tehnici şi modalităţi deosebite de lucru în echipă sau 

individual în cadrul unor activităţi extraşcolare atractive şi diversificate. De asemenea, îşi propune o mai 

bună relaţionare a copiilor între ei, cât şi cu cadrele didactice. 
 
SCOPUL PROIECTULUI „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”vizează îmbunătăţirea competenţelor 

sociale,nivelul cooperării,nivelul comunicării verbale şi nonverbale,nivelul creativităţii prin: 

 
- Procesul de învăţare  prin joc; 

 

- Participarea copilului la alegerea activităţilor  şi a jocurilor; 
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- Organizarea  adecvată a ambientului  educativ; 

 

- Flexibilitatea  strategiilor  de predare-învăţare; 

 

- Stimularea  şi dezvoltarea  stimei de sine,a comunicării interpersonale  şi a relaţionării. 

 

- PROIECTUL NOSTRU ÎŞI PROPUNE: 

 

- Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară; 

- Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară; 

 

- Implicarea  familiei în activităţile  extraşcolare; 

 

- Facilitarea  integrării şcolii în comunitate; 

 

- Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat 

pentru participarea la activităţile extraşcolare;  

- Activităţi de dobândire a deprinderilor  de viaţă independentă  şi autonomie  personală. 

 

 

EXERCIŢIILE  SUPORT  de desfăşurare a activităţilor  vor urmări: 
 

• Atitudinile  copilului,spontaneitatea  şi iniţiativa; 

 

• Maniera de relaţionare; 

 

• Adaptarea la situaţiile  propuse,gradul de cooperare şi de atenţie. 
 

• GRUPUL ŢINTĂ 

 
• Copiii grupelor din Grădiniţa  cu Program Prelungit Sf. Nicolae Câmpulung Argeş 

 

 

PERSOANE IMPLICATE ÎN PROIECT 
 

 

Educatoare, preşcolari, părinţi,  invitaţi. 

 

Rezultate asteptate 

 

 îmbogăţirea  cunoştinţelor  despre artă şi cultura  populară 
 

 promovarea valorilor  umanitare 
 

 responsabilitate  socială 
 

 formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de 
 

îngrijire şi ocrotire a mediului 
 

 participarea la activităţile de grup în calitate de vorbitor şi de auditor 
 

 îmbogăţirea cunoştinţelor legate de sănătate în vederea dezvoltării armonioase a organismului 
 

 înţelegerea cauzalităţii schimbării unor fenomene şi transformările din mediul înconjurător 
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Evaluarea 

 

 expoziţie  cu lucrările  copiilor; 
 

 album cu fotografii;  CD – uri 

 

RESPOSABIL, 

Consilier educativ  prof. Odoroagă  Ani Georgiana 
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ZIUA DENUMIREA 

ACTIVITĂȚII 

TIPUL 

ACTIVIT

ĂȚII 

MIJLOC DE 

REALIZAR

E 

OBIECTIVE LOCUL 

DE 

DESFĂȘ
URARE  

PARTICIPA

NȚI 

RESPONSABIL 

PE 

ACTIVITATE 

LUNI 

20.05. 

2019 

 

“România 

neîmblânzită” 

 

 

Activitate 

culturală 

Însusire de 

cunoștințe 

 

 

Vizionare 

proiecţie 

cinematografi

că”Wild 

Romania” 

1.rezumarea principalelor 

notiuni de geografie si 

biologie 

2 .transmiterea de mesaje 

ecologice si de protective a 

mediului; 

3. întărirea comportamentelor 

civice ale preşcolarilor 

4.identificarea valenţelor 

artistice ale producţiei 

cinematografice 

 

 

Grădiniţă 

 

Preșcolarii 

Cadre 

didactice 

 

Toate cadrele 

didactice 

MARȚI 

21.05. 

2019 

“Lumea 

viețuitoare!” 

 

Însușire de 

noi 

cunoștințe . 

Consolidar

e cunoștițte 

Vizită la 

Muzeul de 

Istorie 

1.Respectarea regulilor de 

comportare în timpul vizitei . 

2.Să-și consolideze 

cunoștințele depre viețuitoare. 

3. Oservare: animale și alte 

viețuitoare. 

Muzeul de 

Istorie 

Preșcolarii 

Cadre 

didactice 

Părinți 

Reprezentant 

Muzeu 

Toate cadrele 

didactice 

MIERC

URI 

22.05. 

2019 

1.“Sărbatoare în 

grădiniță” 

 

 

 

 

 

 

Spectacol 

 

 

 

 

 

 

 

Teatru de 

păpuși 

 

“Capra cu trei 

iezi” 

 

 

 

1.Dezvoltarea capacității 

copiilor de a asculta și viziona 

un spectacol; 

2.Îmbogățirea cunoștințelor și 

a vocabularului activ  și pasiv; 

3.Consolidarea sentimentului 

de dragoste pentru personajele 

positive 

 

Sala de 

spectacol 

G.P.P 

SF.NICO

LAE 

 

 

Preșcolarii 

Cadre 

didactice 

Actorii 

teatrului de la 

Casa de 

Cultură Tudor 

Toate cadrele 

didactice 
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2. ”Preşcolarii de 

azi şcolarii de 

mâine” 

 

 

 

Vizită 

 

 

 

 

Vizită la 

Şcoala Naţ.O 

Iorgulescu 

1. Realizarea unor legături 

nonformale şi deschise între 

grădiniţă şi şcoală. 

2. Formarea unei atitudini 

corecte a preşcolarilor faţă de 

şcoală. 

3. Pregătirea familiei pentru 

viitoarea şcolarizare a 

copilului lor. 

 

 

 

 

Şcoală 

Mușatescu 

“Miradoniz” 

 

 

 

 

 

Preșcolarii 

Cadre 

didactice 

 

 

 

 

 

Toate cadrele 

didactice 

JOI 

23.05. 

2019 

“Micii bijutieri” Activitate 

practică 

Confecţionare 

bijuterii hand 

made  

1. Manifestarea liberă a 

ideilor şi trăirilor personale, 

apelând la forme simple de 

exprimare specifice artelor; 

2. Confecționarea unor 

bijuterii din materiale 

reciclabile (tăiere, răsucire, 

asamblare, lipire); 

3. Învaţarea tehnicilor de 

realizare a acestora 

grădiniţă Preșcolarii 

Cadre 

didactice 

Părinți 

 

Toate cadrele 

didactice 

VINERI 

24.05. 

2019 

“Copilărie 

fericită!” 

 

 

Verificare 

și apreciere 

a 

rezultatelor 

Ateliere 

intergrupe 

Concurs –

“Desene pe 

asfalt” 

1.Dezvoltarea deprinderilor și 

aptitudinilor motrice 

2.Dezvoltarea  imaginației și 

creativității copiilor 

3.Consolidarea unor aptitudini 

 

Grădiniţă 

Preșcolarii 

Cadre 

didactice 

Toate cadrele 

didactice 
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Proiect de parteneriat educaţional 

Prof.înv.primar OPREI VERONICA 

Şcoala Gimnazială”Oprea Iorgulescu”Câmpulung Argeş 

Desfăşurat între elevii clasei pregătitoare C şi preşcolarii grupei mari B 

 

,,Cartea face omul - om ca altoiul pomul-pom”                         

 

 
 

 

       

        

Tema proiectului: 

       „ Să dezlegăm tainele… poveştilor” 

Durata: 

       an şcolar 2018-2019  

Coordonatori proiect:  

       PROF.inv.primar OPREI VERONICA,educatoare 

 
Colaboratori: Biblioteca Municipală „ION BARBU”Câmpulung Muscel   

 

Argument: 

  Cadrele didactice de ieri şi de azi aveau şi au datoria primordială de a lumina minţile fragede, tinere. 

Aşa cum spune şi proverbul românesc e clar că prin carte moştenim patrimoniul cultural şi putem să-l 

transmitem celor ce ne urmează. Astfel, cititul cărţilor trebuie să devină o preocupare cotidiană fundamentală 

întrucât contribuie la îmbogăţirea vieţii spirituale a fiecăruia dintre noi. Din păcate, în concurenţa acerbă cu 

mijloacele mass-media audio-vizuale, în ultimii ani cartea a pierdut teren mai ales în rândul tinerilor.  

 Pentru a stimula interesul pentru carte ne-am gândit la realizarea acestui proiect  de parteneriat care, 

prin activităţile propuse şi prin implicarea directă a doamnelor educatoare şi învăţătoare, să fie un puternic 

imbold atât pentru preşcolarii grupei mari cât şi pentru şcolarii clasei pregătitoare spre a descoperi tainele 

poveştilor. Am pornit şi de la premisa că, prin poveşti, îi putem învăţa şi îndruma pe copii mai uşor şi într-un 

mod cât mai plăcut.  

  Vârstele copiilor sunt relativ apropiate, ei fiind fascinaţi de cuvinte, de poveşti, de povestiri, de 

imagini ale personajelor evocate, ei identificându-se cu ele. Povestea îi determină să asculte, să observe, să se 

relaxeze, să trăiască experienţe noi dând frâu liber imaginaţiei de care ei dispun cu prisosinţă.  

 Activităţile propuse sunt în concordanţă cu particularităţile şi capacităţile de înţelegere ale copiilor, ţinta 

fiecărei activităţi este de a stimula participarea activă şi dialogul dintre copii.  
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Obiective generale:  

1. Asigurarea continuităţii funcţionale între procesele instructiv-educative din grădiniţă şi din şcoală a 

continuităţii influenţelor educaţionale prin colaborarea educatoare-învăţă- toare;  

2. Promovarea prieteniei, cooperării şi diversităţii culturale între copii prin artă şi imagini; 

3. Stimularea interesului pentru lectură (în imagini sau scrisă), a capacităţilor creatoare ale preşcolarilor şi 

elevilor prin expoziţii de lucrări plastice, dramatizări, concursuri. 

 

   

 

Obiective specifice:    

1. Dezvoltarea cooperării şi a colaborării între educatoare şi învătătoare prin implicarea lor în activităţi 

specifice, formarea unor reprezentări şi noţiuni care vor fi prezente mai  

târziu în disciplinele şcolare; 

2. Colaborarea dintre copiii preşcolari şi şcolari în activităţi de lectură şi de realizare a unor lucrări practice 

care au o strânsă legătură cu conţinutul lecturilor citite; 

3. Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei; 

4. Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale preşcolarilor şi elevilor prin expoziţii cu lucrări 

plastice, dramatizarea unor poveşti. 

 

Grup ţintă: 

      Preşcolarii de la grupa mare B de la Gradiniţa cu Program Prelungit „Sf Nicolae”Câmpulung Argeş şi 

şcolarii clasei pregătitoare de la Şcoala Gimnazială”Oprea Iorgulescu”Câmpulung Argeş 

Resurse materiale: 

- Cărţi de poveşti 

- Planşe didactice 

- Fişe de lucru  

- Hârtie colorată  

- Carton  

- Măşti şi accesorii 

- CD-uri cu poveşti  

- Creioane colorate  

- Lucrări confecţionate de copii 

- Expoziţii 

- Casete video  

- Fotografii 

- Diplome 

- Casetofon cu CD 

 

Activităţi propuse: Activităţi comune ale preşcolarilor si şcolarilor 

1. Conceperea proiectului realizat de comun acord între doamnele educatoare şi învăţatoare; 

2. „ Hai să-ţi spun o poveste…” activitate în care elevii au adus povestea preferată din cartea frumos ilustrată 

şi au depănat firul poveştii împreună cu preşcolarii;  

3. Vizita la Biblioteca Municipală „ION BARBU”Câmpulung Muscel  în care atât şcolarii, cât şi preşcolarii 

au aflat povestea cărţilor, acţiune în colaborare cu domnul bibliotecar; 

4. Dramatizarea unor poveşti cu ajutorul păpuşilor sau măştilor; 

5. Primăvara personajelor desene, pictura, modelaj, lucrări practice; 

6. Expoziţii cu lucrările copiilor; 

7. Încheierea activităţii prin acordarea de Diplome de participare şi organizarea concursului „Cel mai bun 

povestitor” cu acordarea de premii. 
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Evaluarea proiectului:  

- Aprecierea lucrărilor  

- Realizarea unui portofoliu cu lucrări  

- CD cu aspecte din timpul activităţilor şi albume cu poze. 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activităţii Locul de desfăşurare Perioda Participanţi 

1. „Hai să-ţi spun o poveste!” Sala de grupă a preşcolarilor Noiembrie 

2018 

Şcolari,preşcolari, 

învaţătoare, 

educatoare 

2. Vizită la biblioteca 

copiilor 

Biblioteca Municipală a 

copiilor  

Ianuarie 

2019 

Şcolari,preşcolari, 

învaţătoare, 

educatoare, doamna 

bibliotecară 

3. Dramatizarea unor poveşti Sala grupei mari B Februarie 

2019 

Şcolari,preşcolari, 

învaţătoare, 

educatoare 

4. Primăvara personajelor Sala de clasă a  şcolarilor Martie 

2019 

Şcolari,preşcolari, 

învaţătoare, 

educatoare 

5. „Cel mai bun povestitor” Sala grupei mari B  Aprilie 

2019 

Şcolari,preşcolari, 

învaţătoare, 

educatoare 
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STRATEGII INOVATIVE DE ÎNVĂȚARE PRIN INTERMEDIUL MATERIALELOR EXPUSE ÎN 

CLASĂ 

 

 Prof. Codruța Chirteș 

Colegiul Economic ”Transilvania” Tg. Mureș 

 

Inovația în procesul de educație constă în preocuparea cadrelor didactice de a găsi metode, soluții 

ingenioase care să aibă rolul de a menține elevul și nevoile sale de învățare în prim plan, fie că este vorba de o 

lecție de predare, consolidare, evaluare sau autoevaluare. 

Noile tendințe în educația mondială și națională au adus printre tematicile de interes modul în care sunt 

amenajate și decorate încăperile de lucru pentru elevi. Spațiile destinate sălilor de clasă, laboratoarelor, 

cabinetelor sau altor săli cu destinație educațională ar trebui și ele regândite conform noilor tendințe 

reformatoare, moderne, valoroase în educație, acestea susținând schimbările în predare și învățare. Maximizarea 

oportunităților de învățare și crearea unor experiențe semnificative, prin regândirea spațiului educațional, ar 

trebui să constituie un deziderat al oricărui cadru didactic. Sala de clasă ar trebui să fie decorată în mod special 

pentru a o transforma în locul cel mai potrivit pentru învățare.  

Crearea unui mediu distractiv și productiv de învățare în sala de clasă trebuie să preocupe fiecare cadru 

didactic. Un `bun venit` tematic este mult mai probabil să genereze implicare, decât un mediu steril.  

O sală de clasă potrivită din punct de vedere vizual sprijină și inspiră procesul de învățare, încurajează 

creativitatea și munca în echipă. Iată câteva principii utile pentru decorarea unei săli de clasă:  

Trebuie să aveți în vedere pentru cine decorați, care sunt beneficiarii decorurilor. Nivelul clasei, 

disciplinele studiate, interesele, contextul cultural general și diferențele vă vor ghida în alegerea afișajului. 

Decorul ar trebui nu doar să arate frumos, ci să fie și funcțional. Scheme ale capitolelor, hărți, desene, 

pot fi atrăgătoare din punct de vedere estetic și foarte utile pentru asimilarea/ fixarea unor conținuturi.  

Realizarea unei schițe a sălii, care să includă tema, schema de culori, mobilierul, spațiul disponibil este 

foarte importantă. Luați în calcul și viziunea școlii din care faceți parte și încercați să faceți ca proiectul vostru 

să devină parte a proiectului complex al școlii.  

Tema aleasă trebuie să aibă legătură cu domeniile de interes specifice vârstei și, pe cât posibil, cu 

provocările curriculare specifice anului școlar care urmează să fie parcurs.  

E util să le cereți părerea și elevilor. În acest sens, le puteți solicita să deseneze cum le-ar plăcea să arate 

clasa lor.  

Dacă nu aveți suficiente idei, nu sunteți foarte sigur că ați făcut cele mai bune asocieri cromatice sau nu 

aveți abilitatea de a pune în practică ceea ce ați dori să realizați, cereți ajutorul unui artist plastic, eventual coleg, 

specialist în domeniu. 

Alegeți o temă de culori. Două-trei culori predominante vă vor fi suficiente pentru a crea un decor 

"curat" și coerent.  
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Dacă decideți să zugrăviți pereții, este indicat să alegeți o singură culoare. Mai multe culori sau modele 

folosite vor obosi mai curând ochii și vor distrage atenția.  

Luați în calcul și viziunea școlii din care faceți parte și încercați să faceți ca proiectul vostru să devină 

parte a proiectului complex al școlii. Dacă există o serie de reguli (cum ar fi posibilitatea elevilor sau profesorilor 

de a realiza picturi murale, existența unor spații pentru afișaj, în afara sălii de clasă, unde se pot posta anunțuri 

generale sau specifice clasei sau chiar proiecte de artă sau științifice etc). 

Personalizați clasa cu fotografii și proiecte ale elevilor.Acest lucru va crea un mediu unic și semnificativ 

pentru clasa voastră. Operele de artă, proiectele de scriere creativă ale elevilor voștri, diverse proiecte științifice, 

explicații ale unei probleme de matematică, fotografiile din cadrul excursiilor tematice pot întregi decorul clasei 

și da valoare muncii copiilor. Ele pot fi rezultate ale activității anterioare sau putem crea spații care să încadreze 

noile proiecte ce vor veni. Acestea sunt de preferat decorațiunilor și posterelor cumpărate din magazin. În acest 

fel, elevii se vor simți valorizați, iar motivația pentru a fi creativi va crește. Succesul propriilor produse dă un 

sentiment unic de mândrie și proprietate. Este o afirmare publică a valorii elevului. Din acest motiv, este indicat 

să lăsăm un spațiu considerabil din sala de clasă pentru a afișa lucrările elevilor.  

Internetul este o sursă foarte valoroasă de idei pentru decorare. Bucurați-vă de șansa de a-l putea utiliza. 

Există o mulțime de site-uri specializate, în întreaga lume, care vă pot ajuta.  

Plantele sau animalele de companie mici pot constitui o opțiune pentru a înveseli și anima clasa și 

totodata, o bună modalitate de a responsabiliza elevii. Fie că va avea fiecare planta lui, pe care trebuie să o 

îngrijească zilnic, fie că vor fi responsabili pe rând cu îngrijirea lor sau a animalului de companie, aceasta va fi 

o bună manieră de a atribui responsabilitate. În alegerea animalului ne vom opri, în general, la pești sau hamsteri, 

fiind până la urmă acceptată și o țestoasă sau un iepure. În toate cazurile se va cere acordul unui medic, dată 

fiind predispoziția spre alergii a unora dintre elevi.  

Înainte de a vă hotărî să achiziționați materiale pentru proiectul vostru de amenajare, asigurați-vă că nu 

le aveți deja uitate prin dulapul vostru sau nu le puteți dobândi de la un coleg căruia nu îi mai folosesc. 

Întotdeauna se găsesc rătăcite tuburi de tempera, hârtie colorată, coli de carton, pernuțe sau chiar piese de 

mobilier. În funcție de bugetul alocat pentru acest proiect de amenajare, de necesitatea de a decora total sau doar 

parțial sala avută în vedere, va trebui să gândiți strategia de achiziție.  

Cu toții suntem de acord că estetica unei clase contează pentru starea de spirit a elevilor și profesorilor 

ei. Există o relație foarte strânsă între oameni și mediul lor.  

Încă din 1950, cercetătorii au constatat că o încăpere neatractivă vizual produce nemulțumire, oboseală 

și dorința de a scăpa (Maslow & Mintz, 1956). Studii mai recente arată că aspecte simple precum climatul, 

culoarea și decorurile pereților, sistemul ajustabil de lumini și așezarea elevilor în clasă, au rolul de a influența 

pozitiv emoțiile elevilor și au un rol important în a determina atitudinea și comportamentul elevilor, din punct 

de vedere al prezenței, participării la clasă și în relația cu profesorul. (Graetz, 2006;Sommer & Olsen, 1980; 

Wong et al., 1992).  

Cercetările au arătat că simpla prezență a unui afiș legat de o sarcină de clasificare sau calcul, precum 

și unul sugestiv pentru sarcinile creative, au crescut încrederea și plăcerea de a lucra a elevilor. 
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Prin simpla selectare și postare a afișelor cu un aspect estetic plăcut la clasă, vor fi în creștere interesele 

vizuale pentru sala de clasă. La rândul său, acest lucru creeaza un mediu plăcut, de natură să încurajeze atitudini 

pozitive și comportamente pozitive ale elevilor. În timp ce acest efect ar putea fi realizat prin expunerea unor 

printuri de arta, cei mai mulți profesori de știință vor opta pentru postere de știință. O astfel de strategie 

stimulează vizual elevii și creează, de asemenea un mediu științific pentru ei. 

Cel puțin, acest lucru poate schimba orientarea mentală a elevilor, mai ales dacă se face trecerea de la 

clasa lor, cu care sunt obișnuiți, la un spațiu special pentru știință. În timp ce toate posterele sunt concepute 

pentru a fi educative și comunitatea educației formală este consumatorul principal al celor științifice, multe nu 

sunt bine concepute pentru a sprijini activitatea la clasă. Există uneori tendința de a se cuprinde o cantitate cât 

mai mare de informații pe un afiș, în defavoarea imaginilor și a schemelor sau în detrimentul unei mărimi 

potrivite a scrisului, care să-i permită elevului să descifreze fara efort scrisul. 

Cele mai apreciate și utile sunt cele cu litere, cifre sau imagini mari și emblematice. O valoare educativă 

crescută o au și imaginile 3D. Imaginile care inspiră un sentiment de curiozitate, care sunt discrepante sau 

provocatoare pot spori eficiența de instruire a posterului prin depășirea naturii lui statice și angajează în mod 

activ elevii în conținut.  

Posterele de perete, cu conținut științific, sunt frecvente în cele mai multe laboratoare de știință, atât la 

nivelul gimnazial, cât și la liceu. Acestea transmit un set de conținuturi științifice, printr-un mix de text și 

imagini. Scopul fiecărui profesor nu trebuie să fie acela de a transforma afișele educative în simple bucăți de 

tapet, cu scop decorativ, menite să umple un gol sau să mascheze un perete murdar. În timp ce există o mare 

cerere pentru astfel de postere de la profesori, foarte des valoarea educațională a acestora este neaccesată și 

multe rămân pur și simplu uitate "imagini frumoase" de pe perete. Literatura pedagogică identifică cinci strategii 

sau sfaturi care au rolul de a maximiza valoarea educativă a posterelor sau afișelor în procesul de învățare, în 

lumina a ceea ce se știe despre relația complexă între mediul de învățare și elevi:  

- Afișarea de postere pentru a stârni curiozitatea și motivația de a învăța a elevilor, pentru a învăța 

mai mult despre conținutul științific;  

- Selectivitatea în alegerea posterelor, în special în ceea ce privește tipul și dimensiunile imaginii, 

precum și întinderea textului aplicativ;  

- Rotirea posterelelor de la o unitate de învățare la alta pentru a menține elementele vizuale și 

cognitive care să stimuleze permanent gândirea elevilor, conexiunile între informații și să genereze 

întrebări în mintea celor care studiază;  

- Rotirea posterelor, în cadrul aceleiași unități, pentru a menține trează atenția elevilor și a evidenția 

conținuturile-cheie;  

- Postarea imaginilor pentru a focaliza atenția elevilor asupra obiectivelor mai importante, mai ales 

pentru acei elevi care au tendința de a-și pierde ușor interesul.  

Vizibilitatea în clasă a imaginilor joacă un rol important. Dacă acestea sunt vizibile din orice poziție din 

clasă, atunci valoarea lor crește. Este indicat să evităm poziționarea după ușă, în imediata apropiere a unui dulap 

etc., situații care obstrucționează privirea.  
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Realizarea de decorațiuni poate merge mult mai departe decât schimbarea atmosferei. De aceea, trebuie 

să ne întrebăm, "Cum pot aceste decorațiuni să sporească elevului experiența de învățare, în acest an?" Profesorii 

subestimează adesea impactul pe termen lung al afișelor. Ce postează pe pereți are, de fapt, un potențial enorm 

de a oferi un sentiment de comunitate și de proprietate. Afișajul de pe pereți oferă o oportunitate de absorbție 

pasivă de informații. El le consolidează formule, reguli, lecții de viață și descoperiri academice. 

Decorațiunile pot dezvolta și sentimentul de comunitate. Ele trebuie să fie acțiuni ale întregii comunități 

educative, aspecte valabile pentru toți cei prezenți și ceva ce toată lumea poate să vadă. Astfel, pot să fie postate: 

regulile clasei și ale școlii, obiectivele academice sau civice ale clasei, sloganul școlii sau al clasei etc.Cele trei 

laturi ale dezvoltării, vizate prin afișajul din clasă-de învățare, de proprietate și de comunitate, duc la creșteri 

importante pentru elev. Prin opoziție, afișele care conțin informații vechi, greșite, incomplete, depășite din punct 

de vedere științific, nu au niciun aport pozitiv, ba chiar pot avea unul negativ producând confuzie sau 

deinformare. 

Unii practicieni sunt chiar de părere că nu este bine să afișezi nimic înainte ca aceste materiale să fi fost 

explorate, create de către ei sau să fi avut la bază contactul cu elevii. 
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DE CE SUNT AŞTEPTATE ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ? 

-studiu de specialitate- 

 

Prof. limba franceză, CIOBANU NICOLETA 

Şcoala Gimnazială « ILIE STĂNCULESCU », RÂCA, ARGEŞ 

 

                      Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea 

și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față de ideile celorlalți, 

deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica constructiv – toate fiind atribute 

necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească 

aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai variate situații de viață. 

                     Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea 

la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 

generației tinere în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 

comportamentală,  completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De 

asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, 

diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un 

mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 

spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu partea 

practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a 

aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere 

și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

                  Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, expozițiile cu 

lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii tematice, carnaval, întreceri 

sportive, activități de plantare și îngrijire a spațiului verde. 

                   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. 

                 Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma 

sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor 

în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de 

desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La 

vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi 

să acţioneze în acest sens . Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui 
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cetăţenească şi patriotică. Ea 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. Acestea sunt un bun prilej de destidere,de 

bună dispoziţie. constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. In 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 criticaîn astfel de activităţi, să 

încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back pozitiv. 

             In cadrul programului Şcoala Altfel, din acest an şcolar, tema propusă pentru discilina limba franceză a 

fost Călătorie imaginară in Franţa, temă pe care am desfăşurat-o online, din cauza condiţiilor în care ne aflăm. 

Le-am trimis elevilor, pe whatsapp, diferite linkuri pe care să le deschidă pentru a ne bucura de o excursie 

gratuită. 

              Prin această CĂLĂTORIE IMAGINARĂ ne vom transpune pe străzile, prin muzeele, oraşele, fluviile  

Franţei şi vom afla obiceiurile francezului tipic, descoperind mitul şi clişeele sale. În mitologiile personale ale 

oricărui călător, real sau închipuit, Parisul care este capitala Franţei, ocupă un loc paradoxal. Imaginat şi 

descifrat, el ne bulversează sau doar ne intrigă şi pare, la prima vedere, un labirint întortocheat şi aglomerat, 

plin de poveşti nespuse şi turişti grăbiţi. 

         Clasa a V-a a fost impresionată de câteva dintre pieţele ( les places) Franţei : Piaţa Pompidou, un centru 

cultural cu dichis si lume bună, care se mai numeşte şi centrul Georges Pompidou, Piaţa Vosgilor sau Place des 

Vosges, cea mai veche din Paris, Place de la Concorde, simbol al unei ere mult mai bune, Place Vendôme este 

un pătrat din primul district al Parisului, Place du Vieux- Marchedin Rouen, Normandie, Place de Terreaux, 

Lyon, Places Massena şi Cours  Saleya, Nisa, Place Carriere, Nancy, Places  Trinite şi Saline, Toulouse, Place 

Rihour, Lille, Piaţa Filmului, Cannes, Piaţa Bursei, Bordeaux. 

         Clasa a VI-a a dorit să viziteze muzee şi galerii de artă : în Paris numărul muzeelor este foarte mare, dar 

fiecare dintre ele este interesant şi poartă cu sine istoria unui anumit domeniu: Luvrul , Domul Invalizilor, 

Muzeul D’Orsay, Muzeul Rodin, Muzeul Orangerie, Muzeul de Istoria Frantei, Muzeul  Nisssim de Camondo, 

Muzeul Pasteur, Muzeul Picasso, Muzeul Parfumului, Muzeul Vinului, Muzeul Erotismului, Atelierul Brâncuşi, 

Muzeul  Oraşul  Ştiinţei şi al Industriei. 

        Clasa a VII-a a vrut să  meargă pe drumul istoriei, călătorind prin Ţara Castelelor. Franța ar putea fi numită 

cu ușurință Țara Castelelor. În Hexagon există mii de castele, numai în regiunea Dordogne, din sud-vestul 

Franței, se spune că ar fi 1000 de astfel de fortărețe medievale. Mai mici sau mai mari, aceste castele – pe care 

francezii le numesc châteaux– aduc aminte de vremea în care Regatul Franței era cel mai puternic stat din 

Occident. Castelele franceze atrag milioane de turiști în fiecare an: numai la Chambord, perla Văii Loarei, ajung 

anual peste 800.000 de oameni : Castelul Bonaguil, Périgord, Aquitania (sec. XIII-XV), Castelul Castelnau-

Bretenoux, Midi-Pirinei (sec. XII-XV), Castelul Falaise, Normandia de Jos (sec. XII-XIII), Castelul Angers, 

Ținuturile Loarei (sec. IX-XIII), Castelul Suscinio, Bretania (sec. XIII-XIV), Castelul d'Amboise, Centru (sec. 
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IX-XV), Castelul Blois, Centru (sec. XIII-XVII), Castelul Chambord, Centru (sex. XVI), Castelul Chantilly, 

Picardia (XV-XVI), Castelul Chaumont-sur-Loire, Centru (sec. XV), Castelul Fontainebleau, Île-de-France 

(sec. XVI), Castelul Vaux-le-Vicomte, Île-de-France (sec. XVI), Castelul Loches, Ținuturile Loarei (sec. XIII), 

Castelul Peyrepertuse, Languedoc-Roussillon (sec. X-XIII), Castelul Tarascon, Provence-Alpes-Coasta de Azur 

(sec. XV). 

 

        Clasa a VIII-a a fost uimită de numărul şi aspectul podurilor de peste Sena. În Paris, peste Sena trec 37 de 

poduri. Le-au ales pe cele mai frumoase  ori mai interesante ca aspect. Pe lângă frumuseţea podurilor în sine, 

este interesant de observat cum a evoluat arhitectura lor pe parcursul a vreo 450 de ani : Pont Neuf, construit 

între 1578 şi 1607, e cel mai vechi pod din Paris şi este înscris în patrimoniul universal UNESCO, Podul 

Austerlitz, construit în 1801 şi refăcut  în 1885, Pont de Grenelle, construit în 1829, Podul Notre-Dame, construit 

în 1853, Podul Invalizilor, construit între 1854 şi 1856, Podul Alma, construit între 1854 şi 1856 şi refăcut între 

1970 şi 1974, Podul Mirabeau , construit între 1893 şi 1896, Podul Alexandru al III-lea, construit între 1896 și 

1900 și decorat în stil Art Nouveau, Podul Rouelle, construit în 1900 şi refăcut în 1988, Podul Carroussel, 

construit între1935 şi 1939, Podul Charles de Gaulle, construit în 1996, Podul Simone de Beauvoir, construit în 

2006, după proiectul unui arhitect cu o viziune minimalistă, ultramodernă. Parisul va dispune de o nouă atracţie 

turistică în peisajul arhitectural deja consacrat, şi anume un pod gonflabil de mari dimensiuni. Noul concept de 

pod peste Sena este dotat cu trambuline gigant. 

              Şi astfel am vizitat minunata Franţă.  
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                 Importanța metodelor inovative pentru implicarea elevilor în activitatea școlară 

 

Prof. înv. primar, Vlasa Maria 

Liceul Tehnologic ,,Vasile Netea” Deda, Mureș 

 

               În şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care metodele de învăţământ sunt considerate 

inovative  este caracterul lor activ adică măsura în care sunt capabile să declanşeze angajarea elevilor în 

activitate, concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi creatoare. 

Aceste  metode inovative se numesc metodele interactive centrate pe elev, acele  modalităţi 

moderne de stimulare a  învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, 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. 

Uneori considerăm educaţia ca o activitate în care continuitatea e mai importantă decât schimbarea. 

Devine însă evident că trăim într-un mediu a cărui mişcare este nu numai rapidă ci şi imprevizibilă. Cu cât 

mediul este mai instabil şi mai complex, cu atât creşte gradul de incertitudine.   

                  Parteneriatul şcoală – familie - comunitate reprezintă o problemă actuală importantă, reliefată de 

diferite documente de politică educaţională la nivel naţional şi internaţional şi de cercetările în domeniul 

educaţiei. Legea Educaţiei Naţionale dă dreptul părinţilor de a participa activ la conducerea unităţilor de 

învăţământ, prin prezenţa în consiliul de administraţie al şcolii – a doi sau trei reprezentanţi ai părinţilor, în 

funcţie de mărimea şcolii Părinţii sunt implicaţi în elaborarea ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, prin 

participarea la organizarea programelor Şcoală după şcoală şi în stabilirea curriculumului la decizia şcolii. 

                   Implicarea părinților în dezvoltarea şi educaţia copiilor are diferite efecte pozitive: note mai mari, 

abilităţi îmbunătăţite de scriere şi citire, rată de prezenţă la şcoală mai bună, mai puţine probleme 

comportamentale. Din acest motiv, implicarea părinţilor reprezintă o modalitate de a ajuta copiii în tranziţia 

acestora prin adolescenţă, cu efecte pozitive semnificative . 

                 Copiii din familiile defavorizate au nevoie de o atenţie specială deoarece întelegerea 

complexităţii situaţiei acestora, familiale şi şcolare, este esenţială pentru a împiedica transformarea 

lor în elevi care abandonează şcoala în viitorul apropiat. 

Având în vedere relaţia de influenţă reciprocă între sărăcie şi accesul la educaţie este evident 

că acestor copii din familii sărace, indiferent de etnie, fără un sprijin adecvat, li se va limita accesul la 
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educaţie şi instruire profesională, fapt care le va scădea şansele pe piaţa muncii şi va conduce la 

creşterea riscului de excludere socială, efectul fiind transmiterea sărăciei de la o generaţie la alta. 

               Pentru acești copii și nu numai pentru ei, este nevoie de creativitate pentru a stimula eficiența 

sistemului de învățământ. Creativitatea este cel mai important factor pentru un viitor de success. Copiii trebuie 

să beneficieze de sprijin specializat în efectuarea sarcinilor școlare, cât și în organizarea și 

desfășurarea activităților de timp liber. 

            Datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem propune şi 

realiza schimbări la care, cu câtva timp în urmă nici nu ne puteam gândi.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. 

               Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ – participativ . 

Asistăm în prezent la trecerea de la paradigma tradițională – pedagogia tradițională – pedagogia ascultării – în 

care predomina discursul magistral și strategiile expozitive, la paradigma moderna, în care discursul magistral 

este înlocuit de proiectarea unor experiențe de învatare, cracterizate de flexibilitate, dinamism, creativitate, 

accesibilitate și adaptabilitate la nevoile și interesele elevului. 

Așadar, actualmente are loc o trecere de la pedagogia ascultării la pedagogia activă ți interactivă. 

Consider că redefinirea rolurilor cadrelor didactice trebuie să pornească de la “cei patru piloni ai educatiei” ce 

pot constitui principii în proiectarea, organizarea si demersului didactic. 

                  M.Bocos, atrage atenția asupra necesității unor “ practici de predare interactive ” și deplasate spre 

un rol mai mult factitiv decat activ: în general, profesorul actionează și intervine la cererea elevilor, în scopul 

de a facilita învățarea, de a-i implica în activitate și de a-i determina să învețe și să devina activi, autori și actori 

ai propriilor cunoasteri declarative, procedurale și strategice. 

Cadrul didactic “ provoacă ” învatarea, facilitand insusirea unor tehnici de muncă intelectuala, elevul devenind 

co-participant activ al propriei formări. 

                   Metodele de învatamant sunt selectate de profesor în funcție de finalitațile educaționale , 

particularitatile individuale și de vârsta ale elevilor, conținutul procesului de predare – învățare, natura 

mijloacelor de învătămant, specificitatea grupului școlar și bineinteles, competenta și experienta lor didactica. 

Datorita caracterului lor polifunctionar, ele pot realiza mai multe obiective instructionale simultan sau succesiv, 

insotind actiunea instructiva, dar niciodata identificându-se cu ea. 
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               In didactica modernă, calitatea pedagogică a unei metode didactice /de învățământ , presupune 

transformarea acesteia dintr-o cale de cunoștere propusă de cadrul didactic, într-o cale de învățare , parcursă de 

cel care se instruiește ( prin instruire formală și nonformală ), cu deschideri spre educația permanentă. 
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Studiu de specialitate -Aplicarea Metodei ,, Explozia Stelară”  pentru 

activitate de instruire practică 

Prof.ing.Vlonga Luminiţa 

Liceul Tehnologic ,, Al. I. Cuza” Bârlad 

 

MOTTO: "Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume, când ei vor fi mari, nu va 

mai există şi nimic nu ne va permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze"    

Maria Montessori  

Nevoile și cerințele elevilor “actori,,  pe scena educaţională pretind dascălilor o schimbare radicală a 

modului de abordare a activităţii didactice. 

Elevii   descoperă o noua experienţă inter-relaţionând în grupuri de învăţare activă: aceea de a studia, 

investiga şi căpăta încredere în capacităţile individuale şi ale grupului. 

 Aceste metode  cu variantele şi etapele lor trebuie să fie predate ca un joc cu reguli. Prezentate ca nişte 

jocuri de  învăţare, de cooperare, distractive, nu de concentrare, metodele interactive, învaţă elevii să rezolve 

problemele, să ia decizii în grup şi să aplaneze conflictele. 

Metodele implică mult tact din partea profesorilor deoarece trebuie să-şi adapteze stilul didactic în 

functie de tipul de elev: timid, pesimist, agresiv, acaparator, nerăbdător, pentru fiecare găsind gestul, mimica, 

interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea, aprecierea, entuziasmul, în con-cordanţă cu situaţia şi 

reuşita va fi sigură. 

 În timpul derulării demersului metodei, elevii gestionează acel spaţiu pentru a-şi realiza sarcinile. El 

poate fi modificat chiar de către elevi  pentru a fi funcţional pentru stilurile lor de învăţare, având iniţiative 

creative ce ţin de resursele materiale existente: trusele de lucru, model etalon, imagini din timpul activităţii, 

procese tehnogice, uneltele şi utilajele din dotarea atelierelor şcoală etc. Astfel ei învaţă să exploreze spaţiul în 

scopul de a-şi rezolva sarcina didactică, să coopereze, să se acepte, să se asculte activ, menţinând ordinea  pentru 

ca nu uită că vor fi evaluaţi . 

  Un real sprijin în pregătirea acestor activităţi este calculatorul, o imprimantă, utilajele din dotarea 

atelierului şcoală, produsul final şi competenta profesorului de pregătire practică  de a le folosi adecvat.  

Această lucrare  este un studiu asupra modului în care am aplicat la grupă, metoda exploziei stelare şi 

eficacitatea ei în desfăşurarea activităţilor de predare  

Programa activităților din învățământul liceal tehnologic oferă libertatea profesorilor  da a-și alege tipul 

de activități, metode și procedee în acord cu particularitățile de vârstă. Activitatea cu elevii trebuie desfășurată 

într-o atmosferă destinsă unde ei să se manifeste spontan, să gândească și să acționeze în funcție de situație. 

Prin metodele interactive elevul intră în necunoscut, într-o aventură a descoperirii de noi cunoștințe, deprinderi 

și priceperi  el fiind participant activ.  

Metodele de învățământ (“odos” = cale, drum; “meta” = către, spre) reprezintă căile folosite în unitățile 

de învățământ de către cadrele didactice în a-i sprijini pe elevi să descopere viitoarea meserie. Ele sunt totodată 
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mijloace prin care se formează și se dezvoltă priceperile, deprinderile și capacitățile elevilor de a acționa asupra 

obiectelor, de a folosi roadele cunoașterii transformând exteriorul în facilități interioare, formându-și caracterul 

și dezvoltându-și personalitatea. Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează 

interacțiunea dintre mințile participanților, dintre personalitățile lor, ducând la o învățare mai activă și cu 

rezultate evidente. Acest tip de interactivitate determină identificarea subiectului cu situația de învățare în care 

acesta este antrenat , ceea ce duce la transformarea copilului în stăpânul propriei transformări și formări. 

   Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativității, o modalitate de relaxare a copiilor și se 

bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme și noi descoperiri. Starbursting 

(eng.”star”=stea; “burst”=a exploda), similară brainstormingului,începe din centrul conceptului și se împrăștie 

în afară, cu întrebări, asemenea exploziei stelare.  

Avantaje: 

 Este ușor de aplicat oricărei vârste și unei palete largi de domenii; 

 Stimulează creativitatea în grup și individuală; 

 Este în același timp o modalitate de relaxare și o sursă de noi descoperiri; 

 Facilitează crearea a cât mai multor întrebări care duc la cât mai multe conexiuni între concepte.  

 Dezvoltă și exersează gândirea cauzală, divergentă, deductivă, inteligențele multiple, limbajul, atenția 

distributivă.  

  DESCRIEREA METODEI:  

Pasul 1~Se scrie problema în centrul unei steluțe cu 5 colțuri ; 

Pasul 2~În vârful fiecărui colț al steluței se scriu întrebări de tipul:*ce?,*cine?,*unde?,*de ce ?, *când? 

Pasul 3~Se impartie clasa în grupuri; 

Pasul 4~Se lucrează la nivelul grupurilor pentru elaborarea unei liste cu întrebări multe şi diverse; 

Pasul 5~Se comunică întregii clase rezultatele muncii de grup. Lista de întrebări iniţiale poate genera altele, 

neaşteptate; Optional, se poate proceda şi la elaborarea de răspunsuri. 

CERINTE :  

➢ Elevii trebuie familiarizaţi cu întrebările de tipul : CE?, CINE? UNDE?, CÂND?, DE CE?;  

➢ Metoda se aplică corect dacă se respectă etapele de utilizare; 

➢ Fiecare tip de întrebare se scrie cu altă culoare pentru a fi reţinute cu uşurinţă;  

➢ Întrebările elevilor se înregistrează/înscrie în”Portofoliul ”;  

➢ Elevii  pot confecţiona/desena stele de diferite mărimi în alte activităţi;  

➢ Profesorul  poate crea jocuri,exercitii,utilizând întrebările elaborate de elevi;  

➢ Explozia stelară poate fi utilizată ori de cate ori profesorul  propune rezolvarea unei probleme. 

Exemplu: EXPLOZIA STELARĂ PENTRU TEMA “ CONFECŢIONAREA PERNEI DECORATIVE 

DIN MATERIALE TEXTILE” la clasa a X-a filieră tehnologică, calificarea- Tehnician designer vestimentar. 

 Deoarece  grupa este de liceu am adaptat puțin metoda pentru posibilitățile adolescenţilor viitori 

tehnicieni. Am pornit de la ideea punerii întrebărilor de către profesor în prima parte a lecţiilor de predare-
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învăţare. De aceea  am dorit o schimbare în reactualizarea cunoştinţelor, elevii pun întrebările pe baza vizionării 

unor imagini și prezentări ppt, acestea fiind realizate în ordinea logică a ideilor de evidenţiat.  

Am aşezat pe steau centrală imaginea cu modelul de pernă propus. Pe steluţele  fiecărui colt stelar am  

ataşat întrebările  DE CE?, CE?, UNDE?, CINE?,CUM?. 

  Fiecare elev dispune de mai multe steluţe pe care vor scrie întrebările monitorizând, astfel fiecare 

întrebare  fără a se repeta la următorii elevi. 

După ce s-a explicat aplicarea metodei la lecţie am început derularea prezentărilor, iar elevii au avut la 

dispoziţie 5 min să scrie câte două  întrebări de fiecare formă propusă. (total 10 întrebări de fiecare elev). 

După expirarea timpului fiecare elev a citit  întrebarea propusă, iar dacă a fost acceptată de grup și a 

primit  răspunsul,  acel elev și-a expus steluţa  pe panou. Acolo unde grupul nu a ştiut răspunsul elevul a 

explicitat întrebarea aducând și explicaţiile ulterioare răspunsului.  În final au apărut pe panou numai steluţele 

cu  întrebările și numele elevilor care le-au propus.  

Încontinuare voi prezenta materialele necesare  aplicării metodei stelare specifice lecţiilor de instruire 

practică domeniul textile. 

1.Sursa de inspiraţie;o prezentare ppt în care elevii observă natura în anotimpul de toamnă în special  

forma frunzelor, culorile de materiale alese, nervurile frunzelor  deoarece perna decorativă propusă are forma 

frunzei de stejar.                  

2.Descrierea modelui; elevii observă  detalii produsului aflat în lucru,materialele,uneltele și maşinile 

necesare  realizării pernei precum și procesul tehnologic de confecţionare.                      

3.Aplicaţia metodei stelare a lecţiei ; aspectul final al panoului ataşat mai jos. Aceste întrebări sunt 

propuse de elevi și ca o concluzie această metodă dă posibilitatea elevilor să pună întrebări logice, cu termeni 

specifici meseriei.   
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CE 

CUM 

CINE 

UNDE  

Cum se 

aplică 

întăritur

a?? 

Cum se 

obţin 

cele 

două 

repere? 

Cum se 

realizează 

nervurile? 

Cine poate 

confecţiona 

acest model 

de pernă 

decorativă? 

Cine ar dori 

să aibe o 

pernă 

decorativă? 

Ce operaţii 

de 

prelucrare 

am realizat? 

 Ce materiale 

folosim 

pentru 

confecţionare

a acestui 

articol? 

 

Ce  materialele 

auxiliare sunt  

necesare pentru 

acest produs? 

 

 

Ce  N.P.M   

trebuie  

respectate la  

maşina simplă 

de cusut? 

 

 

Unde am 

găsit sursa 

de 

inspiraţie? 

Unde se 

poate folosi 

acest 

articol? 

 

 

De ce 

folosim 

două tipuri 

de aţă de 
cusut? 

 

DE  
CE 

De ce 

utilizăm 

întăritura

? 
De ce 

realizăm o 

pernă 

decorativă

? 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

441 

 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ  ”ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE – GHID DE BUNE 

PRACTICI” 

”DEZVOLAREA COMPETENȚELOR CHEIE PRIN  

PROIECTE EUROPENE” 

 

Profesor CONSTANTIN DORINA   

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE BACOVIA”, BUCUREŞTI 

 

Motto: 

„Dacă îmi spui, o să uit! Dacă îmi arăți, o să țin minte! Dar dacă mă implici, o să înțeleg!” 

(Anonim) 

 

Societatea contemporană provoacă omul la o cunoaştere la nivel global și mai puțin la cunoştinţe 

segmentate, de unde şi nevoia unei abordări variate a formării elevilor prin activități formale și nonformale, 

încercând să dezvoltăm competențele cheie necesare conturării profilului absolventului, în conformitate cu 

politicile educaționale actuale, pentru o societate mereu în schimbare. 

Activitatea didactică îmbracă diferite forme de organizare, forme care reprezintă modalităţi 

specifice de proiectare a procesului instructiv-educativ la nivelul dimensiunii sale operaţionale, realizabilă 

în diferite contexte: frontal, pe grupe, individual, în clasă şi/sau în afara clasei, prin activităţi şcolare şi/sau 

extraşcolare, conform obiectivelor pedagogice elaborate la nivel general, specific şi concret. 

Prin profesia de cadru didactic avem misiunea de a-i forma pe copii din punct de vedere 

psihointelectual, fizic şi socio-afectiv, ceea ce presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu cele 

extraşcolare, oferind posibilitatea de a forma competențe, de a cultiva anumite interese sau aptitudini. Din 

multitudinea de activităţi extraşcolare mă voi opri asupra proiectelor educative școlare, în cazul de față la 

Proiectul multilateral Comenius pe care şcoala noastră l-a desfăşurat în perioada 01.09.2013-31.08.2015.  

În prima parte voi prezenta aspecte generale legate de proiect, iar în parte a doua voi prezenta 

mobilitatea din Spania, la care au participat atât cadre didactice, cât şi elevi ai şcolii noastre. 

Date generale despre proiect: 

Titlul proiectului: KNOWING ME, KNOWING E.U: LEARNING SKILLS OLD AND NEW, un 

proiect multilateral Comenius, limba de comunicare fiind engleza.  

Şcolile participante: 1.Colegio Hernandez S.L.,Spania –coordonatorul proiectului 

                                2. Pollokshields Primary School, Scoţia 

                                3. Zespol Szkol Miejskich Nr.1 Jasle, Polonia 

                                4. Pikes Lane Primary School, Anglia 

                                5. Dimotiko Agia Marina Primary School, Cipru 

                                6. Termon National School, Irlanda 

                                7. Şcoala Gimnazială ”George Bacovia” Bucureşti, România. 

 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

442 

 

 

Prezentarea mobilităţii din Spania: Mobilitate a avut loc în localitatea Xativa - Valencia (Spania), 

în perioada: 3-9 mai 2015. Au participat cinci cadre didactice și opt elevi din ciclul gimnazial (clasele a 

VI-a, a VII-a) de la Şcoala Gimnazială “George Bacovia”, Bucureşti. La această mobilitate au mai 

participat elevi din Scoția și Polonia, celelalte țări fiind reprezentate doar de cadre didactice. 

 Scopul mobilităţii: Cunoaşterea de către participanţi (cadre didactice, elevi) a particularităţilor 

educaționale, geografice, istorice, culturale şi turistice ale Spaniei – Regiunea Valencia. 

Activitățile desfășurate au fost: 

• vizitarea Colegio Hernandez din Villanueva de Castellon – Xativa; 

• prezentarea sistemului educaţional spaniol cadrelor didactice şi elevilor din celelalte țări participante 

și desfășurarea de activități educative comune;  

• întâlnirea cadrelor didactice de la şcolile partenere cu elevii din şcoala gazdă, în cadrul orelor de curs; 

• participarea la ”Festivalul Sporturilor” și ”Fallas Festival” (Festivalul Focului) la Colegio Hernandez; 

• participarea la Festivalul Comenius; 

• vizitarea Primăriei din Villanueva de Castellon; 

• vizitarea Școlii de adulţi “Paz Minguez” din Villanueva de Castellon; 

• vizitarea Sediului ONU din Valencia; 

• vizitarea Orașului Artelor și Științei din Valencia; 

• vizitarea Fabricii de ceramică tradițională Manises; 

• vizitarea Citrus Export Company și a Fabricii VIDECA – sucuri și conserve din fructe, din Villanueva 

de Castellon. 

 Elevii din România, Spania, Polonia şi Scoţia au participat la activităţi desfășurate la Ferma 

”Casablanca” (Xativa), unde aceștia, îndrumaţi de monitori și animatori spanioli, au participat, în toată 

perioada mobilității, la o serie de activităţi educative menite să formeze şi să dezvolte competențele cheie 

prin: 

           -  comunicarea şi relaţionarea cu cei din jur (elevi, profesori, monitori); 

           -  comunicarea într-o limbă străină (engleză, spaniolă); 

           -  dezvoltarea spiritului de echipă şi de fair-play; 

           -  formarea unor deprinderi zilnice care să contribuie la un stil de viaţă ordonat şi responsabil; 

           -  stimularea creativităţii şi imaginaţiei elevilor prin crearea unor situaţii-problemă, pe care elevii 

trebuiau să le rezolve. 

 

 

 

Elevii Școlii Gimnaziale ”George Bacovia” 

în mobilitatea din Spania, la Colegio 

Hernandez – Villanueva de Castellon 
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Activităţile din campusul „Casablanca” la care au participat elevii: jocuri de echipă; orientare în 

teren – traseu Ferma Casablanca - Cetatea Xativa; concurs de caiac-canoe; culegerea de fructe specifice 

și realizarea de sucuri la micul-dejun; picnic în Parcul ”Font Amarga” și în Moixent. 

Ca o concluzie, educația nonformală poate fi definită ca fiind „orice activitate educațională, 

intenționată și sistematică, desfășurată de obicei în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este adaptat 

nevoi individului și situațiilor speciale, în scopul maximizării învățării și cunoașterii și minimalizării 

problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina impusă, 

efectuarea temelor ...etc.)” (Kleis, 1973).  

Relaţia dintre educaţia formală şi educaţia nonformală este dată de complementaritate sub raportul 

conţinutului, al formelor de organizare şi de realizare, iar în urma participării la această mobilitate, dar și 

la alte activități în cadrul proiectului, copiii s-au putut folosi de bagajul de cunoștințe, de competențele 

deja formate în cadrul orelor de curs, completându-le sau definindu-le prin implicarea în mod direct în 

activitățile nonformale într-un cadru nou, în contexte diferite și colaborând cu elevi, cadre didactice din 

sisteme de învățământ diferite de cel românesc.  

 

 

BIBLIOGRAFIE 

- Dulamă, Eliza Maria, 2009, „Didactică axată pe competenţe - teorie şi aplicaţii”, Ed. Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca; 
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Strategii interactive de predare – învățare  a poeziei bacoviene 

                                                                                                Prof.Alina Foca 

                                                                                Liceul Regina Maria, Dorohoi, jud.Botoșani 

 

Trăind într-o lume care se schimbă, educaţia la rândul ei este în schimbare.Astăzi, când şcoala 

trebuie să răspundă exigenţelor contemporaneităţii, şi la nivelul segmentului liceal se impune dezvoltarea 

unei noi abordări educaţionale. Este vorba de o manieră educaţională care determină organizarea şi trăirea 

unor experienţe de învăţare ţinând seama de cerinţele de perspectivă şi de necesitatea producerii unor 

schimbări dorite în comportamentul adolescentului de astăzi, o abordare care încearcă o îmbinare subtilă 

a ideilor pedagogiilor alternative moderne, cu ideile pedagogiei tradiţionale autohtone.  

Modernizarea procesului de învăţământ implică mai multe componente: proiectarea didactică, 

tehnici şi instrumente de cunoaştere şi evaluare a elevilor, parteneriate educaţionale, activităţi 

extracurriculare, o metodologie didactică activă. Pentru creşterea calităţii procesului instructiv – educativ 

se urmăreşte perfecţionarea metodelor tradiţionale, dar şi introducerea altor  metode şi procedee educative. 

Profesorii vor lua ca reper nevoile reale ale elevilor, adaptandu-şi demersurile didactice în funcţie de 

acestea. Finalităţile disciplinei se realizează eficient prin centrarea pe procesul învăţării, pe activitatea 

elevului.  

Metodele interactive sunt numeroase şi eficiente în atingerea unor perfomanţe notabile în procesul 

educaţional de formare de abilități și competențe. Un rol esential îl are profesorul, care trebuie să opereze 

alegerea lor cu simţ de răspundere, prin raportare directă la competenţele vizate, conţinuturile propuse, 

specificul clasei de elevi. Se vor exemplifica următoarele metode, aplicate la clasele de elevi: 

 

1. Cubul este o metodă frecvent utilizată, creată de Cowan în 1980. Prin cele şase feţe ale 

cubului se intenționează evidenţierea a cât mai multor operaţii mentale:  

- faţa 1 se referă la capacitățile de identificare, denumire, descriere şi memorizare;  

- feţele 2 și 3 implică operaţiile de înţelegere, de comparare, de ordonare, de clasificare şi 

relaţionare; 

- faţa 4 stimulează abilitățile analitice şi sintetice; 

- feţele 5 şi 6 pun în valoare capacitatea de a emite judecăți de valoare asupra subiectului 

propus, de a construi argumente.  

Avantajele metodei sunt:  

- stimulează gândirea logică;  
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- permite diferenţierea sarcinilor de învăţare; 

- sporeşte eficienţa învăţării (elevii învaţă unii de la alţii); 

- determină spiritul competitiv. 

Sugestie de aplicare: la clasa a X-a, în analiza poeziei Lacustră de G. Bacovia:  

- profesorul realizează un cub, ale cărui feţe sunt acoperite cu hârtie de culori diferite, 

specifice liricii bacoviene: alb, negru, galben, violet, verde, gri; 

- pe feţele cubului se scrie câte o cerinţă; 

- elevii sunt împărţiţi în 6 grupe, fiecărei grupe revenindu-i o sarcină de lucru menţionată 

pe câte o faţă a cubului, la aruncarea sa ca un zar: 

o grupa nr. 1 : descrie atmosfera degajată de versuri, prin relaţionare cu sentimentele eului 

liric; 

o grupa nr. 2: compară prima şi ultima strofă sub aspectul simetriei structurale şi ideatice; 

o grupa nr. 3: asociază versul,, Aud materia plângând” cu o stare a eului liric, şi cu alte 

secvenţe poetice din text, care generează aceeaşi stare; 

o grupa nr. 4: analizează patru figuri de stil diferite din poezie; 

o grupa nr. 5: explică semnificaţia titlului, în relaţie cu textul, cu accent pe sensul conotativ 

al termenului; 

o grupa nr. 6: argumentează apartenenţa poeziei la estetica simbolistă(4 argumente) .  

 

2. Cvintetul este o metodă aplicabilă cu precădere în ciclul gimnazial, dar se poate folosi și 

la nivel liceal (ciclul inferior)pentru a consolida noţiuni de teorie literară. Metoda constă în elaborarea unui 

text scurt (poezie) de cinci versuri, prin care se sintetizează un concept, o noţiune învăţată anterior, astfel 

încât: 

- Versul 1: se precizează, printr-un substantiv, subiectul; 

- Versul 2: se utilizează două adjective pentru a descrie subiectul;  

- Versul 3: se scriu trei verbe referitoare la acţiuni proprii subiectului; 

- Versul 4: se notează patru cuvinte care să exprime starea afectivă faţă de subiect;  

- Versul 5: se concentrează, într-un singur cuvânt, esenţa subiectului. 

 Avantajele metodei sunt clare:  

- elevii lucrează într-o atmosferă degajată;  

- stimularea creativităţii şi a simţului ludic al elevilor;  

- consolidarea unor noţiuni de teorie literară. 

 

Sugestie de aplicare: la clasa a X-a – evidenţierea unor caracteristici ale eului liric bacovian. 
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Bacovia 

introvertit, pesimist 

Descrie, conturează, transfigurează 

Avatarurile surprinzătoare ale  sensibilităţii 

solitare 

De asemenea, se poate aplica în cazul conceptului de simbolism: 

Simbolismul 

literar, novator 

Propune, conturează, abordează 

Citadinul, cromatica, muzicalitatea, analogia 

sinestezice 

3.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. Fazele metodei sunt multiple: faza introductivă - profesorul enunță problema, faza 

lucrului individual -  fiecare elev lucrează individual timp de 5 minute la soluţionarea problemei, faza 

lucrului în perechi -elevii se consultă doi câte doi, sunt notate toate soluţiile apărute, faza reuniunii în 

grupuri mai mari -elevii se consultă asupra soluţiilor în grupuri alcătuite dintr-un număr egal de perechi, 

faza raportării soluțiilor în colectiv şi faza decizională. 

Avantajele acestei metode: 

- stimulează învăţarea prin cooperare; 

- sporeşte încrederea în forţele proprii prin testarea ideilor emise individual, în grupuri mici 

şi apoi în colectiv;  

Sugestie de aplicare: la clasa a XII-a, profil uman sau la clasa a XI-a, profil uman, în cadrul 

disciplinei opţionale propuse: Valenţele spaţiului în poezia lui Bacovia. 

Elevii au posibilitatea să dezvolte răspunsurile cerinţei, valorificând bivalenţa spaţiu exterior( 

oraşul, piaţa, parcul, strada, periferia, cimitirul, abatorul, liceul)- spaţiu interior (odaia, salonul, fereastra, 

cafeneaua, cavoul, sicriul), folosind ca texte-suport  poezii bacoviene din diverse volume. 
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Se preferă abordarea modernă, deoarece profesorul devine partener de învăţare, promovând 

învăţarea prin colaborare şi punând accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alte opinii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACASĂ 

- treapta desăvârșită a 

disconfortului 

 ,,Odaia mea mă 
înspăimântă” 

ORAȘUL 

-hibridul citadin - 

 

mahalaua desfundată 

străzi pustii 

parcul solitar 

cimitirul 

spitalul bolnavilor de ftizie 

liceul „cimitir al tinereții 

mele” 

taverne ori cafenele 

 

spleen 

angoasă 

nevroză 

suferință 

solitudine 

exasperare 
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Utilizarea calculatorului la orele de religie 

 

Prof. Balogh Florica Marioara 

Lic. Teoretic "Nicolae Jiga" Tinca 

Jud. Bihor 

 

 

Internetul ocupă un loc important nu doar în viața noastră cotidiană, ci câștigă pondere și în cea 

spirituală. Comunități din toate religiile au propriile lor site-uri pe internet, iar noile facilități tehnologice 

sunt folosite din ce în ce mai des în spațiul cultic: becuri în loc de candele sau lumânări, inclusiv pentru 

pomenirea morților și pentru cei vii(în Biserica Romano-Catolică și cea Ortodoxă din America), acționarea 

prin energie electrică a clopotului, utilizarea casetelor înregistrate (CD, DVD etc.), înainte și după 

terminarea unui serviciu religios(cu muzică religioasă sau predici), fără a vorbi de posibilitatea de a audia 

și chiar a viziona sau participa prin internet la un serviciu religios.   

Bisericile au o atitudine diferită față de această nouă realitate a vieții contemporane. În general 

tendința este, chiar și în mediile creștine tradiționaliste(fundamentaliste), de a afirma că Evanghelia trebuie 

propovăduită prin orice mijloc pe care Dumnezeu îl rânduiește în fiecare epocă. Există o întreagă literatură 

care prezintă internetul în termeni mesianici: el este începutul unei ere noi; acesta va fi începutul unei 

societăți ideale; susțin promotorii. Mai mult, internetul este pentru unii locul de împlinire a unor aspirații 

religioase asociate cu ideea de „Noul Ierusalim” sau cu imaginile din cartea Apocalipsei. Internetul este 

de asemenea locul prozelitismului și al controverselor religioase. Orice miscare religioasă se poate face 

cunoscută pe internet: își poate prezenta doctrina; poate comunica interactiv cu cei interesați prin forum 

sau chat; poate oferi servicii religioase, ca sfatul pastoral; poate face activități comerciale, ca vânzarea de 

CD-uri, cărți, obiecte.8 

Educația este un proces evolutiv și complex desfășurat pe parcursul mai multor etape și vizând o anume 

finalitate, finalitate care are în vedere formarea și dezvoltarea însușirilor intelectuale, morale și fizice ale 

copiilor și ale tineretului, ale oamenilor și ale societății. De-a lungul secolelor, educația a fost strâns legată 

de religie. În Antichitate, în Orient, școlile funcționau în general pe lângă temple. În Occident, mănăstirile 

erau centre de cultură pe lângă care funcționau școli, atât pentru viitorii clerici(școala interioară), cât și 

pentru laici (școala exterioară). În țara noastră încă din sec. al XI-lea existau școli pentru pregătirea 

preoților pe lângă mănăstiri și centre episcopale, cu predare în limba latină, greacă și slavă. 9 Educația 

religioasă trebuie să înceapă  încă din copilărie deoarece copilul poate fi mai influențat religios-moral când 

este mic decât mai târziu. Deprinderile bune, formate în copilărie, rămân uneori  valabile pentru întreaga 

viață.  

 
8 http://www.crestinortodox.ro/religie/provocarile-internetului-apostolatul-media-99490.html 
9 http://www.crestinortodox.ro/religie/educatia-religioasa-139643.html 
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 Acțiunea de inițiere în taina vieții creștine, de formare a personalității religioase „după chipul lui 

Hristos” se face și în cadrul învățământului religios, urmărindu-se informarea și formarea elevilor în 

vederea atingerii idealului vieții de creștin. Dar personalitatea creștină a elevilor trebuie să îmbrace câteva 

trăsături ca: libertatea, voința (ce se manifesta în chemările, exigențele și încercările vieții) și sentimental 

ca element social-divin. 

Instruirea religioasă duce la cultura religioasă, care nu este același lucru cu cultura creștină. Toată 

lumea învață și reușește să cunoască mai mult sau mai puțin o doctrină. Dar nu toată lumea pune în practică 

trăirea creștină.  

 Constatăm astăzi o criză morală în societate.  Una e să fii creștin cu numele, alta să fii practicant. 

Pe elevi cine să-i învețe religia? Să-i învețe mass-media ? Ar fi un nou sens. Să învețe de la Biserică? Dar 

câți elevi vin astăzi la Biserică? A mai rămas școala.  

 Religia se învață prin armonizarea vieții fizice a elevului, în acord cu cea spirituală, aceasta 

ajutându-l să le pună la suflet și să le practice în viață.                                   . 

      În procesul de predare-învățare 

  Deci, pe lângă metodele de predare-învățare folosite, trebuie să cultivăm predispoziția religioasă 

și prin alte forme de manifestare, care apoi să se exteriorizeze prin sentimentul religios și să se concretizeze 

printr-o serie de acte și atitudini morale, rituri, ceremonii și practici religioase.10 

În lumea informaticienilor este cunoscut că "folosirea calculatorului este limitată doar de lipsa de 

imaginaţie a utilizatorului”- deci numai faptul că noi nu vrem sau nu putem să folosim calculatorul în 

rezolvarea unei probleme este singura limitare posibilă. Mai rămâne să ne gândim că, dacă noi nu vom 

folosi calculatorul , alţii o vor face cu siguranţă şi vor fi astfel cu mulţi paşi înaintea noastră.... Calculatorul 

nu va înlocui niciodată total acţiunea profesorului dar a ignora rolul şi importanţa lui înseamnă a te opune 

firescului. Este evidentă necesitatea accesului la informaţie, este evidentă necesitatea utilizării 

calculatorului în toate şcolile, măcar pentru asigurarea reală a şanselor egale în educaţie.11 

În procesul de evaluare 

Cu ajutorul calculatorului pot fi concepute teste grilă care presupun vizualizarea întrebării, a 

variantelor de răspuns, (eventual textul este însoţit de imagini sugestive). Avantajul constă în interacţiunea 

dintre calculator şi răspunsul selectat de elev (vizual şi auditiv); se poate afişa punctajul din oficiu, cel 

acordat răspunsului curent şi cel cumulat până la acel moment. Notarea este obiectivă, rapidă şi eficientă. 

Testele grilă pot fi periodic actualizate. 12 

Elevii pot realiza pagini web de prezentare a şcolii, a oraşului, a ţării (cu obiective turistice),   a   

culturii,   obiceiurilor   şi   tradiţiilor   poporului   român,   a   materialelor   didactice elaborate de ei şi de 

profesorii lor, de informare (subiecte şi bareme de corectare pentru diferite examene şi concursuri şcolare, 

manifestari ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi reviste şcolare, cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru 

elevi şi pentru profesori, grafice de desfăşurare a olimpiadelor şi examenelor, documente oficiale, forum 

 
10 http://oradereligie.weebly.com/ 
11 https://didactika.files.wordpress.com/2008/05/modul-utilizarea-calculatorului-in-predare-invatare.pdf 
12 https://didactika.files.wordpress.com/2008/05/modul-utilizarea-calculatorului-in-predare-invatare.pdf 
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de discuţii, note ale elevilor şi date despre activitatea lor în scoală, anunţuri şi mica publicitate, statistici 

realizate de elevi pe diverse teme, mesaje, cursuri opţionale, facultăti şi colegii).  

De asemenea elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor Cd-uri, afişe, grafice, reviste, teste, diferite 

programe  și softuri educaţionale, jocuri, pliante publicitare, dicţionare on-line, activităţi educative 

interactive care să antreneze copiii de pe întreaga planetă.  

Se poate spune deci că utilizarea Internetului şi a tehnologiilor moderne reprezintă cea mai complexă 

formă de integrare a educaţiei informale în educatia formală. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 http://documents.tips/documents/calculatorul-un-mijloc-modern-de-invatare.html 
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Rolul activităților extrașcolare 

 în educația copiilor 

                                                                                  

                                                                                          Prof.înv.preșc.Mîndrean Daniela  

                                                                                                               GPP,,Maria”Lechința 

 

      Activitățile extrașcolare au un rol complementar față de activitățile didactice,urmărind lărgirea 

influențelor exercitate în procesul de învățământ,dezvoltarea intereselor și a aptitudinilor 

copiilor,organizarea atractivă a timpului liber. 

     Activitățile extrașcolare prezintă unele particularități: 

• Participarea copiilor este facultativă,educatoarea putând interveni doar prin antrenarea 

copiilor la unele din aceste activități; 

• Conținutul activităților extrașcolare se fixează în funcție de dorințele și interesele copiilor,de 

condițiile și posibilitățile concrete de realizare ,dar și de ofertele venite din partea altor instituții 

sau de evenimentele calendaristice; 

• Formele de organizare ale acestor activități sunt mult mai flexibile și cu caracter recreativ.Se 

formează astfel copiilor spiritul de inițiativă, de independență și de manifestare creativă a 

personalității. 

• Evaluarea rezultatelor activităților extrașcolare se realizează altfel decât în cadrul 

activităților didactice folosindu-se cu precădere aprobarea prin laudă și evidențierea 

participării.                   

        Educaţia prin activităţile extrașcolare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului  

creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 

punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Trebuinţa de  a se juca, de a fi mereu în 

mişcare,este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

        Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod  

echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul 

acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 

sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 

asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 

uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii şi al învăţământului primar– pregătirea copilului pentru 

viaţă.   

         Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
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fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

         Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al 

copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, 

numeroşi alţi factori acţionează pozitiv.În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia 

extrașcolară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 

formarea personalităţii preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în 

care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura 

în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

         Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare, evoluând. 

Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor educaţionale. 

Datoria educatoarelor, care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i implica pe copii în diverse 

activităţi care să coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste activităţi care-i motivează şi le atrag 

interesul de a participa cu plăcere sunt activităţile extracurriculare. Modernizarea şi perfecţionarea 

procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. 

        În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru 

o integrare socială cât mai uşoară. În opinia mea, activităţiile extrașcolare  sunt deosebit de importante 

deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. Punctul de plecare în alegerea 

acestor activităţi este întotdeauna ceea ce îşi doreşte copilul, activităţile spre care manifestă interes, pe care 

le face cu plăcere, în care se simte în largul său. 

       Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la 

astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul.Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în 

primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi 

şi de a găsi modul de rezolvare a lor, posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă 

important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi 

tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a 

participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. Cele mai răspândite activităţi extraşcolare sunt 

excursiile şi vizitele la muzee, teatre, operă, balet, activităţi ecologice, vizitele la instituţii publice, fabrici 

sau alte obiective de interes comunitar. 

       Metodele și tehnicile moderne, activ-participative, capabile să mobilizeze energiile elevilor, să le 

capteze atenția, care-i îndeamnă să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, abilitățile artistice 

sunt extrem de potrivite în educarea copilului pentru problemele ridicate de societatea contemporană. În 

acelaşi timp accentuează latura formativ-educativă de dezvoltare a personalităţii atât prin oferirea de 

ocazii de a descoperi şi a valida în practică cunoştinţele teoretice cât şi prin oportunităţile sociale de 

dezvoltare a trăsăturilor de caracter, de voinţă şi persverenţă. 

        În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce 

permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
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maximizeze potenţialul intelectual, generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă 

simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite.  

     “Fiecare individ posedă o doză de creativitate, dar depinde cum o valorifică” 

BIBLIOGRAFIE 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE - GHID DE BUNE PRACTICI 

 

Prof. înv. preșc. Abdula Șeida 

                                                                                                                        G.P.P. Nr.6 , Constanța 

 

,,Lăsați copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă și să se ridice și să se înșele. Nu folosiți 

cuvinte, când acțiunea, faptul însuși sunt posibile .” (Pedagog, Johann Heinrich Pestalozzi) . 

După Jean Piaget, copilul pornește de la o stare pur individuală “el nu cunoaște nici reguli, nici 

semne și trebuie să cucerească, printr-o adaptare treptată, formată din asimilarea altora la sine și 

acomodarea lui la alții, două proprietăți esențiale ale societășii exterioare:înțelegerea reciprocă și disciplina 

comună”. 

Preșcolaritatea este acea etapă din viață în care libertatea trebuie trăită deplin, pentru ca viitorul 

adult să se simtă liber și să se simtă capabil să-și cunoască libertatea în forțele sale.O copilărie inhibată, 

tensionată, însoțită de reprobare alterează construirea fondamantelor autogeneratoare ale “eu-lui ”, 

generând o ființă slabă și dependentă de toate planurile. 

Învățământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic și socio-afectiv, 

pentru o cât mai ușoară integrare socială. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea 

activităților curriculare cu cele extracurriculare. În școala contemporană eficientă educației depinde de 

gradul  în care se pregătește copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine și de măsura în care reusește 

să puna bazele formării personalitățiii copiilor în acest cadru . Educația prin activitățile extrașcolare 

urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 

viață civilizat, precum și stimularea comportamentulul creativ în diferite domenii. 

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 

obligatorii. Acestea sunt activităţi desfășurate în grădiniță în afara activităților obligatorii, sau activități 

desfășurate în afara grădiniței.  

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură și conținut specific, este în mod natural 

complentară activității de învățare realizată în clasă. În cadrul activităților extracurriculare cu o deosebită 

influență formative sunt incluse toate formele de acțiuni care se realizează în afara programului propriu 

zis:plimbări, ieșiri în natură, excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleași 

grădinițe sau între grădinițe, parteneriate școlare pe diferite teme, etc.  

Activitățile extracurriculare ne dau posibilitatea ca într-o atmosferă destinsă, uneori într-un 

cadru festiv, fiecare să se manifeste liber, cum simte el imboldul și, astfel oferă alte prilejuri de a se 

cunoaște copiii între ei. 
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Din ce în ce mai multe sisteme educaționale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea 

performanţei copiilor la grădiniță. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune 

dacă este îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare.  

Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat , precum și stimularea comportamentului 

creativ în diferite domenii . Începând de la cea mai fragedă vârsta ,copiii acumulează o serie de cunoștinte 

punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.  

Trebuința de a se juca, de a fi mereu în mișcare,  este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala 

cu viața. Activitățile extrașcolare bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 

bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 

dezvoltă spiritul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii 

sale . Copiii se autodisciplinează ,prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, 

asumându-și responsabilități. Activitățile extracurriculare organizate de grădiniță au conținut cultural , 

artistic, spiritual, științific, tehnico-aplicativ, sportive sau simple activități de joc sau de participare la viața 

și activitatea comunității locale. 

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 

dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor prescolarilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber 

având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosfera de voie bună și optimism, cu însuflețire și 

dăruire,  la astfel de activități. Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții 

variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul copiilor, 

dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase.    

Uneori, activitățiile extracurriculare se pot transforma în adevărate cariere. Copiii au capacitatea 

de a înțelege, încă de mici, care sunt interesele lor pentru a avea o viață împlinită. Activitățile extrașcolare 

ajută copiii să-și descopere talentele ascunse, copilul va înțelege nevoia unui stil de viață sănătos, 

echilibrat, între pasiune și job. Și va alege, mai târziu, să facă din pasiunea lui un stil de viață.  

Toate activitățile extracurriculare desfăsurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 

inteligente, sigure pe ele, capabile să se descurce în orice situație, bogate din punct de vedere cultural în 

această societate plină de pseudo-cultură. Activitățile extracurriculare bine pregătite, sunt atractive pentru 

orice vârstă, stârnindu-le interesul, producându-le bucurie, ușurându-le acumularea de cunostințe, chiar 

dacă presupune un efort suplimentar. În cadrul acestor activități sunt atrași și copii timizi, dar și cei 

impulsivi, învățând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor –“copilul care este lăudat învață la rândul 

lui să aprecieze .” Prin intermediul activităților extrașcolare, copilul va învăța să interacționeze mai ușor 

cu cei din jur și va putea să exceleze în anumite domenii spre care are inclinații. Rolul acestor activități 

extracurriculare este oferirea copiilor de oportunități multiple de recreere, dezvoltarea spiritului de 

competitie, valorificarea potențialului intelectual și al aptitudinilor, stimularea imaginației creativității și 

inițiativei .       
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Un impact deosebit în lărgirea orizontului cultural și a cultivării curiozității pentru descoperirea 

unor aspecte legate de viață , obiceiuri, tradiții , limbă, preferințele pentru jocuri ale copiilor , aparținând 

altor etnii , preferințe culinare ale acestora , îl au  serbările. 

 Serbările sunt cel mai plăcut mod pentru copii de a arăta ce știu și cine sunt. Serbările ,prin 

specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecar izvor de satisfacții și bucurii, creează 

bună dispoziție și favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vdere fizic și psihic. Importanța lor 

educativă constă în conținutul artistic prezentat,precum și în atmosfera de sărbătoare ce se instalează cu 

acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea pentru artă, pentru frumos.  

Acțiunile de socializare  interetnică sunt, de asemenea, plăcute copiilor. Putem organiza picnicuri, 

excursii, vizite la centrele sau asociațiile culturale ale minorităților, întălniri cu reprezentanți ai actiunilor 

respective. În excursii sau la picnic atmosfera este mai destinsă. Îi vom încuraja pe copii și pe părinți să 

propună jocuri disractive pe care să le învățăm cu toții.  

Spectacolele sau vizionările (teatru de păpuși) constituie o altă formă de activitate extracurriculare 

în grădinițe, prin intermediul cărora copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei. Această formă de 

activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât și de spectator în fața unei surse inepuizabile de 

impresii puternice. Vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, desene animate, spectacole de teatre, 

serbări constituie<<un izvor de informații>> dar în același timp și un punct de plecare în organizarea unor 

acțiuni interesante.  

În concluzie putem spune că activitatea extrașcolară e o componentă educațională valoroasă și 

eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el în primul rând o atitudine 

creatoare, atât în modul de realizare al activității, cât și în relațiile cu elevii asigurând astfel o atmosfera 

relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor . Diversitatea activităților extrașcolare oferite crește 

interesul copiilor pentru școală și pentru o ofertă educațională. Cadrul didactic poate face multe pentru 

educarea spiritului creativ în cadrul activităților extracurriculare, să evite critica în astfel de activități , să 

încurajeze elevii și să realizeze un  feed-back pozitiv . 

În același timp, rolul acestor activități extracurriculare are un caracter colectiv care conduce la 

<<sudarea legăturii>> dintre cei mici, îi învață să trăiască in grup și să aparțină unui grup. 

Trebuie să învățăm să ne rescpectăm unii pe alții, să comunicăm, să ne tolerăm, să cooperăm cu 

ceilalți, deoarece doar așa nu vor exista diferențe între noi care suntem diferiți, dar totuși egali. Și pentru 

că toți copiii au drepturi egale la educație, este necesară identificarea, valorificarea și stimularea tuturor 

capacităților și disponibilitășilor existente la fiecare, indiferent de etnie, în scopul unei educații eficiente. 
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ACTIVITATE INTEGRATĂ - “PRIMĂVARĂ, BUN VENIT!” 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

Propunător: Prof. Ezaru Crina Maria 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădinița P.P. Nr. 14, Iași 

DATA:  

GRUPA: Mare 

PROPUNĂTOARE: Prof. Ezaru Crina - Maria 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI: ,,Călătorim prin cartea lui Moș Timp, în fiecare anotimp” 

SUBTEMA: ,,Pe cărări de primăvară, începem marea hoinăreală” 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Primăvară, bun venit!” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Întâlnirea de dimineaţă 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: consolidarea capacităţii de comunicare şi crearea unei atmosfere 

pozitive, de bună dispoziţie în sala de grupă 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei; 

- să adopte un comportament adecvat în timpul salutului (mimică, gesturi, privire); 

- să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg; 

- să observe vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia; 

- să participe cu plăcere la activităţile de grup. 

STRATEGII DIDACTICE 

METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, observaţia. 

MIJLOACE: catalogul grupei, calendarul naturii. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual 

BIBLIOGRAFIE: 

✓ M.E.C.T., Ghid de bune practici, 2008. 

 

 

I. Activităţi de dezvoltare personală 

Activitatea debutează cu Întîlnirea de dimineaţă. Copiii se aşează sub formă de semicerc, apoi 

ne salutăm prin intermediul versurilor: 

,,Dimineaţa ne-am trezit 

La grădiniţă am venit 

Cu toţii ne-am întâlnit 

Întâmplări interesante am povestit!” 

Prezenţa: ,,Aţi observat cine lipseşte astăzi?” Voi face prezenţa, copiii semnalând colegii absenţi. 

Vom completa împreună Calendarul naturii: Copiii vor fi întrebaţi în ce anotimp sunt şi cum era 

vremea afară când au venit la grădiniţă. În urma răspunsurilor primite se va completa calendarul naturii cu 

elementele specifice zilei. 

Activitatea de grup va consta în executarea unor mişcări de înviorare: 

,,Unu - doi, unu - doi 

Faceţi toţi la fel ca noi! 

Că aşa creştem noi cei mici, 

Sănătoşi, voioşi, voinici! 

Pentru început vă rog să-mi răspundeţi la o ghicitoare: 
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,,Ziua se măreşte, 

Zăpada se topeşte, 

Grădina a-nverzit 

Ce anotimp a sosit?” 

- Primăvara a sosit! 

- Cioc! Cioc! Cioc! (Bate cineva la uşă. La uşă găsesc un coș de la Zâna Primăvară, cu o 

scrisoare şi surprize pentru copii, ce vor fi dezvăluite pe tot parcursul zilei – vor ajuta la desfășurarea 

activităților). 

- Cine o fi oare? Deschid scrisoarea: 

,,Bine v-am găsit copii, 

Din zări senine 

Sosesc iarăşi în ţară, 

Aduc zile frumoase, 

Şi-mi spun toţi Primăvară”. 

Noutatea zilei: 

La ușa grupei noastre Zâna Primăvară lasă, pentru că suntem copii mari și foarte deștepți, dar și 

cuminți și disciplinați, un coş cu multe surprize. Cu ajutorul acestor surprize vom învăța și vom face multe 

lucruri frumoase, vom arăta ce memorie bună avem, cât de mult ne plac nouă poeziile, cât de multe lucruri 

cunoaștem, cât de îndemânatici și harnici suntem și cât de frumos știm să răspundem în propoziție. Avem 

o scrisoare în care ne este explicat cum și în ce ordine să ne bucurăm de ce am primit în coș. 

Tranziţie: 

,,Unul după altul în rând ne aşezăm 

Unul după altul spre centre ne-ndreptăm!” 

 

 

PROIECT DIDACTIC 

Grădinița P.P. NR. 14 IAȘI 

Propunător: Prof. Ezaru Crina Maria 

Tema anuală de studiu: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă” 

Tema proiectului: ,,Călătorim prin cartea lui Moș Timp, în fiecare anotimp” 

Subtema: “Pe cărări de primăvară, începem marea hoinăreală” 

Activitate integrată: ,,Primăvară, bun venit!” 

Categoria de activitate: Activități liber - alese (ALA I) 

Scopul activității: consolidarea deprinderilor de a folosi corect tehnicile și uneltele de lucru pentru 

realizarea lucrărilor propuse; formarea deprinderii de a lucra individual și în grup. 

Activități și jocuri pe centre de interes: 

1. Artă: ,,Peisaj de primăvară” 

2. Joc de masă: ,,Primăvara în imagini” 

3. Știință: ,,Atâtea flori cât indică cifra” 

Tipul activității: consolidare de priceperi și deprinderi 

Forma de realizare: activități pe centre de interes 

Locul desfășurării activității: sala de grupă. 

Durata: 35 de minute 
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Bibliografie: 

✓ Berbeceanu, Gabriela si colaboratorii, ,,Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în 

învăţământul preşcolar 3 / 6 - 7 ani”, Ed. Astra, Bucureşti, 2008; 

✓ G.Toma, M Ristoiu, M. Anghel - ,,Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru 

învățământul prescolar” nivel 5 - 7 ani, Editura Delta Cart, 2009. 

1. Joc de masă: 

Tema: ,,Primăvara în imagini” 

Mijloc de realizare: puzzle 

Obiectiv fundamental: consolidarea spiritului de observație și a capacității de a realiza întregul 

din bucăți. 

Obiective de referință: 

O1 - să execute cu succes sarcinile jocurilor de tip puzzle; 

O2 - să manipuleze cu grijă piesele de joc. 

O3 - să-și coordoneze mişcările motrice fine în vederea realizării sarcinii. 

Metode și procedee - conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, lucrul individual sau în 

pereche. 

Mijloace didactice – imagini caracteristice anotimpului primăvara (puzzle). 

2. Artă: 

Tema: ,,Peisaj de primăvară” 

Mijloc de realizare: desen după contur 

Obiectiv fundamental: consolidarea imaginației creative și a îndemânării în folosirea 

materialelor corespunzătoare. 

Obiective de referință: 

O4 - să denumească materialele puse la dispoziție; 

O5 - să folosească corect instrumentele de lucru; 

O6 - să deseneze respectând conturul; 

O7 - să-și dezvolte gustul pentru frumos și estetic. 

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația 

Mijloace didactice: fișe cu peisaj de primăvară, creioane colorate. 

3. Știință: 

Tema: ,,Atâtea flori cât indică cifra” 

Mijloc de realizare: rezolvare de fișe individuale 

Obiectiv fundamental - consolidarea capacității de concentrare, de identificare corectă a cifrelor 

și de rezolvare într-o manieră corectă a fișei individuale. 

Obiective de referință: 

O8 - să recunoască cifra de sub fiecare vază; 

O9 - să ilustreze prin intermediul desenului raportul cantitate – număr; 

O10 - să deseneze în fiecare vază atâtea flori cât arată cifra. 
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Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 

Mijloace didactice: fișă individuală de lucru și creioane colorate.
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

Ob. 

op. 

CONȚINUTUL INSTRUCTIV - 

EDUCATIV 

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DIDACTICE 

FORMA DE 

ORGANIZARE 

1. Moment 

organizatoric 

 - se aerisește sala de grupă; 

- pregătesc materialele necesare pentru fiecare 

centru de interes 

    

2. Captarea 

atenției 

 Se va realiza prin prezentarea surprizelor din 

coș pentru fiecare centru de interes (scot pe rând 

din coș materialele didactice pregătite pentru 

fiecare centru). 

 materialele 

didactice pentru 

fiecare centru 

de interes 

 

frontal 

 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Copiii sunt anunțați că astăzi se vor juca în mai 

multe feluri: unii vor colora imaginile date, alții 

vor face puzzle iar alții vor rezolva fișe 

individuale de lucru. 

 

conversația 

materialele 

didactice pentru 

centrele de 

interes 

 

frontal 

 

4. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

La fiecare centru de interes vom intui materialul 

aflat pe măsuțe după care voi explica și 

demonstra modul de lucru. 

Joc de masă - ,,Primăvara în imagini” 

Copiii vor face puzzle. Noi va trebui să realizăm 

din bucăți întregul folosindu-ne de ce avem la 

dispoziţie (bucăți de imagini și imaginea 

întreagă). Pentru acest lucru trebuie să avem în 

vedere că toate materialele trebuie folosite în 

mod corespunzător, că nu trebuie îndoite și că 

 

explicația 

 

demonstrația 

 

conversația 

 

 

 

imaginea 

întreagă 

 

 

 

 

 

pe centre de 

interes 

 

 

 

 

deprinderea de 

a realiza 

puzzle 
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O3 

 

 

O4 

O5 

O6 

O7 

O8 

O9 

O10 

imaginea realizată în final din mai multe piese 

trebuie să fie identică cu cea inițială. 

Artă - ,,Peisaj de primăvară” 

Cu ajutorul creioanelor colorate va trebui să 

desenăm imaginile primite de la Zâna 

Primăvară, respectând conturul. 

Știință - ,,Atâtea flori cât indică cifra” 

La acest centru vor rezolva o fișă de lucru: vor 

recunoaște cifrele aflate sub fiecare vază și vor 

desena atâtea flori cât indica acestea. 

 

exercițiul 

 

explicația 

 

demonstrația 

 

conversația 

 

exercițiul 

imaginea în 

bucăți 

 

 

fișă cu peisaj de 

primăvară 

 

fișă de lucru 

individual 

 

 

pe centre de 

interes 

 

pe centre de 

interes 

 

 

deprinderea de 

a desena 

respectând 

conturul 

 

deprinderea de 

a rezolva 

corect fișe 

individuale de 

lucru (raportul 

nr. cantitate) 

5.Obținerea 

performanței 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

O7 

O8 

O9 

O10 

Copiii vor lucra și vor colabora (acolo unde este 

cazul). Voi da indicații suplimentare dacă este 

nevoie. Voi avea grijă ca preșcolarii să păstreze 

acuratețea lucrărilor, să respecte etapele de 

lucru și să adopte o poziție corectă la masa de 

lucru. 

 

 

explicația 

demonstrația 

conversația 

exercițiul 

 

 

 

 

materialele 

didactice pentru 

centrele de 

interes 

 

 

 

pe centre de 

interes 

 

 

 

deprinderea de 

a se concentra 

și de a lucra 

corect 
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6. Asigurarea 

retenției și a 

tranferului 

 Lucrările vor fi lăsate pe măsuțe iar copiii vor 

porni să le privească și să le analizeze. 

- Ce lucrări ați realizat? 

- Ce materiale ați folosit? 

 

conversația 

  

frontal 

individual 

 

7. Încheierea 

activității 

 Se fac aprecieri colective și individuale.     
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                                                                                                                            I.S.J.DOLJ 

                                                                                                          Inspector școlar educativ, 

                                                                                                                    Prof. Simona Chiriță 

 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

               

               
 

 
 

Încheiat între: 

 

Parteneri: 

Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova                                                       Nr...din...... 

 

 

Director,                                                               

Prof.Roșca Verginica                                           

 

 
 

Medic Stomatolog, 

               Hîndea Marieta                                                                                              Nr.... din.......... 

 

 

 

Coordonator 

Prof.inv.preșcolar ,  

COJOCARU ANDREEA MIHAELA 
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                                 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA                                                
 

                                   

ANUL  ȘCOLAR 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENT 

 

 A învăţa copilul de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit şi să respecte regulile de igienă 

personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune bazele temeinice 

formării comportamentului igienic. Cu toţii vrem o dantură sănătoasă. Pentru asta ne periem dinţii zi de 

zi, dimineaţa şi seara, folosim o pastă de dinţi recomandată (după cum spun reclamele) de Asociaţia 

Stomatologilor, ba chiar aţa dentară, apa de gură, ne schimbăm des periuţa de dinţi.  

 Dacă ne întrebăm de la ce vârstă trebuie să ne preocupe îngrijirea dinţilor copilului, răspunsul 

este: foarte devreme! Deprinderile elementare de igienă dentară trebuie imprimate de timpuriu pentru a 

deveni elemente ale modului de viaţă cotidian. Deprinderile igienice dentare o dată formate îi dau 

copilului siguranţa în acţiune, încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independenţă. 

 Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înţeleagă de 

mici că sănătatea dinţilor nu înseamnă numai absenţa cariilor, ci şi un mod de viaţă echilibrat, deci un 

întreg organism sănătos. 

 

SCOP 

Transmiterea sistematică a unor noţiuni şi cunoştinţe privind problemele de igienă dentară. 

 

 

 

 

OBIECTIV FUNDAMENTAL 

  

Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi aplicare a cunoştinţelor legate de om ca fiinţă socială (funcţii 

vitale, relaţii, reguli de igienă şi comportament). 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- Să denumească reguli de întreţinere a vieţii şi sănătăţii (igiena dentară, a somnului, a 

vestimentaţiei, a corpului); 

- Să distingă unele reguli de igienă colectivă în grădiniţă; 

- Să identifice şi să cunoască rolul obiectelor ce se folosesc pentru igiena dentară; 

- Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală; 

- Să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiidu-le de cele dăunătoare; 

- Să execute după model gestul corect de spălare pe dinţi; 

- Să manifeste atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 
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PARTICIPANTI: 

Copiii preşcolari ; 

- Educatoare; 

- Medic stomatolog; 

- Parinţii copiilor. 

DURATA: 1 an şcolar 

LOC DE DESFASURARE: Grădiniţa cu PN. NR. 7 Craiova- Structura Școlii Ginaziale  „Gheorghe 

Bibescu” Craiova 

RESURSE: 

• UMANE:  cadre didactice, copii, medic stomatolog,  parinţi. 

• MATERIALE: mulaj corp uman, mulaje dinţi, planşe, atlase, enciclopedii, reviste, jetoane, 

casetofon, CD-uri, creioane colorate, hârtie Xerox, acuarele, pensule, plastilină, lipici, truse de 

joc. 

EVALUARE: 

- Expoziţie cu lucrări de artă plastică ale preşcolarilor. 

 

CALENDARUL ACTIVITATILOR 

 

 

Nr. Crt. Data Tema şi mijlocul de realizare 

11. Noiembrie ”Dinţi frumoşi şi sănătoşi” – proiect tematic 

22. Decembrie  „Regimul zilnic în imagini” desen 

33. Ianuarie “Ştim să ne spălăm corect pe dinţi!” – exersarea 

corectă a periajului dinţilor, supravegheaţi şi îndrumaţi 

de asistenta medicală  

44. Februarie  „Aşa creştem noi sănătoşi!”-jocuri de mişcare 

55. Martie “Vitamine, vitamine, de la fructe şi legume” / “Cum 

păstrăm sănătatea dinţilor?” (reguli de igienă personală 

şi colectivă în grădiniţă)– convorbire 

66. Aprilie  „Zâmbet de Copil!”-concurs pe teme sanitare 

77. Mai “Medicul stomatolog – prietenul nostru!” – vizită la 

cabinetul stomatologic 

88. Iunie  Expoziţie cu lucrări de artă plastică ale preşcolarilor 
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ȘCOLA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRIOVA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NOEMAL NUMĂRUL 7 

NR......./....................... 

 

 

PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

GRĂDINIȚĂ—FAMILIE 

„DOI PARTENERI, ACELAȘI SCOP 

-EDUCAREA COPILULUI” 

 

 

              DIRECTOR,                                             DIRECTOR  ADJUNCT,  

      PROF.                                                             PROF.   

 

 

EDUCATOARE: PROF.  PICULEASA MIHAELA SIMONNA  

GRUPA: MICĂ 

 

                                     REPREZENTANTUL PĂRINȚILOR, 

                                                 

 

 

 

 

AN ȘCOLAR: 2019-2020 
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ARGUMENT 

Datorită faptului că societatea în care trăim este într-o permanentă schimbare atât părinții cât și 

educatoarele trebuie să aibă în vedere o adevarată luptă cu mediul, să fie foarte atente la mijloacele pe care 

le folosesc pentru a putea mijlocii cu copiii, ei fiind foarte vulnerabili la aceasta vârsta iar influențele 

negative sunt la tot pasul. Pentru a avea o relație activă și pozitivă cu preșcolarii trebuie să știm să le 

descoperim trebuințele și nevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preșcolarii și adulți să se bazeze 

atât pe încredere dar mai ales pe respectul reciproc. 

După cum bine se știe familia este factorul primordial în educarea unui copil și educația începe în familie 

de aceea legatura dintre grădiniță și mediul familial va trebui sa se întrepătrundă, iar educatorul să cunoască 

foarte bine mediul de viață al copilului, pentru a putea colabora. 

Parteneriatul dinte gradiniță și familie, organizat corect, duce la o educație solidă, fără pericolul de eșec 

școlar mai târziu. Preșcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalității în formare a copilului, iar 

prezența familiei în cadrul grădiniței va fi liantul între copil și mediul necunoscut inițial. 

Parteneriatul gradiniță – familie, acțiunile pe care aceștia le desfășoară, continuarea de către familie a 

activităților desfășurate în grădiniță, nu fac decât să ducă la o mai bună formare a celui ce urmează a se 

forma pentru viața de adult ce o va avea, preșcolarul. 

                 SCOPUL PROIECTULUI 

• Colaborarea dintre familie și grădiniță pentru o implicare cât mai activă în procesul de formare a 

preșcolarului.  

OBIECTIVE GENERALE 

• Formarea unor deprinderi și bune practici de relaționare și comunicare ântre preșcolari, părinți și 

educatoare. 

• Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de problemele educative ale preșcolarilor, dar si eliminarea 

discriminarilor de orice natură. 

                 OBIECTIVE SPECIFICE 

• Identificarea responsabilităților membrilor parteneriatului; 

• Derularea unor activități specifice, pregătite pentru stimularea unor procedee de colaborare între 

membrii . 

• Cunoașterea individuală a copiilor, pentru o mai bună colaborare grădiniță- copil, grădiniță–

familie. 

PARTENERI IMPLICAȚI 

o Educatoarea de la grupa mică 

o Părinții, bunicii, 

o Preșcolarii de la grupa mică 

o Consilier educativ; 

o Directorul manager; 

OBLIGAȚII COLATERALE 

▪ Educatoarea si consilierul educativ au obligatia de a fi prezenți la activitățile intreprinse ; 

▪ Au obligația de a media și soluționa problemele ce pot apărea în urma unor dezbateri și lecturări 

de materiale; 

▪ Părinții participă de buna voie la acțiunile desfășurate la grupă, dar au obligația de a asigura 

mijloacele necesare pentru preșcolari. 

▪ Să se implice activ în activitățile desfășurate și să se implice în soluționarea unor probleme de tip 

educațional; 

         DURATA 

➢ Durata parteneriatului : an școlar 2019-2020 
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GRUP ȚINTĂ 

➢ Părinti, bunici, preșcolari, educatoare; 

LOCUL DE DESFĂȘURARE 

GRĂDINIȚA CU  PROGRAM  NORMAL NUMĂRUL 7 CRIOVA  

RESURSE:  

❖ UMANE -Preșcolarii de la grupa mică; 

                             -Educatoarea  de la grupă;  

                             - Părinții preșcolarilor;   

❖ MATERIALE – cărți, pliante, reviste, fișe, calculator, ecusoane; 

MODALITĂȚI DE REALIZAR
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   Ședinte cu părinții ; 

   Lectorate pe diverse teme; 

   Vizite, excursii, drumeții; 

   Activități desfățurate împreună cu părinții; 

   Sărbătorirea onomastică și de naștere a copiilor; 

   Expoziții cu lucrările copiilor ; 

   Serbările realizate în diferite momente ale anului 

CALENDARUL ACTIVITĂȚLOR DESFĂȘURATE 

Perioada/ 

Tema 

         Obiective Modalități de 

realizare 

Locul 

desfășurarii 

Responsabilități 

Septembrie  

„Să ne 

cunoaștem” 

să luăm la cunoștință regulile și 

obligațiile fiecărui membru în 

parte; 

-stabilirea obționalelor de la 

grupa; 

  

Ședința cu părinții 

Expuneri  

Grădinița  

Sala de grupă 

Dirijarea întâlnirii   

Prezentarea temelor din proiect 

Distribuirea unor chestionare 

pentru părinți 

Octombrie 

„Așa este 

copilul 

meu” 

-realizarea unei scurte 

caracterizări a preșcolarilor; 

- lecturarea unui referat cu tema 

„Copilul și violența infantilă” 

Lectorat  

Masa rotundă 

Grădinița  

Sala de grupa  

Coordonarea activității realizate 

Discutarea unor probleme 

survenite în urma discutării cu 

părinții  

Inregistrare foto a activității 

Noiembrie 

„Mâini 

dibace” 

Realizarea unei activități  

Activitate practică, împreună cu 

părinții  

Activitate colaterală 

cu părinții  

Sala de grupa  Coordonarea activități derulată 

îpreună cu părinții  

Observarea unor neajunsuri și 

ameliorarea acestora. 

Decembrie 

„Uite vine 

Moș 

Crăciun”   

Participarea la serbarea de 

Crăciun  

Serbare de Crăciun  

Expuneri  

Sala de grupa de 

la grădinița 

Organizarea unei serbări specifice  

Prezentarea temei pentru luna 

viitoare 

Ianuarie  

„Copilul 

hiperactiv” 

Prezentrea unor referate specifice 

temei propuse  

Întalnirea cu medic specialist 

pentru mai multe lămuriri 

Întalnirea cu 

medicul 

 Masa rotundă  

Lectorate  

Expunri 

Sala de grupă 

Curtea din jurul 

grădiniței 

Luarea la cunoștință cu micile 

probleme ale preșcolarilor 

Chestionar dat părinților pe tema : 

„Copilul meu”  
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Februarie 

„Hrană 

sănătoasă 

pentru un 

corp 

sănătos” 

implementarea unor noutăți pe 

teme sănătatea copiilor 

Lămuriri ale temei de azi 

Vizionarea unor CD-

uri cu imagini ale 

unor copii cu 

probleme de 

sănătate  datorate 

hranei nesănatoase 

Discuții libere pe 

tema propusă 

Sala de grupă  Citirea unor referate pe tema 

propusă  

Martie 

„Ziua 

mamei” 

Să participle la serbare  

Lecturarea referatului cu tema  

„Serbarea sufletul copiilor” 

Serbarea închinată 

zilei mamelor 

Grădinița  Participarea la serbarea copiilor 

Dăruirea unor diplome speciale 

mamelor  

Prezentarea temei pentru luna 

viitoare 

 

Aprilie  

„Paștele la 

romăni” 

 

Observarea comportamentului 

copiilor în mediul religios 

Referat cu tema „Biserica și 

importanța religiei” 

 

Vizită la biserică  

 

Biserica  

 

Observarea unor particularități 

specifice bisericii 

Mai  

„Vine 

vacanța!” 

Discutarea unor probleme 

întâmpinate pe parcursul anului și 

soluționarea acestora 

Stabilirea unor norme de 

comportare în vacanță 

Masa rotundă 

Expuneri   

Relatări  

Grădinița Participarea la masa rotundă cu 

idei noi, cu observații pentru copii 

 

MODALITIĂȚI DE EVALUARE 

 Întâlnirea se va desfășura lunar, pe o perioada de un an școlar, timp de o oră, moment în care se vor discuta temele propuse. 

 La finele fiecarei întălniri, educatoarea anunță teme pentru luna viitoare, pentru a le  da posibilitatea părinților de a se pregăti cu materiale și noutăți. 

 Se vor distribui diferite fișe de observație, chestionare, și alte modalități de evaluare.                              
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METODE INOVATIVE DE PREDARE-APLICAȚII PRACTICE 

Lázár Anikó 

 

 
 „Mai mult decat a preda, tehnica didactică înseamnă a învăţa pentru sine şi a facilita învăţarea altora.”  

(Bernat S.) 

 În şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care metodele de învăţământ sunt considerate 

inovative  este caracterul lor activ adică măsura în care sunt capabile să declanşeze angajarea elevilor în activitate, 

concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi creatoare. 

Aceste  metode inovative se numesc metodele interactive centrate pe elev, acele  modalităţi moderne de 

stimulare a  învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, instrumente didactice care favorizează 

interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.    

   Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, 

opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe 

implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor 

unui grup.  

Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi 

dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor 

de informaţii. 

                    Clasificând  metodele și tehnicile activ-participative putem enumera  cele mai des folosite în învățământul 

primar: 

- Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: 

• Harta cognitivă sau harta conceptuală 

• Matricele; 

• Diagrama cauzelor şi a efectului; 

• Pânza de păianjăn  

• Tehnica florii de nufăr  

• Metoda R.A.I. ; 

- Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: 

• Brainstorming; 

• Starbursting (Explozia stelară); 

• Caruselul; 

• Masa rotundă; 

• Interviul de grup; 

• Studiul de caz; 

• Fishbowl (tehnica acvariului); 

• Sinectica; 

- Metode de cercetare în grup: 
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• Tema sau proiectul de cercetare în grup; 

• Experimentul pe echipe; 

• Portofoliul de grup; 

Descrierea unor metode inovative-Aplicații practice 

EXPLOZIA STELARĂ 

Explozia stelară este o metodă de stimulare acreativităţii, o modalitatea de relaxare a copiilor şise bazează pe formularea 

de întrebări pentrurezolvarea de probleme şi noi descoperiri. 

Obiective: 

 Formularea de întrebări şi realizarea deconexiuni între idele descoperite de copii în grup 

prin interacţiune şi individual pentru rezolvareaunei probleme. 

Material : 

 O stea mare, cinci stele mici de culoaregalbenă, cinci săgeţi roşii, jetoane 

Descrierea metodei: 

1. Copiii aşezaţi în semicerc propun problema derezolvat; pe steaua mare se scrie sau deseneazăideea centrală. 

2. Pe 5 steluţe se scrie câte o întrebare de tipul : 

CE? CINE? UNDE ? DE CE ? CÂND ? iar cincicopii din grupă extrag câte o întrebare. 

Fiecare copil din cei cinci îşi alege câte 3-4 colegi,organizându-se astfel în cinci grupuri. 

3. Grupurile cooperează în elaborarea întrebărilor. 

4. La expirarea timpului, copiii revin în semicercîn jurul steluţei mari şi comunică întrebările 

elaborate , fie un reprezentant al grupului , fieindividual, în funcţie de potenţialul grupului / 

grupei. Copiii celorlalte grupuri răspund laîntrebări sau formulează întrebări la întrebări 

5. Se apreciază întrebările copiilor, efortulacestora de a elabora întrebări corecte precum şi 

modul de cooperare şi interacţiune. 

„ Explozia stelară ” este eficientă în lectura dupăimagini deoarece corespunde cerinţelor şi etapelorimpuse de 

metodologia acesteia : enumerare,descriere, interpretare. 

CVINTETUL 

Metoda cvintetului puneaccent pe forţaelevului, contribuind la formarea capacităţii de a rezuma şi sinteti-za 

informaţiile , de a surprindecomplexitatea unor idei, sentimente şi convingeri în câteva cuvinte .Cvintetul este o poezie 

care impunesintetizarea informaţiilor/conţinuturilor dintr-un 

text în exprimări clare , care descriu sau prezintă reflecţii asupra temei date sau subiectului dat. Este o poezie de 5 versuri 

a cărei construcţie arela bază anumite reguli pe care elevii trebuie să le respecte, iar timpul de întocmire este de 5-7 

minute. 

Activitatea porneşte de la un cuvânt-cheie din lecţia zilei respective sau din lecţia anterioară , iar elevii, în timpul dat , 

trebuie să dovedeascăreceptivitatea la cele discutate în clasă ,bazânduse pe capacităţile lor de creaţie. 

Regulile de întocmire a unui cvintet: 

1.  -primul vers este format din cuvâtul tematic(un substantiv); 

2.  -al doilea vers este format din două cuvinte(adjective care să arate însuşirile cuvântului 

tematic ); 
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3.  -al treilea vers este format din treicuvinte(verbe la gerunziu care să exprime acţiuni ale  cuvântului tematic); 

4.  -al patrulea vers este format din patru cuvintece formea ză o propoziţie prin care se afirmă 

ceva esenţial despre cuvântul tematic ); 

5. -al cincilea vers este format dintr-un singurcuvânt, care sintetizează tema/ideea. 

Exemplu:  

Iarna 

frumoasă, friguroasă, 

acoperind ,răcorind, îngheţând 

Noi copiii o iubim . 

strălucire.  

COPACUL IDEILOR 

 

Tehnica numită ,,copacul ideilor” presupunemunca în grup.Este o metodă grafică în care cuvântul cheie este scris într-

un dreptunghi la bazapaginii,în partea centrală.De la acest dreptunghi se ramifică asemeneacrengilor unui copac toate 

cunoştinţele evocate.Foaia pe care este desenat copacul trece de la un membru la altul al grupului şi fiecare elevare 

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. 

 PĂLĂRIUȚELE GÂNDITOARE 

• Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu controlul discuţiilor, extrage 

concluzii – clarifică/alege soluţia corectă  

•  Pălăria albă – deţine informaţii despre tema pusă în discuţie, face conexiuni, oferă informaţia brută aşa cum a 

primit-o – informează  

•  Pălăria roşie – îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, faţă de personajele întâlnite, nu se justifică – spune 

ce simte  

•  Pălăria neagră – este criticul, prezintă posibile riscuri, pericole, greşeli la soluţiile propuse, exprimă doar 

judecăţi negative – identifică greşelile  

• Pălăria verde – oferă soluţii alternative, idei noi, inovatoare, cauta alternative (Ce trebuie făcut?) – generează 

idei noi  

•  Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, explorează optimist posibilităţile, 

creează finalul. – efortul aduce beneficii  

 Utilizarea metodelor interactive de predare –învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii 

procesului instructiv -educativ, având un caracter activ – participativ şi oreală valoare activ – formativă asupra 

personalităţii elevului. 

În studiile privind activitatea în colaborare, Swing şi Peterson (1982) au observat că elevii cu rezultate mai slabe 

au beneficii de pe urma participării în grupuri heterogene compuse din elevi cu rezultate şcolare diferite în comparaţie 

cu participarea în grupuri omogene de elevi cu rezultate slabe. (Asociaţia internaţională Step by step, CEDP 2007).  

Aşadar aplicarea cu regularitate a metodelor inovative, de cooperare, duc în timp la rezultate superioare, 

relaţionări heterogene mai pozitive, motivaţie intrinsecă mai mare, respect de sine mai crescut şi dezvoltă abilităţi sociale 

deosebite, solicitate de piaţa muncii.  



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

475 

 

 

Bibliografie: 

 Oprea, Crenguţa  - Lăcrămioara – “ Strategii  didactice  interactive”, ed. a  III-a, EDP, Bucureşti,  2008 

 M. Pintilie, Metode moderne deînvăţare-evaluare, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002 

Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, “ Metode şi tehnici interactive de grup” , sursa www. 

scribd.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

476 

 

 

WEBSITE-UL  CA RESURSĂ MODERNĂ A PROCESULUI DIDACTIC LA DISCIPLINA ECONOMIE 

Profesor Radu Camelia- Liceul de Transporturi Auto „Traian Vuia”,  Galaţi 

 Dezvoltarea comunicaţiilor a implicat reţele interactive de calculatoare ce fac posibilă stocarea şi livrarea unei 

mari cantităţi de informaţie. Această informaţie procesată digital poate fi distribuită cu mare uşurinţă cu ajutorul Interne- 

tului.  

 1) Internetul reprezintă o gigantică reţea de calculatoare ( reţea de reţele de calculatoare ) la care oricine se 

poate conecta. Pe internet sunt accesibile informaţii extrem de variate din domeniul educaţiei. 

Hypertext Markup Language sau HTML, este un sistem de coduri care se foloseşte la crearea de documente 

active, adică documente cu care se poate interacţiona pe Internet. Acum, în loc să se răsfoiască pagină după pagină de 

informaţie, se poate apela la legături şi se poate conecta la informaţia dorită, se poate contacta persoane prin e-mail 

printr-un simplu click al mouse-ului, se pot completa formulare on-line şi pot accesa baze de date şi surse de informaţie.  

Pentru a folosi Internet- ul cu toate facilităţile sale atât, elevul cât şi profesorul, trebuie să cunoască cum: 

➢ să  execute o aplicaţie; 

➢ să deschidă un document; 

➢ să creeze un document folosind  editororul  de text; 

➢ să salveze un fişier; 

➢ să folosească un motor de căutare pentru găsirea informaţiilor;  

➢ să utilizeze poşta electronică pentru citirea şi transmiterea mesajelor. 

Dintre facilităţile pe care le oferă Internet-ul şi modul în care se pot valorifica în procesul educaţional se pot 

enumera: 

Poşta electronică (e-mail) permite transmiterea şi recepţionarea mesajelor între persoane conectate la Internet. 

Pentru transmiterea sau recepţionarea mesajelor este necesară utilizarea unui software specializat cum ar fi Outlook, 

Outlook Expres, Netscape Mail sau Eudora. 

 Prin intermediul poştei electronice, elevii şi profesorii pot comunica şi pot lucra în proiecte comune pentru 

realizarea acestora se pot forma grupuri de elevi şi profesori din şcoli diferite, ei putând  comunica prin e-mail în cadrul 

proiectului după reguli acceptate de toţi membri grupului. 

Dintre avantajele pe care le oferă utilizarea poştei electronice în domeniul educaţional se pot menţiona: 

➢ creşterea motivaţiei şi a  elevilor pentru cunoaştere; 

➢ încurajarea învăţării prin cooperare; 

➢ îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev prin comunicare; 

➢ comunicarea între profesori pe teme comune de interes. 
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2) Comunicarea prin intermediul Web 

 World Wide Web este cel mai utilizat serviciu de informaţii care a apărut pe Internet. În  cadrul sistemul 

educaţional orice şcoală poate să-şi prezinte prin intermediul unei pagini web oferta educaţionale, proiectele şi 

programele ce le  desfăşoară la nivelul şcolii.   

Dezvoltarea web-ului a determinat ca acesta sa devină  o vastă bibliotecă informaţii. În domeniul educaţional , 

găsirea celor mai noi informaţii într-un anumit domeniu este o necesitate care poate fi rezolvată cu ajutorul Internet-ului 

Există o varietate bogată de surse de informaţii, cum ar fi enciclopediile multimedia şi documentaţiile în format 

electronic, dintre aceste enumerăm: 

• Encarta a cărei varianta on-line este disponibilă la adresa www.encarta.com. 

• Wikipedia (www.wikipedia.org, www.ro.wikipedia.org)  

• The Educational Encyclopedia, accesibilă la www.users.pandora.be/educypedia. 

 World Wide Web este cel mai utilizat serviciu de informaţii care a apărut pe Internet. Organizarea activității 

didactice prin intermediul unui  website poate fi foarte utilă profesorului de economie deoarece ajută la postarea 

lectiilor,  a temelor, a manualelor în format electronic, la  evaluarea şi autoevaluarea cunoştintelor, comunicare şi 

socializare, dezvoltarea de proiecte etc. 

 Un site web poate fi static, adică sub forma unei prezentări (inclusiv cu imagini care se modifică la un anumit 

interval), sau dinamic, folosind o bază de date cu informaţii, conţinut care se schimbă relativ repede, formulare de 

contact sau alte metode de interacţiune cu vizitatorii, fişiere audio-video, forum, blog etc.  

De asemenea, elevii pot fi încurajaţi să îşi prezinte rezultatele muncii individuale în forme atractive, cu impact 

mare, uşor de înţeles şi uşor de transmis prin intermediul calculatorului şi al interne- tului, cum ar fi prezentările 

power- point, Prezi (http://prezi.com/) 

Cadrului didactic îi revine un rol important, acesta având obligaţia de pregăti în detaliu activitatea desfăşurată 

la clasă. Succesul unei lecţii, indiferent de natura acesteia, se cuantifică în achiziţii ale elevului, cognitive sau afectiv-

emoţionale.  

http://www.encarta.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.ro.wikipedia.org/
http://www.users.pandora.be/educypedia
http://prezi.com/
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 Învăţământul prin intermediul mijloacelor web prezintă numeroase avantaje faţă de învăţământul tradiţional, 

însă nu întotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai eficiente. Cu toate acestea  numărul utilizatorilor de resurse 

web este în creștere  şi calitatea învăţământului creşte.  

 Putem remarca de asemenea valenţele benefice pe care internetul le are în predarea, învăţarea sau evaluarea 

disciplinelor şcolare şi faptul că nu mai există multe domenii în care resursele web să nu joace un rol fundamental în 

rezolvarea problemelor curente. Considerat ca un proces ireversibil, învăţământul de tip e-learning căştigă teren în faţa 

celui tradiţional. 

 

 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

479 

 

                                                              BIBLIOGRAFIE 

CĂRȚI 

1. Adrian Adăscăliţei – „Instruire asistată de calculator- Didactica informatică”, Ed. Polirom, Iaşi, 2007; 

2. Ioan Jinga, Elena Istrate (coord.)- “Manual de pedagogie- Ediţia a II-a”, Ed. All, Bucureşti, 2006; 

3. Ion T. Radu- „Evaluarea în procesul didactic”, EDP, Bucureşti, 2007. 

 

        

http://www.tradeville.eu/actiuni/demo-actiuni 

         www.ucdc.info; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              SURSE WEBOGRAFICE: 

                     http://advancedelearning.com 

               www.aidd-fse.ro; 

http://www.tradeville.eu/actiuni/demo-actiuni


C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

480 

 

 

Activitățile extrașcolare– oportunitate de contextualizare a învățării 

 
Prof.Samson Oana Nicoleta  

 
Școala Gimnazială “Manolache Costache Epureanu” Barlad  

 
 

 

În ultimii ani, relaţia dintre educaţia formală şi cea non-formală s-a aflat din ce în ce mai frecvent 
în centrul discursului educaţional internaţional. În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de 
gradul în care este pregătit copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte 
să pună bazele formării personalităţii copiilor.În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe 
copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea 
finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare.  

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 nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite să 

susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter complementar 

activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi cultivă interesul pentru 

diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în general, cu rol de „curriculum 

suplimentar”.  
Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot participa 

elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, leadership, recreere şi 
educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine.   

Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor: 
-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi cu 

o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu abandoneze 
cursurile;  

-activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi în 
acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, susţine 
dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de 
cunoaştere a elevilor;  

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul 
şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial;  

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 
şcolii. 

Unele studii identifică cinci tipuri de activităţi extraşcolare, în funcţie de implicarea pe care 
acestea o presupun:  

-activităţi prosociale, referitoare la voluntariat; -activităţi 
sportive de echipă;  
-activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor); -activităţi 
artistice (piese de teatru, coruri, serbări şcolare); -cluburi şcolare.  

Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, în 

timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru, 

vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite la alte unităţi de 

învăţă mânt, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi literare, activităţi ce 

vizează protecţia mediului etc.  
-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 
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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.  

-Vizionarea unor filme, spectacole de teatru, operă, balet pot constitui surse de informații, dar în 
același timp și puncte de plecare în a face cunoștință cu lumea artei, a frumosului și de le educa gustul 
pentru frumos.  

De asemenea, se pot organiza întâlniri cu personalități care pot constitui un model de conduită 
pentru elevi (scriitori, medici, avocaţi, preoţi, etc.).  

-Excursiile și vizitele didactice sunt forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale sau 
agenți economici în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite teme 
prevăzute în programele de învățământ. Ele au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a întregi 
și desăvârși ceea ce elevii au acumulat în cadrul activităților/ lecțiilor. 

-Excursiile și drumețiile tematice proiectate și organizate de instituțiile școlare au multiple valenţe de 

informare şi formare a elevilor, completând sau/ și aprofundând procesul de învăţământ. Conţinutul 

didactic al drumeţiilor şi excursiilor poate fi mult mai flexibil, mai variat şi complex decât al lecţiilor 

organizate în clasă, având de asemenea şi un caracter mai atractiv, elevii participând într-o atmosferă de 

optimism şi bună dispoziție la asemenea activități.    
În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, a drumețiilor, elevii pot reda cu mai multă creativitate 

și sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de educație plastică și cunoașterea mediului, iar 
materialele pe care le adună, pot fi folosite la abilități practice, în diverse teme de creație.Excursia ajută 
la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică, îl reconfortează 
pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural 
ştiinţific.   

Taberele de vară sunt activităţi extraşcolare/ extracurriculare ce presupun reunirea mai 

multor elevi, ce fac parte din diferite instituţii de învăţământ, pe o anumită perioadă de timp, de regulă, în 

perioada vacanţelor școlare.   
Competenţele dezvoltate prin aceste activităţi pot fi de natura celor de comunicare şi interrelaţionare, 

dar şi de perfecţionare într -un domeniu de activitate pentru care elevul îşi manifestă interesul. De 
asemenea, scopul acestor activităţi este să devină un mijloc de a oferta în forme variate cunoaşterea 
directă a realităţilor înconjurătoare printr-un program de activităţi organizat, dar flexibil şi adaptabil 
nevoilor educabililor vizaţi.  

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 transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale 
fiecărui copil în parte.  

-Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale ştiinţei, 
tehnicii, artei. Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ce au învăţat, 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.   

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.  

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 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

482 

 

nonguvernamentale etc.Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg 
importanţa acţiunilor nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare. 

 

La rândul lor, cadrele didactice sunt observatori direcţi ai beneficiilor activităţilor extraşcolare 
pentru învăţare. Ei sunt cei care se implică în mod direct în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
extraşcolare, dar sunt şi cei care pot observa imediat impactul pe care aceste activităţi îl are la nivelul 
elevilor.  

Activităţile extraşcolare tind să aibă la nivelul şcolilor un profil bine conturat: se desfăşoară cu elevii 
şi cadrele didactice din şcoală, părinţii şi reprezentanţii comunităţii fiind categoriile din afara spaţiului 
şcolar care participă uneori la aceste acţiuni. Schimburile interşcoli, invitaţia unor specialişti din diferite 
domenii, atragerea reprezentanţilor ONG-urilor în activităţile extraşcolare le face cu mult mai atractive 
şi mai profitabile pentru toţi cei implicaţi.    

Legislaţia educaţională românească pare a valoriza din ce în ce mai mult aspectul educaţiei de-a 
lungul întregii vieţi şi al educaţiei nonformale şi, implicit, al activităţilor extraşcolare.Există o deschidere 
a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare a curriculumului formal cu „altceva, 
care să lasă şcoala să respire, să iasă din monotonia de zi cu zi” şi să îi facă pe elevi să trăiască „bucuria 
de a învăţa”.  

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. 
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REFLECTARE, SCHIMBARE, CULTIVARE 

Prof. Popa Ana-Maria 

Liceul Teh. ,,V.M.Craiu” 

Com. Belcești, Jud. Iași 

 

Pornind de la un faimos citat  a lui Comenius ,, A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap o 

mulțime de cuvinte, fraze, expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile” voi 

prezenta în cele ce urmează importanța educației nonformale și a metodelor istructiv-participative care ajută la 

maximizarea calității actului didactic. 

Deși la prima vedere tindem să credem că educația nonfoemală este una de tip ,,accidental”, totuși aceasta se 

bazează pe o serie de obiective și activități clar stabilite. La acestea participă actanți din afara instituțiilor 

guvernamentale , precum centre culturale, instituții publice, companii, biserici, instituții de cercetare. 

Educația formală la nivel mondial , așa cum reiese dintr-un studiu realizat de UNESCO, nu mai poate acoperi 

paleta de nevoi de învățare, astfel educația nonformală vine în sprijinul educației formale și întregește lacunele lăsate de 

cea din urmă. 

Educația nonformală pune în lumină o serie de metode de învățare ce au drept fundament, pe lângă transferul 

de informații, explorarea acestui bagaj de cunoștințe prin intermediul senzațiilor și al simțurilor. Astfel informațiile nu 

sunt doar cunoscute sunt și trăite, la intensitate maximă, de subiecții. 

Metodele de învâțare au drept piloni de susținere implicarea tuturor stilurilor de învățare (teoretic, activ, 

reflexiv). 

Metoda Storytelling sau Arta povestirii este o metoda ce are în centru  povestea, un traseu narativ în care 

personajul central urmează un șir de etape prestabilite. Povestea nu poate sa existe însă, fără povestitor si public. 

Dialogul dintre aceste trei elemente  face ca această metodă să poată fi folosită atât în scop formativ/educațional cât și 

terapeutic.  

Storytelling-ul reprezintă materializarea evenimentelor cotidiene/zilnice în cuvinte, imagini și sunete, de multe 

ori folosind tehnici de improvizație. Storytellingul este o modalitate bună de a împărtășii și interpreta experiența 

personală deoarece poveștile pot reprezenta un instrument eficient de a transfera cunoștințele într-un context social.  

Metoda implică 3 elemente esențiale: povestea, povestitorul și publicul. Procesul implică 3 etape: pregătirea 

publicului pentru poveste (introducerea în temă), povestea in sine (incluzând elemente legate de voce, tonalitate, obiecte 

utilizate) și ieșirea din poveste (creație, reflecție, punere în scenă).Este o metoda participativă ce implică publicul in 

toate cele trei etape. 
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Povestea construiește un mediu în care ascultătorii se simt în siguranță, pot reflecta asupra experiențelor proprii 

și iniția dialog cu ei înșiși sau cu ceilalți, fără ca acest lucru să presupună de la început ieșirea din zona de confort. Totul 

se întâmplă treptat, și implicarea depinde de deschiderea fiecărui participant. Cei implicați în proces își dezvoltă  abilitați 

de ascultare activă și capacitatea de concentrare, puterea de observație, capacitatea de acceptare si receptivitatea la 

situații noi și, în același timp, reflectarea asupra propriilor experiențe  și rezolvarea de probleme.  

Este foarte important să încurajăm nu doar transmiterea poveștilor cunoscute ci și crearea de noi povești. Astfel, 

se pot crea personaje noi, povești noi, sau chiar recrea unele cunoscute deja. 

   In loc de a propune o poveste, exista metoda storycollecting prin care naratorul creează povestea cu ajutorul 

publicului. Urmând etapele narațiunii (expozițiune, intrigă, desfășurarea acțiunii, punct culminant si deznodământ) 

naratorul facilitează doar crearea poveștii, eroul, puterile lui și probele prin care acesta trebuie să treacă fiind create cu 

ajutorul participanților. Se aseamănă cu unele exerciții de improvizație, pornind de la participanți și construindu-se cu 

ajutorul acestora. Pentru ca procesul sa fie unul constructiv, prima idee oferită de public este cea acceptată. în momentul 

în care se cere un nume pentru eroul principal, prima sugestie este cea acceptată. În acest fel povestea este creată treptat, 

fără conflicte referitoare la anumite aspecte. 

Această metodă  storycollecting a fost uzitată și de mine, la nivelul orelor de curs, unde se presupune că 

profesorul se bazează preponderent pe metode ce alcătuiesc educația formală . Am încercat să utilizez două metode 

aflate în sfere de cunoaștere diferite , și anume metoda prezentată anterior și metoda numită brainstorming. La nivelul 

clasei a VI-a , la o lecție de litaratură, lecție de consolidare, am împărțit colectivul clasei în didade și le-am oferit drept 

sarcină construirea pe momentele subiectului a textului narativ literar ,,D-l Goe” de Ion Luca Caragiale. Aceștea erau 

nevoiți să construiască textul de la zero, atribuindu-le noi calități și defecte personajelor și schimbând ordinea sau chiar 

conținutul activităților pe care personale le realizau în creația literară. Timpul alocat a fost de o ora, urmând ca ora 

următoare să formăm un cerc în care fiecare grupă să îți prezinte prorpiile idei. Ca modalitate de feedback am utilizat 

metoda brainstormingului, punând astfel pe o foaie de flip-chart ideile la care au recurs echipele pentru a înlesni noile 

cunoștințe. Astfel noul conținut informațional a fost privit din dublă perspectivă (formală și nonformală). Cele două 

fiind complementare.                                                         

Fiecare participant contribuie direct sau indirect prin intermediul experienței personale pentru a crea o 

comunitate sau o rețea de învățare bazate pe un anumit context, acesta din urmă având în vedere experiența 

experimentarea , reflecția, evaluarea. Un context din care fiecare se poate inspira și poate învăța pentru a își completa 

experiența de viață. 
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REFLECTARE, SCHIMBARE, CULTIVARE 

 

Prof. Popa Ana-Maria 

Liceul Teh. ,,V.M.Craiu” 

Com. Belcești, Jud. Iași 

 

Pornind de la un faimos citat  a lui Comenius ,, A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap o 

mulțime de cuvinte, fraze, expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile” voi 

prezenta în cele ce urmează importanța educației nonformale și a metodelor istructiv-participative care ajută la 

maximizarea calității actului didactic. 

Deși la prima vedere tindem să credem că educația nonfoemală este una de tip ,,accidental”, totuși aceasta se 

bazează pe o serie de obiective și activități clar stabilite. La acestea participă actanți din afara instituțiilor 

guvernamentale , precum centre culturale, instituții publice, companii, biserici, instituții de cercetare. 

Educația formală la nivel mondial , așa cum reiese dintr-un studiu realizat de UNESCO, nu mai poate acoperi 

paleta de nevoi de învățare, astfel educația nonformală vine în sprijinul educației formale și întregește lacunele lăsate de 

cea din urmă. 

Educația nonformală pune în lumină o serie de metode de învățare ce au drept fundament, pe lângă transferul 

de informații, explorarea acestui bagaj de cunoștințe prin intermediul senzațiilor și al simțurilor. Astfel informațiile nu 

sunt doar cunoscute sunt și trăite, la intensitate maximă, de subiecții. 

Metodele de învâțare au drept piloni de susținere implicarea tuturor stilurilor de învățare (teoretic, activ, 

reflexiv). 

Metoda Storytelling sau Arta povestirii este o metoda ce are în centru  povestea, un traseu narativ în care 

personajul central urmează un șir de etape prestabilite. Povestea nu poate sa existe însă, fără povestitor si public. 

Dialogul dintre aceste trei elemente  face ca această metodă să poată fi folosită atât în scop formativ/educațional cât și 

terapeutic.  

Storytelling-ul reprezintă materializarea evenimentelor cotidiene/zilnice în cuvinte, imagini și sunete, de multe 

ori folosind tehnici de improvizație. Storytellingul este o modalitate bună de a împărtășii și interpreta experiența 

personală deoarece poveștile pot reprezenta un instrument eficient de a transfera cunoștințele într-un context social.  

Metoda implică 3 elemente esențiale: povestea, povestitorul și publicul. Procesul implică 3 etape: pregătirea 

publicului pentru poveste (introducerea în temă), povestea in sine (incluzând elemente legate de voce, tonalitate, obiecte 

utilizate) și ieșirea din poveste (creație, reflecție, punere în scenă).Este o metoda participativă ce implică publicul in 

toate cele trei etape. 
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Povestea construiește un mediu în care ascultătorii se simt în siguranță, pot reflecta asupra experiențelor proprii 

și iniția dialog cu ei înșiși sau cu ceilalți, fără ca acest lucru să presupună de la început ieșirea din zona de confort. Totul 

se întâmplă treptat, și implicarea depinde de deschiderea fiecărui participant. Cei implicați în proces își dezvoltă  abilitați 

de ascultare activă și capacitatea de concentrare, puterea de observație, capacitatea de acceptare si receptivitatea la 

situații noi și, în același timp, reflectarea asupra propriilor experiențe  și rezolvarea de probleme.  

Este foarte important să încurajăm nu doar transmiterea poveștilor cunoscute ci și crearea de noi povești. Astfel, 

se pot crea personaje noi, povești noi, sau chiar recrea unele cunoscute deja. 

   In loc de a propune o poveste, exista metoda storycollecting prin care naratorul creează povestea cu ajutorul 

publicului. Urmând etapele narațiunii (expozițiune, intrigă, desfășurarea acțiunii, punct culminant si deznodământ) 

naratorul facilitează doar crearea poveștii, eroul, puterile lui și probele prin care acesta trebuie să treacă fiind create cu 

ajutorul participanților. Se aseamănă cu unele exerciții de improvizație, pornind de la participanți și construindu-se cu 

ajutorul acestora. Pentru ca procesul sa fie unul constructiv, prima idee oferită de public este cea acceptată. în momentul 

în care se cere un nume pentru eroul principal, prima sugestie este cea acceptată. În acest fel povestea este creată treptat, 

fără conflicte referitoare la anumite aspecte. 

Această metodă  storycollecting a fost uzitată și de mine, la nivelul orelor de curs, unde se presupune că 

profesorul se bazează preponderent pe metode ce alcătuiesc educația formală . Am încercat să utilizez două metode 

aflate în sfere de cunoaștere diferite , și anume metoda prezentată anterior și metoda numită brainstorming. La nivelul 

clasei a VI-a , la o lecție de litaratură, lecție de consolidare, am împărțit colectivul clasei în didade și le-am oferit drept 

sarcină construirea pe momentele subiectului a textului narativ literar ,,D-l Goe” de Ion Luca Caragiale. Aceștea erau 

nevoiți să construiască textul de la zero, atribuindu-le noi calități și defecte personajelor și schimbând ordinea sau chiar 

conținutul activităților pe care personale le realizau în creația literară. Timpul alocat a fost de o ora, urmând ca ora 

următoare să formăm un cerc în care fiecare grupă să îți prezinte prorpiile idei. Ca modalitate de feedback am utilizat 

metoda brainstormingului, punând astfel pe o foaie de flip-chart ideile la care au recurs echipele pentru a înlesni noile 

cunoștințe. Astfel noul conținut informațional a fost privit din dublă perspectivă (formală și nonformală). Cele două 

fiind complementare.                                                         

Fiecare participant contribuie direct sau indirect prin intermediul experienței personale pentru a crea o 

comunitate sau o rețea de învățare bazate pe un anumit context, acesta din urmă având în vedere experiența 

experimentarea , reflecția, evaluarea. Un context din care fiecare se poate inspira și poate învăța pentru a își completa 

experiența de viață. 
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METODA DIDACTICĂ ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

CLASIFICAREA METODELOR  INOVATIVE 

 

Școala Gimnazială ,,Gh. Lazăr,,-Zalău 

Prof.înv.primar, Marian Gina Mariana 

   „Viziune fără acţiune – nu se realizează nimic 

Acţiune fără viziune – pierdere de timp 

Viziune însoţită de acţiune – poate schimba lumea” 

Nelson Mandela 

 Metodele de învăţământ (“odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) reprezintă căile folosite în şcoala de către 

profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin care 

se formează  şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi 

roadele cunoaşterii transformând exteriorul  în  facilităţi interioare, formându-şi caracterul  şi  dezvoltându-şi  

personalitatea. 

            Metodologia didactică desemnează sistemul metodelor utilizate în procesul de învăţământ precum şi teoria care 

stă la baza acestuia. Sunt luate în considerare: natura, funcţiile, clasificarea metodelor de învăţământ, precum şi 

caracterizarea, descrierea lor, cu precizarea cerinţelor de utilizare. 

 

Metodele de învăţământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă relaţie cu mijloacele de 

învăţământ şi cu modalităţile de grupare a elevilor. De aceea, opţiunea pentru o anumită strategie didactică 

condiţionează utilizarea unor metode de învăţământ specifice. 

Sistemul metodelor de învăţământ conţine: 

- metode tradiţionale, cu un lung istoric în instituţia şcolară şi care pot fi păstrate cu condiţia reconsiderării 

şi adaptării lor la exigenţele învăţământului modern; 

metode moderne, determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică, unele dintre acestea de 

exemplu, se apropie de metodele de cercetare ştiinţifică, punându-l pe elev în situaţia de a dobândi cunoştinţele printr-

un efort propriu de investigaţie experimentală; altele valorifică tehnica de vârf (simulatoarele, calculatorul). 

Un criteriu de apreciere a eficienţei metodelor îl reprezintă valenţele formative ale acestora, impactul lor 

asupra dezvoltării personalităţii elevilor. 

Clasificarea metodelor de învăţământ se poate realiza în funcţie de diferite criterii. 

I. după criteriul istoric: metode clasice (tradiţionale): expunerea, conversaţia, exerciţiul etc.; metode 

moderne: studiul de caz, metoda proiectelor, metode de simulare, modelarea etc.; 

II. după funcţia didactică prioritară pe care o îndeplinesc: 
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1) metode de predare-învăţare propriu-zise, dintre care se disting: a) metodele de transmitere şi dobândire 

a cunoştinţelor: expunerea, problematizarea, lectura etc.; b) metodele care au drept scop formarea priceperilor şi 

deprinderilor: exerciţiul, lucrările practice etc.; 2) metode de evaluare*; 

III. după modul de organizare a activităţii elevilor: metode frontale (expunerea, demonstraţia); metode de 

activitate individuală (lectura); metode de activitate în grup (studiul de caz, jocul cu roluri); metode combinate, care 

se pretează mai multor modalităţi de organizare a activităţii (experimentul); 

IV. după tipul de strategie didactică în care sunt integrate: algoritmice (exerciţiul, demonstraţia); euristice 

(problematizarea); 

V. după sursa cunoaşterii (care poate fi experienţa social-istorică a omenirii, explorarea directă sau indirectă 

a realităţii sau activitatea personală), la care se adaugă un subcriteriu: suportul informaţiei (cuvânt, imagine, acţiune 

etc). 

În şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care metodele de învăţământ sunt considerate inovative  este 

caracterul lor activ adică măsura în care sunt capabile să declanşeze angajarea elevilor în activitate, concretă sau 

mentală, să le stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi creatoare. 

 

Aceste  metode inovative se numesc metodele interactive centrate pe elev, acele  modalităţi moderne de 

stimulare a  învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, 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. 

Uneori considerăm educaţia ca o activitate în care continuitatea e mai importantă decât schimbarea. Devine 

însă evident că trăim într-un mediu a cărui mişcare este nu numai rapidă ci şi imprevizibilă, chiar ambiguă. Nu mai 

ştim dacă ceea ce ni se întâmplă este “bine” sau “rău”. Cu cât mediul este mai instabil şi mai complex, cu atât creşte 

gradul de incertitudine. 

Datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem propune şi realiza 

schimbări la care, cu câtva timp în urmă nici nu ne puteam gândi. 

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. 
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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 – participat 

 

BIBLIOGRAFIE 

➢ Pânișoară, Ion- Ovidiu – “ Comunicarea  eficientă”,  ediţia  a  III-a, Editura  Polirom, Iaşi, 2006 

➢  Cojocariu, Venera  Mihaela  – “ Teoria  şi  metodologia  instruirii”, EDP, Bucureşti,  2004 

➢ Cerghit., I. − Metode de învăţământ. Ediţia a IV-a revizuită şi adăugită. Ed. Polirom.           Bucureşti, 2006. 

- www.didactic.ro/.../58127_metode-moderne-de-predare-învăţare  

- www.didactic.ro/.../13662_metode-moderne-de-predare-învăţare-strategii-didactice-inovative -  

- www.elearning.ro/metode-moderne-de-predare-a-educaţiei-tehnologice  

- www.slideshare.net/cicero102/metode-de-predare  
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«Interactive ICT-based and web tools for an effective blended, flipped and cooperative learning» ( diseminare 

proiect Erasmus+ «The Second Chance - Building Digital Intercultural Education, Entrepreneurship and 

Artistic Approaches» - 2018-1-RO01-KA104-047339) 

 

Uţă Livia, Colegiul Naţional «Elena Cuza», Craiova, Dolj 

  

 În intervalul 17-21 mai 2019, am participat la cursul «Interactive ICT-based and web tools for an effective 

blended, flipped and cooperative learning» (furnizor Asociaţia Enjoy Italy), care a avut loc în Bruxelles, Belgia. 

 Cursul este parte a proiectului Erasmus + «The Second Chance - Building Digital Intercultural Education, 

Entrepreneurship and Artistic Approaches»(2018-1-RO01-KA104-047339), aparţinând Asociaţiei Orizont Cultural T, 

Craiova, Dolj. 

 Obiectivele acestui curs au fost următoarele : 

1) informarea în legătură cu problemele cheie legate de cultura digitală în educație 

2) reflectarea asupra învățării combinate / cooperative, asupra metodei «clasa inversată», integrând tehnologia și 

instrumentele web 

3) informarea în legătură cu cele mai bune practici privind modul în care noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării 

pot spori motivația, participarea, spiritul antreprenorial și învățarea participanților 

4) îmbunătățirea abilităților digitale, utilizând o serie de instrumente, software și programe de interes pentru predare și 

învățare 

5) proiectarea și dezvoltarea de proiecte concrete de predare (conținut multimedia, resurse și lecții combinate) pentru a 

fi aplicate în clasă 

 Programul cursului a fost următorul: 

Prima zi: prezentarea cursului și a aşteptărilor participanților 

• Brainstorming și team building 

• Competențe cheie și abilități generale pentru secolul XXI: introducere interactivă 

• Învățare cooperativă, învățare combinată și «clasa inversată» în Europa: caracteristici, valori și bune practici 

Ziua a doua: Digital storytelling / Creare de conținuturi de învățare multimedia 

• Crearea unui videoclip 

• Crearea unei lecții video interactive 

• Crearea unei cărţi digitale (eBook) 

• Pagini web și benzi desenate 

• Laborator practic: proces și sfaturi pas cu pas 
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A treia zi: predare-învățare combinată și colaborativă 

• Crearea unei lecții digitale / combinate 

• Descoperirea de instrumente online pentru crearea de infografii / hărți mentale 

• Platforme și resurse web de învățare  

• Explorarea celor mai bune instrumente pentru evaluare  

• Laborator practic: proces și sfaturi pas cu pas 

Ziua a patra: colaborare, creativitate și rezolvarea problemelor 

• Site-uri, articole web, aplicații mobile și produse electronice pentru predare și învățare: o scurtă privire de ansamblu 

• Instrumente web colaborative 

• Gamificarea (integrarea elementelor de joc) în predare, pentru a spori motivația și interesul: funcționalități și 

instrumente practice 

• Laborator practic: proces și sfaturi pas cu pas 

A cincea zi: un nou început 

• Vizită într-o școală locală și discuții cu personalul  

• Turul cultural al orașului 

• Planificarea viitoarelor proiecte  

• Evaluarea cursului 

• Înmânarea certificatelor 

Cursul a răspuns întru totul nevoilor mele profesionale curente, întrucât mi-a oferit posibilitatea să descopăr 

softuri noi dintre cele cu relevanţă educaţională (Photo Story 3, Windows Movie Maker, Digital Story Telling, Concept 

Mapping, Audacity pentru Podcasting, Comic Life, Wikis, Digital Video, Stop Motion Animation, Prezi, etc.) şi mi-a 

dezvoltat competenţele de utilizare a unor softuri/platforme colaborative cu care mai lucrasem şi anterior (funcţii 

avansate ale PowerPoint - pentru realizare de teste; e-Twinning, blog). 

Vreau să remarc în mod deosebit calitatea cursului, seriozitatea cu care au fost abordate toate sesiunile de 

formare, profesionalismul formatorului (Alessandro Gariano) şi comunicarea excelentă (anterioară, pe parcursul şi 

ulterioară desfăşurării propriu-zise a cursului) cu acesta. Recomand, fără nicio rezervă, acest curs pentru orice profesor, 

indiferent de vârsta elevilor săi sau de disciplina predată, dar care este interesat să înveţe efectiv cum se realizează şi 

utilizează în procesul de predare – învăţare diverse produse în format electronic, precum animaţii, filme, afişe, postere, 

teste, reviste, înregistrări audio, pagini wiki, bloguri sau platforme on-line. Cursul este excelent pentru a pune baze 

solide unei utilizări eficiente a noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării. 
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PROIECT DIDACTIC  

OMUL DE ZĂPADĂ 

Ioniță Zoica-Steluța  

Școala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” 

CLASA: IA (clasă de deficiență mintală severă sau asociată) – 5 elevi 

DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Să decorăm frumos-CDȘ 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Decor de iarnă 

SUBIECTUL LECȚIEI: „Omul de zăpadă”  

TIPUL LECTIEI: Formare de priceperi și deprinderi 

 CAPACITĂŢI DE  ÎNVĂŢARE: În clasă sunt  două grupe de nivel de dezvoltare, formată din  elevi  cu 

ritmuri de lucru diferite; în funcţie de capacităţile de care dispun  pot realiza toate obiectivele proiectate  sau o parte din 

acestea. 

GRUPA 1   

Realizează sarcinile de lucru sprijiniți în mică măsură de către profesor  

GRUPA 2  

 Realizează sarcinile de lucru sprijiniți în mare măsură de către profesor  

 

Obiective operaționale: 

A.  Cognitive: 

GRUPA 1: 

O 1.1. Să enumere părțile componente ale omului de zăpadă - Olaf. 

O 2.1. Să denumească materialele de lucru. 

O 3.1. Să respecte etapele de lucru utilizate în realizarea lucrării, la asamblarea colajului ”Omul de zăpadă”. 

O 4.1 Să facă aprecieri asupra lucrărilor realizate conform criteriilor. 

GRUPA 2: 

O 1.2. Să enumere părțile componente ale omului de zăpadă - Olaf. (după profesor). 

O 2.2. Să denumească materialele de lucru după ghidarea profesorului. 

O 3.2. Să respecte etapele de lucru utilizate în realizarea lucrării, la asamblarea colajului ”Omul de zăpadă”, la 

îndrumarea constantă a profesorului. 

O 4.2 Să facă aprecieri asupra lucrărilor realizate conform două criterii. 
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B. Psihomotrice: 

O PM1   Să asambleze lucrarea propriu zisă respectând etapele de lucru și folosind toate materialele sprijiniți în 

mică măsură de către profesor.   

O PM2   Să asambleze lucrarea propriu zisă respectând etapele de lucru și folosind toate materialele sprijiniți în 

mare măsură de către profesor. 

C. Afective : 

 OA1   Să opteze pentru alegerea culorilor în cazul pălăriei și a  fularului omului de zăpadă dintre cele trei variante.  

OA2   Să opteze pentru alegerea culorilor în cazul pălăriei și a  fularului omului de zăpadă dintre cele trei variante 

cu  sprijinul  profesorului. 

 

 

Etape 

lecție 
Obiective operaționale Conținutul lecției 

Strategii didactice 

Itemi de evaluare Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Moment 

organiza

toric; 

 Asigurarea condițiilor 

optime pentru 

desfășurarea lecției 

(așezarea mobilierului; 

pregătirea materialelor 

necesare; menținerea 

climatului afectiv – 

emoțional, a ordinii și 

disciplinei). 

   

Captare

a 

atenției; 

 Profesorul stimulează 

interesul elevilor pentru 

activitate prin prezentarea 

unui cântec. Elevii vor fi 

îndrumați de profesor să 

recunoască cântecul și 

cine îl interpretează, apoi  

Olaf îi va vizita. 

 Observația  

Răspunsuri 

la întrebări, 

dialog 

Olaf – 

jucărie pluș 

(anexa 2) 

Laptop, 

cântec de 

iarnă. 

 

Anunţar

ea temei 

și a 

obiectiv

elor 

activităț

 Profesorul le prezintă 

elevilor tema și 

obiectivele lecției. Elevii 

vor avea de realizat un 

colaj cu omul de zăpadă 

pentru a-i face prieteni noi 

Conversația  

Răspunsuri 

la întrebări 

Tablă, cretă, 

Olaf – 

jucărie pluș 

(anexa 2) 

 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

496 

 

ii; lui Olaf,.  

Reactua

lizarea 

cunoștin

țelor  

 Profesorul adresează 

întrebări elevilor cu 

privire la anotimpul iarna.  

Conversația 

Răspunsuri 

la întrebări  

 Anexa 1  

Antrena

rea 

elevilor 

în 

realizare

a 

activităț

ii; 

Demons

trația 

sau 

execuția

-model;  

O1.1. Să enumere părțile 

componente ale omului 

de zăpadă - Olaf. – 

obiectivul se consideră 

atins dacă elevii din  

grupa 1 enumeră 

independent părțile 

componente ale lui Olaf.  

O1.2. Să enumere părțile 

componente ale omului 

de zăpadă - Olaf. (după 

profesor). – obiectivul se 

consideră atins dacă 

elevii din  grupa 2 

enumeră cu ajutor părțile 

componente ale lui Olaf. 

 

O2.1. Să denumească 

materialele de lucru. – 

obiectivul se consideră 

atins dacă elevii din  

grupa 1 denumesc 

independent 5 din 6 

materiale.  

O2.2. Să denumească 

materialele de lucru 

după ghidarea 

profesorului - . 

obiectivul se consideră 

atins dacă elevii din  

grupa 2 denumesc 

independent 3 din 6 

Profesorul invită elevii să 

identifice și să 

denumească părțile 

componente ale omului de 

zăpadă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul le prezintă 

elevilor produsul finit și 

împarte elevilor 

materialele de lucru, apoi 

vor fi  

rugați să identifice 

materialele din care este 

confecționată lucrarea 

model.  

 

 

 

 

 

 

Conversația  

Răspunsul 

la întrebări  

Explorarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

Răspunsul 

la întrebări  

Explorarea 

Observația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olaf – 

jucărie pluș 

(anexa 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulajul 

model, 

Pahare, 

beteală, 

pioneze, 

scobitori, 

nas, bile, 

placă 

polistiren - 

Anexa 3  

 

 

 

 

 

I 1.1. Itemul este 

realizat dacă elevii 

din grupa 1 

identifică toate 

elementele 

componente ale 

omului de zăpadă.  

I 1.2. Itemul este 

realizat dacă elevii 

din grupa 2 

identifică  cel puțin 

jumătate din 

elementele 

componente ale 

omului de zăpadă 

cu ajutor din partea 

profesorului.  

I2.1. Itemul este 

realizat dacă elevii 

din  grupa 1 

denumesc 

independent 5 din 6 

materiale. 

I2.2. Itemul este 

realizat dacă elevii 

din  grupa 2 

denumesc 

independent 3 din 6 

materiale, iar pe 

restul după 

profesor. 
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materiale, iar pe restul 

după profesor. 

O3.1. Să respecte etapele 

de lucru utilizate în 

realizarea lucrării 

”Omul de zăpadă”.- 

obiectivul se consideră 

atins dacă elevii din  

grupa 1 vor preciza 3 din 

6 etape de lucru 

individual și restul cu 

ajutorul profesorului. 

O3.2. Să respecte etapele 

de lucru utilizate în 

realizarea lucrării 

”Omul de zăpadă”, la 

îndrumarea constantă a 

profesorului.. - 

obiectivul se consideră 

atins dacă elevii din  

grupa 2 vor preciza 

etapele de lucru sub 

indicațiile profesorului. 

 

 

Profesorul le prezintă 

elevilor etapele de lucru. 

Etapele de lucru rămân 

permanent afișate. 

Profesorul parcurge câte o 

etapă în realizarea 

modelului, observând și 

intervenind unde este 

nevoie de ajutorul 

acestuia. 

 

 

 

 

 

Profesorul prezintă 

criteriile de evaluare 

Se va insista pe stabilirea 

criteriilor după care va fi 

realizată evaluarea. 

 

 

Explicația  

Conversația  

 

Observarea 

Demonstraț

ia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

Conversația  

 

 

Etape de 

lucru - anexa 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5 – 

Criterii de 

evaluare 

 

 

I3.1. Itemul este 

realizat dacă elevii 

din  grupa 1 vor 

preciza 3 din 6 

etape de lucru 

individual și restul 

sub indicațiile 

profesorului. 

I3.2. Itemul este 

realizat dacă elevii 

din  grupa 2 vor 

preciza etapele de 

lucru sub indicațiile 

profesorului. 

 

Realizar

ea 

lucrării 

propuse; 

 

 

 

 

 

 

OPM1   Să asambleze 

lucrarea propriu zisă 

respectând etapele de 

lucru și folosind toate 

materialele sprijiniți în 

mică măsură de către 

profesor. - obiectivul se 

consideră atins dacă 

Elevii execută câteva 

exerciții pentru încălzirea 

mușchilor mici ai mâinii 

înainte de începerea 

activității iar apoi sunt 

invitați să înceapă lucrul. 

Realizarea lucrărilor de 

către elevi 

Fiecare elev va lucra 

independent având grijă 

să lucreze ordonat.  

Se urmărește realizarea 

lucrărilor pe etape, făcând 

observații asupra modului 

Exerciții de 

motricitate 

fină  

Demonstraț

ia 

 

Explicația  

Conversația  

Exercițiul 

Manipulare

a de obiecte  

Munca 

independen

tă 

 

 

 

 

Mulajul 

model, 

Anexa 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PM1  Itemul este 

atins dacă elevii din 

grupa 1 realizează 

lucrarea respectând 

etapele de lucru, 

folosind toate 

materialele 

necesare. 
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elevii din  grupa 1 

realizează lucrarea 

respectând etapele de 

lucru, folosind toate 

materialele necesare. 

OPM2   Să asambleze 

lucrarea propriu zisă 

respectând etapele de 

lucru și folosind toate 

materialele sprijiniți în 

mare măsură de către 

profesor. - obiectivul se 

consideră atins dacă 

elevii din  grupa 2 

realizează lucrarea 

respectând etapele de 

lucru, cu sprijinul 

profesorului, folosind 

toate materialele 

necesare. 

OA1. Să opteze pentru 

alegerea culorilor în 

cazul pălăriei și a  

fularului omului de 

zăpadă dintre cele trei 

variante. - obiectivul se 

consideră atins dacă 

elevii din  grupa 1 aleg 

individual propria 

variantă. 

OA2. Să opteze pentru 

alegerea culorilor în 

cazul pălăriei și a  

fularului omului de 

zăpadă dintre cele trei 

variante cu  sprijinul  

profesorului. - obiectivul 

în care lucrează elevii.  

Se va interveni cu 

explicații și asistență unde 

este necesar. 

Se va insista în timpul 

lucrului pe respectarea 

criteriilor stabilite 

anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul îndeamnă 

elevii să opteze pentru 

alegerea preferată cu 

privire la culoarea 

fularului și a pălăriei 

omului de zăpadă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

Exercițiul 

Manipulare

a de obiecte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4 

I.PM2 Itemul este 

atins dacă elevii din 

grupa 2 obiectivul 

se consideră atins 

dacă elevii din  

grupa 2 realizează 

lucrarea respectând 

etapele de lucru, cu 

sprijinul 

profesorului, 

folosind toate 

materialele 

necesare. 

 

 

 

 

 

 

 

I A1  Itemul este 

atins dacă elevii din 

grupa 1 aleg 

individual propria 

variantă. 

I A2  Itemul este 

atins dacă elevii din 

grupa 2 aleg cu 

ajutorul 

profesorului  o 

anumită culoare. 
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se consideră atins dacă 

elevii din  grupa 2 aleg 

cu ajutorul profesorului  

o anumită culoare. 

Evaluar

ea 

activităț

ii - 

aprecier

ea 

perform

anțelor 

elevilor; 

O 4.1 Să facă aprecieri 

asupra lucrărilor 

realizate conform 

criteriilor. - obiectivul se 

consideră atins dacă 

elevii din  grupa 1 

recunosc propria lucrare, 

evaluând mulajul după 3 

din 4 criterii de evaluare. 

O 4.2 Să facă aprecieri 

asupra lucrărilor 

realizate conform două 

criterii. - obiectivul se 

consideră atins dacă 

elevii din  grupa 2  

recunosc propria lucrare, 

evaluând mulajul după 

criteriile de evaluare cu 

sprijinul profesorului. 

Mulajele sunt așezate pe 

masă de către elevii, iar 

apoi sunt rugați să se 

autoevalueze conform 

criteriilor afișate. 

Profesorul evaluează dacă 

elevii au respectat etapele 

de lucru și au folosit toate 

materialele didactice 

necesare. 

 

Explicația 

Conversația 

Observația  

Aprecierea 

verbală 

Analiza 

produselor 

activității 

 

Lucrările 

elevilor 

Lucrarea 

model 

I4.1 Itemul este atins 

de elevii din grupa 

1 dacă recunosc 

propria lucrare, 

evaluând mulajul 

după 3 din 4 criterii 

de evaluare. 

I4.2  Itemul este atins 

de elevii din grupa 

2 dacă   recunosc 

propria lucrare, 

evaluând mulajul 

după criteriile de 

evaluare cu 

sprijinul 

profesorului. 

Încheier

ea 

activităț

ii. 

 Este apreciată activitatea 

elevilor de către profesor 

și li se va da o surpriză. 

 Șosete cu 

oameni de 

zăpadă și un 

om de 

zăpadă din 

ciocolată. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Profesor, Bădescu Oana-Marilena 

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”, Pitești, Jud. Argeș 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 

specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare 

mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă 

toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai 

ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de 

învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-

învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții 

publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi 

tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților 

extrașcolare: 

- înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare 

specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.); 

- au rol complementar celui al școlii; 

- dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare reprezintă un 

element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

- oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu formator 

mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei 

înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au un impact 

pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale. Un studiu al lui J. 

Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de 

participare, astfel: 

- participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și performanțelor 

școlare; 

- participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să urmeze o școală superioară 

(nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

- participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la acest tip de 

activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor 
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de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, 

diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de 

formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de 

independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu partea 

practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a 

aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 

organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice 

temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de cadrul 

didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea 

activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 

cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor 

personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de 

însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul decizional, 

realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne 

permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori) 

Bibliografie: 

1. Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire, Editura 

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 

2. Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 

3. Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007. 
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII 

ELEVILOR 

Prof. Sanda Ana-Maria 

Liceul Thnologic Topoloveni, Argeș 

 

 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu 

ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”  

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 

 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi extracurriculare 

ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de elevi, a relaţiilor creative, 

astfel dascălul  putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, totodată atrăgându-i și pe elevi în demersul 

educativ. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a profesorilor  în scopul modelării întregii 

activități psihice a școlarilor  și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care ei trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, urmăresc 

lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul în dezvoltarea  viaţii 

sociale, încarcă timpul liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie 

să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități,  elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se autodisciplinează învață 

să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea și să-i pregătească pentru viață. 

În ultimul timp, 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 învățăceilor. În şcoala contemporană,  

o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde 

de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în 

acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate.  

În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 

completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii 

şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, 

la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate 

cu o structură parte, diferită de clasica metodă de predare-invăţare.  

O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale 

şi facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă în educaţia tradiţională, 

indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative 

exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintesc : taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, 

atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  
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Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu 

lumeaminunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil înmajoritatea 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 sau nu, asupra dezvoltării elevilor 

 Copiii pot fi stimulaţi şi își pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese 

de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  

prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă,toleranţă faţă de ideile 

noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul  însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în 

atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a 

participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 

educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă și  cultură. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 

ideile noi,capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 

posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 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 situaţiei declanşează anumite sentimente. O mai mare 

contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin 

personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie săcuprindă 

masa de copii. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, aduc bucurie, 

facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 

operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin 

faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

 Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 

dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal -pregătirea copilului pentru viaţă. 

Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, 

de modul creator deabordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 

elevi . 

Așadar, activitățile extracurriculare au un rol semnificativ în dezvoltarea personalității elevilor, ele contribuie 

la imprimarea unor sentimente pozitive și  îmbogățesc sufletul și intelectul școlarilor. 
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MODALITATI DE PROMOVARE SI PASTRARE A DATINILOR, OBICEIURILOR SI A  

TRADITIILOR LOCALE,PRECUM SI A RESPECTULUI FATA DE VALORILE 

UMANE, MATERIALE SI SPIRITUALE,  

IN ORELE DE CURS SI ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE 

  
                                                       Prof.pentru învăţământul primar, 

MUNTEANU IONELA CARMEN 

Şcoala Gimnazială “Ion Murgeanu”,Zorleni, judetul Vaslui 

 
 

,,În cultură nimic nu trebuie pierdut , 

 totul trebuie transmis şi reînoit “ 
 

                                                                                                         Constantin Noica            

 
        “Nimic nu-i mai frumos, mai nobil,decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, de călăuză a celor 

mai curate şi mai pline de energie mlădiţe”(D. Almas).Să-i învăţăm pe copii să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi 

tradiţiile în care s-au născut, să-i învăţăm să iubească meleagurile natale, portul românesc şi pe români.Să le sădim în 

suflet aceste elemente definitorii ale identităţii neamului românesc fară de care nu am mai putea şti de unde venim şi 

cine suntem de fapt noi românii pe acest pământ.Să-i ajutăm pe copii să înţeleagă imensitatea tezaurului nostru 

folcloric în care arta populară românească este o minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai mare intensitate 

frumuseţea României, istoria şi mai ales sufletul neamului, a orasului in care locuiesc. 

   Atunci cand vine vorba de traditii,obiceiuri si datini,activitatea desfasurata la grupa implica o gama variata de 

modalitati de promovare si pastrare a acestora,timp indelungat, precum si materiale didactice demonstrative sau 

explicative variate.Se impune, pentru inceput, o prezentare a orasului in care locuiesc .La nivelul varstei prescolare 

informatia este cat mai simplu expusa pentru a putea fi asimilata de tanara generatie care porneste pe acest drum,dificil 

de multe ori,si anume cunoastera si pregatirea pentru viata. 

         În calitate de educatori suntem obligaţi să facem din creaţia noastră populară o carte de vizită cu care să batem la 

porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fara îndoială oriunde în lume.În furtunile veacului, obiceiurile 

şi tradiţiile strămoşeşti au rămas neclintite păstrând valori autentice ale culturii populare tradiţionale.Copiii se lasă 

îndrumaţi şi pot fi modelaţi în aşa fel încât pe fondul lor afectiv să se aşeze elementele cunoaşterii artistice care vor 

imprima gândirii lor anumite nuanţe, ce vor îmbogăţi substanţa viitoarei activităţi individuale şi sociale.Începând cu 

obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viaţa poporului, continuând cu frumoasele costume pe care le 

îmbracă în aceste împrejurări şi terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite de la aceste datini, izvorul lor 

este nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou. 

        In activitatile la clasa facem cunsocute copiilor traditiile stramosesti prin intermediul lecturilor dupa imagini, 

convorbiri dar si prin serbarile pe care le desfasuram cu elevii cu prilejul diferitelor sarbatori{Craciun,Pasti,etc}.  

Şezătorile constituie un mijloc complex de educaţie, deoarece îi familiarizează pe copii cu unele elemente de 

folclor, contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru tradi-ţiile populare,  le dezvoltă dragostea pentru frumos, 

pentru armonie, le cultivă rabdarea, stăpânirea de sine, spiritual de echipă. Datinile şi obiceiurile populare ne 

reprezintă si cons-tituie o adevarată,, valută’’ a ţării noastre, apreciată în lume, fapt care determină dorinţa de a 

cunoaşte frumuseţea si naturaleţea obiceiurilor, a folclorului  autentic, a portului popular şi a graiului local. De 
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asemenea au rolul de cunoaştere de către copii a specificului zonei si a frumuseţilor din jur. Pentru a şti cine 

este,copilul trebuie să înveţe cine a fost prin strămoşii săi,să-şi cunoască rădăcinile adânc înfipte în satul românesc. 

       Un alt pas in promovarea traditiilor locale a fost să delimitam în clasă  un „ colt folcloric”, pe care l-am 

amenajat împreună cu elevii. Acestia s-au alaturat efortului nostru si i-au rugat si pe parinti sau bunici sa le procure 

obiecte. Astfel am reusit sa dotam „ coltul folcloric cu o furca de ţesut şi lână ”, cu vase din pamant specifice zonei 

moldoveneşti – strachina, ulcior, cana, farfurie, cu linguri si furculite din lemn. Unele dintre aceste obiecte le-am pus 

la îndemână copiilor, şi pe care i-au insirat pe aceştia în realizarea unor lucrări artistico-plastice, străduindu-se să redea 

modelele decorative pe care le-au văzut. 

     Bineînţeles ca  şi activitatile extracuriculare joaca la randul lor un rol important in încercarea noastra de a le 

cultiva copiilor sentimente pozitive faţă de bogăiile şi frumuseţile satului în care se dezvoltă şi mai ales se formează ca 

individ, păstrător de tradiţii şi obice-iuri.  

La început am admirat costumul popular specific zonei cuprinzând în alcătuirea sa informaţii despre trecutul 

istoric. Am atras atenţia copiilor la vechimea acestor costume, a-poi am denumit fiecare piesă în parte. . În continuare 

le-am spus că în urmă cu foarte mulţi ani fiecare om avea mai multe costume populare, deoarece îmbrăcămintea era 

diferită de ce de azi .Erau costume de sărbătoare, pe care le îmbrăcau la biserică şi la joc. Hainele de sărbătoare erau 

cu mai multe modele. Croiala, alcătuirea,cromatica pieselor de port ilustrează gustul, concepţia despre frumos a 

comunităţii. Toate aceste lucruri le-am explicat copiilor pe înţelesul lor. Ceea ce i-a impresionat foarte mult a fost 

atunci, când au auzit, că şi copiii purtau zilnic costume populare nu numai la serbare ca şi ei. Am discutat importan-ţa 

diferitelor unelte şi obiecte de uz caznic: băzboiul de ţesut, oale de lut,căni de lut.   

              Arta noastră populară,manifestată-sub toate aspectele ei,prezintă o bogăţie de comori-izvorul lor nesecat 

pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou cum spunea Anton Pann: 

 ,,De la lume adunate 

   Şi-napoi la lume date.’’ 

 Astăzi, mai mult ca oricând,avem posibilitatea să îndrumăm copiii să cunoască şi să redea obiceiuri 

românesti,să respecte tradiţii ale românilor. În acest mod vom putea creşte şi educa copiii în spiritul virtuţilor 

strămoşeşti,pentru a deveni buni creştini şi buni români. 

 Sărbătorile de iarnă au însemnat posibilitatea lărgirii orizontului spiritual al elevilor şi ciltivarea receptivităţii 

şi sensibilităţii,a trăirilor afective şi emoţionale.Perioada premer-gătoare acestora, respectiv Postul Crăciunului a 

însemnat informarea şi familiarizarea copi-ilor cu ceea ce înseamnă Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza.Perioada aceasta 

a fost propice pregătirii serbărilor de Crăciun. Un alt aspect al cunoaşterii tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă a însemnat 

colindatul pe la diverse instituţii din sat, unde copiii au primit daruri. 

 

      Moştenirea pe care o avem trebuie dusă mai departe de preşcolari şi elevii pe care îi creştem şi –i educăm 

pentru că un popor trăieşte prin ceea ce lasă fiilor săi. Este bine să cunoaştem şi să transmitem copiilor măcar un strop 

din ceea ce a creat omul simplu de la ţară cu iscusinţa minţii şi cu căldura sufletului său,pentru a şti copiii de mici cine 

sunt şi de unde se trag. 

 ,,Izvorul neamului meu e ţăranul român’’. N. Iorga 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN POTENȚAREA DEZVOLTĂRII 

COPILULUI 

 

Miulescu Tatiana 

Prof. învățământ preșcolar 

Grădinița nr. 271, sector 5, București 

 

 

Activitățile extracurriculare sunt definite ca activități supravegheate de adulți, care nu au legătură cu 

curriculumul pentru educație timpurie și oferă oportunități pentru copii să facă parte dintr-un grup după orele de 

grădiniță/școală. Activitățile extracurriculare pot juca un rol influent în viața unui copil. Mai multe lecții de viață sunt 

învățate în afara școlii prin aceste activități. Copiii care participă la activități extracurriculare au adesea realizări 

academice mai bune, obțin un punctaj mai mare la teste, frecventează mai des școala, au mai multe oportunități de 

socializare, au o mai mare stimă de sine și au o mai bună legătură cu instituția școlară. Participanții la activități 

extrașcolare învață adesea abilități precum munca în echipă, leadership și managementul timpului pe care poate nu le 

pot învață în clasă. Deoarece majoritatea programelor după școală solicită participantului să aibă un anumit tip de 

comportament, aceștia sunt adesea mai puțin susceptibili să se implice în comportamente riscante. 

Impactul pozitiv al activităților extracurriculare poate fi observat în multe programe oferite, inclusiv atletism, 

arte și programe după grădiniță/școală. Această participare presupune îndrumare din partea adulților, mentorilor sau 

modelelor de rol și suport academic. Unele activități extracurriculare au contracte pe care participanții trebuie să le 

urmeze pentru a rămâne înscriși. Acest lucru îi ajută pe copii în mod academic, deoarece ei pot colabora și se pot ajuta 

reciproc. Copiii care sunt implicați într-o activitate extracurriculară raportează că au mai mulți prieteni și mai multe 

oportunități de socializare decât cei care nu participă la activități extracurriculare (Blomfield & Barber, 2010). 

Există multe efecte pozitive pentru copiii care participă la activități extracurriculare.  

Cu toate acestea, există și unele efecte negative potențiale ale participării la activități extracurriculare. Reeves 

(2008) a sugerat că unii părinți și profesori s-ar putea teme că elevii își pot pierde concentrarea asupra realizărilor 

academice atunci când devin prea investiți în activități extracurriculare. Atletismul, repetițiile și întâlnirile pot limita 

doar timpul liber al unui copil pentru a lucra pentru școală. De asemenea, elevii care sunt prea implicați pot obosi mai 

ușor, ceea ce poate duce la petrecerea a mai puțin timp pentru progresul academic. În plus, nivelul mare de angajament 

poate afecta elevul emoțional și fizic, ceea ce ar putea duce la stres și oboseală. Un alt impact potențial negativ al 

activităților extracurriculare este avantajul neloial pentru cei cu un statut economic mai ridicat. Elevii care provin dintr-

un statut socioeconomic mai scăzut pot dori să participe la activități extracurriculare, dar nu pot susține costurile 

echipamentului, transportului către și din sesiunile de practică și ale altor taxe care se pot aplica. Aceste greutăți 

economice pot aduce dezamăgire și frustrare elevului, sau chiar ar putea exclude unii din a încerca să participe la astfel 

de activități.  

În toate activitățile după școală, există o persoană adultă responsabilă, indiferent dacă este părinte, profesor sau 

director. Aceste persoane ar trebui să fie modele pozitive și mentori. Din păcate, în realitate, nu toate figurile adulților 

servesc în mod eficient acest scop. Unii mentori nu au abilități de conducere, ceea ce poate duce la nerespectarea 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

512 

 

regulilor sportului respectiv. Supravegherea slabă a adulților îi poate determina pe elevi să renunțe sau să experimenteze 

sentimente negative față de activitate, colegi de echipă sau chiar antrenor. 

Participarea la activități extracurriculare este importantă, în special în anii de școală gimnazială. Adolescenții 

încep să ia propriile decizii cu privire la modul de petrecere a timpului după școală și a persoanelor cu care se înconjoară. 

Acești colegi adesea influențează deciziile elevilor, de aceea este important să se încurajeze elevii să se asocieze cu alți 

elevi responsabili și productivi. Aceasta ridică o întrebare importantă - cum pot educatorii să motiveze elevii să participe 

la activități extracurriculare? Elevii sunt adesea motivați de încurajarea pe care o primesc de la profesorii, colegii și 

părinții lor. Mai important, educatorii ar trebui să se axeze pe încurajarea elevilor cu rezultate slabe și a acelora cu cerințe 

educaționale speciale să participe la activități extracurriculare. Elevii cu cerințe educaționale speciale și cei din sălile de 

clasă incluzive au o posibilitate limitată de a se angaja în activități cu alți elevi. În fiecare zi sunt înconjurați de același 

grup de colegi. Participarea la activități extracurriculare oferă un context unic pentru dezvoltarea relațiilor cu semeni 

diferiți și aparținând unui grup (Fredericks & Eccles, 2008).  

Elevii care participă la activități extracurriculare au o legătură școlară mai mare și realizări academice (Akos, 

2006). Studenții care s-au distanțat de școala lor s-ar putea să nu cunoască unele dintre oportunitățile extracurriculare 

care le sunt oferite. Separarea poate face ca elevii să simtă că nu fac parte din comunitatea școlii lor. Educatorii pot 

contribui la creșterea implicării atunci când comunică cu părinții și elevii pentru a-i încuraja să participe la activități 

extracurriculare, să-i transporte pe elevi la activități extracurriculare, să ofere sprijin sau supraveghere elevilor în 

activități extracurriculare, să se asigure că elevii participă în activitățile școlare existente în care și-au exprimat interesul, 

sponsorizează un club școlar existent, deschis tuturor elevilor și / sau creează un nou club școlar care include studenți 

cu cerințe educaționale speciale. 

Este important ca profesorii să înțeleagă importanța implicării în activități extracurriculare, deoarece elevii pot 

beneficia de pe urma aparținerii unui grup, în special unii dintre elevii cu nivel academic scăzut. Acești elevi pot să nu 

cunoască toate oportunitățile care există la școala lor; profesorii trebuie să devină informați cu privire la unele programe 

pe care le-ar putea promova elevilor lor. Studenții care au avut oportunități limitate de luare a alegerilor și care nu au 

abilități puternice de autodeterminare pot avea nevoie de încurajare semnificativă pentru a explora interesele lor 

potențiale și a se conecta la activități exterioare. 

Gilman (2004) a discutat despre conceptul de activități extracurriculare structurate ca strategie pentru școli de 

a construi reziliența, de a sprijini comportamentul pro-social, de a oferi oportunități de implicare cu școala și activități 

conexe și de a oferi performanță academică constructivă și creștere în starea de bine subiectivă. Una dintre metodele 

discutate a fost încercarea de a stabili o identitate școlară pentru elevi. Elevii care se identifică cu școlile au un sentiment 

interiorizat de apartenență, fac parte, în mod evident, din mediul școlar, iar școala constituie o parte importantă din 

propria lor experiență. Activitățile extracurriculare structurate pot ajuta la dezvoltarea unui sentiment de identificare cu 

școala și comunitatea. Participarea la astfel de activități poate fi importantă pentru elevii care riscă să renunțe la școală, 

deoarece acești elevi nu sunt susceptibili să se identifice cu școala lor sau cu valorile și normele pe care le încurajează. 
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VALENȚELE FORMATIVE ALE ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ASUPRA DEZVOLTĂRII 

PERSONALITĂȚII COPIILOR DE VÂRSTĂ  PREȘCOLARĂ 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. MOSCAL CORINA 

GRĂDINIȚA P.P. ,,PITICOT”, ARAD 

 

Învățământul preșcolar românesc își organizează activitatea pe baza politicilor privind educația la nivel 

preșcolar și anume pe baza curriculumului educațional preșcolar. În sens larg, curriculum-ul desemnează ansamblul 

experiențelor de învățare prin care trece copilul pe parcursul școlarizării, iar în sens restrâns curriculum-ul reprezintă 

ansamblul documentelor școlare care reglementează desfășurarea activității preșcolare14. 

        Modernizarea și perfecționarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităților școlare cu 

activitățile extrașcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valențe formative, deoarece acestea permit manifestarea 

creativității și imaginației copilului preșcolar. Datoria educatoarelor, care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i 

implica pe copii în diverse activității care să coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste activități care-i motivează și le 

atrag interesul de a participa cu plăcere sunt activitățile extra-curriculare. 

Astfel se impun activitățile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa școlară ci de copii,conform intereselor și 

dorințelor lor. De cele mai multe ori conținutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce și-au însușit 

copiii în cadrul activităților didactice. De exemplu, în cadrul activităților din domeniul științe, la activitățile de 

cunoaștere a mediului după ce copiii au observat pe planșe anumite animale domestice sau sălbatice se poate propune o 

activitate extracurriculară- vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-și fixa și îmbunătății cunoștințele legate de 

aceste animale. 

Activitățile extrașcolare sunt activități de învățare, dar și de relaxare realizate la grupă și urmăresc îmbogățirea 

informațiilor primite în cadrul activității didactice, cultivă interesul pentru desfășurarea anumitor domenii, atrag copilul 

la integrarea în viața socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut și util, contribuind în felul acesta la formarea 

personalității copilului. De aceea, grădinița trebuie să ofere diverse astfel de activități pentru ai atrage pe copii. 

Dintre aceste activități putem exemplifica: plimbări, ieșiri în natură, excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, 

concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe, parteneriate educaționale și de voluntariat pe diferite 

teme, etc. 

Prezint mai jos un model de planificare a activităților extrașcolare, propuse pe parcursul unui an școlar.  

 

 

 

 

 

 

 
14Kelemen Gabriela, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Editura Universității ,,Aurel Vlaicu’’,p.145, Arad 2010 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 AN ȘCOLAR 2019 -  2020 

 

 

 

PROIECT : “ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC ÎNTR-UN MEDIU CURAT” 

OBIECTIVE: 

Să discute despre cele observate în mediul apropiat;  

Să efectueze experienţe simple privind apa, aerul, solul, plantele;  

Să participe la plimbări, vizite şi excursii pentru a observa consecinţele poluării;  

Să recunoască deşeurile;  

Să participe direct la acţiuni de igienizare a mediului;  

Să grupeze imagini după modelul: „Aşa DA”, „Aşa NU”.  

Să recunoască pe diferite ambalaje semnele convenţionale ale reciclării;  

Nr. 

Crt. 

Acțiuni  propuse Resurse umane Termen 

 

1. “Să ne înfrumuseţăm curtea grădiniţei!”-plantare flori 

de toamnă 

-copiii tuturor grupelor  

-educatoare 

-director 

-părinţi 

Septembrie 2019 

 

2. ,,Toamna și bogățiile ei!” – realizarea unui colț tematic 

în grădiniță   

 

 

-copiii tuturor grupelor  

-educatoare 

-director 

-parinti 

Octombrie 2019 

 

 

3. “Ziua Planetei Pământ” 

Concurs  de cunoștințe generale despre planeta noastră 

între grupele mari  

-copiii grupelor mari 

-educatoare 

-director 

-părinți 

 Aprilie 2020 

 

4. 

 

 

,,Ziua Mondială a Mediului"-acțiune de ecologizare a 

Pădurii Ceala 

-copiii grupelelor mari   

-parinti, 

-director 

- educatoare 

Iunie  2020 

 

 

PROIECT : “ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC SĂNATOS” 

OBIECTVE :     

Să cunoască premisele unei vieți  sănatoase 

Să cunoasacă alimentele sănatoase; 

Să își dezvolte deprinderi de igiena si prevenirea bolilor cauzate de lipsa normelor igienă 

Nr.crt Acțiuni propuse 

 

Resurse umane Termen 

1.1. “Ziua Mondială a Animalelor” 

excursie la Grădina  Zoologică Timișoara 

-copiii grupelelor mari și 

mijlocii 

-educatoare 

-asistenta medicală 

Octombrie 2019 
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2. “Săptămâna fructelor si legumelor donate” 

- acțiune de voluntariat 

-copiii tuturor grupelor  

-educatoare 

-director 

- parinti 

Noiembrie 2019 

 

3. “ABC-ul alimentelor”: 

-alimentația rațională a copiilor preşcolari 

-copiii grupei mijlocii 

-asistenta medicală 

-educatoare 

Martie 2020 

 

4.  “Ziua Mondială a Sănătăţii” 

-concurs pe teme sanitare 

 

-copiii grupelor mari 

-educatoarele 

-asistenta medicală 

Aprilie  2020 

 

 

PROIECT: “ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ MĂ COMPORT CIVILIZAT!” 

OBIECTIVE: 

Să cunoască și asume notiuni privind: 

-drepturile copiilor; 

  -toleranța si ajutorul mutual; 

    -societatea democratica. 

Nr. 

crt. 

Acțiuni propuse Resurse umane Termen 

1. “Cum ne comportăm la grădiniță, acasă, pe stradă?” 

- discuţii pe această temă 

-copiii tuturor 

grupelelor 

-educatoare 

-director 

Octombrie 2019 

 

2.  

“Nu ne jucam cu focul!”- vizită la ISU Arad 

-copiii grupelor mari și 

mijlocii 

-educatoare 

-personalul ISU Arad 

Februarie 2020 

 

 

PROIECT : “EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” 

OBIECTIVE: 

Să cunoască semnele de circulație 

Să cunoască culorile semaforului 

Să cunoască activitatea agentului de poliție 

Nr. 

crt. 

Acțiuni propuse Resurse umane Termen  

Cine Raspunde? 

1. “Micii pietoni”  -actiune practică 

 

-copiii grupelor mari 

-educatoare 

-un agent de poliție 

Octombrie 2019 

 

2. “Polițiștii-prietenii copiilor”- participare la activitățile 

demonstrative organizate de IPJ Arad 

 

-copiii grupelor mari 

-educatoare 

-agenți de poliție 

Martie 2020 

 

 

PROIECT: “EDUCAȚIE PRIN SPORT 

OBIECTIVE: 

Să cunoască importanța mișcarii fizice 

Să manifeste interes pentru activităție sportive 

Nr. Acțiuni propuse Resurse umane Termen 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

517 

 

crt. Cine raspunde? 

1. Întreceri sportive  - in curtea grădiniței 

 

-copiii tuturor grupelor 

-educatoare 

-părinți 

-asistenta medicală 

Octombrie 2019 

 

2. “Ziua Internațională a Copilului” 

-participare la concursul de biciclete, trotinete, desene 

pe asfalt 

-copiii tuturor grupelor   

-director 

-educatoare 

-asistenta medicală 

 Iunie 2020 

 

 

 

PROIECT: “TRĂIM ÎN SPAȚIUL ROMĂNESC” 

OBIECTIVE: 

Să cunoască spațiului tradițional românesc; 

Să participe la conservarea identității naționale; 

Nr.crt

. 

Acțiuni propuse Resurse umane Termen 

Cine raspunde? 

1. “Serbarea Pomului de Crăciun” 

-spectacole, dansuri populare, șezători, datini, obiceiuri. 

-copiii tuturor grupelor 

-educatoare 

-director 

Decembrie 2019 

 

2. ,,Eminescu-marele nostru poet”-program astistic  -copiii grupelor mari 

-educatoare 

-director 

Ianuarie 2020 

 

3. “Ziua mamei” 

-acțiuni demonstrative, serbări dedicate zilei de 8 Martie 

 

-copiii tuturor grupelor 

-educatoare 

-parintii 

Martie 2020 

 

4. “Sa mergem in excursie” 

-excursie la Parcul Dendrologic Macea, jud. Arad 

-prescolarii 

-educatoare 

-director 

-asistenta medicală 

Mai  2020 
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IMPORTANȚA  INSTRUMENTELOR MASS-MEDIA ÎN PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA LIMBII ENGLEZE 

Profesor Roman Adina 

Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Onești 

 

Mass-media desemnează ansamblul mijloacelor și modalităților tehnice moderne de informare și influențare a 

opiniei publice, cuprinzând radioul, televiziunea, presa scrisă (ziarul, revista), internetul. În medie, oamenii petrec mai 

mult timp în fiecare zi cu mijloacele media decât fără ele. În societatea de astăzi, instrumentele media sunt la îndemâna 

noastră, gata sa ne informeze chiar de la primele ore ale zilei.  

Cum pot influența mijloacele media predarea si învățarea limbii engleze?  

• utilizate în multe activități didactice, sunt mult mai eficiente decât manualele școlare;    

• satisfac diferite tipuri de nevoi ale elevilor; 

• încurajează elevii să studieze limba engleză intr-un mod distractiv;       

• oferă o conexiune cu limba engleză autentică 

Ziarele  oferă o sursă autentică si valoroasă de engleză scrisă devenită din ce in ce mai  eficientă în progresul 

lingvistic dobândit de elevi. Ele prezintă o diversitate de evenimente ce au legatură cu viața reală  motivând și stimulând 

interesul elevilor de a învăța limba engleză. Utilizarea acestora în cadrul orelor de limba engleză oferă profesorului  o 

gamă variată de resurse autentice care pot fi folosite în dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor. 

Lecturarea revistelor la orele de limba engleză constituie un avantaj pedagogic stimulând  creșterea interesului 

elevilor  pentru această  disciplină; folosirea acestor suporturi didactice de către profesor ajută elevii să-și descopere 

propriile interese și priceperi. Un profesor talentat își poate provoca elevii prin implicarea lor în diferite activități 

amuzante folosind articole , editoriale și reportaje din reviste variate. Revistele sunt instrumentele media perfecte, menite 

să le dezvolte elevilor competențe diverse și să stimuleze interesul acestora pentru societatea și cultura engleză.  

Folosirea imaginii video în predarea limbii engleze îi provoacă pe elevi să descopere limba engleză prin 

îmbinarea între imagine si sunet . Ceea ce văd și aud încurajează elevii să folosească din ce in ce mai mult engleza în 

conversații, dezbateri, exprimarea propriilor opinii atât la școală cât și în afara acesteia; imaginea video înseamnă sprijin 

vizual pentru învățarea și aprofundarea limbii străine. Televiziunea lărgește orizontul învățării prin faptul că o varietate 

de oameni folosesc limba engleză in diferite situații având obiective diferite. 

Avantajele utilizării instrumentelor media:  

• media reprezintă o  provocare pentru toate stilurile de învățare: vizual, kinestetic și auditiv; 

• aprofundează gândirea critică; 

• elevii se simt relaxați, atenți și interesați de subiectele propuse și totodată antrenați și implicați în procesul de 

învățare;  

• mass media oferă divertisment în sala de clasă creând o atmosferă comfortabilă;  

• elevii au șansa de a pune în practică limba engleză folosindu-se de materiale autentice.  

Dezavantaje: 

• utilizarea media în mod repetat poate afecta potențialul creativ al elevilor;  
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• elevii mai bine pregătiți răspund pozitiv la impactul cu mass media în timp ce elevii mai puțin pregătiți se pot 

simți ignorați sau plictisiți. 

Mass media  este și va fi întotdeauna considerată  o sursă valoroasă și autentică în predarea unei  limbi străine 

deoarece oferă elevului motivația  de care acesta are nevoie pentru învățarea  limbii engleze. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Prof. Mărgărit Verginica-Marinela, Colegiul Auto “Traian Vuia”, Tg-Jiu 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 

specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare 

mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă 

toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai 

ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de 

învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-învățare. 

Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, 

la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi 

tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților 

extrașcolare: 

• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare 

specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.); 

• au rol complementar celui al școlii; 

• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare reprezintă un 

element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează  capital social și uman, constituie un mediu formator mai 

atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși 

prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au un impact 

pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale. Un studiu al lui J. 

Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de 

participare, astfel: 

• participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și 

performanțelor școlare; 

• participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să urmeze o școală 

superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
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• participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor participanți 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu partea 

practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a 

aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 

organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de cadrul 

didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea 

activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 

cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor 

personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de 

însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul decizional, 

realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu 

ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori) 

 Am să descriu, mai jos, câteva activitati extraşcolare. 

Serbarea, ca activitate extraşcolară, este forma interpretativă cea mai cunoscută, care constă în prezentarea 

formaţiilor artistice ale grupei/clasei/şcolii - solişti, dansatori, recitatori - având ca scop evidenţierea globală a unor 

cunoştinte acumulate în procesul instructiv-educativ şi valorizarea acestora cu ocazia unor evenimente sociale, istorice, 

culturale sau religioase. 

Alături de alte activităţi extraşcolare (excursii, drumeţii, vizite, concursuri), serbarea are un efect pozitiv asupra 

copiilor. Acest gen de activitate are darul de a sensibiliza copiii, de a le deschide un orizont larg spre frumos, spre 

respectul pentru artă şi creaţie, îi dezvoltă din punct de vedere spiritual, le produce emoţii estetice şi bucurie.Serbările 

dobândesc multiple valenţe educative dacă sunt organizate în concordanţă cu activităţile instructiv-educative din planul 

de învăţământ, ele fiind o încununare a rezultatelor şi o personalizare a cunoştinţelor acumulate. Ele trebuie să aibă, în 

primul rând, un rol formativ, să valorifice pe diverse planuri toate capacităţile copiilor: intelectuale, afectiv-morale. 

Serbările contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere şi la aprofundarea cunoştinţelor, iar conţinutul lor 

cultivă şi produce sentimente şi emoţii. 

            Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile 

nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi că un act de ridicare a nivelului cultură 
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           Valențele formative ale excursiilor și drumețiilor se extind asupra tuturor comportamentelor, îmbogățind sfera 

informațională, declanșând trăiri afective și oferind condiții prielnice exersării conduitei moral-civice a copiilor. Specific 

acestor activități este faptul că oferă posibilități mai largi de cunoaștere directă a  realității, stimulează spiritul de 

inițiativa și dispune de o încărcătură afectivă puternică. 

           Organizarea excursiilor și a drumețiilor presupune o mare răspundere din partea conducătorilor de grup. Trebuie 

să se aibă în vedere conținutul, obiectivele urmărite, alegerea perioadei potrivite, a modului de desfășurare și finalizare, 

urmărind și deprinderea Grijă față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de 

respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, 

voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari și recunoaștere a aptitudiniloropiilor de a participa la acest fel 

de activități.  

Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în școlilor, ci și prin activităţi extracurricular. 

Acest lucru își propune și programul de o săptămână „ Scoala altfel”. 

Scopul acestui program este implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în activități care 

să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în 

diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, 

în contexte nonformale. 

Programul „ Școala altfel’’  propune un alt mod de a pregăti copiii pentru  lume,într-un mod practic, creativ, 

inovator, care să-i implice pe copii în activităţi deosebite și interesante pentru ei. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de 

formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai 

accesibili  sufletelor acestora 
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FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPIILOR CU CES PRIN ACTIVITĂŢI 

EXTRACURRICULARE 

 

Învățător-educator, PLĂVEȚ CLAUDIA 

C.S.E.I. ,,Constantin Pufan ,, Drobeta Turnu Severin 

Educaţia cerinţelor speciale (CES) denumită în prezent educaţie incluzivă – componentă a paradigmei educaţie 

pentru toţi – proiectează un nou tip de şcoală:  comprehensivă (cuprinzătoare, care nu selectează şi nu exclude), care 

realizează co-educatia, este deschisă, toleranţă, prietenoasă şi democratică, naturală prin eterogenitatea ei care îi 

valorizează şi integrează pe toţi copiii, adaptându-se la diversitatea de cerinţe educaţionale, la particularităţile de învăţare 

şi dezvoltare ale fiecărui copil.   Este acceptată în prezent noţiunea de „CES” care desemnează necesităţile 

educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei speciale, necesităţile care solicită o şcolarizare adaptată 

particularităţilor individuale şi / sau caracteristice unei deficienţe precum şi o intervenţie specifică, prin reabilitare/ 

recuperare corespunzătoare. 

Indiferent de tipul de educaţie: specială, integrată / incluzivă sau de conceptele utilizate, problema personalităţii 

elevului trebuie să ocupe locul principal. Acţiunea educativă cea mai bună este aceea „care modelează eul”, permiţând 

deficienţilor mintali învăţarea realităţii sociale, pentru că ei se vor integra în realitatea socială normală. Ca urmare, 

profesorul trebuie să sensibilizeze în elevi propriul „eu”, conştiinţa posibilităţilor, capacitatea de a lua decizii, de a fi 

stăpâni pe ei.                                               Acest lucru  se poate realiza nu numai prin activităţi 

educative şcolare, ci şi prin activităţi extracurriculare. Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a 

acestor tipuri de activităţi în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor 

pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai uşor socializarea 

copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive 

şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit 

contactul direct cu realitatea socială.  

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea; sporirea interesului de cunoaştere a frumuseţilor naturale 

şi de patrimoniu; formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui 

comportament ecologic adecvat.  

Concursurile cu tematică diferită (sportive, cultural-artistice, pe discipline de studiu, etc.) dezvoltă la elevii cu 

CES, spiritul de competitie, de echipă, îi mobilizează la cooperare şi le dezvoltă încrederea în forţele proprii.                                                                                                                      

   Desfăşurarea de competiţii între elevii cu CES şi cei din şcolile de masă facilitează depăşirea 

sentimentului de marginalizare şi permite valorizarea potenţialului aptitudinal al copiilor cu deficit de intelect.  

Participarea copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de referinţă, jaloane care-i duc spre 

autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat propria sa identitate, rostul său în lume. Serbările 

de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit socializarea şi valorizarea acestor copii. 

Terapia prin teatru nu vindecă deficienţa, dar schimbând mediul pentru copil, efectul deficienţei este mai puţin 

evident. Experienţă practică a şcolii noastre privind parteneriatul cu C.S.E.I  ,,P.P.Neveanu,, –Timișoara  precum şi 
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participarea formaţiei de teatru a unităţii la „Festivalul concurs internațional ,,Cu mască, fara mască” a demonstrat că 

arterapia creează la elevii cu dizabilităţi, puternice emoţii şi sentimente, dezvoltă autonomia personală şi favorizează 

socializarea.                        Pus în situaţia de a practica o diversitate de comportamente, de a se transpune 

în „pielea” unor personaje, copilului i se solicită un anumit mod de comportare, i se oferă prilejul de a acţiona efectiv 

pe baza unor reguli de comportare civilizată, de a exersa în mod direct deprinderi, comportamente, relaţii sociale. 

Deci, formarea personalităţii deficientului mintal se face în cadrul obiectivelor educative generale, comune 

tuturor elevilor, numai că mijloacele de realizare sunt diferite. 

 Bibliografie: 

1. Carasel, A; Lazăr,V(2008) - „Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”- Editura Arves 

2. Popovici, D. (1998) – Învăţământul integrat sau incluziv – Editura Corint, Bucureşti 

3.  Popescu, G; Pleşă O.(1998) -„Handicap, readaptare, integrare” Pro Humanite, Bucureşti 
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Importanța activităților extrașcolare 

Albadi Andreea, 

Școala Gimnazială Stănești 

  

  Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.  

  Aceste activități extrașcolare îi ajută pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare, li se formează abilități 

practice, dar li se pot crea strategii pentru soluționarea unor probleme. 

  Stima de sine este ridicată odată cu participarea la aceste activități, isr sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

   Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara școlii, cu participarea clasei  sau a mai multor 

instituții de învățământ. 

    Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de 

spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive.  

      Trăsăturile  activităților extrașcolare: 

• au rol complementar celui al școlii; 

• dezvoltă capitalul social al copiilor 

• îi ajută pe elevi să se înțeleagă pe ei  înșiși și să-și analizeze propriul comportament în relație cu ceilalți 

• creșterea rezultatelor școlare este în  corelație cu activitățile extrașcolare 

• cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, 

•  facilitarea integrării în mediul școlar, 

•  valorificarea talentelor personale 

   Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Noțiunile teoretice de la curs 

pot fi puse in practică prin aceste activități, fapt ce conduce la dezvoltarea aptitudinilor elevilor. Elevii pot fi antrenați 

atât în inițiere cât și în organizarea activității.  

  De asemenea, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul 

cultural-artistic. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice 

temă.”- afirma J. Bruner. 

  Pentru  receptarea corectă și coerentă a mesajului este important  demersul adoptat de cadrul didactic, metodele, 

procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. 
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„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne 

permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori) 

  Personal m-am implicat în diverse activități extrașcolare – excursii cu rol educativ, drumeții pentru explorarea 

mediului, acțiuni de voluntariat, serbări școlare. Elevii au fost receptivi, stima de sine a fost ridicată,  elevii ți-au 

exprimat sensibilitate pentru persoanele vulnerabile și și-au dezvoltat simțul practic. 
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IMPACTUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ASUPRA DEZVOLTĂRII COPIILOR PREȘCOLARI 

 

Prof. Șuștrean Diana 

Grădinița P.P. Riki –Priki Reșița 

 

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 

obligatorii. Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalităţi de formare a caracterului copiilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor 

acestora. Ele contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 

copiilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber și prezintă unele particularităţi: 

 - participarea copiilor este facultativă, educatoarea putând interveni doar prin antrenarea copiilor la unele din 

aceste activităţi; 

- conţinutul lor se fixează în funcţie de dorinţele şi interesele copiilor; 

- formele de organizare ale acestor activităţi sunt mult mai flexibile şi cu caracter recreativ; 

- evaluarea rezultatelor acestor activităţi se realizează folosind cu precădere aprobarea prin laudă şi evidenţierea 

participării; 

- având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, 

la astfel de activităţi. 

Activitățile extraşcolare pot avea conținut cultural, artistic sau spiritual, conținut științific și tehnico-aplicativ, 

conținut sportiv sau pot fi simple activități de joc, de participare la viața și activitatea comunității locale. În cadrul 

activităților extracurriculare cu o deosebită influență formativă sunt incluse toate formele de acțiuni care se realizează 

în afara programului propriu- zis : plimbări, ieșiri în natură, excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între 

grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe, parteneriate școlare pe diferite teme, etc . 

În activităţile organizate în mijlocul naturii și al vieţii sociale, preșcolarii se confruntă  cu realitatea printr-o 

percepere activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător. Ei  

dobândesc o mare cantitate de informații privind munca și viața omului în diferite contexte, își formează reprezentări 

simple despre structura și condițiile de viață ale unor plante și animale, despre legi obiective ale succesiunii 

anotimpurilor și frumuseților patriei . În cadrul  activităților în aer liber, preșcolarii își pot forma sentimentul de respect 

și dragoste pentru natură, de ocrotire a speciilor pe cale de dispariție. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui 

și pretui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. Atât activitățile turistice cât și cele de concurs 

contribuie la imbogățirea și lărgirea vocabularului activ, a socializării, a diverselor conținuturi stimulative , astfel copiii 

pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților plastice și practice și de 

educarea limbajului, au mai multă inițiativă în cadrul jocurilor. 

Spectacolele, serbările, vizionările (piese de teatru, filme pentru copii) constituie o altă formă de activitate 

extracurriculară, prin intermediul cărora copilul face cunoștință  cu lumea minunată a artei. Această formă de activitate 

il pune pe cel mic atât în calitate de actor căt și de spectator în fața unei surse inepuizabile de impresii puternice, precum 
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și în faptul că se apelează ăn permanențî la afectivitatea copilului. . Viața afectivă la vârsta infantilă constituie temeiul 

viitoarei personalități.  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea dau 

posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au învăţat la grădiniță sau acasă, ce au văzut în vizite, să deseneze diferite 

aspecte, să demonteze jucării etc. Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe 

diferite (pe diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea și interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea și 

personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând usor depista tinere talente artistice. Concursurile sportive vin ca 

o completare a activităților de educație fizică și ajută la dezvoltarea psiho-motrică  a copiilor, cei mici participând cu 

multă plăcere la astfel de activități  

În același timp nu trebuie neglijat rolul  activităților extraşcolare  în formarea caracterului colectiv care conduce 

la « sudarea legăturii » dintre cei mici, îi învață să trăiască în grup, să colaboreze, să accepte și să respecte părerile 

celorlalți. 

În continuare , doresc să prezint câteva activităţi desfăşurate cu copiii din grupa mare pe parcursul anului şcolar 

trecut. 

1.SĂRBĂTOAREA RECOLTEI :activitate desfăşurată în parteneriat cu Asociaţia Comitetul de Părinţi 

Grădiniţa Riki Priki Reşiţa, în cadrul căreia preşcolarii din grădiniţa noastră au pregătit , împreună cu educatoarele şi 

părinţii, ciorbă de legume, pâine, compot, plăcintă cu dovleac şi mere. Toate aceste bunătăţi au fost servite în curtea 

grădiniţei tuturor celor prezenţi. De asemenea , copiii au prezentat şi un scurt program artistic. Această activitate a 

urmărit formarea unor deprinderi practic-gospodăreşti, respectarea unor reguli de igienă alimentară, consolidarea 

relaţiilor interpersonale,  a muncii în echipă, întărirea relaţiilor de parteneriat cu părinţii şi comunitatea. 

2.SHOE BOX”- activitate realizată în parteneriat cu Serviciul Public de Asistență Socială și Centrul de Zi ABC 

care a vizat formarea unei atitudini pozitive a preșcolarilor față de bucuria de a dărui, orientarea acestora spre atitudinea 

de prietenie și colaborare în spiritul sărbătorilor de Crăciun și de Paște. Fiecare preşcolar a pregătit împreună cu 

părintele, voluntar, un cadou constând în jucării, rechizite, dulciuri, obiecte de îmbrăcăminte şi igienă personală, într-o 

cutie de pantofi frumos împachetată . După colectarea tuturor cutiilor, acestea au fost dăruite copiilor nevoiaşi prin 

intermediul partenerilor noştri. 

3.COPIII AU TALENT – festival - concurs desfăşurat în 2 faze (locală şi judeţeană) a avut un impact deosebit 

asupra tuturor grupurilor-țintă, deoarece a venit ȋn ȋntȃmpinarea dorinței de afirmare publică a talentului preşcolarilor, 

de manifestare a ȋntregului potențial artistic, estetic, creativ şi psihomotric ȋntr-un cadru deschis şi fair-play. Copiii au 

interpretat  piese muzicale pe negativ, au recitat poezii, au prezentat dansuri, mini-piese de teatru, numere de magie, 

gimnastică. Juriul format din părinți și specialiști în domeniul cultural-artistic a acordat premii, constând in diplome, 

medalii și, bineîntețes, o recompensă dulce, preșcolarilor care s-au remarcat prin talentul lor. 

4. .,,CARTEA-PRIETENA MEA”- activitate desfăşurată în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” 

Caraş-Severin– secția  pentru copii, care a avut următoarele obiective: formarea unei atitudini pozitive a preșcolarilor 

față de cărțile pentru copii, orientarea acestora spre literatură, precum și realizarea unor noi forme de colaborare între 

educatoare, reprezentanți ai bibliotecii și părinți. Exemple de activități: vizite la bibliotecă, ateliere de lectură și audiere 

de povești, vizionarea de scurte piese de teatru susținute de școlari pentru preșcolari, teatru de masă, jocuri de rol, 

marcarea Zilei Internaţionale a Cititului Împreună , donaţii de cărţi pentru biblioteca grădiniţei. 
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CALEIDOSCOP, campionatul lecturii 

Prof. Săcăluș Silvia Oana 

Colegiul Național „Al. I. Cuza“ Focșani 

 

Transformările intense care se produc în societatea contemporană impun şcolii exigenţe noi în procesul pregătirii 

tinerilor. Strategiile de învăţare trebuie să depăşească nivelul unei simple reproduceri de informaţii gata procesate. Acest 

tip de învăţare trebuie înlocuit cu tehnici de argumentare, de personalizare a informaţiei şi de formare a gândirii critice. 

De aceea, metodele interactive de grup utilizate și în activitățile extrașcolare câştigă tot mai mult teren, reprezentând o 

alternativă la didactica tradiţională. Metodele moderne sunt, în esenţă, direcţii noi, metodologice, în explorarea 

universului cunoaşterii şi corespund principiilor educaţiei contemporane.   

Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare facilitează formarea complexă a 

personalității elevului datorită caracterului lor activ-participativ. Implicarea în asemenea activități generează creşterea 

gradului de adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a 

comportamentului în grup. 

Dorinţa de a concretiza proiectul Caleidoscop, campionatul lecturii a început nu doar din pasiunea pentru citit, ci 

şi din dorinţa de schimbare a elevului contemporan care crede că lectura nu reprezintă decât o pierdere de timp. Lectura 

de plăcere, pe care am abordat-o în cadrul activităţilor, nu este incompatibilă cu cea instituţionalizată, ci reprezintă o 

prelungire a acesteia. Nu s-a produs o abordare critică, ci o lectură afectivă, naivă, care să se constituie într-o bază 

gnoseologică pentru receptarea lecturii obligatorii. 

Sunt convinsă că nu există o genă responsabilă cu răsfoitul cărţilor şi nici una care să îndrume copilul în bibliotecă. 

Pentru ca cititul să facă parte din timpul liber al elevului, trebuie să-i readuci cartea în rutină, să-i fie la îndemână şi să 

o vadă utilizată de cei care i-ar putea fi modele. E o iniţiere precum cea din romanul Umbra vântului al scriitorului 

spaniol Carlos Ruiz Zafon, în care un tată îşi ia de mână fiul şi îl duce într-un loc magic, unde sunt păstrate toate cărţile 

care, dintr-un motiv sau altul, ies din circuitul lecturii. Fiecare nou vizitator îşi alege o carte, o citeşte şi are grijă de ea 

tot restul vieţii. Cel care ajunge în „Cimitirul Cărţilor Uitate” cum îl numeşte Zafon constată la final că „am copilărit 

printre cărţi, făcându-mi prieteni invizibili în pagini care se descompuneau în pulbere şi al căror miros încă îl mai 

păstrez pe mâini...” Aşadar, deprinderea de a citi se va forma ulterior nevoii de lectură prin crearea unui cadru adecvat 

care să promoveze dragoatea de carte.   

Cred că devine esenţială susţinerea lecturii, aşa cum este ea, firească, ferită de convenţii. Până la urmă, este 

important ca profesorii de literatură să păstreze practica lecturii de plăcere, chiar dacă acest aspect presupune renunţarea 

la lecturile canonice. Dacă un elev o să lectureze volumele Harry Potter ale scriitoarei britanice J. K. Rowling înaintea 

romanului călinescian Enigma Otiliei, nu cred că e o nenorocire. Dar o nenorocire ar fi să nu se mai citească nimic! De 

asemenea, mi se pare esențial să alcătuim liste de lectură flexibile, personalizate, adaptate profilului fiecărui cititor. Să 

fim rezonabili: elevii prezentului nu pot citi, la nesfârşit, cărţile din listele de lecturi de acum două decenii. Dacă lectura 

nu este benevolă, activările sensurilor vor fi denaturate din cauza lipsei de implicare afectivă a cititorului. Un text care 

plictiseşte este ceea ce Roland Barthes numeşte „un text-frigid”, care nu îl atrage pe cititor. Se traduce enorm, iar 

literatura contemporană este mult mai atractivă ca stil. Printre titlurile propuse în acest an menționez Tropice tâmpe, 
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Florin Bican; Inimă de cerneală, Cornelia Funke; Fata cu palton albastru, Monica Hesse; Legenda lui Kevin Philip 

Reeve și Sarah McIntyre; Sumki, Amos Oz, multe fiind propunerile copiilor. 

Procesul decodării trebuie să fie unul dinamic, iar cititorul are iluzia trăirii unei experienţe noi.  Lectura este un 

mod de căutare a sinelui; citeşti pentru a te citi, inconştient sau nu. Prin lectură, devenim evaluatori ai propriului nostru 

sine sau ceea ce am preferat să numesc conştiinţa de sine sau self-awareness. Psihologul Anthony Paul Cohen afirmă că 

aceasta nu trebuie însă confundată cu un alt concept oarecum apropiat, cel de self-cosciousness, când fiinţa umană deja 

are conştiinţa unei anumite valori şi trăieşte stări de timiditate, ezitare sau atitudine afectată. Conştiinţa de sine implică 

o comparare a propriului comportament cu anumite standarde şi valori pe care le-am putea recepta şi prin actul complex 

al lecturii. 

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect sunt numeroase. De pildă, Cu cărţile pe faţă reprezintă o întâlnire 

în care elevii, organizaţi pe grupe de lucru, au luat parte la un concurs de prezentări Power-Point. Criteriile de evaluare 

au vizat calitatea conţinutului, gradul de persuasiune, originalitatea, corectitudinea şi claritatea prezentării. Elevii au ales 

opere literare atât  din literatura română, cât şi din cea universală pe care le-au propus colegilor spre  lectură. Un taifas 

în cadrul căruia cerchiştii au făcut mărturisiri despre cărţi pe care le consideră interesante. La o întâlnire următoare am 

organizat un altfel de moment de socializare, Cafea şi poezie. Plăteşti cu poezie! De fapt, o vizită la cafenea şi  lectura 

unor poeme alese de elevi, totul cu scopul stimulării interesului pentru poezie, în special, şi pentru literatură,  în general. 

Întâlnirea pe care am intitulat-o Dialectica spiritului a avut drept punct de plecare cărţi precum Deşertul pentru 

totdeanua, scrisă de Octavian Paler sau Cine suntem, volumul lui Dan Puric.  

          La una dintre întâlnirile dedicate unei cărți care s-a bucurat de succes în întreaga lume, Jurnalul Annei Frank, 

apărută la Editura Humanitas, le-am propus elevilor un exercițiu de empatie cu personajul: Imaginează-ţi că ai 13 ani 

şi, într-o dimineaţă, trebuie să renunţi la tot ceea ce ai îndrăgit mai mult. Trebuie să stai ascuns, nu poţi ieşi afară, nu 

poţi merge la şcoală, nu poţi avea dreptul la prieteni şi la o viaţă liniştită. Imaginează-ţi că trebuie să te comporţi ca şi 

cum nu ai exista!...Toate acestea la vârsta de 13 ani.  

Ana Maria a recunoscut că trebuie să apreciem mai mult ceea ce avem. Părerea lui Marius ne-a emoționat pe toți cei 

prezenți: Pentru mine a fost o lectură grea, apăsătoare, tulburătoare. Citind aceste pagini constaţi că Anne reuşeşte să 

depăşească o realitate în faţa căreia mulţi dintre noi ar fi copleșiți de agonie şi disperare. Jurnalul nu este o carte 

despre atrocităţile războiului, ci povestea unei fiinţe care tânjeşte după libertate, după şansa de a colinda pur şi simplu 

străzile şi de a privi soarele. 

         Această activitate a facilitat o mai bună înţelegere a mesajului cărţii, realizându-se deopotrivă o raportare la 

realitatea imediată. Elevii şi-au putut cunoaşte mai bine propriul sine, confruntându-l cu personajul care şi-a lăsat, fără 

îndoială, amprenta asupra personalităţii lor.   

Am încercat şi o implicare a elevilor care nu s-au înscris la această activitate. Pentru că mulţi dintre ei prezentau 

interes pentru computer, le-am solicitat să caute pe Internet imagini care să ilustreze actul lecturii în artele plastice. 

Elevilor cu inteligenţă auditivă le-am propus selectarea unei bucăţi muzicale ilustrative pentru una dintre cărţile 

preferate. Tabloul preferat de cerchisti a fost Cititoarea lui Jean Baptiste Corot, argumentând că paşii femeii reprezintă, 

în plan metaforic, evoluţia gnoseologică pe care o implică actul lecturii; relaxarea acesteia este chiar starea pe care o 

trăieşte cel implicat în receptare.  

Condiţia esenţială este că activităţile trebuie să aibă un caracter spontan, să contribuie la dezvoltarea 

independenţei în gândire şi acţiune. Şi am mai constatat că elevul poate fi determinat să se dezvăluie, să comunice sub 
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forma unui joc şi a unei atmosfere relaxante. Nevoile sale emoţionale sunt esenţiale. În plus, elevul trebuie ajutat să 

discearnă informaţia, să-şi dezvolte astfel gândirea divergentă. Sistemul educaţional trebuie să stimuleze ceea ce are mai 

bun elevul, căci acesta nu trebuie criticat pentru ceea ce-i lipseşte.  

Am ales derularea unui campionat al lecturii și din prisma faptului că elevul trebuie să aibă alternative atractive 

pentru petrecerea timpului liber, activități care să-i dezvolte competențele însușite în școală. Lectura deține, fără doar și 

poate, un asemenea rol. Activitățile extrașcolare dezvoltă personalitatea și stimulează încrederea în sine. Consider că 

datoria noastră, a profesorilor, este de a ajuta elevul să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la 

performanță. 

Ca profesor de limba și literatura română, am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului literar din mai multe 

perspective, astfel încât să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual. Încă din clasele mici se pune accent pe 

conștientizarea valențelor pozitive, pe evidențierea normelor morale. De aceea, cărțile care conturează modele negative 

de comportament pot stimula elevii să propună soluții prin care să îndrepte răul, oferind alternative la faptele și atitudinea 

unor personaje. O asemenea activitate am realizat cu elevii de gimnaziu după lectura operei Dărnicie de Mircea 

Sîntimbreanu, elevii analizând vorbele copilului care se exprimă cu patos despre prietenie, dar, când vine momentul să 

le demonstreze procedează într-un mod egoist. Un succes deosebit l-a înregistrat dramatizarea unor fabule în cadrul unui 

concurs între clase.  Elevii au selectat fabula preferată, punându-se în situația unui anumit tip de personaj. Având în 

vedere că în această specie literară se critică defecte umane cu scopul de a fi îndreptate, elevii au discutat și au înțeles 

cum trebuie să se comporte civilizat în anumite situații.  

           Consider că studierea literaturii în şcoală, atât în cadrul orelor, cât și prin activități extrașcolare,  dezvoltă 

sensibilitatea elevilor, modelându-le atitudinile şi comportamentele. Profesorul de limba şi literatura română trebuie să 

se preocupe de procesul receptării artistice a operelor, de metodele, procedeele şi mijloacele specifice acestui proces, 

înlesnindu-i elevului contactul cu opera literară. „Finalitatea principală a procesului de receptare a literaturii în şcoală – 

spune Ct. Parfene - rămâne aceea de a forma din elevi cititori de literatură, în devenire oameni cu deprinderea de a citi, 

zilnic, ceva interesant, capabili de a adopta o poziţie personală faţă de lecturile lor.”  

          Părerile lor sunt dovada vie a ceea ce am precizat. Am trăit emoţii alături de personaje… adesea mă puneam în 

locul lor şi mă întrebam: oare eu cum aş fi procedat? Am simţit că, într-un fel, m-am integrat în lumea lor. M-am 

identificat cu Ishmael, naratorul din romanul Moby Dick, pentru că este mânat de curiozitate şi de dorinţa de a străbate 

tărâmuri neumblate. Şi mi-a plăcut că Ahab, pe care balena îl lăsase şchiop cu mulţi ani în urmă, luptă pănă la 

sacrificiul suprem pentru cauza sa.  Înfruntarea lui Ahab cu animalul fabulos a fost interpretată ca lupta omului cu 

destinul, cu forţele naturii. Despre cartea aceasta am auzit vorbindu-se în parc. Erau doi adulţi... , mărturisește Angela, 

o elevă permanent implicată în activitățile din cadrul proiectului. Matei a recunoscut că nu mai știe cine i-a recomandat 

Cititorul din peşteră de Rui Zink, dar l-a început nu prea i-a plăcut. A fost surpins că băiatul care nu prea citea, devine 

treptat captivat de Anibalector, învățând să aprecieze lectura. E similar cu ceea ce încercăm să înțelegem la Caleidoscop! 

           Cărţile îşi au soarta lor. Dar această soartă, când numai depinde de creator depinde de cititor. În şcoală, soarta 

cărţilor depinde de profesor şi de elevi, acasă – de părinţi şi copii. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ÎN GRĂDINIȚĂ –  

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI  

 

Prof.înv.preșc. STAN RAMONA 

Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș 

 

Pe lângă activitățile desfășurate cu copiii în sala de grupă, activităţile extracurriculare conduc la dezvoltarea 

personalităţii acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător, cu diverşi factori din societatea din care fac 

parte. 

Mizând de faptul că unitatea preșcolară trebuie să asigure, încă de la această vârstă, punţi de legătură între 

nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor  şi perspectivele de dezvoltare economică a 

societăţii, am propus spre derulare o gamă diversificată de activități extracurriculare, dintre care aduc ca exemplificare 

următoarele: 

 

1. PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ  “TOAMNĂ, TOAMNĂ HARNICĂ ȘI DE 

DARURI DARNICĂ’’ 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL ACTIVITĂŢII 

• dezvoltarea capacităţii de cunoaştere, înţelegere şi investigare a mediului înconjurător  

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

• să observe fructele și legumele specifice toamnei; 

• să descrie caracteristici ale acestora (formă, culoare, mărime, asperitate); 

• să distingă fructele și legumele cultivate la noi de cele din import; 

• să-şi exprime impresiile şi trăirile proprii despre cele observate ; 

• să exerseze comportamentul specific cumpărătorului și formulele de adresare 

 

ACTIVITĂŢI 

• Anunţarea desfăşurării unei activităţi în afara spaţiului sălii de grupă 

• Prezentarea regulilor de conduită pe coridoarele unităţii şi pe străzile orașului; 

• Trezirea interesului pentru activitate; 

• Anunţarea temei şi a obiectivelor urmărite; 

• Observarea culorilor specifice toamnei; 

• Identificarea fructelor și legumelor ce pot fi găsite toamna în livezi și prin grădini; 

• Vizitarea pieței agroalimentare: recunoașterea fructelor și legumelor de pe tarabe, precizarea unor 

caracteristici, discriminarea lor de alte fructe și legume din import, exersarea formulelor de adresare în situația 

de cumpărător  



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

535 

 

• Vizitarea supermarketului din apropierea pieței: observarea aranjării fructelor/ legumelor pe rafturi, 

înțelegerea modului de autoservire și achitare a contravalorii produselor 

• Deplasarea spre sala de grupă; 

• Aşezarea fructelor și legumelor la central tematic; 

• Împărtăşirea de impresii 

 

RESURSE  

Umane : preşcolarii din grupa mare , educatoarele grupei 

Materiale:  fructe și legume de sezon, sacoșe, bancnote și monede 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII 

Întocmirea unui album cu instantanee din timpul  activităţii  

 

   

 

2. PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ : “ZIUA PĂMÂNTULUI” 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL ACTIVITĂŢII 

• Formarea unor deprinderi pozitive și a unei atitudini corecte față de mediul înconjurător 

  

OBIECTIVE SPECIFICE 

• să conştientizeze necesitatea păstrării unui mediu curat; 

• să înțeleagă relația dintre om și mediu și interdependența dintre calitatea mediului si calitatea vietii;  

• să contribuie la acţiuni concrete de ecologizare; 

• să asculte cu atenţie indicaţiile însoţitorilor şi să respecte regulile grupului 

  

ACTIVITĂŢI 

• Informarea copiilor despre factorii poluanți și depistarea acestora în zonă; 

• Realizarea unor afișe cu îndemnul de a nu polua mediul; 

• Deplasarea la pădurea Delani pentru acțiuni de ecologizare (strângem deșeuri în sacii menajeri) 

• Instalarea unor plăcuțe confecționate de copii cu îndemnul “Nu murdăriți natura!”; 

• Concurs de desene pe asfalt: “Această pădure în viitor” 
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RESURSE: 

Umane: preşcolarii, educatoarele, părinți 

Materiale:  planșe reprezentând poluarea apei, aerului și solului, foi albe, creioane colorate, saci menajeri, mănuși de 

unică folosință, bandă de lipit, cretă albă și colorată 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII:  

Întocmirea unui album cu instantanee din timpul  activităţii             
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Studiu/ cercetare privind relația dintre  implicarea elevilor în activități  

extrașcolare și creativitatea la disciplinele tehnice 

 

profesor  Popescu Carmen, Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna, Galați 

Motivaţia cercetării  

Activitatea şcolară şi extraşcolară poate constitui un cadru favorabil dinamizării (stimulării) creativităţii 

elevilor prin: munca independentă în clasă, laboratoare, ateliere, cabinete şcolare, rezolvarea temelor pentru acasă, 

elaborarea proiectelor specifice domeniului de industrie alimentară respectiv cercuri tehnico- aplicative, expoziţii ale 

elevilor, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, mese rotunde, concursuri, olimpiade tehnice. 

Observaţiile sistematice realizate în atelierele şcoală şi în laboratoarele liceului, practica desfășurată la agenții 

economici, urmărirea şi analizarea produselor activităţii, m-au făcut să cercetez ideea că activitățile tehnice – productive 

respectiv școlare și extrașcolare ale elevilor poate constitui un mediu favorabil pentru dezvoltarea creativităţii tehnice.  

Obiectivele şi metodologia cercetării  

Obiectivele cercetării  

-cunoaşterea principalelor activităţi extraşcolare organizate la care participă elevii, precum şi a motivelor care îi 

determină pe aceştia să se implice;  

-cunoașterea potențialului creativ al elevilor;  

-analizarea şi interpretarea rezultatelor în urma cercetării efectuate; 

-formularea concluziilor. 

Ipoteza de lucru  

Am pornit de la ideea că există  o  corelaţie între participarea regulată a elevilor la activităţi extraşcolare şi  

stimularea  creativității la disciplinele tehnice.  

Descrierea eşantionului  

La acest studiu au participat elevi din cadrul Colegiului de Industrie Alimentară "Elena Doamna", Galați. 

Eşantionul a cuprins 60 de subiecţi.  

 Descrierea procedurii de investigare  

Pentru realizarea studiului am utilizat ca instrumente de lucru 2 chestionare și o problemă de perspicacitate care 

vizează creativitatea tehnică. 

1. Primul chestionar (anexa 1) vizează:  

-identificarea tipurilor de activităţi extraşcolare în care se implică elevii în timpul liber şi a motivelor implicării; 

-identificarea modalităților de informare asupra activităților școlare și extrașcolare; 

- determinarea gradului de implicarea în activitățile școlare respectiv extrașcolare; 

-autoevaluarea frecvenței cu care elevii participă la activitățile extrașcolare; 

-aprecierea prin adevărat sau fals a afirmației cu privire la relația dintre activitățile extrașcolare și creativitatea tehnică 

2. Pentru cunoaşterea potenţialului creativ al elevilor am aplicat un chestionar “ Sunteţi o persoană creativă ? Testul a 

avut 57 de itemi şi a vizat surprinderea diferenţelor dintre creativii potenţiali “novatori“, “imaginativi“ şi “cercetători“.  

După ce elevii au citit instrucţiunile, au trecut la rezolvarea testului marcând răspunsurile după cum li se potriveau mai 

bine prin răspunsuri “Da” sau “Nu“. Rezultatele obţinute s-au raportat la un tabel în care s-a  făcut totalul răspunsurilor 

încercuite pentru fiecare din cele  3 coloane: N – novator, I – imaginativ, C – cercetător . 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

538 

 

Nota cea mai mare a reprezentat tipul creativ ce caracterizează  elevul cel mai mult. Elevii în funcţie de 

punctajul obţinut au citit apoi caracterizarea psihologică a fiecărui tip  creativ în parte (N,I,C), raportându-se la scara 

de evaluare (foare slab, slab, mediu, puternic, foarte puternic), cunoscându-şi astfel potenţialul creativ                                                                                   

3. Am aplicat elevilor o problemă de creativitate care poate fi folosită la disciplinele tehnice. Elevii prin autoevaluare 

şi-au corectat şi interpretat răspunsurile (anexa 2). 

Rezultatele cercetării   

1.Interpretarea chestionarului Activități extrașcolare 

Primul aspect vizat în cadrul cercetării a fost identificarea activităților extrașcolare practicate în ultima perioadă. 

Am constatat că 75% dintre elevi au practicat socializarea (plimbarea, vizionarea de filme), 16,66% au participat la 

activități artistice (dans, muzică, pictură, teatru) respectiv doar 8% au practicat activitățile sportive. 

  Un alt rezultat obținut a arătat că 66,66%  dintre elevi s-au informat despre activitățile școlare și extrașcolare 

prin intermediul profesorului diriginte, 16,6% prin profesorii clasei iar restul prin consiliul elevilor, avizier, secretariat, 

revista școlii sau altele. 

Cu privire la cuantificarea participării elevilor la activitățile școlare și extrașcolare s-a obținut un procent de  

83,33% . Doar 10%  dintre elevi s-au implicat în activitatea clasei și un procent redus 6, 66% dintre elevi nu s-au implicat 

deloc.  

Un alt aspect a fost măsura implicării cu regularitate a elevilor în activităţile extraşcolare (tabel 1). 

Tabel 1 Măsura implicării elevilor în activitățile extrașcolare pe o scară de la 1 la 5 

Scara de participare la 

activitățile extrașcolare 

Nr de elevi Procentul, % 

1 3 5 

2 7 11,66 

3 10 16,66 

4 5 8,33 

5 35 58,33 

Din rezultatele cercetării am constatat că 75% dintre elevii chestionați s-au implicat în activitățile extrașcolare de 

3 ori/ săptămână  iar 16,6% mai puțin de o oră pe săptămână.  Un procent mic de 8,33 % s-au implicat foarte mult ( în 

medie de 2-3 ori/zi). Acest procent semnifică interesul crescut al elevilor pentru acest gen de activităţi.  

 Din rezultatele obţinute am observat că un procent semnificativ (91,66%) dintre elevi chestionați au răspuns cu 

adevărat la afirmația că activitatea extrașcolară stimulează creativitatea tehnică a elevilor.  

Aceste date constituie argumente că  activităţile extrașcolare  stimulează creativitatea elevilor. 

2. Interpretarea chestionarului “Sunteţi o persoană creativă ?:    

Din datele cercetării am constatat că 75% dintre elevi aparțin tipului de creativitate cercetător, 16,66% novator și 

8,33% tipului imaginativ.  

3. Interpretarea problemei de perspicacitate :  45elevi au rezolvat corect problema de creativitate (75 %) iar 15 elevi 

nu au rezolvat-o corect (25 %) .  

 Deci pot afirma că o altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea 

cunoştinţelor teoretice în cadrul activităţilor extraşcolare (ateliere școală, practica la agenții economici de industrie 
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alimentară) a avut şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor tehnice ale elevilor, de  cunoaștere respectiv 

stimulare a creativității tehnice. 

În ceea ce priveşte motivul pentru care elevii au participat la activităţile extraşcolare, s-a constatat că cei mai 

mulţi au participat din plăcere. De aici a reieșit că motivaţia intrinsecă predomină în determinarea elevilor pentru a 

desfăşura activităţi extraşcolare. Un alt motiv ce-i determină pe elevi să se implice în sarcini extraşcolare a fost 

participarea prietenilor lor la acele activităţi.  

Acest lucru confirmă ipoteza de la care s-a pornit în realizarea acestui studiu.  

În urma analizei datelor s-a constat că  există  o  corelaţie între participarea regulată a elevilor la activităţi 

extraşcolare şi  stimularea  creativității acestora. 

Concluzii 

Rezultatele obţinute în studiul efectuat confirmă ipoteza de la care s-a pornit, aceea a relaţiei dintre implicarea 

regulată a elevilor în activităţi extraşcolare și stimularea  creativității. 

-Activităţile extraşcolare diverse la care au acces elevii stimulează creativitatea lor; 

-Participarea din plăcere a elevilor la activităţile extraşcolare denotă faptul că elevii îşi petrec o parte din timpul liber 

într-un mod atractiv, lucru care îi ajută să se relaxeze şi să fie mai creativi; 

- Stimularea implicării elevilor în acele activităţi extraşcolare care pot favoriza manifestarea creativității;  

-Motivarea cadrelor didactice pentru a se implica în organizarea activităţilor extraşcolare benefice dezvoltării psihice şi 

fizice a elevilor respectiv a creativității. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel 

inventivitatea şi creativitatea elevilor.  

În afara școlii, creativitatea poate fi încurajată prin desfășurarea unor activități extrașcolare, care pot completa 

activitățile de învățare din clasă. 
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Anexa 1 

Chestionar activități extrașcolare 

Nume și prenume……, Vârsta……… 

1. Ce înseamnă pentru tine activitatea extrașcolară? 

2. Ce activități extrașcolare ai practicat în ultima perioadă? 

a) Activități sportive 

b) Activități artistice (dans, muzică, pictură, teatru) 

c) Socializare (plimbare, vizionare film) 

3. Cum vă puteți informa asupra activităților școlare și extrașcolare. Prin: 

profesorii clasei, profesorul diriginte, consiliul elevilor, avizier, secretariat, revista școlii, altceva 
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4. Participați la activitățile extrașcolare/ proiectele care se desfășoară în școală? 

a )Mă implic în activitățile de la nivelul clasei și școlii 

b) Mă implic doar în activități la nivelul clasei 

c)Nu mă implic deloc 

5. Pe o scară de la 1 la 5, unde 1 este minim și 5 maxim, cât de important este pentru tine să participi la 

activitățile extrașcolare?                      1                 2                 3                    4                    5 

6. Cât timp ai alocat activităților extrașcolare în cursul săptămânii? 

a) în medie 2-3 ore/ zi 

b) de 2-3 ori pe săptămână 

c) mai puțin de 1 oră/ săptămână 

             7. Apreciază prin adevărat sau fals următoarea afirmație                         A                    F 

                Fiind elev/elevă la un liceu tehnologic consideri că există o relație între creativitatea tehnică și activitățile    

extrașcolare?  

Anexa 2 

ProblemaPde creativitate şi perspicacitate 

 Vi se cere să rezolvaţi grupul de probleme din următorul tabel privind combinarea capacităţii a trei vase A, B şi 

C pentru umplerea celui de al 4-lea D. 

Rezolvarea problemei de perspicacitate şi creativitate 

Încercând diferite combinaţii pentru problema 1, se găseşte soluţia D=A-B+C. Cu alte cuvinte, se umplu vasele 

A şi C, din capacitatea acestora se umple vasul B, iar ceea ce rămâne asigură umplerea vasului D. Soluţia este încercată 

şi la problema 2, constatându-se şi aici valabilitatea soluţiei D=A-B+C. Continuând, se constată, că pentru toate cele 9 

probleme rămâne valabilă aceeaşi combinaţie: D=A-B+C.  

Problema A B C D Soluţia 

1 10 7 5 8 D=A-B+C 

2 20 25 11 6 D=A-B+C 

3 14 3 2 13 D=A-B+C 

4 18 10 7 15 D=A-B+C 

5 11 8 6 9 D=A-B+C 

6 12 9 7 10 D=A-B+C 

7 18 23 9 4 D=A-B+C 

8 13 10 8 11 D=A-B+C 

9 23 28 14 9 D=A-B+C 

Combinarea capacităţii a trei vase A,B,C pentru umplerea celui de al-4-lea D 

 Inerţia psihologică ne-a determinat însă să nu rezolvăm optimal cele 9 probleme; în virtutea acestui fenomen 

s-a găsit o soluţie mai simplă pentru problema 9, D=A-C. 

Pentru umplerea vasului D se pot folosi numai capacităţile vaselor A şi C; umplând vasul A, vârsând cât încape 

în vasul C, putem spune că  restul reprezintă capacitatea vasului D. 

S-a constatat că inerţia psihologică influienţează mai intens dacă problemele trebuie rezolvate repede, sub 

tensiune.  
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Studiu/ cercetare pedagogică privind folosirea aplicației inovative 

Edmodo la disciplinele tehnice pentru performanța școlară a elevilor 

 

Profesor doctor inginer Popescu Carmen, 

Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna", Galați 

 
Folosirea instrumentelor Web 2.0, atractive pentru învățare, ajută elevii în informare, comunicare, dezvoltarea 

creativității, motivare, pentru că ei nu mai acumulează simplu cunoștințe, ci participă la un dialog fără bariere, 

prin intermediul facilităților conversaționale oferite de computer. 

 Așadar, mi-am propus studierea unei posibilităţi de învăţare prin experienţe practice care se raportează la 

obiective, respectiv competenţe în domeniul educaţiei şi tehnologiei secolului XXI. 

Ipoteza de cercetare 

 Utilizarea aplicației moderne Edmodo la disciplinele tehnice poate duce la performanță școlară. În lucrarea de 

faţă mi-am propus să verific dacă utilizarea metodei moderne are drept efect menţinerea unui interes ridicat al elevilor 

pentru disciplinele tehnice și  obținerea unor rezultate mai bune  faţă de metodele clasice. 

Obiectivele cercetării  

1. utilizarea unei aplicații gratuite, a unei metode moderne de predare-evaluare bazată pe TIC, pentru a concepe lecții 

mai creative, dinamice, motivaționale care stimulează dezvoltarea competenţelor și  îmbunătățește motivația şi 

implicarea elevilor. 

2. utilizarea acelor metode şi mijloace moderne care sunt utile în realizarea de către elevi a progresului şcolar;  

 3. evaluarea nivelului de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi ale elevilor clasei;  

4. organizarea şi desfăşurarea activităţii experimentale; 

5. analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor obţinute de către elevi pe parcursul  experimentului; 

6. formularea concluziilor şi precizarea unor direcţii de urmat în optimizarea procesului învăţării elevilor. 

Metodologia cercetarii  

Activitatea numită prin tema cercetării s-a desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2018- 2019, la clasa 12F, care 

a reprezentat eșantionul experimental și eșantionul clasei martor, la Colegiul de Industrie Alimentară "Elena 

Doamna", Galați, cu un număr de 25 elevi. Calificarea a fost „Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în 

prelucrarea legumelor şi fructelor” iar disciplina studiată  M1 „Tehnologia obţinerii berii”,  capitolul Obținerea berii. 

Etapele desfășurării cercetării 

Cercetarea a cuprins trei etape:  

A. Etapa inițială care a avut un caracter constatativ. 

 B. Etapa intervenției ameliorative cu valoare formativă  

 C. Etapa evaluării care a avut un caracter comparativ , cu privire la rezultatele obținute în urma demersului experimental 

formativ. 

A. Etapa inițială a experimentului (evaluare iniţială) -Am evaluat nivelul iniţial al cunoştinţelor elevilor la 

disciplina tehnologia berii . La clasa 12 F cu  25 elevi media clasei a fost  5,80 în urma aplicării testului inițial.                
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Nr 

crt. 

Note Nr de 

elevi  

Procent, % 

1 4 3 12 

2 5 9 36 

3 6 7 28 

4 7 3 12 

5 8 2 8 

6 9 1 4 

7 10 - -  

 B. Etapa intervenției ameliorative cu valoare formativă  

Odată planificată materia în conformitate cu programa şcolară și ţinând cont de momentul de evaluare iniţială, 

am elaborat cerinţe coroborate cu metoda modernă aplicată.  

La capitolul Obținerea berii am realizat lecții clasice și moderne. 

-La lecția clasică profesorul a apelat preponderent la o expunere complexă (conţinând noţiuni teoretic informative), 

conversaţia, iar clasa a fost solicitată să participe la oră doar prin întrebari directe sau frontale (clasa  a jucat rol de 

eșantion de control). 

-La lecțiile moderne am utilizat aplicația Edmodo pentru însușirea de noi cunoștințe respectiv evaluarea lor (clasa  a 

jucat rol de eșantion experiment). 

Am preferat aplicația Edmodo, în care am coordonat îndeaproape efortul elevilor, oferindu-le îndrumări, 

sugestii, puncte de sprijin, soluții parțiale sau adresând întrebări pe platformă. 

Am ales aplicația Edmodo care mi-a permis crearea clasei virtuale 12F identificabilă după un cod unic format 

din șase caractere disponibil pentru o perioadă de timp limitată (cod 8enm48). 

Am adăugat cei 25 de elevi ai clasei prin comunicarea codului clasei care a fost folosit de elevi în 

momentul creării contului pe aplicația Edmodo, versiunea pentru elevi (figura 1). Am postat elevilor documente, 

filme, prezentări PP, link-uri, teste, fişe de lucru/de evaluare, teme pentru acasă. Am creeat în engleză 2 resurse 

educaționale, pentru a fi studiate de elevi (figura 2). 

Figura 1 Crearea clasei 12F folosind 
Figura 2 Crearea resurselor educaționale 
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platforma Edmodo  deschise pe platforma Edmodo 

 

Orele au fost organizate sub forma unor lecţii mixte, respectând etapele orei, dar organizate diferențiat: scrierea unui 

text căruia îi pot fi atașate legături web, un fișier din calculatorul personal sau din colecția personală creată de 

aplicație, text ce va fi livrat imediat sau la un moment fixat de profesor; transmiterea unui mesaj scurt; transmiterea unei 

teme cu termen de finalizare personalizat; transmiterea unor teste din colecția personală de fișiere sau crearea acestora 

specificându-se variantele corecte astfel încât se oferă la finalizarea testului (în limită de timp stabilită de profesor) 

punctajul realizat/punctaj total. 

În timpul desfășurării experimentului pedagogic elevii au avut ca sarcini de lucru să rezolve fișa de lucru, 

evaluare Fermentarea mustului de malț  respectiv să posteze temele pentru acasă. 
 

Nr 

crt. 

Note Nr de 

elevi  

Procent, 

% 

1 4 2 8 

2 5 3 12 

3 6 2 8 

4 7 5 20 

5 8 4 16 

6 9 5 20 

7 10 4 16  

Media clasei obținută  de elevi după rezolvarea  fișei  deevaluare  a fost de 7,48 mai mare decât media inițială. 

C Etapa evaluării finale își propune verificarea nivelului atins prin raportare la cel iniţial.  

În această etapă au fost create de mine și postate 3 teste în care am adăugat titlul,  timpul de rezolvare  și 

întrebările selectând tipul: alegere multiplă, adevărat/fals, item de completare. Pentru exemplificare, prezint în 

continuare statistica rezultatelor elevilor la cele 3 teste cu câte 5 întrebări fiecare. 
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Figura 3 Interpretarea rezultatelor elevilor la testul cu 

Alegere multiplă pe platforma Edmodo 

Figura 4 Interpretarea rezultatelor elevilor la testul 

Adevărat- fals pe platforma Edmodo 

 

Figura 5 Interpretarea rezultatelor elevilor la testul Item de completare pe platforma Edmodo  

La final, aplicația  a făcut o analiză asupra progresului elevilor de la o testare la alta, fiind foarte 

utilă în prelucrarea statistică a rezultatelor și ameliorarea situației școlare. T e s t e l e  a u  afișat la 

fiecare întrebare punctajul total al testului și a permis exprimarea prin numere întregi a punctajelor parțiale 

acordate la variantele corecte ale unei întrebări.  

La cele 3 teste, din diagrame se observă  că procentul de rezolvare  corectă a fiecărui item (culoarea verde) este 

mult mai mare decât procentul de rezolvare incorectă a itemilor (culoarea roșie) ceea ce demonstrează eficacitatea 

metodei aplicate. 

Concluzii.  

Rezultatele pe care le-au obținut elevii la probele de evaluare finale, mă determină să consider că obiectivele 

propuse au fost îndeplinite iar ipoteza de cercetare confirmată. 

Datele și concluziile cercetării întreprinse au atestat  posibilitățile de reevaluare și perfecționare a procesului 

instructiv-educativ prin abordarea metodelor moderne la clasă. 

Folosirea efectivă a TIC  a consolidat  predarea și învățarea la disciplinele tehnice, iar aplicația folosită a 

stimulat gândirea creativă și interesul elevilor respectiv a crescut performanța școlară. 

Site-ul este foarte util în clasă. Se pot trimite mesaje tutoror celor implicaţi în educaţia elevilor, se economiseşte 

timp şi se poate preda eficient cu instrumentele specifice. Aplicația a permis elevilor să creeze, să publice şi să 

partajeze conținut în mediul on-line, fără a fi doar consumatori pasivi de conținut digital. 

Elevii trebuie să aibă acces la infrastructură operațională în clasă, la tehnologii moderne iar resursele  

educaționale să fie de calitate. 
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PROIECT DIDACTIC 

MARFICI ORESIA -AURORA 

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SIGHETU MARMATIEI 

 

ARIA CURRICULARĂ : Matematică și Științe ale naturii 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică  

MIJLOCUL DE REALIZARE:  Concurs de matematică între elevii a două școli speciale   

TIPUL  ACTIVITĂŢII : verificarea cunoștințelor 

SCOP:       Să efectueze exerciții cu cele 4 operații  studiate 

Să folosească corect regulile de ordine a efectuării operațiilor si folosirea parantezelor 

Să  rezolve corect probleme de logica matematica 

Sa se familiarizeze cu probleme de matematica distractiva 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• O1  - să numere corect și conștient  în mulțimea numerelor naturale 

• O2  - să rezolve corect exercițiile cu cele 4 operații 

• 03- sa rezolve corect probleme de matematica distractiva 

STRATEGII DIDACTICE : 

• METODE ŞI PROCEDEE : conversația, explicația, exercițiul, observația, munca independentă, 

munca în grup. 

• MIJLOACE DIDACTICE : o foaie de parcurs și un set de exerciții;  

Nr. 

crt. 

MOMENTE 

PEDAGOGICE 

ACTIVITATEA  

PROFESORULUI 

ACTIVITATE

A  

 ELEVILOR 

STRATEGII DIDACTICE 

METODE-

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DIDACTICE 

1. Moment 

organizatoric 

inițial 

-Fiind un concurs între 

școli, elevii unei școli 

vor veni în vizită la 

școala organizatoare 

-Voi pregăti materialele 

didactice necesare  

-Stabilirea liniștii și 

disciplinei 

Se așază la 

locurile lor și 

sunt atenți 

 

 

 

 

 

 

2.  Captarea 

atenției 

-Voi explica regulile 

desfășurării concursului. 

Fiecare grupă primește 

un set de exerciții pe care 

trebuie să îl rezolve în 

grup. Se pot împărți 

exercițiile individual și 

Observă 

materialele din 

fața lor si 

urmăresc 

explicațiile și 

regulile 

concursului 

observația; 

 

conversația; 

 

 

 

 

2 foi de parcurs și  

câte un set de 

exerciții 
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apoi se compară între 

elevi rezultatele pentru a 

da rezultatul corect final. 

- Se alege un lider de 

grup  

 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

,,Astăzi ne-am propus să 

vedem care școală este 

mai buna la matematică” 

La sfârșitul concursului 

vom acorda diplome și 

premii câștigătorilor. 

Problemele din partea a 

4-a sunt de logică, de 

aceea spiritul de echipă 

trebuie să funcționeze 

foarte bine pentru a găsi 

corect și rapid soluțiile la 

probleme 

 

ascultă cu 

atenție 

anunțarea temei 

și a 

obiectivelor ; 

 

 

 

explicația; 

 

 

 

 

 

4 Desfășurarea 

propriu-zisă 

Verificarea 

cunoștințelor 

 

 

-Se da startul la concurs. 

 

-lucrează 

individual 

-răspund la 

întrebări 

-ascultă cu 

atenție 

răspunsul 

colegilor 

-lucrează în 

grup 

-răspund când 

sunt solicitați 

-răspund la 

întrebări 

-explicația 

-munca 

independentă 

 

 

-exercițiul 

-conversația 

-explicația 

-munca în 

grup 

Fise de lucru  

Hârtie, creioane, 

chibrituri 

 

 

 

 

 

 

 

5. Concluzii și 

aprecieri 

-voi face notarea și voi 

formula aprecieri asupra 

activității desfășurate 

Se vor scrie si distribui 

diplomele si premiile 

pregătite pentru concurs 

-sunt atenți la 

concluzii și 

aprecieri 

-explicația Diplome 

premii 
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6. Moment 

organizatoric 

final 

 - voi aduna materialele 

utilizate ; 

- voi solicita rearanjarea 

mobilierului  

- rearanjează 

mobilierul în 

sala de clasă, 

elevii scolii 

invitate 

vizitează școala 

  

 

REGULAMENT concurs: 

Se împart elevii  în 2 echipe (de exemplu: 2 scoli special din județ). Fiecare echipă primește o foaie de parcurs și un 

set de exerciții; fiecare echipă trebuie să treacă prin locațiile: 

1) NUMĂRĂ! 

2) CE ESTE CODIFICAT? 

3) CARE ESTE SEMNUL POTRIVIT? 

4) GÂNDEŞTE! 

La 4) fiecare echipă primește un plic cu litere, fiecărei litere corespunzându-i un număr. Dacă la  locațiile 1) şi 4) 

exercițiile sunt rezolvate corect, atunci copiii formează din litere cuvântul  „FELICITĂRI”. 

La 1) se vor număra triunghiurile ce apar în desen. 

La 2) elevii rezolvă exercițiile cu ajutorul alfabetului și descifrează propoziția „Prietenia este ca o floare”. 

La 3) se va completa cu semnele +, –, ´, : și paranteze astfel încât să se obțină propoziții (enunțuri) matematice 

adevărate. 

La 4) se vor rezolva 10 probleme de logică. 

1) NUMĂRĂ! Câte triunghiuri apar în desenul următor? 

 

 

 

2) Ce este codificat? 

1)(   1306+694):1000+( 100:10)=  

2)  1+{2𝑥[3 + (4 − 4)𝑥5]: 6}𝑥7 = 

3) 10-10:{1 + 3𝑥[(57 − 60: 4𝑥2): 3 + 21]: 10} = 

4)5x5-5+2x6= 

5) {14 + [3𝑥(9 − 3)]: 2} − 2𝑥(5𝑥2) = 

6) 16x[2-(13x2-14-12)]= 

7) 42:2+57x0= 

8) 1x986-977= 

9) 45x4-2x80= 

10) 2x4x8x16-256x2-6x8x10= 
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11) 3+3:3= 

12) 2:2+2= 

13) 2x2x2x2x2= 

14) (5:5+5)x5= 

15) 500:5:5= 

16) 1x2x3x0x7x6x5= 

17) 25x3:75= 

18) 57-2x[3x(14-3x2)-2]= 

19) 144:12-100:10-2:2x2= 

20) 1+1x2+2x3+3x4-100:100= 

21) 67+586-610= 

22)64-16x2= 

Fiecărui răspuns corect îi corespunde o literă. Dacă toate cele 22 de exerciții sunt rezolvate corect, veţi 

putea forma cu ajutorul literelor o propoziție. Care este aceasta? 

0 1 3 4 9 12 13 20 21 30 32 43 

O F T S I P L A N C E R 

 

3) CARE ESTE SEMNUL POTRIVIT? 

5 5 5 5 =30 

5 5 5 5 =26 

5 5 5 5 =6 

5 5 5 5 =5 

5 5 5 5= 4 

5 5 5 5=3 
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4) GÂNDEŞTE! 

1. Răspundeți repede  

Răspundeți câte pisici sunt în odaie, dacă în fiecare din cele patru colțuri ale odăii se găsește o pisică, în fața 

fiecărei pisici stau 3 pisici, iar pe fiecare coadă de pisică stă o pisică?  

2. În sus și în jos  

Un băiat a alăturat strâns un creion albastru de altul galben. Pe latura lipită de creionul galben, creionul albastru 

este murdărit cu vopsea la unul din capete, pe o lungime de un centimetru. Băiatul ține nemișcat creionul galben, iar pe 

cel albastru continuând să-l țină lipit de cel galben, îl coboară cu 1 cm apoi îl readuce în poziția inițială, pentru ca să-l 

coboare iarăși cu 1 cm și să-l readucă din nou în poziția inițială; el a coborât creionul albastru de 10 ori și l-a ridicat tot 

de 10 ori (în total 20 de mișcări).  

Dacă vom admite că în acest timp vopseaua nu s-a uscat și nici nu s-a șters, pe ce lungime (în centimetri) va fi 

murdărit cu vopsea creionul galben după mișcarea a 20-a?  

3. Trecerea peste râu  

Un mic detașament de soldați trebuia să treacă peste un râu. Podul era rupt, iar râul adânc. Ce era de făcut? 

Deodată ofițerul zări lângă mal doi copii care se jucau cu o barcă. Barca era însă tare mică și nu putea să țină decât un 

singur soldat sau pe cei doi copii. Totuși, toți soldații au trecut râul cu ajutorul acestei luntrișoare. Cum au procedat? 

Rezolvați această problemă „în minte” sau în mod practic, folosind piese de table, chibrituri sau orice alte obiecte, pe 

care le veți trece peste un râu imaginar. 

4. Lupul, capra și varza  

Un om trebuia să treacă peste o apă un lup, o varză şi o capră. Avea la dispoziție o barcă în care nu încăpea 

decât el împreună cu unul din cele doua animale sau cu varza. Dacă rămâneau pe mal lupul și capra, atunci lupul devora 

capra; dacă rămânea capra cu varza, atunci capra mânca varza. În prezența omului „nimeni nu mânca pe nimeni”. Omul 

nostru a izbutit totuși să-i treacă pe toți trei peste apă.  

Cum a procedat el?  

5. Repararea lanțului  

Știți la ce se gândește tânărul fierar? Înaintea lui se află cinci grupuri de verigi care trebuie unite într-un singur 

lanț, fără să fie folosite verigi suplimentare. Dacă, de exemplu, va desface veriga 3 (o operație) și va prinde de veriga 4 

(încă o operație), iar apoi va desface veriga 6 şi o va prinde de veriga 7 ş.a.m.d., el va izbuti să unească toate verigile în 

opt operațiuni. Fierarul nostru însă vrea să ferece lanțul numai în 6 operațiuni și trebuie să spunem că a izbutit s-o facă. 

Știți și voi cum?  

6. Îndreptați greșeala  

Luați 12 chibrituri şi așezați-le ca în figura de mai jos. După cum vedeți, egalitatea este greșită, deoarece rezultă 

că 6 - 4 = 9. Mutați un singur chibrit în așa fel, încât egalitatea să fie corectă.  
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7. Din 3 faceți 4 (farsă)  

Pe masă se găsesc 3 chibrituri. Fără să adăugați nici un chibrit, faceți din trei - patru. Nu aveți voie să rupeți 

chibriturile.  

8. 3 și cu 2 fac 8 (altă farsă)  

Iată acum o farsă analogă. Așezați pe masă 3 chibrituri și rugați-l pe prietenul vostru să adauge alte 2, așa fel 

încât să rezulte 8. Bineînțeles, chibriturile nu pot fi rupte.  

9. Trei pătrate  

Din 8 bețișoare (de pildă, chibrituri), dintre care 4 sunt de două ori mai mari decât celelalte 4, se cere să alcătuiți 

3 pătrate egale.  

10. Încercați! Așezați 10 scaune de-a lungul pereților unei camere pătrate, în așa fel încât în dreptul fiecărui perete să 

se afle un număr egal de scaune.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

                                                                                        Prof.inv.prescolar:Lambru Nadia 

G.P.P NR.6 CONSTANȚA 

 

     

       “Să nu-i educăm pe copiii noștrii pentru lumea de azi . Această lume nu va mai exista cănd vor fi mari și nimic nu 

ne permite să știm cum va fi lumea lor . Atunci , să-i învățâm să se adapteze . (Maria Montessori –Descoperirea copilului 

) 

       În ultimul timp ,devine tot mai evident ca educația extrașcolară, adică cea realizată dincolo de procesul de 

învățământ, își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității preșcolarilor .Traim  într-o lume  , care este intr-

o permanenta schimbare,evolund.În acest cadru ,învâțământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect  

psihointelectual ,fizic și socioafectiv pentru o cât mai ușoara  integrare sociala. Complexitatea finalităților educaționale 

impune imbinarea activităților curriculare cu cele extracurriculare.În școala contemporana eficiența educației depinde 

de gradul  în care se pregăteste copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine și de măsura  în care reușește să pună 

bazele formării personalității copiilor în acest cadru. Modernizarea precum și stimularea comportamentului creativ în 

diferite domenii și perfecționarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităților scolare cu activitățile 

extrascolare 

       Din ce în ce mai multe sisteme educaționale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor 

la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu câteva 

momente de distracţie şi detensionare.Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea 

corespondenței dintre aptitudini ,talente, cultivarea unui stil de viață civilizat .Îmbinarea acestora are numeroase valențe 

formative ,deoarece acestea permit manifestarea creativității  și imaginației copilului prescolar. În acest fel,pe lângă 

faptul că preșcolarii își manifesta imaginația și creativitatea , cadrul didactic își poate afirma creativitatea în alegerea 

temelor,a materialului aratandu-și maiestria și tactul pedagogic dar si dragostea față de copii. Gradinița are menirea de 

a transmite valori culturale ,istorice și sociale la nivelul cerințelor educationale.Datoria educatoarei, care este 

deschizătoare de drumuri,este de a-i mplica pe copii în diverse activități care să coincida cu  societatea de azi.Începând 

de la cea mai fragedă vârsta ,copiii acumulează o serie de cunoștinte punându-i în contact direct cu obiectele și 

fenomenele din natura .Trebuința de a se juca ,de a fi mereu în mișcare , este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 

școala cu viața .Activitățile extrașcolare bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă .Ele stârnesc interes, produc bucurie, 

facilitează acumularea de cunoștințe ,chiar dacă necesită un efort suplimentar. Activitățile extracurriculare sunt activități 

complementare , activități de învățare realizate la grupă și urmăresc  îmbogățirea informațiilor primite în cadrul 

activității didactice, cultivă interesul pentru desfășurarea anumitor domenii ,atrag copilul la integrarea în viața socială , 

la folosirea timpului liber într-un mod plăcut și util , contribuind în felul acesta la formarea personalității copilului. .În 

procesul instructiv-educativ activitățile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu placere și să fie interesat de 

activitățile propuse . În cadrul acestor activități se transmit copiilor , în mod sistematic și organizat informații din toate 
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domeniile de activitate : muzicale, literare , plastice accesibile , formându-se astfel anumite competente :de a audia 

anumite piese muzicale , de a interpreta roluri . Interpretănd diferite roluri , copilul reproduce modele de conduită și le 

asimilează în propriul  lui comportament . Toate activitățile extracurriculare desfăsurate cu copiii au rolul lor în 

dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele ,capabile să se descurce în orice situație , bogate din punct de vedere 

cultural în această societate plină de pseudo-cultură .  Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, manualitatea 

,dănd posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale . Copiii se autodisciplinează ,prin faptul că în asemenea 

activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități .Cadrul didactic are, prin acest tip de activități , 

posibilități deosebite să-și cunoască elevii , să-i dirijeje , să le influențeze dezvoltarea ,să realizeze mai ușor și mai 

frumos obiectivul principal al școlii și al învățământului preuniversitar –pregătirea copilului  pentru viața. Realizarea 

acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul sau, de dragostea sa pentru copii , de modul creator de 

abordare a temelor , prin punerea în valoare a posibilităților și resurselor de care dispune clasa .În grădinița, eficienta 

educației depinde de gradul în care se pregăteste copilul pentru participarera la dezvoltarea de sine și de măsura în care 

reușește să pună bazele formării personalitatii copiilor .Activitățile extracurriculare organizate de grădiniță au conținut 

cultural , artistic, spiritual, științific , tehnico-aplicativ , sportive sau simple activități de joc sau de participare la viața și 

activitatea comunității locale .Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare , 

la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor prescolarilor ,la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber având un 

caracter atractiv , copiii participă într-o atmosfera de voie bună și optimism , cu însuflețire și dăruire , la astfel de 

activități .Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții variate . Succesul este garantat 

dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul copiilor , dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 

frumoase și valoroase.   Uneori, activitățiile extracurriculare se pot transforma în adevărate cariere. Copiii au capacitatea 

de a înțelege, încă de mici, care sunt interesele lor pentru a avea o viață împlinită. Activitățile extrașcolare ajută copiii 

să-și descopere talentele ascunse, copilul va înțelege nevoia unui stil de viață sănătos, echilibrat, între pasiune și job. Și 

va alege, mai târziu, să facă din pasiunea lui un stil de viață. 

 În cadrul acestor activități sunt atrași și copii timizi, dar și cei impulsivi , învătănd astfel să se tempereze în preajma 

colegilor lor –“copilul care este lăudat învață la răndul lui să aprecieze “ Prin intermediul activităților extrașcolare , 

copilul va învăța să interacționeze mai usor cu cei din jur și va putea să exceleze în anumite domenii spre care are 

inclinații . Rolul acestor activități extracurriculare este oferirea copiilor de oportunități multiple de recreere , dezvoltarea 

spiritului de competitie , valorificarea potențialului intelectual și al aptitudinilor ,stimularea imaginației creativității și 

inițiativei .       

În concluzie putem spune că activitatea extrașcolară e o componentă educațională valoroasă și eficientă căreia 

orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție , adoptând el în primul rând o atitudine creatoare , atât în modul de 

realizare al activității , cât și în relațiile cu elevii asigurând astfel o atmosfera relaxantă care să permită stimularea 

creativă a elevilor . Diversitatea activităților extrașcolare oferite crește interesul copiilor pentru școală și pentru o ofertă 

educațională .Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităților extracurriculare , 

să evite critica în astfel de activități , să încurajeje elevii și să realizeze un  feed-back pozitiv . 

   

  Bibliografie : Iuruc R. :”Instruire extrașcolară . Perspective teoretice și aplicative “Iași 2005  

  Lespezeanu M “Traditionalism și moderm în învățămanul prescolar ‘Bucuresti 2007  
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Zaharia-Stremțan Lidia 

Școala Gimnazială „Sfântă Gheorghe” 

Sângeorgiu de Mureș, Mureș 

 

 

Predarea limbii engleze prin joc 

 

 Valoarea jocului în procesul de predare a limbii engleze la ciclul primar este de necontestat. Oricât de 

eficient ar fi manualul, profesorul caută întotdeauna activități noi și provocatoare care să-i facă pe elevi să se bucure 

de exersarea limbii în mod natural, făcând din clasă un ,,teren” de învățare și distracție. În acelaşi timp, toate acestea îl 

ajută pe profesor să simtă plăcere în a-i vedea pe elevi lucrând în limba engleză. 

 Elevii au moduri diferite de a asimila informațiile și de a-și demonstra cunoștințele. Acesta este motivul 

pentru care profesorii folosesc adesea tehnici care se aplică mai multor stiluri de învățare, astfel încât elevii să-și 

amintească informațiile și să-şi consolideze înțelegerea cunoştinţelor. Pentru a se asigura că toți elevii au șanse egale 

de a învăța, profesorul ar trebui să utilizeze strategii și metode variate de predare.  

 

 Predarea gramaticii și a vocabularului prin jocuri 

 Formarea grupurilor  

Multe jocuri se joacă  în echipă. Vor fi menționate câteva moduri de a forma perechi, grupuri sau echipe: 

• Panglicile colorate - Profesorul ține în mână un buchet de panglici. Fiecare participant prinde un capăt al panglicii. 

Copiii care țin aceeași panglică formează o pereche. 

• Numerotarea - pentru a forma perechi, profesorul oferă fiecărui copil un număr, până când jumătate dintre copii au 

unul, apoi începe din nou de la 1. Când toți copiii au un număr, cei cu același număr ajung în perechi. Pentru a face 

grupuri de trei sau mai mulţi elevi, profesorul oferă elevilor numere între 1-3, sau între 1 şi numărul dorit. Elevii cu 

acelaşi număr vor forma câte o grupă. În loc de numere se pot utiliza forme sau litere. 

• Înălțimea sau a vârsta - Profesorul le cere copiilor să se alinieze în ordinea înălțimii sau a vârstei, apoi împarte linia 

în numărul de grupuri necesare. 

• Numele în cutie - Profesorul pune toate numele copiilor într-o cutie și le scoate două câte două, sau trei câte trei, în 

funcție de cât de mari intenționează să fie grupurile. Acești copii formează un grup. 

• Muzica cu ritmul - Profesorul pune muzică cu ritm alert și lasă toți elevii să se mişte pe ritmul respectiv. Profesorul 

oprește muzica și strigă „Grupuri de trei!” Copiii se adună câte trei cât de repede pot. 

 

 Jocuri de notare şi evaluare  

Vor fi menționate două moduri de evaluare prin jocuri, pe care le consider motivatoare: 

• Urcatul pietrelor - Profesorul desenează un râu simplu pe tabla cu niște pietre peste el și decupează o „broască” de 

carton pentru fiecare echipă. Broasca înaintează pe măsură ce echipa câştigă puncte. Prima echipă care ajunge la 

capătul râului câștigă. 
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• Urcarea în turn - Profesorul desenează o scară urcând către un turn pe tablă. Pentru fiecare punct, echipa urcă o 

treaptă. Prima echipă care ajunge în vârf câștigă. 

 

 Predarea gramaticii este unul dintre cele mai provocatoare aspecte pentru orice profesor de engleză. Elevii 

de ciclul primar, în general, învață repede cuvintele, dar mai lent structurile gramaticale. Atât gramatica, cât și 

vocabularul trebuie predate în context. Aceasta înseamnă că nu doar memorează regulile, ci le pun în practică pentru a 

comunica. Dar predarea gramaticii poate deveni o activitate plăcută și mai eficientă dacă se aplică strategii interactive. 

             

 Jocuri pentru predarea gramaticii 

The Lost Pet - Scopul acestui joc este de a introduce structura gramaticală Is it…? Profesorul introduce lecţia, 

desenând sau afișând o imagine pe o cușcă goală. Copiilor li se cere să își imagineze că la clasa lor au un animal de 

companie. Copiii spun ce fel de animal este și se gândesc la un nume pentru acesta. Profesorul le spune că, din păcate, 

animalul a scăpat și că trebuie să îl găsească punând întrebări în limba engleză. Profesorul arată către bancă și îi 

întreabă: Este sub bancă? Nu, nu este. Este în dulap? Nu, nu este. Profesorul continuă cu întrebările, de data aceasta 

doar indicând diferite piese de mobilier și încurajând copiii să pună singuri întrebările până când găsesc animalul de 

companie. Acest joc este potrivit pentru elevii din clasa întâi şi a doua. 

 

Doing the laundry - Scopul acestui joc este de a face propoziții folosind adverbe de frecvență, acordând atenție 

ordinii cuvintelor în propoziţie. Profesorul scrie diferite părți de vorbire pe hârtie de diferite culori, pregătește o pungă 

cu mai multe cartonaşe colorate care conţin cuvinte pentru fiecare echipă și adaugă o bucată de sfoară și câteva cârlige 

de haine. Elevii sunt împărțiți în echipe și fiecare echipă primește o pungă care conține cardurile de cuvinte. Elevilor li 

se cere să creeze propoziții corecte; fiecare propoziție trebuie să conțină adverbe de frecvență. De fiecare dată când 

creează o propoziție, doi elevi ţin sfoara de cele două capete, timp în care ceilalți prind cartonaşele pe sfoară, folosind 

agăţători de haine. Echipele obțin câte o steluţă pentru fiecare propoziție corectă. Echipa cu cele mai multe steluţe este 

câștigătoare. Acest joc se potrivește elevilor  din clasa a patra și a cincea. Aplicat fiind la clasă, s-a bucurat de un mare 

succes. 

 

Story chain - Scopul acestui joc este de a exersa verbele la trecutul simplu. Exerciţiul începe cu primul elev care 

spune o propoziţie simplă, de bază. Următorul elev repetă propoziția de bază și îi adaugă încă un verb. La fel 

procedează toţi elevii din clasă, adăugând fiecare câte un verb. 

  

Exemplu:  

Elev 1: Ieri dimineață m-am trezit la ora 10 ... 

Elev 2: Ieri dimineață m-am trezit la ora 10 și am băut o ceașcă de lapte ... 

Elev 3: Ieri dimineaţă m-am trezit la ora 10, am băut o ceaşcă de lapte şi am mâncat o prajitură... 

Cu clase numeroase, elevii pot fi împărțiți în echipe. 
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Miming games – Jocul mimei este o tehnică foarte eficientă pentru dezvoltarea și consolidarea unor concepte de 

gramatică. În realizarea unui joc de mimă, elevii se simt foarte încântați, îşi exersează imaginaţia şi le place să 

comunice, în timp își îndeplinesc sarcina de a descrie prin gesturi structura învățată. Pe parcursul unui joc de mimă, 

elevii comunică între ei prin gesturi. După cum se știe, comunicarea are două forme: comunicarea verbală și 

comunicarea non-verbală. Într-un joc de mimă, un elev comunică non-verbal. 

Scopul acestui joc este acela de a exersa diverse timpuri gramaticale, speculând respectiva acțiune. Profesorul 

pregătește bucăți de hârtie cu diverse teme de gramatică sau șoptește acțiunea în urechile elevilor. Elevii sunt împărțiți 

în două echipe. Un elev iese și mimează cuvântul. Membrii aceleiași echipe trebuie să ghicească ce se mimează. 

Fiecare echipă câștigă câte un punct pentru fiecare ghicire corectă. Jocul continuă la fel, alternând jucători din cele 

două echipe. 

Cele mai potrivite subiecte gramaticale care pot fi predate prin jocul mimei sunt: 

Prezentul progresiv: Te speli pe dinți. 

Abilitatea - can:  Tu poţi  înota / dansa / găti / cânta la pian… 

Viitorul cu „going to”: urmează să vă spălați pe dinți. Acest joc funcționează atât pentru copiii foarte mici (elevii de 

clasa întâi), cât și pentru clasa pregătitoare. 

 

 Prin joc, copiii interacționează și interacționând ei dezvoltă abilități lingvistice. Mai mult decât atât, 

utilizarea jocului în predare creează o atmosferă de interes în studiul limbii engleze și poate duce la o schimbare de la 

o predare centrată pe profesor la o predare centrată pe elev. 
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TRANSDISCIPLINARITATEA  ÎN  ACTIVITĂȚI  EDUCATIVE 

 

Liceul Teoretic “ Duiliu Zamfirescu” Odobești, jud. Vrancea 

Profesor învățământ primar OCEANU NELA  

 

Activitățile transdisciplinare sunt activități care abordează o tema generală din perspectiva mai multor arii 

curriculare, construind o imagine cât mai completă a temei respective. Este tipul de activitate unde cunoștințele și 

capacitățile sunt transferate de la o arie curriculară la alta. Prin intermediul acestor activități se urmărește atingerea 

obiectivelor tuturor ariilor curriculare într-un context integrat. 

Diferenta între unitatea de învățare și activitatea tematică este aceea ca o unitate de învățare urmărește atingerea 

obiectivelor de referință ale unei discipline, pe când activitatea tematică combină obiectivele de referință ale mai multor 

arii curriculare. 

Abordarea transdisciplinară oferă posibilitatea tratării unei teme din mai multe perspective, păstrând însă 

caracterul ei unitar. Aceasta oferă posibilitatea de cunoaştere a elevilor, în domenii care îi fascinează. 

Valoarea pedagogică a temelor transdisciplinare 

- Maximizează posibilitatea ca fiecare elev să învețe în ritm propriu și să fie evaluat în raport cu performanța sa 

anterioară 

- Ofera elevului posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacitațile sale sunt cele mai evidente. 

Cultivă cooperarea și nu competiția. 

- Asigură o învățare activă care se extinde până la limita pe care însuși copilul o stabilește. 

- Ofera elevilor șansa planificării propriilor activități. 

- Învățătorul și părintele pot observa copilul, îl pot aprecia și-i pot sprijini evoluția. 

- Activitățile transdisciplinare au valoare diagnostică fiind un bun prilej de testare și de verificare a capacităților 

intelectuale și a aptitudinilor creatoare ale copiilor. 

- Pot fi implicate mai multe forțe în procesul educațional: specialiști, membrii ai comunității locale, părinți, alte 

cadre didactice realizând o cooperare educațională. 

Abordarea transdisciplinară trebuie să fie centrată pe demersurile intelectuale sau afective ale elevului şi nu pe 

materii şi are ca scop formarea unor competenţe cu caracter transdisciplinar cum ar fi: capacităţi de tip cognitiv şi creativ, 

reflexive, de interacţiune socială, comunicare , motrice şi atitudini fundamentale. 

Se urmăreşte astfel atingerea obiectivelor tuturor ariilor curriculare într-un context integrat, activitatea 

transdisciplinară combinând obiectivele de referinţă ale mai multor arii curriculare. 

Proiectul este o activitate de evaluare transdisciplinară care presupune aplicarea cunoştinţelor pe o perioadă mai 

lungă de timp utilizând lucrul în echipă. 
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Exemplu: 

elevii clasei a IV-a C ai Liceului Teoretic Odobești, împreună cu părinții și alte cadre didactice, susținuți de profesor 

învâțământ primar OCEANU NELA au derulat de 1DECEMBRIE 2017,  

 PARTENERIATUL  EDUCAȚIONAL  în colaborare cu Casa de Cultură Odobești, 

„1DECEMBRIE, ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, ZIUA TUTUROR ROMÂNILOR!” unde  s-a susținut un 

moment aniversar dedicate Zilei Naționale a României  și a fost prezentată o expoziție de postere și desene tematice “ 

Marea Unire” în Foaierul Casei de Cultură Odobești. 

Proiectul s-a derulat pe parcursul a două săptămâni prin pregătirea activităților, stabilirea planului de 

desfășurare a evenimentelor cu ocazia Zilei Naționale a României urmărindu-se manifestarea sentimentului de dragoste 

de țară și a simțămintelor pariotice de către participanții direcți și indirecți. 

ARGUMENT: 

Ziua Națională a României, aniversată de 1 Decembrie, este moment de readucere în memoria colectivă a luptei 

de veacuri a românilor pentru unitatea și integritatea națională. 1 Decembrie este Ziua Națională a României, dar și a 

noastră, a tuturor românilor. Ființa noastră este încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștrii 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: 

Dezvoltă, consolidează și manifestă sentimentului patriotic prin îmbogățirea cunoștințelor istorice; 

Înțelegerea faptului că Marea Unire din 1918 a fost și este cel mai important moment poporul nostru. 

Unităţile de învăţare ale disciplinelor se integrează într-un cadru unitar, potrivit temei activităţilor 

transdisciplinare.  

# literatură: recital de versuri patriotice; 

- Doina, de Mihai Eminescu;  Ce-ți doresc eu ție, dulceRomânie!, de Mihai Eminescu; 

- Graiul neamului, de George Coșbuc;  Versul țării, de Ion Pilat;  Limba noastră, de George Sion; 

# istorie: prezentarea contextului Marii Uniri ( prezentare ppt) semnificația zilei de 1DECEMBRIE; 

# compunere liberă: realizarea unui eseu cu titlul “România, casa noastră”; 

# matematică: exersarea cifrelor romane (MDCCCCXVIII – MMXVIII); 

# științe: realizarea unui cos cu fructe romanesti (produse locale) 

# desen: desene tematice (portul popular, tara, tricolorul) 

# abilităţi practice: confecționarea de insigne aniversare si stegulețe tematice pentru eveniment; 
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# muzică: o colecţie de cântece patriotice ( Imnul de Sat al României – Deșteaptă-te, române! ; 

Imnul de Stat al Republicii Moldova – Limba noastră,  de Alexei Mateevici; 

Noi suntem români,  interpretat de Furdui Iancu; 

Nu uita că ești român, interpretat de Furdui Iancu; 

Așa-i românul, interpretat de Furdui Iancu; 

# folclor: accesul la monografia localității şi selectarea unor elemente privind tradiţiile locale; 

# serbări şcolare: MARCAREA FESTIVĂ A ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI 

Primirea invitaților și distribuirea insignelor si stegulețelor aniversare. Vizionarea expoziției de postere, cărți 

tematice, desene tematice. Prezentarea celui mai reușit eseu “România, casa noastră”.Recital de poezii și cântece 

patriotice dedicate marelui eveniment. Acordarea diplomelor de participare tuturor elevilor. 

BIBLIOGRAFIE 

- Basarab N., Transdisciplinaritatea, Editura Polirom, Iasi, 1999 

- Mihaescu, M, Dulman, A, Mihai, C – Activitati transdisciplinare – ghid pentru invatatori, Editura Radical, București, 

2004 

- Petrescu, P, Pop, V, - Transdisciplinaritatea, o noua abordare a situatiilor de invatare – ghid pentru cadre didactice,  

Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2007 
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Biblioteca- paradisul minții 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:  

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, Galaţi 

Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact): Ciubotaru Rodica, profesor de limba şi literatura 

română 

NIVEL : liceal 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului: Proiect Educațional „Biblioteca - paradisul minții” 

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: domeniul cultural-artistic, literatură, nivel liceal 

C.   REZUMATUL PROIECTULUI : 

a. Concurs județean/interjudețean 

b. Număr de elevi implicați: pot fi câte 20 elevi (de la fiecare clasă de-a IX- a) din liceu sau 5 elevi ai fiecărei 

școli participante la concurs ( maxim 50 de elevi/ lucrări trimise) plus 20 elevi în echipa organizatoare; 

            c. Activități propuse, în ordinea în care se vor desfășura : 

1) „O ,vin....!” - trimiterea invitațiilor și a regulamentului de concurs școlilor participante; 

2) „Cartea cu jucării...” - confirmările de participare, primirea lucrărilor, stabilirea comisiilor de evaluare a 

lucrărilor, pe secțiuni de concurs: Colaje/desene/ caricaturi ( inspirate de o operă literară) și Creație literară 

3)  „E ușor a scrie ..” - desfășurarea concursului de creație artistică și literară; 

4)  „Memento... ”- evaluarea lucrărilor și stabilirea clasamentului 

D.        PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

D.1. Argument  

 Moto: „Dacă Biserica este Casa lui Dumnezeu, atunci Biblioteca este Templul Spiritului Uman; este Blazonul unei 

nobleți care are infinitul ca strămoș și ca posteritate”(Paul Christian) 

 

 Prin proiectul de față, ne propunem, încurajarea  elevilor din  clasele a IX-a din liceele tehnologice și teoretice 

de a frecventa biblioteca școlii/ liceului/ județeană pentru fiecare temă, de a utiliza corect și eficient orice dicționar, de 

a alcătui o biobibliografie, de a interpreta un text literar, întocmind fișe de lectură, de a realiza colaje, prezentări Power 

Point, într-un cuvânt, de a-și exprima punctul de vedere, înfrânându-și inhibițiile. 

Nu în ultimul rând, urmărim să-i pregătim și pe unii și pe alții, pentru examenul de bacalaureat, dar, în aceeași 

măsură, și potențarea capacităţilor de comunicare, socializare şi înţelegere între tineri, în cadrul schimbului de valori. 

            D.2. Obiectivul general /scopul: 

 Organizarea și desfășurarea unor activități, care să-i încurajeze pe tineri să meargă la bibliotecă, să consulte 

lucrări de specialitate când își rezolvă temele, să-și alcătuiască o bibliotecă personală sub îndrumarea cadrelor didactice 

și a părinților, să întocmească fișe sintetizatoare și o bibliografie selectivă, să prețuiască cartea, să coreleze informațiile 
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citite cu realitatea și viața cotidiană, să-și dezvolte capacitățile de înțelegere și de transmitere de intenții, gânduri.  

 

   D.3. Obiectivele specifice proiectului: 

 

1. Revitalizarea interesului pentru cercetare, creație și analiză al elevilor din liceele tehnologice, cât și al celor din 

liceele teoretice; 

2. Conștientizarea rolului cărții și al bibliotecii în viața elevilor; 

3. Utilizarea corectă a dicționarelor și a tuturor cărților existente la raft; 

4. Întocmirea unor fișe de lectură, care să le faciliteze studiul la clasă; 

5. Selectarea responsabilă a unor cărți corespunzătoare vârstei, aptitudinilor și intereselor fiecăruia; 

6. Dezvoltarea gândirii autonome, reflexive şi critice a elevilor în analiza unui produs literar; 

7. Dezvoltarea creativităţii elevilor cu diferite aptitudini; 

8. Utilizarea unor limbaje diferite în elaborarea lucrărilor, a citatelor , expresiilor în realizarea unor compuneri, 

eseuri, articole publicate în revista școlii; 

9. Potenţarea capacităţilor de comunicare, socializare şi înţelegere între tineri, în cadrul schimbului de valori.  

    D.4. Grupul țintă  

Grupul țintă căruia i se adresează proiectul este format din cei 50 de elevi de clasa a IX-a, participanți la 

activitățile proiectului( din liceele gălățene). 

 

D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină) : 9 luni 

Proiectul începe în luna septembrie 2019 şi se termină în luna iunie 2020 

 

D.6. Descrierea activităților 

 

 

Activitatea nr.1 

Titlul activității: „O, vin!” 

Data/perioada de desfășurare: luna septembrie 2019 

Locul desfășurării: Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, Galaţi 

Participanți: 2 elevi, 4 cadre didactice; 

          Echipa de proiect va informa inspectorul de specialitate despre proiect. Se stabilește Regulamentul de 

participare la concurs, metodologia de desfășurare, temele concursului, data limită de trimitere a lucrărilor. Se 

redactează formularul Acord de parteneriat, în vederea stabilirii de parteneriate cu instituțiile abilitate. Se redactează 

şi se trimit invitațiile și regulamentul concursului școlilor participante. De asemenea, acestea vor fi informate în legătură 

cu temele concursului. 

    Pentru popularizarea proiectului se va lansa un anunț pe www. didactic.ro şi pe www.elena doamna.ro, anunț 

http://www.elena/
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ce va cuprinde „Regulamentul de participare”, temele concursului. Se vor trimite note telefonice tuturor liceelor 

implicate. 

    Permanent, se va verifica adresa de internet a Colegiului de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, Galați, 

pentru a stabili școlile care vor participa la concurs şi condițiile (număr de elevi, profesori corectori) . Se vor trimite 

invitațiile. 

Organizarea echipei de proiect se va consemna în agenda de lucru.  

În urma primirii confirmărilor de participare, se întocmesc tabelele cu elevii concurenți, se stabilesc comisiile de primire 

a lucrărilor și comisia/comisiile de evaluare a lucrărilor, pe secțiuni de concurs 

Responsabili: Prof. Ciubotaru Rodica, Lupu Mariana, Baston Elena,  bibliotecar Ina Teodoru 

Beneficiari: elevi, cadre didactice 

Modalități de evaluare: agenda de lucru, regulamentul de participare. 

 

Activitatea nr. 2  

Titlul activității: „Cartea cu jucării...” 

Data/perioada de desfășurare: octombrie 2019 

Locul desfășurării: Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, Galaţi 

Participanți: 20 elevi, 4 cadre didactice; 

• Vineri , 18 octombrie 2019 – derularea proiectului realizat pentru a sărbători Luna Internațională a Bibliotecii 

– activități de voluntariat (donații de carte), de familiarizare a „bobocilor” școlii cu studiul în bibliotecă. Ghidați de  

profesorul de română al clasei, elevii vor învăța să realizeze o selecție de cărți corespunzătoare vârstei, aptitudinilor și 

intereselor fiecăruia, întocmirea unei bibliografii, întocmirea fișelor de lectură, consultarea unui dicționar etc. Doamna 

bibliotecar le va explica elevilor modul în care a organizat biblioteca, mai ales că școala beneficiază de CDI. și este 

foarte dotat.  

 Se va stabili titlul cărții care trebuie parcursă( noi am ales „Cartea cu jucării” de Tudor Arghezi), având ca temă 

creativă să- și folosească abilitățile și să propună o altă copertă pentru a participa la prima secțiune a concursului, iar 

pentru cei inspirați , să propună un alt final sau pornind de la tema data - Joc și joacă - să realizeze o compunere. I-am 

provocat pe elevi să caute în podul casei sau prin amintiri jucăria preferată în copilărie și să realizeze un text în care 

această jucărie să fie eroul principal. 

Sugestie: pot fi date ca fișe de lectură selectarea unor fragmente reprezentative și lectura lor în prezența colegilor și chiar 

exprimarea unui punct de vedere personal. 

Activitățile au vizat clasele a IX-a C, D și s-au desfășurat în colaborare cu Filiala „Paul Păltănea” a  Bibliotecii „V. A 

Urechia” , Galați         

Responsabili: prof. Ciubotaru Rodica, bibliotecar Teodoru Paraschiva 

 Beneficiari: elevi, cadre didactice de la școala noastră / participanți din județ; 

Modalități de evaluare: fișele de lucru ale elevilor. 
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Activitatea nr. 3 și 4 

 

Titlul activității: „Să plutim cuprinși de farmec.....”și Memento 

Data/perioada de desfășurare: noiembrie 2019 

Locul desfășurării: Biblioteca „V. A. Urechia”- Galați 

Participanți: 50 de elevi (estimativ, în funcție de înscrierile la secțiunile respective), profesori 

         În luna noiembrie vom derula cele două secțiuni ale Concursului, stabilind clasamentul desenelor și al 

compunerilor prezentate de participanți. 

Observații: în cadrul proiectului se pot desfășura și activități de omagiere a scriitorilor desfășurate obligatoriu în 

biblioteca sau la CDI.. 

Beneficiari: elevi, cadre didactice;  

Modalități de evaluare: raport de activitate 

 

D.7. Rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului, precum şi metodele de evaluare a 

acestor rezultate  

1.- comunicare deschisă între elevii Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, Galați și ai celorlalte scoli 

participante;  

2.- schimb de experiență între cadrele didactice participante la această activitate; 

3.- trezirea interesului pentru lectura , dezvoltarea creativității pe o temă dată; 

4.- îndepărtarea unor bariere psihologice; 

5.- utilizarea limbii române literare şi a diferitelor limbaje artistice.  
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Impactul activităților extrașcolare în dezvoltarea personalității elevilor 

Sacadati Anca-Marcela 

Liceul Teoretic C-tin. Șerban Aleșd 

 

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari     

             şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 

                                                                                                       (Maria Montessori –„Descoperirea copilului”) 

 

 În societatea contemporană, educația capătă noi conotații, date de schimbările ce au loc în toate domeniile vieții 

sociale, accentul trecând de pe informal pe formal. Educația depășește limitele curriculumului școlar și tinde spre o 

învășare pe tot parcursul vieții. Astfel, devine tot mai evident faptul că educația extrașcolară își are rolul și locul bine 

stabilit în formarea personalității tinerilor. 

 Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea și 

comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față de ideile celorlalți, deprinderea de 

a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru 

reușita în viață. De aceea, activitățile extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se 

descurca în cele mai variate situații de viață.   

 A miza pe educaţie reprezintă astăzi modalitatea prin care societăţile moderne îşi pot asigura dezvoltarea pe 

termen mediu şi lung. Educaţia văzută, însă, nu doar ca sistem formal guvernat de reguli stricte, ci educaţia ca un proces 

continuu de învăţare, educaţia „autoadministrată”, educaţia care se întâmplă nu doar într-un loc anume, ci care poate să 

aibă loc peste tot. 

 Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice, care trebuie să 

devină manageri de educaţie, prin intermediul unor proiecte/programe educative operaţionale, adecvate ethos-ului 

unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, proiecte/programe desfăşurate pe baza unor 

convenţii/contracte de parteneriat. 

 Participarea la activităţi extracurriculare structurate organizate de şcoli, spre deosebire de participarea la 

activităţi nestructurate, se asociază cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea adolescenţilor (Feldman şi 

Matjasko, 2005), cum ar fi: 

    - performanţă şi rezultate şcolare mai bune; 

    - coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi; 

    - o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai puţine griji privind viitorul şi 

sentiment redus de izolare socială; 

    - un grad mai scăzut de abuz de alcool şi droguri; 

    - un nivel scăzut de comportamente delincvente, incluzând arestări şi comportamente antisociale. 

 În şcoala contemporană, se impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 

educaţional apare ca o necesitate. Activităţile extracurriculare sunt o modalitate de a înscrie şcoala în viaţa comunităţii, 
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de a lărgi orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă. 

 Se remarcă în ultima vreme, tendinţa de a considera fiecare ocazie/ eveniment activitate extracurriculară şi 

tendinţa profesorilor de a proba acest lucru cu materiale de tipul: poze, prezentări, costume, colaje, etc. Fiecare zi 

naţională, internaţională sau sărbătoare religioasă este un bun prilej de a mai adăuga un rând în lista de activităţi. Pe 

lângă activităţile făcute în mod responsabil, conform unui plan de competenţe pe care ar trebui să le dobândească elevii 

şi care nu sunt deloc puţine, există şi o multitudine de activităţi-paravan, fără substanţă, făcute să „dea bine la evaluare”, 

care doar justifică activitatea profesorilor. Explicaţia pentru această situaţie o reprezintă în principal presiunea de a 

desfăşura activităţi extracurriculare la care sunt supuşi de către forurile superioare, ridicând reale probleme despre 

efectele pe care acest tip de monitorizare le are şi impactul implicit asupra copiilor. 

 Cele mai frecvente beneficii ale activităţilor extracurriculare pot fi grupate după cum urmează:        

– activizarea copiilor, dezvoltarea unei atitudini proactive; 

– integrarea copiilor într-un colectiv, dezvoltarea spiritului de echipă şi experienţa lucrului în echipă; 

– creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii, autocunoaştere; 

– dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

– creşterea interesului pentru şcoală în general, stimularea interesului pentru cunoaştere în general; 

– descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi aptitudinilor copiilor; 

– experienţă, îmbunătăţirea CV-ului, în cazul activităţilor de voluntariat; 

– dezvoltarea unei atitudini deschise, tolerante, umaniste şi ecologiste; 

– dobândirea abilităţilor practice în situaţii concrete, utile pentru viaţă (să vorbească cu instituţiile statului, să 

caute informaţii pe internet, dezvoltarea unor comportamente adecvate social pentru situaţii uzuale); 

– îmbunătăţirea relaţiei cu profesorii, crearea unei legături mai apropiate între cadre didactice şi copii; 

– capacitatea de a se adapta uşor unor situaţii noi; 

– îmbunătăţirea relaţiei cu părinţii; 

– crearea unei legături mai strânse între familii, copii şi reprezentanţii şcolii sau şcoala ca instituţie. 

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi astfel încât să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, să fie 

toleranţi faţă de ideile noi și să aibă capacitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul 

să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, 

gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea 

urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

 Așadar, educația înseamnă mai mult decât acumularea unui volum cât mai mare de informații. Acest concept 

învechit de învățat cât mai mult începe să fie depășit de pedagogia modernă, acum punându-se accent pe acțiunile de 

consolidare a acelor informații teoretice. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, deţin un rol important în viaţa elevului, 

oferindu-i un alt mod de dobândire a informaţiilor și sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 

facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 

operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Educația extrașcolară va ajuta 

copilul să își valorifice timpul liber, însă într-un mod util și educativ. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPIILOR 

  

Psiholog, Diana Streian 

Cjrae Timiș - Grădiniţa cu PP. nr. 22, Grădinița PP nr. 33, Timişoara 

 

Activitățile extrașcolare au un rol important în formarea personalităţii copiilor. Prin  activităţile extracurriculare 

pe care le desfășurăm urmărim dezvoltatea tuturor componentelor personalității – dezvoltarea unor aptitudini generale, 

dar și a unor aptitudini speciale, dezvoltarea unor comportamente sănătoase, dezvoltarea creativității, dezvoltarea 

inteligenței multiple a copiilor, nu doar a inteligenței cognitive, dezvoltarea competențelor emoționale și sociale, care 

să permită adaptarea adecvată a copilului la diferite situații de viață.  

Prin activitățile extrașcolare, copiii sunt implicați în acțiuni diverse care au rolul de a stimula interesul acestora, 

de a dezvolta personalitatea acestora, dar și comportamente care facilitează integrarea în mediul școlar sau social. 

Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ceea ce permite copiilor să aibă mai multe 

inițiative, să se afirme, să-și dezvolte potențialul și să-și reducă nivelul anxietății școlare. 

Exemple de activităţi extraşcolare   

a. Vizite la muzee, expoziții, locuri istorice 

Aceste activități extrașcolare le oferă copiilor posibilitatea de a observa și analiza obiectele și fenomenele în 

starea lor de naturală, modul în care s-au realizat operele de artă originale, dar și informații despre viața și activitatea 

personalităților importante din domeniul științei, istoriei și culturii. 

b. Participare la spectacole de teatru de copii, la activități instructiv-educative 

Participarea la spectacolele pentru copii, participarea la activități educative, sportive au rolul de a deschide 

orizontul copiilor spre diferite domenii de activitate ( muzică, teatru, sport, pictură), dar și de a îmbogăți cunoștințele 

copiilor. 

c. Implicarea în diverse activități ludice, concursuri educative 

Jocul este activitatea de bază în copilărie, având un rol important în dezvoltarea copilului, pentru că este 

modalitatea prin care copiii reușesc să învețe diverse lucruri. Implicarea copilului în jocuri educative îl ajută să-și 

dezvolte abilitățile, gândirea logică, creativitatea, imaginația. 

Concursurile pe diferite teme sunt atractive pentru cei mici. Copiii pot generaliza cunoștințele achiziționate în 

mediul școlar într-o atmosferă de joc, fără presiunea evaluării. În cadrul acestor activități se pot dezvolta la copii abilități 

ca spiritul de inițiativă, gândirea independentă, sentimentul de apartenență la grup, capacitatea de rezolvare de probleme, 

acceptarea punctului de vedere a celuilalt, capacitatea de luarea a deciziei. 

d. Organizarea de excursii și tabere 

Excursiile și taberele îi ajută pe copii să-și dezvolte diverse abilități și comportamente: autonomia personală, 

abilitățile de comunicare, de adaptare la situații noi, antrenarea abilităților de igienă personală, abilitățile de interacțiune 

socială, un comportament pozitiv față de natură, cunoștințe noi. 
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Activitățile extrașcolare au o mare contribuție la dezvoltarea copilului pentru că implică întreaga personalitate 

a acestuia, stimulează interesul copiilor, le dezvoltă spiritul practic, facilitează acumularea de cunoștințe,  asumarea de 

responsabilități. 

Este important ca în alegerea activităților extrașcolare  să se țină cont de următoarele aspecte: 

- Consultarea copiilor cu privire la domeniile de activitate care le plac. 

- Activitățile extrașcolare nu trebuie să încarce programul din fiecare zi al copilului. 

- Nu trebuie să punem presiune asupra copiilor, fiecare având ritmul său de dezvoltare, pentru că rolul 

activităților extrașcolare este acela de a dezvolta comportamente noi și pozitive, de a crește încrederea în 

sine a copilului. 
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Activitățile extrașcolare-element prioritar în politicile educaționale 

Profesor Stoica Maricica 

Colegiul Tehnic ,,Mihail Sturdza”-Iași 

 

  Sistemul românesc de învăţământ este supus unor abordări diferite odată cu intrarea lui în rândul structurilor de 

tip european şi astfel tendinţa este aceea de a se acorda instituţiei cât mai multă libertate în luarea deciziilor. Se impune 

astfel ca fiecare unitate şcolară să vizeze atingerea unor obiective privind curriculumul, resursele umane, materiale şi 

financiare, dezvoltarea de relaţii comunitare, obiective specifice unor strategii complexe în care să se regăsească 

domeniile pe care comunitatea educaţională le consideră prioritare, activitățile extrașcolare devenind idispensabile în 

politica educațională a școlii. 

Întrucât viziunea şcolii urmăreşte creşterea calităţii în educaţie prin deschiderea către valorile europene şi 

formarea competențelor de valorificare a acestora pentru a putea răspunde cerinţei unei societăţi într-o continuă 

schimbare, scopul fundamental al şcolii noastre este de a furniza servicii de o asemenea calitate încât elevii să primească 

o bună educaţie iar societatea să beneficieze de absolvenţi performanţi. Se impun mai multe opţiuni strategice cum ar fi 

dezvoltarea curriculară, dezvoltarea de resurse umane, atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea relaţiei cu 

comunitatea. 

 În acest context, este absolut necesară creşterea numărului de proiecte, programe şi parteneriate cu instituţiile 

locale şi implicarea unui număr mai mare de elevi în activităţile extraşcolare pentru promovarea educaţiei diferenţiate 

prin adaptarea demersului instructiv-educativ atât la nevoile imediate cât şi la cele de perspectivă ale elevilor. Actuala 

societate se bazează pe competiţie  şi din cauza acestui fapt sprijinirea performanţelor elevilor prin activităţi şcolare, 

extraşcolare şi dezvoltarea spiritului de competiţie devine absolut necesară. 

Activitățile extrașcolare  sunt extrem de importante pentru dezvoltarea armonioasă a individului întrucât 

contribuie la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, exersarea unor abilități practice diversificate, a unor 

strategii de rezolvare de probleme, la dezvoltarea cultului muncii, a încrederii în sine, a creșterii stimei de sine și a 

sentimentului de împlinire. De obicei, aceste activități au rol complementar orelor clasice de predare-învățare. Ele 

înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau în alte instiuții extrașcolare specializate 

(biblioteci, cluburi și palate ale copiilor). Aceste acțiuni extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua 

școală-familie-comunitate și constituie un mediu formator propice dezvoltării armonioase a elevilor. De asemenea, oferă 

posibilitatea de exprimare și explorare a identității prin observarea și corectarea propriului comportament, având un 

impact pozitiv asupra integrării sociale, dar și a performanțelor școlare. Astfel, elevilor li se lărgește orizontul cultural, 

fiind nevoiți să își formeze deprinderea de a folosi în mod rațional și util timpul liber, de a-și dezvolta spiritul de echipă, 

curajul și inițiativa. În plus, se dezvoltă aptitudinile elevilor întrucât ei sunt antrenați în inițierea, organizarea, dar și 

desfășurarea acestor activități, la care participă cu plăcere.  
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În acest sens în şcoala noastră se derulează numeroase excursii (Pe urmele scriitorilor noștri), concursuri literare, 

concursuri de recitare, de creaţie, elevii implicându-se şi în activităţile organizate de alte instituţii cum ar fi Biblioteca 

Judeţeană Gheorghe Asachi (Activităţile Festivalului Internaţional de Literatură, Interpretare şi Traducere, Concursul 

Poemele Iaşiului), Festivalul Umbrelelor, Noaptea Cercetătorilor. De asemenea, cu prilejul Zilelor Școlii am organizat 

Concursul Literar Scriitori români, concurs care are menirea de a trezi curiozitatea elevilor să citească mai mult din 

literatura română și să descopere lucruri interesante despre viața scriitorilor noștri. La acest concurs au fost premiați 

următorii elevi Premiul I –Crețu Lavinia, premiul II- Bucătariu Bogdan, premiul III- Tofan Alex -Ovidiu, mențiunea I 

–Gavriluță Alexandra, mențiunea II- Gheorghian Alexandru și mențiunea III- Ciobanu Cătălin. La concursul  de creație 

organizat de Bibliotecă Judeţeană Gheorghe Asachi –Iași Poemele Iaşiului au participat elevii: Balmuş Razvan-IX A, 

Balan Ecaterina-XI A, Zmău-Apostol Sebastian-Ovidiu (X-a C), Petrov Rareş Mihai-X a C, Negruţi Gabi-Marian, Creţu 

Lavinia-Gabriela-XI A, Marin Bianca Marinela şi Morogoi Evgheni –XI A. O altă  activitate interesantă la care elevii 

noștri au participat cu plăcere a fost Festivalul Teodorenii, ediția a VI-a, care a avut loc la Iași în perioada 4-6 decembrie 

2019. Dintre elevii participanți amintim pe Roșca Andrei-clasa a XII-Ac, Hîncu Iulia-X C, Chistol Cătălin, Tudorache 

Iustina. 

Școala noastră organizează Concursul literar interjudeţean Valentina Scrumeda, concurs dedicat unui fost 

profesor de limba şi literatura română al şcolii noastre. Pentru sărbătorirea celor 161 de ani de la naşterea poetului Mihai 

Eminescu, de Ziua Culturii Naţionale în data de 15 ianuarie 2020 am organizat concursul Eminescu- poetul nemuritor 

care a avut două secţiuni. La  Secţiunea de interpretare din lirica eminesciană au participat elevi de la clasele a X-a și 

a-XI-a ai Colegiului Tehnic Mihail Sturdza Iaşi.  

La Secţiunea media care conţinea proiecte în PPT despre viaţa şi opera lui Mihai Eminescu au participat elevii de anul 

I, II, III de la Școala Profesională. Aceste activităţi s-au desfăşurat în biblioteca liceului şi în Amfiteatrul Vasile Ilașcu 

al Colegiului Tehnic Mihail Sturdza-Iaşi. La secţiunea de recitare au fost următoarele rezultate: Menţiunea a III-a- 

Chițan Gheorghe din clasa X-a C, a doua menţiune Aghinei Eduard a-Xa C, menţiunea I-Petrov Rareş din clasa a X-a 

C, Premiul III- Rusu Ana din clasa XI-a A, Premiul II- Creţu Lavinia din clasa a XI-a A, Premiul I - elevaTănase 

Andreea din clasa a XI-a A. 

 Așadar, finalitățile educaționale impun îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare, care dezvoltă 

gândirea critică și stimulează tinerii în asumarea de a lua decizii corecte, realizându-se o simbioză între latura cognitivă 

și cea comportamentală și emoțională a elevilor.  
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Formarea deprinderilor de comunicare în activități extracurriculare 

Drd. Negrilă Ion 

 

Abstract: Comunicarea este cea mai importantă nevoie socială, fără de care formarea personalității 

încetinește și se oprește uneori. Întrucât o persoană este o creatură biosocială, ea simte în mod constant nevoia de a 

comunica cu alte persoane, ceea ce definește comunicarea ca o condiție necesară pentru viață. 

Din punct de vedere al psihologiei, comunicarea este înțeleasă ca fiind procesul de stabilire a menținerii 

mijloacelor de contact intenționate, directe sau indirecte între oameni, într-un fel sau altul conectat psihologic. Punerea 

în aplicare a acestui contact vă permite să schimbați cursul activității comune prin acordul asupra activităților 

„individuale” în funcție de diverși parametri sau, dimpotrivă, separarea funcțiilor (comunicare orientată social), sau 

să efectuați o influență țintită asupra formării sau schimbării unei persoane individuale în procesul colectiv sau 

„individual” „dar activități mediate social (comunicare orientată spre personalitate).  

Keywords: comunicare, educație, extracurricular 

 

Comunicarea este o condiție necesară pentru formarea personalității și conștiinței. În prezent, psihologii, 

educatorii și sociologii observă o deteriorare a atitudinii copiilor de a direcționa comunicarea interpersonală cu apariția 

și extinderea rețelelor sociale. Comunicarea pe calculator creează iluzia prieteniei, copilul simte emanciparea și o 

oarecare iresponsabilitate în comunicare. 

Preșcolarul asociat cu intrarea în procesul de învățare este cea mai sistematică formă de comunicare, activitatea 

educațională fiind cea conducătoare în această perioadă, există o tranziție de la gândirea vizual-figurativă la abstractă, 

la capacitatea de a construi raționament, de a trage concluzii. Când un copil intră la școală, apar și schimbări în relațiile 

sale cu alte persoane. Crește semnificativ timpul alocat comunicării. Copiii își petrec cea mai mare parte a zilei în contact 

cu oamenii din jurul lor: colegii, profesorii și alte persoane. Conținutul comunicării se schimbă, nu include subiecte 

legate de joc, predomină comunicarea de afaceri. În primele clase, elevii comunică mai mult cu profesorul, arătând mai 

mult interes pentru el decât pentru colegii lor, deoarece profesorul este o autoritate pentru ei, dar totul se schimbă în 

clasele III-IV. Profesorul devine o persoană mai puțin semnificativă și autoritară pentru copii, interesul lor de a comunica 

cu colegii este în creștere, crescând treptat la vârsta școlară medie și superioară. Odată cu modificările externe ale naturii 

comunicării, apar și cele interne, care sunt exprimate într-o schimbare în temele și motivele comunicării. Dacă în primele 

clase ale școlii, partenerul de comunicare a fost determinat în principal de evaluările profesorului, succesul în învățare, 

atunci prin clasele III-IV se manifestă alte motive ale alegerilor interpersonale asociate cu o evaluare independentă de 

către elevul școlii despre calitățile personale ale partenerului de comunicare. Următoarea etapă din viața unui copil este 

adolescența, când comunicarea cu semenii devine activitatea principală. Dezvoltarea unei culturi de comunicare la vârsta 

școlară primară permite implementarea acesteia cu succes în viitor. Profesorii și psihologii trebuie să controleze 

comunicarea cu elevii din școala primară și, dacă este necesar, să conducă lucrări corective și de dezvoltare cu copiii. 

După cum a arătat analiza literaturii referitoare la această problemă de cercetare, comunicarea include componente 

precum: 
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1) dorința de a lua contact cu ceilalți („vreau”); 

2) cunoașterea normelor și regulilor de comunicare cu ceilalți („știu”); 

3) capacitatea de a organiza comunicarea („pot”) 

Prin urmare, scopul profesorului este de a-i învăța pe copii să comunice, să interacționeze între ei și să dezvolte 

abilitățile de comunicare necesare. 

Comunicare - interacțiunea a două sau mai multe persoane, în timpul cărora schimbă o varietate de informații 

pentru a coordona și a alătura eforturi și a stabili relații. Comunicarea nu este doar o acțiune, ci o interacțiune: ea se 

realizează cu activitatea reciprocă a participanților. Fiecare participant la comunicare acționează în cursul acesteia nu ca 

un corp sau organism fizic, ci ca subiect, ca persoană care este înzestrată cu propria sa activitate și cu atitudinea sa față 

de ceilalți. Orientarea către activitatea altuia și atitudinea lui este principala particularitate a comunicării 

Orice act, chiar având toate semnele externe de interacțiune (vorbire, expresii faciale, gesturi), nu poate fi 

considerat drept comunicare dacă subiectul său este un corp lipsit de capacitatea de a percepe sau de a răspunde la 

activitatea mentală. Doar orientarea către relația celuilalt și activitatea sa, ținând cont de acțiunile sale pot atesta că acest 

act este comunicarea. 

Primul criteriu: comunicarea implică atenție și interes pentru un altul, fără de care orice interacțiune este 

imposibilă. O privire în ochi, atenția la cuvintele și acțiunile celuilalt indică faptul că subiectul îl percepe pe celălalt, că 

este îndreptat către el. 

Comunicarea nu este doar o percepție indiferentă a unei alte persoane, ci este întotdeauna o atitudine emoțională 

față de ea. Colorarea emoțională a percepției efectelor unui partener este al doilea criteriu pentru comunicare. 

Alt criteriu pentru comunicare sunt actele de inițiativă menite să atragă atenția partenerului asupra lor. Întrucât 

comunicarea este un proces reciproc, o persoană trebuie să fie sigură că partenerul o percepe și se raportează la efectele 

sale. Dorința de a stârni interesul altuia, de a atrage atenția este cel mai caracteristic moment al comunicării. 

Al patrulea criteriu de comunicare este sensibilitatea unei persoane față de atitudinea pe care un partener o arată 

față de el. O schimbare a activității (starea de spirit, cuvinte, acțiuni) sub influența atitudinii unui partener indică o astfel 

de sensibilitate. 

Împreună, criteriile enumerate pot indica faptul că această interacțiune este comunicare. Cu toate acestea, 

comunicarea nu este doar o atenție asupra altuia sau o expresie de atitudine față de el. Are întotdeauna conținutul său 

care se leagă. Însuși cuvântul „comunicare” vorbește despre comunitate. 

O astfel de comunitate este întotdeauna formată în jurul unui anumit conținut sau subiect de comunicare. Aceasta 

poate fi o activitate comună care vizează obținerea unui rezultat, sau un subiect de conversație, sau un schimb de opinii 

asupra unui eveniment, sau doar un zâmbet de răspuns. Principalul lucru este că acest subiect de comunicare, acest 

conținut ar trebui să fie comun pentru persoanele care au intrat în comunicare. 

Comunicarea îndeplinește diferite funcții, dintre care se remarcă: organizarea activităților comune, formarea și 

dezvoltarea relațiilor interpersonale, exprimarea emoțională de sine și cunoașterea oamenilor unul despre celălalt. 

Funcțiile semnalelor comunicative în contextul comunicării sunt îndeplinite prin intermediul comunicării - reacții 

conștiente și inconștiente și manifestări comportamentale.  

Mijloacele de comunicare expresiv-mimice sunt primele în ontogeneză: zâmbetul, râsul, vocalizările expresive, 

mișcările mimice etc. acestea sunt mijloace expresive de comunicare. Funcția lor este aceea că servesc ca indicatori ai 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

573 

 

relației dintre o persoană și alta și constituie o componentă obligatorie a oricărui nivel de dezvoltare a comunicării. O 

caracteristică a mijloacelor de comunicare expresiv-mimice este ambiguitatea și amorfismul lor, nu poartă un anumit 

conținut fix. Unul dintre mijloacele de comunicare este mișcarea expresivă. Mijloacele de comunicare eficiente ale 

subiectului apar ulterior în ontogeneză. Acestea nu mai sunt mijloace expresive, ci grafice. Acestea includ locomoția 

(aproximări, poziții, viraje etc.), punctarea gesturilor, atragerea și transferul obiectelor, acțiunile cu obiecte, atingerea 

etc. Vizual înseamnă că exprimă disponibilitatea partenerului de a comunica și, într-o formă particulară, arată la ce 

interacțiune invită. Aceste mijloace de comunicare se caracterizează printr-un grad mai mare de aleatoriu decât cel 

expresiv. 

Dezvoltarea comunicării, complexitatea și îmbogățirea formelor sale, deschide copilului noi oportunități de a 

asimila diverse tipuri de cunoștințe și abilități din partea celorlalți, ceea ce este de o importanță crucială pentru întregul 

curs de dezvoltare mentală și pentru formarea personalității în ansamblu. 

Unul dintre cei mai importanți indicatori de pregătire pentru școlarizare este formarea comunicării, deoarece 

acesta este un factor în dezvoltarea altor indicatori (un anumit nivel de dezvoltare a proceselor mentale, nivelul de 

pregătire emoțional-motivațională, prezența arbitrarului, comportamentul volitiv). Astfel, la vârsta preșcolară, schimbări 

semnificative au loc în formarea personalității copilului: stilul său de viață, conținutul și formele de comunicare cu 

ceilalți copii se schimbă. Copilul începe să învețe să-și afirme voința, să-și dea seama de „eu”. Trebuie să aveți grijă să 

nu închideți personalitatea care începe să prindă contur. Cât de des adulții, cu cadrele noastre rigide „imposibile” și 

„necesare” îi facem pe copii să depindă de opiniile celorlalți, fără a crede că se vor pierde pentru totdeauna. În relația 

cu adulții, copiii au bariere psihologice: să răspundă incorect, să pară ridicol, să spună „nu așa”. Acest lucru este valabil 

mai ales atunci când îi învățați pe copii în clasă, când profesorul a programat și așteaptă un anumit răspuns din partea 

copilului. Consecința acestei comunicări este că elevul intră în „cochilia” lui, devine „o persoană tăcută”, obișnuiește să 

fie invizibil. Astfel, se dezvoltă un complex de inferioritate. 

A găsi modalități și mijloace pentru dezvăluirea de sine a copilului, astfel încât fiecare să creadă în sine, în 

propria unicitate, particularitate și necesitate, nu este ușor. E dificil să găsești armonia în relațiile dintre un adult și un 

copil, să vezi sarcina principală a educatorului și profesorului dă un farmec aparte în aceste relații. Probabil că fiecare 

dintre noi vrea să vadă un copil fericit, capabil să comunice cu oamenii din jurul său. Abilitatea de a comunica cu colegii 

și adulții este o manifestare a abilităților comunicative, a caracteristicilor psihologice individuale ale unei persoane, care 

asigură eficiența comunicării și compatibilitatea cu alte persoane: colegii, adulții. Relațiile cu ceilalți joacă un rol imens, 

iar anomalia lor este adesea un indicator al oricărei abateri în dezvoltarea mentală. 

În ciclul primar este determinată de o circumstanță importantă din viața copilului - mersul la școală. 

Un copil care intră în școală ocupă automat un loc complet nou în sistemul relațiilor dintre oameni: are 

responsabilități constante asociate activităților de învățare. Cei apropiați, adulții, un profesor, chiar și străinii comunică 

cu un copil nu numai ca o persoană unică, ci și ca o persoană care s-a angajat (fie că este liber sau forțat) să studieze ca 

toți copiii de vârsta sa. Până la sfârșitul vârstei preșcolare, copilul este într-un sens o personalitate. El este conștient de 

ce loc ocupă între oameni și ce loc va ocupa în viitorul apropiat. Într-un cuvânt, el descoperă pentru sine un loc nou în 

spațiul social al relațiilor umane. În acest moment, el deja a obținut multe în relațiile interpersonale: este orientat în 

relațiile de familie - familie și știe să ia locul pe care și-l dorește și care corespunde statutului său social dintre rude și 

prieteni. Știe să construiască relații cu adulții și cu semenii. El înțelege deja că evaluarea acțiunilor și motivelor sale este 
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determinată nu atât de propria atitudine față de sine, ci în primul rând de felul în care acțiunile sale privesc în ochii celor 

din jurul său. 

La școală, în noile condiții de viață, aceste abilități reflectante dobândite oferă copilului un serviciu bun în 

rezolvarea situațiilor problemelor în relațiile cu un profesor și colegii de clasă. 

Noua situație socială introduce copilul într-o lume a relațiilor strict normalizate și îi cere să se organizeze 

arbitrar, responsabil de disciplină, pentru desfășurarea de activități legate de dobândirea de abilitați de învățare, precum 

și pentru dezvoltarea mentală. Astfel, noua situație sociala întareste condițiile de viata ale copilului care s-a inscris la 

scoala, stresul psihic creste. Aceasta se reflectă nu numai în sănătatea fizică, ci și în comportamentul copilului. 

Capacitatea de a face ceva mai bun decât oricine este fundamental importantă pentru studenții mai tineri. Munca 

extrașcolară și extracurriculară pot oferi o oportunitate minunată de a satisface această nevoie de vârstă. Nevoia copilului 

de atenție, respect, empatie este fundamentală la această vârstă. Este important ca fiecare copil să își simtă valoarea și 

originalitatea. Iar performanța academică aici nu mai este un criteriu definitoriu, deoarece treptat copiii încep să vadă și 

să valorizeze în sine alte calități care nu sunt direct legate de școală. Sarcina adulților este de a ajuta fiecare copil să-și 

realizeze potențialul, să dezvăluie valoarea abilităților fiecăruia pentru ceilalți copii.  

Activitățile extracurriculare reprezintă o parte importantă, integrantă a procesului de educare a copiilor. Aceasta 

este activitatea copiilor determinată în principal de interesele și nevoile lor, asigurând dezvoltarea, creșterea și 

socializarea copilului. Interesul școlii în soluționarea problemei activităților extracurriculare se explică nu numai prin 

includerea sa în curriculum-ul claselor, ci și printr-o nouă privire asupra rezultatelor educaționale. Activitățile 

extracurriculare fac parte din educația de bază, care are ca scop ajutarea profesorului și a copilului să stăpânească un 

nou tip de activitate educativă, să formeze o motivație educațională, activitățile extracurriculare contribuie la extinderea 

spațiului educațional. 
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„DIN INIMĂ, PENTRU TINE!” 

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

 

       Învățător:   MUNTEANU DORINA 

       Școala Gimnazială „Anton Pann”,Brăila 

 

ARGUMENT 

 Voluntariatul înseamnă a-ți dedica o parte din timpul tău altor tipuri de activități,fără să fii plătit pentru ceea ce 

faci.„Răsplata” vine odată cu sentimentul de satisfacție al timpului și al eforturilor pe care le depune orice persoană 

doritoare să se implice. 

 Voluntariatul este privit ca acumulare de experiență de muncă,factor de responsabilitate și maturitate.Acesta nu 

impune o anumită vârstă,putem fi voluntari și în perioada copilăriei,și la vârsta maturității,singura limită fiind impusă 

de posibilitățile,disponibilitatea fiecăruia și voință.Copiii obișnuiți să dăruiască de la ovârstă fragedă,fără a astepta ceva 

în schimb,vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce.Pot fi încurajați să se implice în activități de protejare 

a naturii,de ajutorare a semenilor aflați în nevoie,în activități socio-culturale.Această activitate non-profit nu înseamnă 

doar investiție în tine însuți ci și să te conectezi la colectivitate,să socializezi,să fii activ într-un mod util și 

plăcut,înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

 Din experiența profesională,pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune,răbdare și 

înțelegere,de grijă nemăsurată și dragoste pentru cei pe care îi sprijinim.Deci,a fi voluntar înseamnă să fii uman în primul 

rând și să ai valoare,pentru că aceste calități te ajută în formarea și dezvoltarea personalității. 

 Activitatea de voluntariat contribuie la creșterea încrederii,dezvoltarea spiritului de apartenență la 

grup,asigurarea unei bune colaborări.Prin voluntariat poți dezvolta de asemenea abilități și cunoștințe noi,competențe 

sociale(încredere,solidaritate,toleranță,acceptare),devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru.Astfel de evenimente și activități civice îi formează pe copii ca oameni și îi pregătește pentru viața de adult. 

  

Aplicație :   Proiectarea activității extracurriculare   - „DIN INIMĂ,PENTRU TINE!” 

      

Tipul de activitate  Voluntariat 

Grup țintă - elevii și părinții clasei a III - a 

Coordonator - învățător: MUNTEANU DORINA 
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Scop -  Acumularea unei experiențe în ceea ce înseamnă voluntariat,grija față de semeni; 

-  Stabilirea unor relații între școală și comunitate; 

-  Formarea unei atitudini corecte față de semenii lor ,dezvoltarea unui comportament 

tolerant,responsabil; 

Obiective O1:  dezvoltarea spiritului civic al persoanelor implicate în proiect,prin desfășurarea 

activităților de voluntariat; 

O2:  Creșterea motivației elevilor pentru desfășurarea unor acțiuni în care să își dăruiască 

timp,talent,energie,cunoștințe și abilități în folosul comunității; 

O3:  Dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare pentru realizarea sarcinilor care 

le revin; 

O4:  Stimularea și promovarea capacităților creatoare ale elevilor; 

O5:  Dezvoltarea simțului estetic și a conduitei empatice,prin asumare de 

responsabilități; 

O6:  Mobilizarea tuturor participanților la aceste activități; 

O7:  Popularizarea rezultatelor activității prin expoziții cu fotografii,în mas-

media,revista școlii; 

Resurse 

materiale/financiare 

- coli și cartoane colorate,diferite accesorii,dischete,lipici; 

- autofinanțare prin organizarea unui târg și a unei tombole; 

- donații din partea câtorva părinți(dulciuri,fructe); 

Resurse de timp - perioada de desfășurare a activităților: 3 decembrie - 20 decembrie 

Rezultate așteptate - 15 elevi + 5 părinți implicați în activitatea de confecționare a produselor,organizarea 

târgului și a tombolei,achiziționarea produselor pentru pachete; 

- sensibilizarea altor persoane de a se implica în activități de voluntariat; 

- resurse financiare suficiente obținute din vânzarea produselor,participarea la tombolă 

a cât mai multe persoane,precum și atragerea unor sponsori care să ajute cu dulciuri și 

fructe; 

- 10 copii cu vârste între 4-6 ani proveniți din comunitate, din medii socio-economice 

defavorizate, care nu au parte acasă de un pom de iarnă sau venirea lui Moș Crăciun; 

-   diplome pentru copiii voluntari; 

- popularizare la nivel local prin comisii metodice și presa locală; 
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 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

1. 3 - 16 decembrie:   ORGANIZAREA ATELIERULUI DE CREAȚIE   

  -  Identificarea grupului de copii talentați precum și a mamelor care doresc să se implice 

în această activitate;          

  -  Identificarea spațiului de lucru și a intervalului de timp,precum și a bugetului necesar 

pentru procurarea materialelor necesare; 

 -  Procurarea materialelor necesare pentru confecționarea obiectelor ;   

  -  Realizarea produselor: felicitări,ornamente pentru brad,coronițe,ghirlande; 

   -  Pregătirea serbării de Crăciun, pe care elevii de clasa a III - a o vor prezenta 

pentru cei 10 copii mici din comunitate; 

2. 17 decembrie:   ORGANIZAREA TÂRGULUI ȘI A TOMBOLEI 

 -  Toți elevii vor confecționa etichete cu denumirea produsului și prețul care va fi unul simbolic;

  -  Vor amenaja în incinta școlii standuri cu produse;    

   -  Se vor ocupa de vânzarea produselor;     

   -  Pentru tombolă,elevii vor aduce de acasă diferite obiecte și jucării,le vor 

numerota și vor afișa prețul de participare;       

     -  Vor pregăti biletele pentru tombolă; 

3. 18 decembrie:  PREGĂTIREA PACHETELOR PENTRU CEI 10 COPII MICI  

   -  Câțiva elevi însoțiți de mame vor face cumpărături:dulciuri,fructe,mănuși și căciulițe,chiar 

și câte o jucărie,apoi vor face pachete pentru fiecare copil.     

    -  Donație de fructe și dulciuri din partea a doi părinți care au societăți 

comerciale; 

4. 19 decembrie:  SERBAREA DE CRĂCIUN      

 -  Primirea celor zece copii mici  însoțiți de mamele lor;     

 -  Prezentarea serbării;         

 -  Împărțirea darurilor de către Moș Crăciun;      

 -  Toți copiii vor servi apoi o bucată de tort făcut de mamele elevilor de clasa a III -a; 

5. 20 decembrie:   IMPRESII,CONCLUZII 

 - Amenajarea unei expoziții în holul școlii cu fotografii din timpul activităților derulate pe 

parcursul celor două săptămâni;         

  - Impresii ale elevilor,părinților,altor cadre didactice privind utilitatea acestui tip de 

activitate,importanța voluntariatului,cât de ușor sau greu le-a fost în implicarea la aceste activități; 
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Impactul activităților extrașcolare asupra dezvoltării 

armonioase ale copiilor 

Profesor pentru învățământul primar Baboș Ioana-Aurelia 

Școala Gimnazială ,, Gheorghe Lazăr”, localitatea Zalău, județul Sălaj 

 

 Societatea românească are nevoie de modele de valori. Noi profesorii suntem în prima linie , noi suntem cei 

care formăm  și modelăm caractere. Copiii sunt mereu în căutare de eroi pozitivi care pot să le insufle sentimentul de 

bine, de faptul că făcând bine  vor deveni oameni responsabili.  

 Activitățile  extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci când mergem cu 

copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal al școlii și deci mai relaxați. În 

astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult mai ușor. Cuvântul „extracurricular” poate fi 

descompus în rădăcinile sale pintr-o explicație literală: „extra” înseamnă „în afară” și „curricular” se referă la toate 

activitățile care se fac în sala clasă. Deci activitățile extracurriculare sunt doar activități pe care le desfășori în afara 

clasei .  

În timpul plimbărilor în parc pot observa caracteristicile unui anumit anotimp și pot descoperi o altfel de 

primăvară, proaspătă și mirosind a fericire, vara – ca un teatru de păpuși, toamna – o baladă veselă și tristă sau iarna 

cea albă și parfum ușor de scorțișoară. La muzeu își pot imagina că sunt ei înșiși căpitani de oști sau exploratori 

neînfricați ai peșterilor reci și întunecate, la expozițiile de artă admiră culori, nuanțe, forme inedite și chiar în timpul 

unei excursii la munte copiii pot învăța mult mai ușor anumite noțiuni. Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta 

competențele sociale, munca în echipă, colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de 

inițiativă, toleranța față de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 

constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile extrașcolare îl ajută 

pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai variate situații de viață. 

Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt  expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la 

zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii, carnaval, întreceri sportive, concursurile școlare, activități de plantare și 

îngrijire a spațiului verde sau chiar flashmob-uri. 

Rolul activităților extrașcolare joacă un rol foarte important în dezvoltarea fizică, dar și psihică a copiilor. 

Educația nu se rezumă doar la cunoștințele acumulate de-a lungul anilor de studiu, ci și la activitățile din afara 

programei școlare. Educația extrașcolară îi va ajuta pe cei mici să își valorifice timpul într-un mod util, constructiv și 

educativ. 

Scopul acestor activități extrașcolare este de a-i învăța pe cei mici să interacționeze mai ușor cu persoanele din 

jur, de a le cultiva interesul pentru activitățile culturale și nu numai. 

http://www.scoalaintuitext.ro/blog/povestea-cautatorului-de-comori/
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Activitățiile de voluntariat au un impact deosebit asupra dezvoltării emoționale ale copiilor. Ei pot lua contact 

direct cu beneficiarii lucru care le conferă starea de împlinire, de faptul că ceea ce fac este bine. Participând la 

târgurile de caritate elevii reușesc să aplice ceea ce învață în orele de arte plastice și abilități practice-realizând diferite 

produse handmade, își pun în aplicarea cunoștințele acumulate la dezvoltare personală sau educație civică, folosesc 

tehnicile de exprimare corectă studiată la orele de limba română, calculează și verifică valoarea obiectelor realizate, 

datorită informațiilor aflate în orele de stiințe elevii pot alege materialele necesare pentru a face diferite obiecte pe care 

le pot valorifica la târg. Elevii fac voluntariat și caritate în astfel de cazuri, lucru benefic atât  pentru ei cât și pentru 

societate. 

Dezvoltarea copiilor trebuie să se facă pe toate căile: emoțional, cognitiv, metacognitiv și afectiv .   
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Proiect educațional 

„Împreună pentru un viitor verde” 

    Profesor Diac Alexandru Adrian 

    Școala Gimnazială ,,Cornel Regman” Daneș, jud. Mureş 

 

 Educația pentru mediu este un imperativ al zilelor noastre, având în vedere degradarea continuă a 

acestuia și responsabilizarea din ce în ce mai redusă a locuitorilor planetei noastre. De aceea, în cadrul 

programului național ,,Școala altfel”  am considerat oportună organizarea unei activități care a avut în vedere 

educația ecologică a elevilor de gimnaziu, activitate descrisă în proiectul propus, însoțit de fotografii din timpul 

implementării acestuia.   

 

Propunător/ Coordonator: Prof. Diac Alexandru Adrian 

Cadre didactice implicate: Diriginții claselor V- VIII și profesorii cu norma de bază în școala noastră.  

 

1. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează:  

 Educație ecologică; educație nonformală;   

 

2. Argument: 

 Școala românească, din păcate, încă este pentru majoritatea elevilor un mediu neatractiv, ei asociind 

instituția cu un loc în care sunt forțați să meargă pentru a învăța. Mediul din multe școli nu ste cel dorit de elevi, 

care ar dori ca în jurul lor totul să fie mai frumos și mai curat, însă ei așteaptă ca altcineva să le facă mediul mai 

atractiv..  

 

3. Scop: 

 Prezentul proiect își propune responsabilizarea elevilor față de mediul în care trăiesc. 

 

4. Obiective: 

• formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a 

mediului, aplicând cunoştinţele însuşite; 

• înţelegerea cauzalităţii unor fenomene, schimbările şi transformările din mediul înconjurător; 

• dezvoltarea abilităților elevilor de a comunica și de a lucra în echipă; 

 

5. Grupul ţintă:  

 Grupul țintă este reprezentat de elevii claselor gimnaziale de la Școala Gimnazială „Cornel Regman” 

Daneș.  
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6. Durata :  

 1 zi, 28 martie 2019, în intervalul orar 8-12; 

7. Activităţile proiectului: 

• instruirea elevilor prin prezentarea normelor de protecție a muncii; 

• delimitarea sarcinilor de lucru; 

• pregătirea materialelor, a uneltelor și a terenului de lucru; 

• văruirea zidurilor din fața și spatle școlii, precum și a laturilor scărilor de la intrare; 

• greblarea resturilor vegetale de la copacii din curtea școlii; 

• măturarea curții școlii; 

• strângerea deșeurilor din curtea și din jurul școlii; 

• decolmatarea șanțului din fața școlii; 

• plantarea de tuia de-a lungul scărilor de la intrarea în școală; 

 

8. Resursele alocate: 

• -temporale: 4h; 

• -umane: elevii claselor gimnaziale din școala noastră; 

• -materiale: mănuși de lucru, saci menajeri, var, găleți, bidinele, mături, greble, lopată, tuia, 

 

9. Rezultate anticipate: 

• responsabilizarea elevilor față de mediul în care trăiesc; 

• dezvoltarea abilităților gospodărești prin acțiunile întreprinse; 

• cultivarea unei altfel de atitudini față de școală; 

 

 

 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

582 

 

                    

 

                                                 

 

 

 

                                              

 

 

 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

583 

 

ACTIVITĂȚI  EXTRAȘCOLARE – GHID DE BUNE PRACTICI 

  

Prof. înv. primar: Oana-Ramona Zamfir 

Școala Gimnazială Plosca, Teleorman 

  

Educația non-formală completează educația formală într-un cadru instituționalizat situat în afara sistemului de 

învățământ, dar și în interiorul acestuia, contituind o punte între cunoștințele asimilate la lecții și informațiile acumulate 

informal. 

Componentă importantă a educației non-formale, activitățile extrașcolare oferă cele mai eficiente metode de 

formare a caracterului copiilor încă din clasele primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ-

participativ, facilitând integrarea eficientă și rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la rândul ei 

procesul de autocunoaștere. Implicându-se în acest tip de activități, elevii devin „subiecți” conștienți ai acțiunii, trăind 

succesele sau insuccesele propriei lor activități, devenind capabili să-și orienteze curiozitatea nu doar a lumii exterioare, 

ci și asupra propriei persoane. Se formează astfel „imaginea de sine”, esențială în succesul școlar. 

Funcţiile generale ale activităţilor extracurriculare sunt: 

              -funcţia socială; 

                    -funcţia culturală; 

                    -funcţia economică. 

Funcţiile specifice ale activităţilor extracurriculare: 

                    -funcţia de întărire a învăţării; 

                    -funcţia de suplimentare a curriculumului; 

                    -funcţia de integrare a cunoştinţelor din diferite domenii; 

                    -funcţia de democratizare; 

                    -funcția suportiv-compensatorie. 

Activitățile extrașcolare au scopuri variate: interacțiune socială, leadership, recreere și educație pentru sănătate, 

autodisciplină și creșterea încrederii de sine, oferă copilului posibilitatea să se miște, să se exprime liber, să facă lucruri 

plăcute, preferate, dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate și bogate, 

diversificate, în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, 

fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. 

Prin aceste activități, educația urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 

talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Activitățile extrașcolare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor 

și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participa 

într-o atmosfera relaxantă cu entuziasm, interes și motivare, la astfel de activități. Ele au menirea de a valorifica timpul 

liber al elevilor într-un mod plăcut și util și de a-l transforma într-o sursă educațională, au rolul de a dezvolta 

competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de 

inițiativă, toleranță față de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 

constructiv, îi ajută să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în viață, ce permite elevilor cu dificultăți de 
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afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual, oferă elevilor posibilități 

de exprimare a identității personale și de dezvoltare plenară a activității acestora. 

Efectele benefice ale acesor activități asupra elevilor se reflectă în rata mai mare de frecvență a cursurilor, în 

scăderea ratei abandonului școlar, deoarece motivează elevii să vină la școală, au impact pozitiv asupra dezvoltării 

psihologice a elevilor, susțin dezvoltarea stimei de sine și a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor și 

intereselor de cunoaștere a elevilor și se asociază cu scăderea manifestărilor de violență în spațiul școlii, prin faptul că 

au un puternic caracter prosocial, se asociază cu o implicare mai amplă a părinților în viața școlii. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţîi, 

să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-

şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 

influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului primar – 

pregătirea copilului pentru viaţă.   

Când vine vorba de activități extrașcolare, noi, cadrele didactice avem de „susținut” o adevărată probă de 

creativitate. În acest contex, printre activitățile folosite cu elevii predomină: excursiile și vizitele la muzee, la Grădina 

Zoologică, vizionarea de filme/piese de teatru, vizitele la instituțiile publice, excursiile la obiectivele de interes 

științifice, vizite la alte unități de învățământ, serbări școlare, activități artistice, sportive, literare, activități ce vizează 

protecția mediului, taberele de vara, drumețiile tematice, concursurile, spectacolele, parteneriatele, atelierele creative, 

sezătoarele, carnavalurile, flashmob-urile. 

Activităţile extracurriculare organizate de școală au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-

aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. Activităţile 

extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr-o clasa, mai multe 

clase, sau chiar clase de copii din mai multe școli. Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile 

atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor, au caracter ocazional şi 

iau forme foarte variate: sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată clasa, vizionarea în 

grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi, vizitarea centrului de plasament, plimbări în parc. 

Excursiile şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 

respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi 

luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte 

realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişți. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează bună dispoziţie. Serbările pot lua forme 

variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu 

însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le 

viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. În grădiniță se pot desfășura serbări cu diferite ocazii cum ar fi: Crăciunul, Ziua 

Mamei, Ziua Copilului, Sfârşitul anului. Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale 

copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor.   

Alte exemple de astfel de activități sunt: cursurile de robotică, de programare pentru copii, cele de graphic 

design, de improvizație pentru copii, ateliere creative de arte frumoase, de ecoturism și protecția mediului, cercuri de 
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limbi și literaturi străine, de balet, gimnastică sau dans, ateliere de gătit, cursuri de educație rutieră, educație religioasă, 

moral-civică, educație intelectuală etc. 

Toate aceste activități formează comportamente sănătoase, constituind sursă de interacțiune dintre elevi, 

contribuind la dezvoltarea capacității de dialog, cooperare, la cultivarea respectului față de sine și față de ceilalți. Acestea 

sunt la fel de improtante că lecțiile propriu-zise de la școală. Când mergem cu copiii la Grădina Botanică, în parc sau la 

muzeu, aceștia sunt mai relaxați. Ei sunt deschiși, astfel, la tot ce este nou și învață mult mai ușor, din experiențe practice, 

noțiuni care li s-ar putea părea mai greu de înțeles altfel. 

În timpul plimbărilor în parc pot observa caracteristicile unui anumit anotimp. La muzeu își pot imagina că sunt 

ei căpitani de oști, ori exploratori neînfricați, la expozițiile de artă admiră culori, nuanțe, forme inedite și în timpul unor 

excursii la munte învață anumite noțiuni mai ușor. 

Cursurile de robotică, de programare pentru copii, le dezvoltă creativitatea, gândirea algoritmică, capacitatea de 

rezolvare a problemelor în mod practic, învață să programeze roboți, devin mai deschiși și mai pregătiți de provocări, 

mai creativi și mai încrezători în propriile idei. 

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copiilor, deoarece le stimulează empatia, abilitățile de 

comunicare și discurs, creativitatea și imaginația, ajutându-i să-și înțeleagă emoțiile mai bine și să și le dezvolte sănătos. 

Educația ecologică îi ajută să afle cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața noastră și cum să aibă 

grijă de spațiul în care locuiesc, cum pot promova obiectivele turistice din comunitate. Se dezvoltă spiritul de echipa, 

cultură, firea responsabilă, capacitatea de a găși soluții la probleme și curaj de a experimenta. 

Prin cursurile de limbi străine, copiii își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită și un nivel înalt de cultură. 

Activitățile de balet, gimnastică sau dans îmbină tehnică și rigoarea cu emoțiile și artă, vorbim de o dezvoltare și o 

pregătire mai complexă, îi ajută să rămână într-o formă fizică sănătoasă de mici, să crească armonios, să fie disciplinați 

și perseverenți și să înțeleagă ce înseamnă o competiție, se vor distra, simțindu-se liberi și încrezători în ei. 

Prin activitățile de nutriție și atelierele de gătit, copiii descoperă cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, 

își vor forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul viețîi, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze 

mult mai bine când experimentează cu ingredientele. 

Copiii pot fi stimulați și își pot îmbogăți imaginația creatoare și sfera cunoștințelor, prin vizionarea de piese de 

teatru, filme educative, prin dramatizarea unor opere literare, prin implicarea în desfășurarea sezatorilor literare. 

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea 

dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă și cultură. 

 Ca o continuare firească a orelor de curs, activităţile extracurriculare realizate cu elevii mei au atins obiective 

foarte importante ale procesului instructiv-educativ: 

                     -dobândirea de noi cunoştinţe în diverse domenii; 

                     -educarea atitudinii copilului faţă de învăţătură şi faţă de şcoală; 

               -cultivarea respectului faţă de semeni şi faţă de sine; 

                     -educarea în spiritul dragostei faţă de natură şi faţă de frumuseţile patriei; 

                     -dezvoltarea şi valorificarea capacităţilor creatoare ale elevilor; 

               -formarea unor deprinderi utile în viaţa de zi cu zi. 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

586 

 

În concluzie putem spune că activitățile extracurriculare reprezintă 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 copiii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită 

stimularea creativității lor și pot constitui o cale de a înscrie școală în viață comunității, de a aprofunda legătură între 

școală și familie, de a extinde sfera de cunoaștere a copiilor, de a le stimula curiozitatea și sentimentul de apartenența. 
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FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

Prof. Aurel DOOGARU – Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara 

 

 

 Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit în formarea 

personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, ci și prin activități extrașcolare și 

extracurriculare. Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, 

cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu însuflețire și 

dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul 

copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la descoperirea şi dezvoltarea 

aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării elevilor nu poate fi redus numai la activitatea 

instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: 

cercurile organizate la diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea 

cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul 

afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor 

de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 

 Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele sunt diferite din 

punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor 

extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care 

sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate 

– parte componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând competiţia, 

asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și opţiune. Toate acestea duc la 

formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

Având un larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, 

vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe 

discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, 

declanşând anumite sentimente. 

Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei. 

Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de teatru şi filme la 

cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate procesului de 

învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară în colectiv, fiind create şi 

organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor trebuie să se ţină seama de particularităţile de 

vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea 

lecţiilor. 

Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii experienţei de viaţă a elevilor. 

Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor. 
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Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular sau artist plastic poate fi o situaţie de învăţare 

cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de introspecţie, în funcţie de educaţia anterioară a elevilor 

sau de tematica în care se încadrează excursia. 

Influenţa educativă a excursiilor şi vizitelor depinde şi de caracterul lor variat. Prin conţinutul lor, excursiile şi 

vizitele se deosebesc de activităţile cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau şcolii, cu participare benevolă, 

excursiile şi vizitele au drept scop lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea elevilor cu frumuseţile ţării. 

Cercurile de elevi sunt un important mijloc de lărgire a orizontului cultural și ştiinţific al elevilor şi de dezvoltare 

a interesului lor pentru artă. În general, cercurile cuprind un număr mic de elevi, înscrierea făcându-se în funcţie de 

interesul pe care-l manifestă elevii pentru o anumită disciplină. La alegerea temelor care se discută la cercuri, se va ţine 

seama de preocupările elevilor şi de nivelul lor de cunoştinţe. Durata unei şedinţe a cercului este, în medie, de 90 de 

minute. Evidenţa frecvenţei o ține conducătorul cercului. Varietatea activităţii în cerc constituie şi ea o condiţie a 

frecventării lui cu plăcere de către elevi. Un rol important în educaţia elevilor îl joacă cercurile artistice. Cercurile 

contribuie semnificativ la descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi pasiunii 

pentru meşteşugurile populare şi artă în general, la educarea elevilor pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului liber, la 

dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii artistice. Înscrierea elevilor în cerc trebuie să se facă selectiv, pe bază 

de interese şi aptitudini, iar la organizarea activităţii cercului trebuie să se ţină seama de preocupările, preferinţele, 

înclinaţiile şi capacităţile reale ale elevilor. Întreaga activitate în cadrul cercului, de la concepţie la realizare, este opera 

elevilor. Scopul general al cercului este educaţia estetică şi cultivarea dragostei pentru artă. Cercurile de creaţie au ca 

scop descoperirea şi cultivarea talentului, aptitudinilor elevilor în diverse domenii ale artei populare. 

Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu plăcere și bucurie 

spontană în ceea ce fac.  
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE, STRATEGIE DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S. 

Prof. Daniela DOOGARU- C.Ș.E.I. ”Paul Popescu Neveanu” Timișoara 

 

  

 Copiii cu dizabilități sunt înainte de toate copii, cu trăirile lor afective specifice, cu emotivitatea lor, cu 

trebuinţele şi dorinţele lor, cu aptitudinile lor, care îşi caută un prilej de manifestare în funcție de potenţialul propriu. 

 Dizabilitățile copiilor diferă de la caz la caz. Specialistul trebuie să le cunoască, să le înţeleagă, să le satisfacă. 

Un mijloc de satisfacere se poate realiza prin educaţia extracurriculară. Educaţia, sub toate formele ei, trebuie să le 

asigure copiilor cu deficienţe posibilitatea de a parcurge cu 

demnitate drumul vieţii şi de a se bucura de viaţă.  

 Toţi elevii au nevoie de loisir, adică de o petrecere a timpului liber care să-i deconecteze de programul obişnuit 

şi să-i recreeze prin acţiuni de o altă natură decât cele solicitate de procesul de învăţământ. Şi copiii cu deficienţe au 

nevoie de o astfel de recreere, prin manifestări care să le aducă satisfacţii, plăcerea jocului, bucuria vieţii. În cazul 

deficienţelor senzoriale, ca şi al infirmităţilor motorii, chiar dacă elevii par cu totul normali, apar aproape totdeauna 

consecinţe pe planul cunoaşterii, manifestate uneori printr-o anumită rămânere în urmă în constituirea sferei cognitive. 

Cauza – lipsa unei instruiri adecvate deficienţei. 

 Şi funcţia vocaţională a educaţiei extarcurriculare creşte în importanţă. Depistarea înclinaţiilor şi aptitudinilor, 

satisfacerea lor, precum şi asigurarea posibilităţii afirmării lor serveşte dezvoltării integrale a fiecărui copil, cultivarea 

capacităţilor lor creatoare, poate şi deschiderii orizonturilor sale profesionale. Pentru copilul cu deficiență, manifestarea 

în direcţia vocaţiei (adică unde el poate reuşi mai bine), este şi un mod de a compensa incapacitatea în alte domenii, de 

a contrabalansa sentimentul inferiorităţii şi al eşecului, de a trăi bucuria succesului, de care are atâta nevoie. 

 Foarte mulţi psihopedagogi contemporani au ajuns la concluzia că un copil cu deficiență nu-şi 

poate câştiga echilibrul psihic decât pornind de la o percepere lucidă a propriei situaţii. Altfel spus, este necesară 

acceptarea deficienţei, fără iluzii şi visuri fanteziste, fără dramatism, fără a pretinde imposibilul. Dar acceptarea nu 

înseamnă resemnare. Ea implică şi aprecierea, tot atât de lucidă a posibilităţilor proprii de realizare. O realizare nu de la 

sine, ci prin muncă perseverentă, prin pregătire solidă, prin comportare responsabilă. 

 Copiii cu deficiență nu cunosc decât prea puţin activităţile extraşcolare posibile, oferta va trebui să vină, aşadar 

din partea noastră. Ţinând seama de conţinutul lor, distingem următoarele categorii mari de activităţi extraşcolare: 

- activităţi cu conţinut cultural, artistic, spiritual; 

- activităţi cu conţinut ştiinţific şi tehnico-aplicativ; 

- activităţi sportive; 

- jocuri distractive; 

- activităţi cu caracter comunitar. 

 Aproape toate categoriile de activităţi menţionate sunt accesibile şi copiilor cu deficiență, 

cu unele adaptări. Va trebui, înainte de toate, să selectăm activităţile extraşcolare necesare şi 

posibile în raport cu timpul de deficienţă al elevilor noştri şi cu condiţiile şcolii. Vom chibzui asupra valenţelor lor 

educative şi asupra cerinţelor pe care le implică realizarea lor. Vom selecta acele activităţi care să pună în valoare 
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posibilităţile copiilor, ajutându-i pe copii să înveţe să-şi dezvolte aptitudinile în domeniul în care sunt înzestraţi şi 

compensând în felul acesta deficienţele.  

 În selectarea activităţii vom avea în vedere şi necesitatea ca ele să fie suficient de variate, pentru a-i antrena pe 

copii pe diferite dimensiuni ale personalităţii lor. Fără această varietate, activitatea extraşcolară, solicitând mereu acelaşi 

tip de acţiune, ar deveni plictisitoare. 

 Activităţile nu trebuie să fie impuse, ci propuse, alegerea revenind copiilor. Ar fi o gravă 

greşeală să organizăm o activitate fără consimţământul lor, o activitate pe care ei nu o doresc, 

care îi plictiseşte, pe care o resping. Impusă, distracţia nu ar mai fi distracţie, ar deveni un chin. 

Majoritatea acţiunilor extraşcolarese desfăşoară la nivelul clasei, ajutându-i pe elevi să se cunoască şi să coopereze mai 

bine, să participe toţi la fiecare acţiune. 

 Pentru realizarea activităţilor alese, vom căuta să-i antrenăm pe elevi în pregătirea lor. A 

se pregăti este nu numai o chestiune de organizare, dar şi de stimulare motivaţională. Anticipând, elevii visează la 

lucrurile care-i aşteaptă, se apropie cu gândul de ele, doresc să le trăiască cu adevărat. Pregătirea unei activităţi este 

prilej de dezbatere în grup, de confruntare a diferitelor măsuri care trebuie luate, de stabilire a responsabilităţilor şi de 

asumare a lor. 

 Dincolo de responsabilităţile elevilor, noi, dascălii, răspundem de reuşita activităţii. Vom lua contact cu părinţii, 

cu unii factori locali care ne-ar putea ajuta. Prefigurăm un scenariu al desfăşurării acţiunii.  

 Copilul cu deficiență poate fi stimulat, astfel să-şi depăşească limitele. El poate fi învăţat cum să se comporte, 

cum să se îmbrace, cum să se adreseze celorlalţi pentru a nu fi luat în râs sau compătimit. Miza jocului este mare pentru 

el, aceea de a fi acceptat. 

 Există o mare varietate de activităţi care pot fi desfăşurate în comun cu elevii unei şcoli de masă şi care ar putea 

contribui la înfrăţirea copiilor, la asimilarea în comun a valorilor morale şi spirituale. Pe parcursul vizitării unui muzeu 

sau a unei întreprinderi, ei pot să-şi împărtăşească şi să-şi îmbogăţească reciproc impresiile. Într-o excursie în aer liber 

ei vor admira împreună acea măreaţă creaţie divină care este natura. Important nu este cine ajunge primul în vârful 

muntelui, ci să ajungă toţi. 

 Subliniem şi importanţa activităţii menite să-i integreze pe copii în cadrul mai larg al comunităţii locale. Pe de 

o parte sunt activităţile de cunoaştere activă a mediului social înconjurător: facem cumpărături prin diferite magazine, 

vizităm diferite ateliere şi şcolile profesionale din localitate, participăm la o slujbă religioasă la biserică. Sunt moduri 

de a ieşi din cercul închis al şcolii speciale, de a cunoaşte oamenii şi de a fi cunoscuţi de ei. Copiii îşi pot aduce 

contribuţia cu ceilalţi locuitori mari şi mici la tot felul de acţiuni ecologice ( îngrijirea unui parc, curăţarea unui râu), 

acţiuni culturale şi spirituale (un spectacol public, repararea unei biserici), acţiuni umanitare în sprijinul celor chinuiţi 

de boală, de singurătate.  

 Se pot organiza, însă, şi concursuri între copiii deficienţi. Rezultatele educative depăşesc, uneori, aşteptările. Se 

creează un climat de emoţie colectivă tonică, de încordare optimistă. Este de dorit ca o confruntare, care oricum are 

valoare compensatorie, să fie privită nu cu dramatism, ci ca un joc şi să fie jucată fair-play. Participarea este condiţionată 

de posibilităţile lui reale de a contribui la reuşita echipei. Dacă există riscul ca el să nu facă faţă confruntării, este mai 

bine să se mărginească la a-şi ajuta echipa în buna ei pregătire şi la a fi un suporter pasionat, care trăieşte intens emoţia 

colectivă şi dacă este cazul, bucuria victoriei colegilor săi. 
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 Rolul psihopedagogului vizează aspecte noi în educaţia copiilor cu deficiență. El apelează la resurse interioare 

ale copiilor care nu ies la iveală în situaţiile obişnuite, ajutându-l să-ţi recunoască propriile posibilităţi nebănuite, fiind 

un revelator al universului lor lăuntric.  

 Activitatea extraşcolară devine astfel o punte spre ceilalţi. Activităţile extraşcolare ale elevilor cu cerinţe 

speciale fie ei şcolarizaţi în învăţământul special sau în învăţământul de masă, trebuie selectate în raport cu posibilităţile 

lor reale, adaptate cerinţelor deficienţei, subordonate obiectivelor instructiv educative şi recuperatorii specifice şi astfel 

organizate încât să ofere copilului posibilitatea de a-şi afirma capacităţile, de a se bucura de satisfacţia succesului 

dobândind încredere în forţele lui. 

 

Bibliografie: 

- Popovici, D.V., Elemente de pedagogia integrării, Editura Pro Humanitate, Bucureşti,1999; 
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- Ştefan, M., Educaţia extracurriculară, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 2001; 

- Verza, E., Psihopedagogie specială, E.D.P., Bucureşti, 1994. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  ÎN DEZVOLTAREA  

PERSONALITĂȚII PREȘCOLARILOR 

 

Prof. înv. Preșcolar Molnar Andreea 

Grădinița cu program prelungit nr.34, Brașov 

 

   Educația timpurie reprezintă totalitatea situaților de învățare și a experiențelor individual realizate și social existente 

sau organizate de care beneficiază preșcolarul, cu rolul de a-l înzestra cu capacități și achiziții fizice, psihice, culturale 

specifice cu scopul de a-i oferi identitate și demnitate proprie.  

    Învățarea este definită ca o schimbare în comportamentul preșcolarului, atribuită unei experiențe trăită de acesta ca 

răspuns la influențele mediului. Această schimbare are o mare valoare adaptativă, conferindu-i preșcolarului o mai mare 

capacitate de acțiune asupra mediului său de viață. Prin urmare, datorită învățării nu se acumulează doar informații, ci 

se formează gândirea, sentimentele, voința, deci este antrenată întreaga personalitate a celui educat. 

   Prin cele trei forme ale sale(formală, nonformală, informală) educația contribuie la dezvoltarea personalității 

preșcolarilor și la dezvoltarea durabilă a societății numai prin intercondiționare și interdependență în contextul educației 

permanente. Așadar, trebuie adoptată o concepție holistică în ceea ce privește abordarea problematicii educației.  Potrivit 

holisticii, între cele trei forme de educație există relații de interdependență și întrepătrundere. Astfel educația formală 

trebuie să integreze influențele specifice educației nonformale și informale, iar pe de altă parte, cunoștințele acumulate 

în cadrul educației formale contribuie la dezvoltarea celorlalte două tipuri de educație.  

   Alături de activitățile de învățare, ca formă principală de organizare a procesului de învățământ, se folosesc și alte 

forme de activități, organizate de instituția de învățământ sau alte instituții extrașcolare, cae au rolul de a contribui la 

dezvoltarea multilaterală și armonioasă a personalității preșcolarilor. 

   Activitățile extracurriculare și extrașcolare sunt complementare educației formale și satisfac mai bine interesele 

particulare ale copiilor, desfășurându-se într-un cadru mult mai relaxat. 

Delimitări conceptuale: educația extracurriculară și educația extrașcolară 

   Activitățile extracurriculare fac parte din educația formală deoarece acestea pun accentul pe transmiterea de informații, 

iar activităție extrașcolare sunt înglobate în cadrul educației nonformale, punând accentul pe dezvoltarea capacităților 

practice, interesele și dorințele preșcolarilor. 

Activitățile extracurriculare  reprezintă activitățile educative planificate, organizate și desfășurate în cadrul unor 

instituții de învățământ, în colaborare cu diverse organizații, conduse de un personal calificat care au scopul de a 

completa formarea personalității preșcolarului. 
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   Activitățile extrașcolare reprezintă activități educative organizate pentru elevi, de regulă în afara instituției de 

învățământ și în afara orarului școlar. 

Educația extrașcolară joacă un rol important în formarea și dezvoltarea personalității elevilor. Prin acest tip de educație, 

se dorește identificarea unor aptitudini, talente și stimularea creativității elevilor. 

Prin activități extrașcolare se poate valorifica timpul liber al copilului. Timpul este un element esențial din viața 

educațională a copilului și de aceea trebuie folosit într-o manieră în care să reprezinte o sursă educațională. 

În cadrul activităților extrașcolare, preșcolarii au oportunitatea de a se exprima, de a-și explora propria identitate. 

Principalele funcții ale activităților extrașcolare sunt : funcția formativă, funcția educativă, funcția recreativă, funcția de 

integrare socială. 

Activitățile extrașcolare au valoare educativă deoarece acestea se realizează având în vedere interdisciplinaritatea. Prin 

aceste activități se valorifică aptitudinile copiilor, se lărgește orizontul de cunoaștere și se asigură cadrul de exersare a 

diferitelor înclinații, capacități de manifestare a talentelor. 

Participarea preșcolarilor la activitățile extrașcolare contribuie la dezvoltarea cognitivă și afectivă a acestora. În urma 

participării active a preșcolarilor la aceste activități se dobândesc achiziții necesare pentru învățarea în activitățile de la 

grupă. 

 

  Activitățile extrașcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a copiilor deoarece prin intermediul acestor 

activități se valorifică aspectele personalității elevilor, acestea având un caracter prosocial, duc la scăderea manifestărilor 

de violență. 
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Copilul și școala peste cincizeci de ani  

 
Prof. Han Geta 

Școala Gimnazială ,, Ion Creangă” Albești 

 

 
 Ultimele decenii au însemnat schimbare radicală din multe puncte de vedere. Tehnologia a evoluat, știința a 

fost revoluționată, medicina cunoaște un progres din ce în ce mai accelerat. Totuși, dacă ne uităm la învățământul de 

azi, acesta nu diferă foarte mult de cel de acum cincizeci de ani. Sălile de clasă arată la fel, manualele conțin, în 

general, aceeași materie, curricula este structurată similar și tehnicile de predare sunt cele învățate de la generațiile 

anterioare. Având în vedere că educația este baza societății, iar societatea este într-o continuă schimbare, nu ar trebui 

ca sistemul educațional să se adapteze cerințelor sistemului pentru a-i livra tineri care să se integreze ușor în forța de 

muncă, tineri cetățeni conștienți și responsabili? Pentru a atinge acest obiectiv, învățământul trebuie să se schimbe. 

Dar cum? 

 Primul lucru ce poate fi adaptat cerințelor câmpului de muncă sunt  metodele de predare-învățare și 

tehnicile de lucru. În numeroase studii s-a constatat tendința din ce în ce mai accentuată a angajatorilor de a cere de la 

potențialii angajați abilități de muncă în echipă. De fapt, un studiu atestă că, în câteva decenii, competența-cheie în 

câmpul de muncă va fi aceea de a lucra în echipă. Dacă acum câteva decenii acest aspect nu era relevant, acum este 

vital să pregătim tinerii în această direcție. În acest sens, încurajarea muncii în echipă încă din școală se poate 

dovedi un exercițiu eficient pentru elevi. 

 O altă direcție în care modalitatea de predare și examinare ar trebui să pregătească tinerii este aceea a 

gândirii critice. La momentul de față, sistemul nu învață elevii să gândească critic. Un exemplu concludent este cel 

mai important examen din anii de școală, bacalaureatul. Acesta pretinde memorarea zeci de pagini de materie, dar nu 

antrenează în niciun fel imaginația elevului sau capacitatea lui de a gândi, ci doar pe aceea de a memora. Totuși, din 

punctul meu de vedere, rolul școlii este acela de a învăța elevul nu ce să gândească, ci cum să gândească. Școala face 

exact inversul la momentul actual. În cincizeci de ani, când generația de profesori va fi fost una crescută și educată 

într-o societate liberală, fără cenzură și cu libertate de exprimare, cred că școala va prețui gândirea critică și, ca 

rezultat, aceasta va fi una din principalele competențe ce vor fi evaluate în examene precum bacalaureatul.  

 Alte două schimbări ce cred că vor avea loc în educație la capitolul predare-învățare, drept consecință a 

preluării treptate a modelului vestic, au legătură cu filosofia din spatele predării. În primul rând, va fi adoptată drept 

metodă principală de predare experimentul mai degrabă decât expunerea teoretică. Încă din anii de liceu sau chiar 

mai devreme, elevii vor fi învățați să aplice practic metodele și conceptele ce le-au fost prezentate teoretic. O a doua 

schimbare va avea legătură cu filosofia eșecului. Elevii vor fi încurajați să greșească drept etapă a procesului de 

învățare. Această tehnică este deja aplicată în state precum Finlanda sau Suedia.  

 Două aspecte pe care le văd strâns legate vor provoca, de asemenea, o schimbare în învățământ. Este vorba 

despre dotările școlilor și atitudinea oamenilor față de școală. Odată ce oamenii vor considera educația un 

aspect  important din viața cotidiană, învățământul va intra mai puternic pe agenda publică și, prin urmare, îi vor fi 

alocate mai multe credite bugetare, deoarece, așa cum spunea senatorul american Mary Landrieu, bugetul trebuie să 

reflecte valorile și prioritățile nației și ale poporului. Acesta a fost citatul folosit de Alianța Națională a Organizaților 

Studențești din România în campania lor prin care solicitau alocarea pentru educație a 6% din Produsul Intern Brut al 

României. Peste cincizeci de ani, cred că procentul acordat educației va fi mai mare. Interesul cetățenilor și prin 

urmare al aleșilor față de educație va crește organic, dar și ca rezultat al acțiunilor organizațiilor care au drept scop 

promovarea educației (Learnity, Grupul Educativa) și al grupurilor de lobby pentru învățământ (Asociația Elevilor din 

Constanța, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ).  

 Drept consecință, învățământul va fi mai bine finanțat și nu va mai trebui să se recurgă la practici nelegale 

precum colectarea de fonduri de la elevi. Cu ajutorul creditelor dobândite astfel de învățământ, baza materială a 

școlilor va putea fi înnoită și menținută. Imaginea în care fiecare elev are pe bancă un laptop este, totuși, una de 

domeniul fantasticului, atâta timp cât există săli de clasă în care cresc ciuperci sau școli cu toalete în curte. Așadar, în 
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ceea ce privește dotarea, primul pas spre o școală civilizată, europeană, este asigurarea de condiții decente, igienice 

pentru spațiul de învățare al elevilor și de predare al profesorilor, locul unde aceștia își petrec 7-8 ore pe zi. Aceste 

condiții trebuie asigurate în toate școlile, fie că vorbim de colegii naționale sau de grupuri școlare industriale. După ce 

toate unitățile de învățământ vor fi aduse la stadiul de decență, se pot începe dotările superioare, ce vor deveni ceva 

obișnuit în cincizeci de ani: cantine și internate pentru a asigura acces la educație copiilor din medii defavorizate, 

internet wireless gratuit în școli, manuale și auxiliare de studiu puse la dispoziția  elevilor, în format fizic sau digital, 

și așa mai departe.  

 Bineînțeles, educația poate evolua într-o mulțime de direcții, dar este credința mea fermă că, în cincizeci de 

ani, vom avea un învățământ mai bun, mai orientat spre elev și spre nevoile lui, mai prietenos și mai practic. 

Bibliografie: 

Attkinson R. si Attkinson R (2002), Introducere în psihologie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 

iteach.ro/pg/blog/iuliana.gales 

Parot, F., şi Richelle, M., Introducere în psihologie: Istoric şi metode, Ed. Humanitas, 1995 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

Profesor în învățământul preșcolar: Cîmpian Ana Doina 

Grădinița cu P.P. Floare de Iris, Cluj-Napoca 

 

 

 Îmbinarea activităților școlare cu activitățile extrașcolare, în cadrul procesului instructiv-educativ, are un rol 

important în dezvoltarea copilului preșcolar, deoarece acestea îi permit dezvoltarea creativității, prin experimentare, 

explorare și observare directă, dar și prin interpretarea unor roluri în serbările organizate pe parcursul anului școlar, 

desene pe asfalt, încondeiat ouă, etc. Este important ca pe parcursul anilor de grădiniță este important să punem accent 

pe dezvoltarea copiilor din punct de vedere cognitiv, fizic şi socio-afectiv dar şi social, pentru o mai bună integrare 

socială. Pentru exemplificare expun mai jos planificarea activităților extrașcolare pe parcursul unei săptămâni din cadrul 

programului școala altfel. 

Raportul activităţilor derulate în cadrul proiectului naţional “Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai 

bun!”  

Luni, 15.04.2019 – Vizită la Inspectoratul General Pentru situații de urgență – vizită 

În prima zi a săptămânii Școala Altfel am ales împreună cu copiii să facem o vizită  la Inspectoratul General 

pentru situații de urgență pentru a vedea munca pe care o desfășoară oamenii care lucrează acolo. Scopul vizitei a fost 

observarea activitătii pompierulor și dezvoltarea unor sentimente  de apreciere și respect față de munca lor. Copiii au 

observant atent mașinile și aparatura de intervenție, echipamentele pompierilor precum și secvențe din activitatea 

acestora. 

Obiective:  

- să observe activitatea pompierilor. 

- să-și dezvolte sentimentele de apreciere față de munca pe care o desfășoară angajații inspectoratului pentru situații de 

urgență. 

PARTICIPAREA LA ACTIVITATE: Efectivul grupei Fluturași este de 25 de copii, iar la activitate au fost prezenți 22 

de copii. 

Marți, 16.04.2019  -  Spectacol Planetariu 

 A doua zi a săptămânii a fost destinată Spectacolului Planetariu. Copiii au urmărit un spectacol care  prezintă 

informații despre  primul pas pe lună, proiecții live spectaculoase, informații despre fenomenele cosmice dar  şi multă 

distracţie.  
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Obiective: 

- Să aibă un comportament civilizat pe mijlocul de transport; 

- să urmărească cu atenție spectacolul. 

- să descrie succint spectacolul urmărit. 

Participarea la activitate: Efectivul grupei Fluturași este de 25 de copii, iar la această activitate au fost prezenți 22 de 

copii. 

Miercuri, 17.04.2019 - „Spectacol de magie”  

 Cea de-a treia zi a săptămânii Școala Altfel a fost rezervată unui veritabil spectacol de magie. Toți preșcolarii 

au fost încântați, de întâlnirea cu magicienii. Ei s-au implicat activ în jocurile și activitățile inițiate  de magicieni. 

Obiectivele propuse au fost atinse, copiii manifestând comportamentul așteptat în urma desfășurării unor astfel de 

activități. 

Obiective:  

-să urmărească cu atenție spectacolul. 

-să comunice cu magicianul în timpul spectacolului 

-să-și dezvolte abilități de comportare civilizată în sala de spectacol; 

Participarea la activitate: Efectivul grupei Fluturași este de 25 de copii, iar la această activitate au fost prezenți 22 de 

copii. 

Joi, 18.04.2019 - „În vizită la biserică” 

 Cea de-a patra zi a săptămânii Școala Altfel a fost una specială. Împreună cu copilașii am făcut o vizită la 

biserica Buna Vestire din cartierul nostru. Preotul le-a vorbit acestora despre sărbătoarea paștelui, despre ce reprezintă 

această sărbătoare precum și despre semnificația ei. Apoi cu acordul părinților, copiii au primit sfânta împărtășanie. 

Obiective: 

- să aibă un comportament adecvat în biserică. 

-să își dezvolte atitudini pozitive față de biserică și de sărbătoarea învierii lui Isus. 

Prezența la activitate: Efectivul grupei Fluturași este de 25 de copii, iar la această activitate au fost prezenți 22 de copii. 

Vineri, 19.04.2019 - „În vizită la Grădina Botanică” – Copiii au așteptat nerăbdători ziua excursiei la Zalău și Jibou. 

Drumul cu autocarul până la Zalău a fost o adevărată încântare pentru ei. La Zalău am vizitat Muzeul Județean de Istorie 

și Artă, Zalău, Muzeul Fluturilor și am fost invitați în vizită la prietenii noștri, copiii de a una din grădinițele din Zalău. 

 La Grădina Botanică s-au bucurat să observe diferite specii de plante și flori, dar și la vederea animalelor care 

sunt adăpostite acolo. Au observat mediul de viață al plantelor, precum și caracteristicile fiecărei specii în parte.   

Obiective: 

- Să-și formeze un comportament adecvat vizitării unui muzeu; 

- Să observe diferitele specii de fluturi prezentate la muzeu; 

- să enumere, pe baza observării directe, cel puțin cinci specii de  plante/flori; 
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Prezența la activitate: Efectivul grupei Fluturași este de 25 de copii, iar la această activitate au fost prezenți 18 de copii. 

Analiza swot a programului  ”ȘCOALA ALTFEL”, la nivelul grupei: 

Puncte tari: 

• Implicarea unui număr mare de copii în cadrul activităților desfășurate pe parcursul săptămânii. 

• Crearea unui climat educational deschis și stimulativ în cadrul activităților desfășurate 

• Îmbunătățirea relațiilor sociale ale  copiilor, prin închegarea de noi prietenii, în urma desfășurării de 

activități commune cu alte grupe de copii. 

Puncte slabe: 

➢ Efectuarea unui număr de ore de muncă în plus de către cadrele didactice, fără retribuții financiare 

Oportunități: 

➢ Colaborarea cadrelor didactice din unitate în organizarea și desfășurarea activităților comune 

➢ Implicarea comunității și a unor parteneri în organizarea și desfășurarea activităților 

Amenințări: 

➢ Costuri pentru părinți din partea agenților economici implicați, în vederea realizării unor activități (bilete de 

intrare- vizite, transportul copiilor) 

➢ Insuficienta organizare din partea unor parteneri implicați în activitățile desfășurate 

➢ Condițiile meteo nefavorabile în desfășurarea unor activități în aer liber. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE, EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

Profesor învățământ preșcolar: Jitariu Codruța Alina 

Grădinița cu P.P. Floare de Iris, Cluj-Napoca 

 

Activitățile extrașcolare au un rol important în dezvoltarea cognitivă,  socio-emoțională și sociala a copilului 

prescolar. Aceste activități urmăresc completarea informațiilor pe care copilul le primește în cadrul activităților pe 

domenii experiențiale. Aici el poate intra în interactiune directa cu mediul înconjurator, își depășește temerile, 

explorează și experimentează, își cultivă interesul pentru desfășurarea anumitor activități. Grădinița este mediul propice 

pentru organizarea unor astfel de activități. 

Raportul activităţilor derulate în cadrul proiectului naţional “Şcoala Altfel” 

Broșe tricolore – Atelier creative 

 În prima zi a săptămânii Școala Altfel am ales împreună cu copiii să confecționăm broșe tricolore (roșu, galben 

și albastru) din pastă fimo. Copiii au fost încântați de tehnica de realizare, de materialele folosite, precum și de faptul că 

își vor confecționa singuri o broșă pe care și-o pot pune în piept. Au fost deasemenea încântați că broșa era realizată în 

culorile drapelului national (pe care le-au și învățat) și că vor putea purta aceste broșe și cu ocazia sărbătoririi marii 

uniri. 

Obiective: 

• Să observe materialele de lucru puse la dispoziție. 

• Să modeleze și să întindă uniform pasta fimo. 

• Să aranjeze inimioarele de fimo respectând ordinea corectă a culorilor drapelului. 

• Să enumere culorile drapelului, pe baza broșelor realizate. 

Micul Campion – Întreceri sportive 

A doua zi a săptămânii a fost destinată întrecerilor sportive. Împreună cu preșcolarii am organizat un concurs 

de triciclete. Scopul organizării acestei activități a fost acela de a consolida  a unele deprinderi de dezvoltare socială, 

formarea unei atitudini positive în timpul întrecerilor sportive și însușirea unor norme de comportament în timpul 

jocului. Copiii au fost încântați, s-au implicat activ în jocurile și concursurile organizate și au fost recompensați cu 

diplome de merit.  

 

Obiective 

• Să-și formeze o atitudine pozitivă față de jocurile și activitățile sportive. 

• Să își însușească un comportament adecvat în timpul jocului. 

• Să respecte traseul și regulile stabilite la începutul jocului.  
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• Să-și dezvolte sentimentele de prietenie, toleranţă, armonie şi bună dispoziţie în relaţie cu preşcolarii 

din grupa parteneră.să parcurgă traseul aplicativ; 

• Să manifeste spirit de competiție, echipă, colegialitate 

„Cum se fac lumânările?” - Vizită la Icarus Candle 

 Cea de-a treia zi a săptămânii Școala Altfel a fost rezervată vizitei la atelierul de lumânări. Activitatea a fost 

organizată în colaborare cu firma Icarus Candle și a avut ca scop dezvoltarea creativității preșcolarilor. Copiii au învățat 

cum se fac lumânările și fiecare dintre ei și-a confecționat câte o lumânare pe care au dus-o acasă. Cu această ocazie 

copiii și-au consolidat unele  deprinderi de dezvoltare socială, prin însușirea  unor norme de comportament în situații 

specifice (călătoria cu autocarul, reguli de comportament în atelierul de lucru). 

Obiective: 

• Să observe modul de confecționare a lumânărilor. 

• Să-și confecționeze câte o lumânare conform indicațiilor primite. 

• Să descrie obiectivul vizitat şi să argumenteze importanţa acestuia; 

• Să precizeze utilitatea produselor finite; 

• Să aprecieze efortul depus în realizarea produselor. 

„În vizită la zoo” – Copiii au așteptat nerăbdători ziua excursiei la zoo. Drumul cu autocarul până la Târgu Mureș 

a fost o adevărată încântare pentru ei, mai ales că majoritatea erau la prima experiență de acest fel. În drum spre zoo am 

vizitat mânăstirea Recea, am asistat la liturghie, copiii au observat interiorul și exteriorul mânăstirii, au mâncat cozonac 

oferit de măicuțe.  

 La zoo s-au bucurat la vederea animalelor. Au observat mediul de viață, adăposturile și caracteristicile specifice 

fiecărei specii în parte. La finalul vizitei ne-am oprit în parcul din apropiere pentru a se bucura de joacă la leagăne și 

topogane. 

Obiective:  

• să identifice  principalele aspecte si ale mănăstirii; 

• să observe îmbrăcămintea preotului și a călugărițelor; 

• să denumească principalele specii de animale de la zoo; 

• să observe 2/3 caracteristici specifice acestora; 

• să descrie, prin cuvinte proprii, animalele/locurile care i-au impresionat în cadrul excursiei;  

„În excursie” -  Spectacol pt. Copii Ella Bella -  toți preșcolarii au fost fericiți și încântați, de întâlnirea cu Ella 

Bella. Copiii s-au implicat activ în jocurile și dansurile inițiate de Ella Bella. Au dansat și s-au bucurat împreună cu ea 

și ceilalți copii. Obiectivele propuse au fost atinse, copiii manifestând comportamentul așteptat în urma desfășurării unei 

astfel de activități. 
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   Obiective: 

• Să urmărească cu atenţie spectacolul muzical. 

• să comunice cu Ella Bella răspunzând la întrebările acesteia. 

• Să participe activ la momentele de dans din timpul spectacolului. 

• Să execute mișcările arătate de Ella Bella. 

Analiza swot: 

Puncte tari: 

• Activitățile organizate în aer liber, într-un cadru non-formal, au fost atractive pentru copii și le-au permis 

să se exprime liber, creativ; 

• Acest cadru non-formal a atras implicarea unui număr mare de copii în activitățile desfășurate pe parcursul 

săptămânii. 

• Crearea unui climat educational deschis și stimulativ încurajează dorința de implicarea activă a 

preșcolarilor; 

• Îmbunătățirea relațiilor sociale ale  copiilor, prin închegarea de noi prietenii, în urma desfășurării de 

activități commune cu alte grupe de copii. 

Puncte slabe: 

• Copiii hiperactivi sunt mai greu de supravegheat în cadrul acestui tip de activități; 

• Cadrele didactice depun eforturi suplimentare și resimt o stare de oboseală mai accentuată; 

• Necesitatea unor resurse financiare suplimentare pentru organizarea acestor activități; 

Oportunități: 

• Organizarea și desfășurarea acestor activități necesită implicarea și colaborarea întregului colectiv al unității, 

ceea ce conduce la îmbunătățirea relațiilor sociale; 

• Implicarea părinților, a comunității și altor parteneri în organizarea și desfășurarea activităților; 
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Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevilor 

Prof.inv.primar Popescu Adela 

Colegiul National ,,Mihai Eminescu”Petrosani 

 

 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific fiecărei 

organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere intelectual, moral, 

artistic, fizic. Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. 

Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală (școlară), nonformală 

(extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le preia zi de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-

media). 

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și  conţine majoritatea influenţelor 

educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, 

dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în 

întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare persoană.  

În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate de schimbările care se produc 

în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, 

spre patrimoniul valoric comun al umanităţii.Din acest motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 

diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde s ă devină o realitate de necontestat.            Pedagogia 

modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe achiziţionarea de către elev a unui volum 

mare de informaţii. Această concepţie presupunea verbalism, enciclopedism, ineficiente în planul integrării profesionale 

şi sociale.  Accentul este pus acum   pe  aplicarea  practică,  al  cărei   rol   este   de a   consolida   informaţiile, de a 

forma deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile productive.  

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. Oricât de 

importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative 

exercitate asupra copilului. Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  

locul   bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.   Activităţile   extraşcolare   constituie modalitatea   

neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi 

cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor 

şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii   

participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Scopul activităţilor extracurriculare 

este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 

interesului pentru activităţi socio-culturale,   facilitarea   integrării   în   mediul   şcolar,   fructificarea   talentelor   
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personale   şi corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 

informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 

potenţialul intelectual. Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut 

şi util  şi   de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este  necesar ca  în activităţile extracurriculare obiectivele 

instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente recreative. 

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   situaţiei, declanşează anumite 

sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în 

mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.  Se ştie că încă de la cea mai fragedă  

vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere 

prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, 

stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare,   contribuie   la   formarea   colectivului   de   

elevi.  Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 

responsabilităţi. Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 

să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului 

primar - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de 

talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor   

şi   resurselor   de   care   dispune   clasa   de   elevi. Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, 

cât şi pentru părinţii lor. Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, 

contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. Acest   tip   de   activităţi   extraşcolare   marchează   

evenimentele   importante   din   viaţa şcolarului. Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice 

ale elevului, precum şi în atmosfera festivă creată cu acest prilej. Perioada   de   pregătire   a   serbării,   dorinţa   sinceră   

de   succes,   sudează   colectivul, impulsionează în mod favorabil, cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile 

artistice ale elevilor, atenţia, memoria, gustul pentru frumos. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care 

îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică varietatea intereselor şi gusturilor şcolarilor.  Ea evaluează talentul, munca şi 

priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie străduinţele colectivului şi ale fiecarui elev în parte.  

Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a se simţi parte integrată a 

colectivului şi pentru a fi conştient că şi participarea lui contribuie la reuşita serbării şcolare. De asemenea, un rol 

educativ îl au activităţile realizate cu prilejul sărbătorilor naţionale   şi internaţionale. 

Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare, având în acelaşi 

timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia. Concursurile şcolare oferă elevilor posibilitatea de a 

demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală şi acasă.  
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Concursuri precum „Cangurul”„Micul matematician”,„Piciul”,,Comper”etc. pot oferi cea mai bună sursă de 

motivaţie, determinând elevii sa studieze în profunzime şi să obţină rezultate mai bune la şcoală. Acelaşi efect îl pot 

avea concursurile organizate la nivelul clasei sau al şcolii. Dacă sunt organizate într-o maineră plăcută, vor stimula 

spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului prilejul de a se integra în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit 

munca, precum  şi ocazia de a asimila mult mai uşor cunoştinţele. 

Excursiile, drumetiile si taberele ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor cetăţenească   

şi   patriotică.   Excursia   îl   reconfortează   pe   copil,   îi   prilejuieşte   însuşirea   unei experienţe sociale importante, 

dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. 

Este o modalitate deosebită de educaţie completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. 

Cunoştinţele de limba şi literatura română sunt valorificate prin recitarea unor poezii, povestirea unor întâmplari, citire, 

răsfoirea unor pliante, scrierea impresiilor, alegerea unor cărţi sau reviste. Cunoştinţele   de   matematică   sunt   utilizate   

pentru   calcularea   distanţelor,   duratei   de desfăşurare a unei activităţi, măsurarea sau aproximarea mărimilor. 

Informaţiile din cadrul orelor de istorie sunt folosite de catre elevi pentru a citi inscripţii, pentru a vizita muzee, expoziţii, 

monumente ş i locuri istorice, iar cele din cadrul orelor de geografie sunt utilizate pentru a analiza forme de relief, clima, 

fauna, flora, localităţi. Orele de educaţie civică au de asemenea un aport în cadrul excursiilor, ajutând elevii să lege noi 

prietenii, să studieze grupurile, să identifice trăsături morale, să aplice norme de politeţe în societate. În   realizarea   unei   

excursii   şcolare   e   nevoie   de   un   plan   de   lucru   cu   abordare interdisciplinară, de prelucrarea normelor de 

deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de comportare civilizată. Excursia este o activitate cu o formă 

de educaţie complexă, prin multitudinea de aspect ale vieţii  (istorice, sociale, geografice, civice, culturale) pe care le 

înglobează. O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă  legătura dintre cunoştinţele dobândite la diferitele 

discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă posibilitatea de a se implica active în propriul proces de educaţie, 

îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi susţine în mod public opiniile. Elevii au posibilitatea 

de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se simt responsabilizaţi, înţeleg semnificaţia  unor norme. 

Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea adevărurilor şi legilor naturii din jurul lor  învaţă cum să iubească ş i să 

respecte natura în ansamblul ei. Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, portofoliile, oferă 

posibilitatea unei evaluări temeinice. 

Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi economice constituie un 

mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice, istorice şi economice ale ţării. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 

obiectele si fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în defăşurarea sa, operele de artă originale, 

momentele legate de trecutul istoric  local,  de   viaţa   şi   activitatea  unor  personalităţi  de  seamă,   relaţiile   dintre  

oameni   şi rezultatele concrete ale muncii lor. Toarte acestea stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc 

ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Vizitele parcurg aceleaşi etape ca şi excursiile şi se pot desfăşura cu scopul 

studierii unei teme, în timpul activităţii sau in faza recapitulării şi evaluării acesteia.  

Pentru ca vizitele să-şi atingă obiectivele, trebuie să fie bine organizate şi să se desfăşoare în condiţii confortabile 

de deplasare; să fie din timp anunţate, pentru ca personalul locului vizat sa nu fie luat prin surprindere şi să fie cooperant; 

să se stabilească clar obiectivele vizitei (de informare, de documentare, de orientare şcolară şi profesională); să se discute 

învăţămintele, impresiile; să se includă rezultatele cunoaşterii în experienţa personală a elevilor. Un rol important îl au 
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vizitele la bibliotecă. În actualul context educaţional, cea mai mare parte a elevilor nu mai citesc suficient de mult din 

cauza informaţiilor pe care le obţin mult mai uşor prin intermediul mass-media sau computerului. Lectura este cea care 

îl ajută să îşi dezvolte vocabularul, să   îşi   îmbogăţească   cunoştinţele   şi   să   îşi   formeze   o   cultură   literară   şi 

comunicaţională de bază. 

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui o sursă de 

informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor activităţi interesante. Copilul face 

astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să o îndrăgească. Aceste activităţi vor pune elevul în rol de 

spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de impresii puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei 

pentru artă (cărţi, teatru, muzică). 

Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea sunt alese ca pasiune 

personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr- un anumit domeniu. Aceste activităţi realizează 

completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: sport, muzică, poezie, pictură 

etc. Activităţile   extraşcolare   sunt   atractive   la   orice   vârstă.   Ele   stârnesc   interes,   produc bucurie, facilitează 

acumularea de cunostinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare dintre ei având posibilitatea să se afirme 

conform naturii sale. Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât 

şi de cadrele didactice în măsura în care : valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; optimizarea procesului 

de învăţământ; formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; au un efect pozitiv pentru 

munca desfăşurată în grup. 

. În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 

căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare atât în modul de realizare a 

activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de 

abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor.  Elevii trebuie   să   fie   îndrumaţi   să   dobândească:   o   

gândire   independentă,   nedeterminată   de   grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi 

şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în 

atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a 

participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  

 

Bibliografie 

Cernea,   Maria,  Contribuţia   activităţilor   extracurriculare   la   optimizarea    procesului   de învăţământ, în  “ 

Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

Crăciunescu, Nedelea,  Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   primar, în ,,Învăţământul 

primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

Decun, Livia, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în ,,Învăţământul 

Primar” nr. 4, 1998; 

 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

606 

 

 

ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE 

Manole Andreea Loredana, Liceul Teoretic ..George Călinescu “ Constanța 

 

“Să nu-i educăm pe copiii nostri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista cand ei vor fi mari și nimic nu ne 

permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea 

copilului”) 

Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine stabilit în formarea 

personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea 

corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 

cunoștințe punându-i in contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

              Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât 

mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 

şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 

aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite 

elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 

intelectual. 

             Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-

învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse 

instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități 

artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale 

activităților extrașcolare: 

• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare 

specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.); 

• au rol complementar celui al școlii; 

• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare reprezintă 

un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

       Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu formator mai 

atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși 

prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

       Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au un impact 

pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale. Un studiu al lui J. 

Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de 

participare, astfel: 

• participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și 

performanțelor școlare; 

• participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să urmeze o școală 

superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

• participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor participanți. 
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        Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la acest tip de 

activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul 

orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a 

elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un 

mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 

spiritului de independență și inițiativei. 

         O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu partea 

practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a 

aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 

organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

          Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de cadrul 

didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. 

        Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul decizional, 

realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. 

 Tipuri de activităţi extracurriculare la geografie  

      Geografia, prezintă un rol deosebit în formarea şi educarea elevilor. În cadrul activităţilor extracurriculare, iar 

activităţile practice cuprind un valoros potenţial de formare şi educare a elevilor. Cadrul didactic trebuie să asigurare un 

climat benefic desfăşurării unor astfel de activităţi şi să îi evidenţieze pe cei care s-au implicat activ în realizarea 

obiectivelor urmărite.  

       Dintre toate aceste tipuri de activităţi extrecurriculare am decis să le evidenţiem în cadrul acestei lucrări doar pe 

cele desfăşurate în afara şcolii. Aceste tipuri de activităţi dau rezultate bune doar dacă sunt bine organizate de către 

cadrul/cadrele didactice. Ele asigură aprofundarea cunoştinţelor, precum şi formarea de priceperi şi deprinderi. Toate 

aceste tipuri de deplasări asigură o dezvoltare fizică armonioasă a elevilor, duce la formarea spiritului de prietenie şi 

colaborare în activitatea de grup şi stimulează curajul şi iniţiativa.  

Drumeţia  

Pentru efectuarea unei drumeţii, cadrul didactic trebuie să stabilească obiectivul acesteia şi traseul precum şi 

obţinerea acordului directorului unităţii de învăţământ. Elevii participanţi vor primi informaţii privind data şi ora de 

plecare, precum şi echipamentul necesar.  

Principalele etape ale organizării unei drumeţii sunt:stabilirea traseului și obiectivele urmărite. 

            Documentarea asupra traseului este necesară pentru a da explicaţii ştiinţifice asupra elementelor propuse. 

 Evaluarea drumeţiei se va face în lecţiile de la clasă în care se vor derula elementele abordate în teren. Acestea 

se pot evalua şi la încheierea imediată a acesteia prin chestionare orală reconstituindu-se traseul cu elementele observate 

de catre elevi.  

Vizita geografică  

            Este o acţiune de deplasare pentru a cunoaşte la faţa locului o localitate, o instituţie, un monument istoric, o 

rezervaţie naturală, etc. Vizita se poate organiza fie în localitatea unde se afla situată unitatea de învăţamânt, fie la unul 

din obiectivele înscrise pe un traseu stabilit anterior. Etapele vizitei sunt în cea mai mare parte identice cu etapele 
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drumeţiei, astfel: stabilirea oviectivului de vizitat,documentarea asupra locului vizitei,stabilirea scopului şi obiectivelor 

urmărite.  

Excursia geografică  

Are caracter atractiv şi mobilizator care ajută la dezvoltarea fizică şi psihică a elevilor. Este cunoscut că valoarea 

instructiv-educativă a excursiilor contribuie la dezvoltarea simţului de observaţie al elevilor, a interesului pentru 

geografie şi a capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare. Efectuarea excursiei geografice impune cadrului 

didactic o mare răspundere atât privitor la conţinut, la scopul urmărit, la alegerea perioadei corespunzătoare, a modului 

de desfăşurare şi finalizare.   

              Excursiile tematice organizate de şcoală au multiple valenţe de informare şi educare a elevilor. Dacă sunt bine 

pregătite excursiile devin atractive la orice vârstă, pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc 

bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă reclamă efort suplimentar. Mediul de acţiune este diferit, iar 

tehnicile de instruire sunt altele, ca urmare contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, îmbunătăţirea memoriei 

vizuale şi auditive, formează gândirea operatorie a copilului, cu calităţile ei de echilibrare, organizare şi obiectivare.  

Rolul excursiilor în educaţia elevilor este extreme de coplex:elevii învață să fie receptive în fața frumuseților 

naturii și a lumii în schimbare,stârnesc interesul pentru studierea hărților, a literaturii istorice, a descrierilor geografice 

și , reprezintă un fenomen contemporan care răspunde la nevoia de evadare din mediul citadin, refăcând legătura omului 

cu natura. 

În cadrul excursiilor, acţionând individual sau în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, dând 

posibilitatea fiecăruia să se afirme după posibilităţile sale. Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii 

timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, Profesorul, are totodată prin acest tip de activitate posibilităţi 

deosebite să-şi cunoască elevii, să le influenteze dezvoltarea, să pregătească elevii pentru viaţă.  

Expediţia geografică  

Expediţia geografică este un tip de excursie desfăşurată pe mai multe zile şi în cadrul căreia sunt cercetate fenomene, 

procese şi obiective naturale şi antropice (o unitate de relief montan, de deal , de podiş, de câmpie, o aşezare rurală sau 

urbană, etc). Expediţia geografică presupune o activitate de informare pe traseul ce se parcurge până la obiectivul ales 

şi o activitate de cercetare cu durata de mai multe zile şi care se desfăşoară la sau în cadrul obiectivului ales.  
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE – ACTIVITĂȚI PENTRU SUFLET! 

Prof. Ionescu Daniela 

Școala Gimnazială „Sf. Grigorie Teologul”, Galați 

 

Poate nu de mult, o activitate extrașcolară era de fapt o activitate ce avea loc tot la școală, în același mediu și cu 

aceiași participanți ca la o oră normală de curs. De cele mai multe ori astfel de activități nu aveau rezultatul dorit ci 

instalau plictiseala și monotonia. Timpurile s-au schimbat și cadrele didactice au recurs la resurse noi, atractive și 

interesante. Noi, cadrele didactice, trebuie să ne adaptăm. 

Cele mai iubite dintre activități sunt cele în aer liber, departe de spațiul închis al sălii de clasă, al monotoniei și 

al rutinei unei ore de curs. Astfel de activități ajută copilul să se simtă liber, să se manifeste fără a se teme de o posibilă 

notă sau diferite critici. Sunt benefice și criticile, dar cele pozitive ce ajută modelarea și dezvoltarea personalității. Aceste 

activități în aer liber, trebuie ghidate cu instrucțiuni bine definite astfel încât să nu se instaleze haosul sau confuzia. 

Copiii vor fi întotdeauna deschiși spre noi experințe, dornici să încerce și să afle lucruri noi, dar totodată pot da dovadă 

și de mult entuziasm ce ar putea îngreuna procesul educativ. 

Ce se petrece pe parcursul acestor activități poate pava drumul spre viața de adult. Aici se află o parte din bazele 

comportamentului adultului. Este important ca în această perioadă, copilul să aibă parte de un mediu sigur, prietenos și 

primitor. Exemplele oferite de către părinți sau cadre didactice sunt vitale deoarece acestea sunt mijloacele prin care un 

copil înțelege modalitățile de interacțiune. Pe de o parte, dacă părinții se ceartă în nenumărate rânduri și copilul este 

martor la astfel de interacțiuni, acesta va dezvolta o nesiguranță de exprimare de teama reproșurilor sau a certurilor. Pe 

de altă parte, dacă părinții sunt drăgăstoși unul cu altul și își exteriorizează sentimentele, copilul va căpăta încredere și 

va ști că e susținut, indiferent de ce s-ar întâmpla. 

Alte exemple de activități extrașcolare captivante pentru elevi ar fi cele din domeniul cultural și anume vizitele 

organizate la diferite instituții, biblioteci sau muzee. Prin intermediul acestora, elevul și-ar putea descoperi o nouă latură, 

noi interese și poate chiar drumul spre viitor. Nici activitățile ce implică mișcare fizică nu sunt de lepădat. Pentru o 

minte sănătoasă avem nevoie de un corp sănătos, bunădispoziție și totodată o modalitate prin care poate fi eliminat 

stresul. 

Sunt de părere că activitățile extrașcolare ar trebui să fie și despre educația emoțională, despre cum să 

interacționăm cu cei din jurul nostru, să ne facem prieteni, despre ce e bine și ce e rău, despre cum să ajutăm, să iubim, 

să împărțim sau să îi înțelegem pe cei mari dar și pe cei mici. Copilul pășește în lume cu educația primită acasă, la 

școală, dar și înafara acestora două. Activitățile extrașcolare ar trebui să ajute copilul să pună în practică cunoștințele 

acumulate, să le găsească noi întrebuințări și noi forme prin care să le valorifice. 

În cele din urmă, am putea spune că poate nu contează conținutul activităților extrașcolare, atât timp cât ele 

există într-o formă sau alta. Dar poate ele vor ajuta în a se face diferența dintre membrii societății. Gradul de implicare 

al părinților și al cadrelor didactice în modelarea unui copil, va ajuta la dezvoltarea lui în adultul zilelor noastre. 
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                                                                                                          Prof. Înv. Primar GOȘEA MIHAELA 

                                                                                                             Colegiul Tehnic Mătăsari, jud. Gorj 

                               

PROTOCOL DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”Tg-Jiu –Colegiul Tehnic Mătăsari 

Tema: „ Du un copil la teatru- și el va putea vedea, auzi, simți, gândi și imagina!” 

                           

 

PROTOCOL DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”Tg-Jiu –Colegiul Tehnic Mătăsari 

Tema: „ Du un copil la teatru- și el va putea vedea, auzi, simți, gândi și imagina!” 

 

Parteneri:  

1. Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu-Jiu, reprezentată de domnul X,   în calitate de manager 

2. Colegiul Tehnic Mătăsari  reprezentat de domnul profesor X, director al unităţii, iniţiator al proiectului 

Articolul 1: Prezentul protocol are drept obiect colaborarea părților în vederea desfășurării programului de           

 activități extracurriculare 

Articolul 2. Obligaţiile părţilor 

Părțile stabilesc împreună strategiile de lucru, asigură logistica necesară, mobilieaza copiii și părinții pentru 

realizarea acţiunilor  stabilite. 

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităților, partenerii se vor consulta reciproc după caz, îşi vor acorda 

sprijin, îşi vor promova reciproc imaginea: 

1. Reprezentantul  teatrului  va populariza în timp util spectacolele de teatru accesibile copiilor; 

- va respecta intervalul și durata spectacolului convenit; 

- va  iniţia copiii în tainele teatrului şi îi va implica in mici spectacole susţinute în comun;  

      - va crea o ambianţă plăcută intr-un decor de poveste.  

2. Cadrele didactice vor mobiliza școlarii şi părinţii pentru a participa la unele spectacolele organizate la sala 

teatrului; 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

611 

 

      - vor asigura adoptarea unui comportament adecvat în timpul spectacolelor. 

 

Grupul ţintă: 

- elevi; 

- actori;; 

- cadre didactice; 

- părinţi. 

 

Cadrele didactice implicate in acţiuni: PROF. ÎNV. PRIMAR   GOȘEA MIHAELA 

Perioada parteneriatului: anul școlar 2018-2019 

Scopul parteneriatului: 

- desfăşurarea periodică a spectacolelor de teatru; 

- provocarea bucuriei de a urmări spectacole de teatru ; 

- educarea dragostei pentru creaţiile literare . 

 

Obiective: 

- să conştientizeze valoarea spectacolelor urmărite; 

- să manifeste atitudini favorabile faţă de actori şi faţă de personajele pozitive; 

- să înţeleagă mesajul transmis; 

- să conştientizeze valoarea dialogului ca formă de comunicare; 

- să aprecieze ambianţa, costumaţia şi felul interpretării; 

Finalităţi:  

- formarea şi dezvoltarea interesului pentru cooperare, socializare, munca în echipă şi destindere de 

grup; 

- formarea unor deprinderi de comportare în societate; 

- popularizarea experienţei acumulate familiei, prietenilor şi altor colegi; 

- cunoaşterea unor aspecte din „lumea teatrului”; 

Resurse umane: 

- elevi; 

- părinţi; 

- cadre didactice; 

- personal nedidactic. 

Resurse materiale: 

- decoruri; 

- costume; 

- puncte de informare; 

- afişe; 

- bilete de spectacol. 
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Resurse financiare: 

- sponsorizări, donaţii. 

Resurse informative: 

- internet; 

- reviste de specialitate; 

- cărţi cu poveşti. 

Implementarea parteneriatului: 

Se va urmări: 

- modul cum s-a organizat şi desfăşurat parteneriatul; 

- realizarea obiectivelor stabilite; 

- impactul parteneriatului asupra celor doi parteneri. 

Evaluarea parteneriatului: se va întocmi un raport de evaluare a fiecărei activităţi desfăşurate în parteneriat 

Diseminarea parteneriatului: fiecare acţiune se va populariza în cadrul activităţii metodice,  la simpozioanele locale 

şi judeţene; 

Finalizarea: anual se va organiza un carnaval cu măşti / actori /copii. 

 

Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”    Colegiul Tehnic Mătăsari,                     

            Manager,                                                                             Director,  

                                                                   Profesori coordonatori,  

                                                                   Goșea Mihaela 

 

"Teatrul este poezia ce se desprinde din carte şi devine omenească." Federico Garcia Lorca 

 

ORGANIZAREA EXCURSIEI ŞCOLARE 

 Încă din clasele mici, noi, dascălii, avem posibilitatea să trezim în sufletele elevilor sentimente de mândrie, de 

respect, de admiraţie faţă de eroii operelor literare.  

De aceea, încercăm ca prin această excursie elevii claselor să cunoască direct minunata lume a teatrului.  

La vârste fragede, vizionarea unui spectacol de animaţie are atât un scop educativ, terapeutic, de socializare, dar 

este -şi un prilej de descoperire a reprezentării unei lumi magice, lumea poveştilor animate. Această activitate socială a 

copilului nu poate fi înlocuită de altceva şi de aceea Teatrul Elvira Godeanu vine ca o ocazie specială oferită celor mici 

şi nu numai, în special în săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 Scopul excursiilor este atât de natură informativă, formativă dar mai ales de natură educativă . Scopul direct al 

excursiei este de a le cultiva prețuirea și dragostea de frumos față de monumentele culturale vizitate, față de obiceiurile 

și tradițiile poporului nostru, pentru morala creștină  românească și față de natura patriei. Excursia contribuie la 

dezvoltarea simţului de observaţie al elevilor, a interesului pentru cunoaşterea valorii culturale a zonei în care aceştia 

trăiesc şi a capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare. În acest sens, în săptămâna 26-30 martie 2018 “Să știi 

mai multe, să fii mai bun”, împreună cu elevii claselor pregătitoare B si clasa a II-a B , am stabilit să facem o  excursie 

cu scopul de a cunoaşte şi valorifica o experiență culturală.  Puterea teatrului, fie că se adreseaza tinerilor sau bătrânilor, 
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stă în conlucrarea dintre povești și idei, actori și public- cu toții facem piesa împreună, o trăim împreună, combatem 

neîncrederea împreună, uniți în același demers imaginativ. Pentru copii, a veni la teatru pentru prima oară, are un efect 

electrizant, cu totul convingător. Este pe viu, în fața ochilor lor, povestea, spectacolul, muzica, lumina, mișcarea, sunetul, 

actorii. O astfel de experiență poate schimba vieți tinere. Ne informează și ne îmbogățește pe noi toți. 

Itinerar: Colegiul Tehnic Mătăsari, Loc. Mătăsari  – Teatrul “Elvira Godeanu” Targu-Jiu 

Durata: 4 ore.  

PLECAREA 

DIN 

LOCALITATEA 

ORA SOSIREA IN 

LOCALITATEA 

ORA PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A 

EXCURSIEI 

Mătăsari 9,30 Târgu-Jiu 10,15 - deplasarea cu microbuzul 

Târgu-Jiu 10,20 Târgu-Jiu 10,45 - vizitarea Teatrului Dramatic“Elvira Godeanu” 

 

Târgu-Jiu 11,00 Târgu-Jiu 12,00 - vizionarea piesei de teatru pentru copii “Dl Goe” 

 

Târgu-Jiu 12,05 Târgu-Jiu 12,25 - vizitarea Parcului  Central și a operelor marelui 

Brâncuși: Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și a muzeului 

“Constantin Brâncuși”  

 Târgu-Jiu 12, 

30 

Mătăsari 13, 15 - întoarcerea acasă 

 

Mijloacele de transport: microbuzul  

Organizarea excursiei:  

• Prof. Înv. Primar Goșea  Mihaela                

PROIECT DE EXCURSIE 

DATA ŞI DURATA EXCURSIEI: 30. 03. 2018, 4 ore. 

TEMA: Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu 

TRASEUL: Colegiul Tehnic Mătăsari – Teatrul “Elvira Godeanu” Târgu-Jiu 

TIPUL EXCURSIEI: excursie cu caracter educativ 

CLASA: Clasa Pregătitoare B și Clasa a II-a B 

OBICTIVUL GENERAL: Să cultive elevilor preţuirea şi dragostea pentru frumos, 

pentru monumentele culturale vizitate, obiceiurile şi tradiţiile poporului nostru, faţă de morala creştină românească şi 

pentru natura patriei. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul excursiei, elevii vor şti: 

      01. să cunoască şi să respecte valorile fundamentale şi culturale naţionale; 

02. să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul general de cunoştinţe privind 

semnificaţiile, particularităţile şi importanţa principalelor monumente de cultură vizitate; 

03. să identifice elementele specifice teatrului: scenă, decor, actor etc; 

04. să manifeste prietenie, toleranţă, înţelegere, colaborare; 
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05. să dovedească un comportament atent, civilizat pe tot parcursul excursiei; 

06.  să analizeze aspectele etnografice şi folclorice de pe parcusul excursiei, evaluând valoarea lor culturală; 

07.  să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge particularităţile şi elementele comune ale 

monumentelor culturale; 

08. să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice, folclorice, etnografice, ale mediului 

înconjurător reprezintă îndatoriri elementare ale fiecărui locuitor al ţării.  
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Despre pace, in școală! 

Prof.Matyas Iulia Gabriela 

       Ne dorim sa imbunătățim climatul școlii,  să devină un mediu sigur, plăcut, stimulator pentru copii, un  loc în care 

să se învețe cu plăcere si să se lege prietenii.  Copiii  Clubului Impact au identificat ca fiind prioritară problematica 

violenței în școală (în special verbală, dar si fizică). 

          Cauzele agresivității în cadrul școlii sunt diferite:    

- Neînțelegeri in familie, agresivitate in rândul acesteia si preluarea acestor modele 

- comportamente agresive întâlnite și preluate 

- anturajul-model negativ de comportament 

- modele negative preluate/prezentate in mass-media 

- nu sunt conștientizate efectele comportamentelor agresive 

- dorința de afirmare (vor să fie mai importanți, să iasa in evidența, chiar daca negativ) 

- copiii nu știu să gestioneze pozitiv/constructiv conflicte 

    Daca violența verbală și fizică s-ar păstra în școală, cliamatul de învațare nu ar mai fi plăcut, copiii ar putea 

abandona școala, ar exista mai multe note scăzute la purtare, profesori și mai supărați/agresivi la rândul lor si toată 

violența ar escalada cu potențiale pericole și pentru sănătate.  

                    Beneficiarii  direcți ai proiectului nostru sunt elevii școlii.  

            Beneficiarii indirecți: parinții acestora,cadre didactice,reprezentanți ai autoritaților locale 

Scopul proiectului:   

• Reducerea violenței/agresivității verbale in cadrul școlii 

Obiectivele proiectului: 

• Să oferim modele pozitive de comportament în situații de conflict pentru minim 300 de copii din școala 

noastră pe durata proiectului  

• Să sensibilizăm minim 300 de copii din școala noastră in legătură cu efectele/consecințele actelor de 

agresivitate timp de o lună 

• Să încurajăm prietenia, dăruirea si spiritul de echipă ca valori ale păcii în rândul elevilor din  școala pe 

durata proiectului  

Activitățile proiectului: 

 Impartirea sarcinilor echipei de proiect 

- Fiecare dintre membrii clubului va avea o responsabilitate sau va coordona o activitate din cadrul 

proiectului, gestionând inclusiv resursele necesare desfășurării ei. 

 

 Realizarea materialelor de promovare ale proiectului (afișe) 

        Pentru a face cunoscut proiectul si activitățile ce se vor desfășura în școală vom realiza un afiș ce va 

fi lipit într-un loc vizibil la fiecare etaj.  



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

616 

 

            Dorim ca membrii clubului IMPACT in Jurul Lumii să fie ei însiși un exemplu de prietenie si 

ințelegere  și să fie capabili să propună colegilor lor activități similare, astfel încât pe toată perioada 

proiectului se vor exersa în întâlnirile de club exerciții și metode ce pot fi după aceea folosite și cu colegii de 

clasă. Se va exersa și tehnica comunicării non-violente si se vor folosi personajele-simbol din acest tip de 

comunicare (limbajul girafei) 

                       Realizarea unui film despre modalități pozitive de reacție în cazul unui conflict 

Copiii din IMPACT vor realiza un film în regie proprie despre cum se pot rezolva situatiile de conflict in 

mod pozitiv, modele bune de urmat, folosind experiența lor, dar si a colegilor prin interviuri făcute cu 

aceștia. Filmulețul va fi prezentat într-o activitate de prezentare la final de proiect. 

Întâlniri săptămânale cu elevii din școala (Pauza cu prietenie) 

În fiecare zi de vineri in această perioada de proiect (pauza mare se va prelungi cu 15-20 min cu acordul 

tuturor profesorilor) si în acest interval vor avea loc întâlniri de aproximativ 30-40 minute în sala de sport 

cu minim 300 de elevi din școala în care se vor proiecta filmulețe atent alese, care prezintă modele de 

rezolvare alternative a conflictelor, sensibilizează referitor la problematica agresivitătii,   etc. Copiii si 

liderii vor identifica cele mai bune filme pentru a putea fi prezentate si discutate cu toți colegii. Estimăm 

ca vor fi 2 întâlni a câte 30-40 min. 

         În săptămâna “altfel” se va face o întâlnire mai mare de aproximativ 2h în care se      vor face câteva 

exerciții, vizionare filme înspiraționale/motivatoare și la final se va crea o pânză manifest pentru 

pace/prietenie de catre toți copiii prezenți. 

Activitati de creatie 

În perioada proiectului, în timpul și în afară întâlnirii de club, membrii IMPACT vor realiza afișe pe coli 

mari de carton cu imagini relevante și citate despre pace/prietenie , folosind cuvinte care să creeze un 

climat bun (îmi pare rau/iarta-ma, mulțumesc, te iubesc etc). Afișele se vor afișa în școală, pe holuri dar si 

in clasele proprii. 

La finalul fiecărei activități împreună cu elevii din școală vom prelua sugestii.Vom desena un termometru al 

agresivității și fiecare dintre elevii școlii vor lipi câte o bulină în dreptul zonei unde simte că se află violent (la 

începutul proiectului si apoi la final). O să avem astfel o modalitate simplă și vizuală a rezultatelor proiectului. 

Vom folosi și un chestionar simplu prin care să verificăm percepția elevilor din școala referitor la scăderea 

violenței după o lună de proiect. De asemenea la finalul proiectului, echipa se va intâlni pentru a discuta cum 

s-a desfășurat proiectul și cum s-a lucrat împreună. 

Sustenabilitatea proiectului: 

                    Free hugs si pay it forward 

Pe toată durata proiectului, membrii IMPACT vor oferi free hugs colegilor si în timpul întâlnirilor săptămânale sau în 

pauze pentru a demonstra cât de minunat transforma o îmbrățișare o stare proastă și cât de important e pentru noi să 

dăruim/să fim aproape. 

Deasemenea, fiecare membru IMPACT va transmite 3 cadouri de recunoștința/mulțumire către 3 persoane la alegere 

din școală (colegi, profesori), cu precizarea ca fiecare din ei să trimită mai departe la alte 3 persoane.  

                 Evaluarea proiectului: 
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Se dezvoltă abilitățile de comunicare ale copiilor,devin mai toleranți,scad actele de violență verbală si fizică,se 

dezvoltă simțul estetic și capacitatea creatoare,se dezvoltă simțul civic și etic, se îmbunătățește munca în 

echipă,capacitatea de comunicare si încredere în cadre didactice. Afișele/manifestele create împreună vor fi un 

element de aducere aminte legat de comportamentele dorite si asumate in cadrul proiectului. 

Succesul proiectului: 

          Vom putea spune că am avut succes dacă peste 50 % dintre elevii implicați în proiect vor simți o 

îmbunătățire a climatului din clasă/școală, dacă a scăzut nivelul violenței.  

         Vom observa schimbarea comportamentului copiilor, dacă din agresivi devin pasnici, toleranți, deschiși 

dialogului,empatici prin raportare la nevoile si binele celorlalți,prin manifestarea sensibilității și afectivității în 

raporturi cu ceilalți, încurajarea progresului altora.  
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CĂLĂTORIND CU DUMNEZEU 

Profesor Bolog Ionuț 

Școala Ginazială Drăgănești Vlașca 

    Fiecare religie are locurile sale sfinte , considerând că este o datorie morală de a le vizita măcar odata în viață 

locurile sfinte. 

 Principalele motive ale pelerinajului sunt următoarele: 

. Pelerinajul este un memorial-vizual al locurilor unde s-a arătat în lume iubirea şi lucrarea minunată a alui Dumnezeu 

pentru oameni şi prin oameni. Pelerinul vrea să atingă locul sfânt sau moaştele sfântului în care şi prin care s-a arătat 

prezenţa sfinţitoare a lui Dumnezeu într-un mod deosebit de intens, pentru ca el, pelerinul,să-şi intensifice credinţa şi 

iubirea sa pentru Dumnezeu. 

. De aceea, pelerinajul se face pentru a intensifica rugăciunea şi viaţa spirituală în general.                                       

. Pelerinajul este adesea un act spiritual de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El; astfel, 

pelerinajul este în sine un act de asceză şi ofranda de gratiune.                     . 

. Pelerinajul cuprinde şi un act de pocăinţă pentru păcate, fiind completat cu mărturisirea păcatelor şi rugăciuni 

deiertarepentrumântuireasufletelor  

. Pelerinajul poate fi motivat şi de o dorinţă puternică de a primi ajutorul lui Dumnezeu spre a realiza o lucrare 

importantă sau a primi vindecare de o boală fizică san psihica  folosul său spiritual, atât pentru viaţa spirituală a 

pelerinului, cât şi pentru viaţa Bisericii în general. 

Pornind de la câteva idei despre pelerinajul în viața oamenilor cu toate etapele de pregătire pentru a parcurge acest 

traseu, am realizat o activitate extrașcolară  cu elevii vlasei a VIII-a de la Școala Gimnazială Drăgănești Vlașca. 

Prima etapă este cea de pregătire materială și spirituală în cadrul căreia el vizualizează mental, locul unde dorește să 

ajungă și se informează. 

A doua etapă este de a parcurge drumul  si de a primi sfințenia în viața sa. 

A treia etapă este cea de mulțumire pentru toate câte i-a dăruit Dumnezeu să vadă și mai ales pntru încărcătura 

spirituală cu care vine din locurile sfinte. 

Pelerinjul transformă viața omului, făcându-l părtaș la un timp și spațiu sacre, ca o pregustare a vieții veșnice.   

Cea mai benefică activitate de bune practici în cadrul disciplinei religie ortodoxă  este cea a participa la sfintele slujbe 

și de a mege în pelerinaj . 

În activitățiile extrașcolare  elevii au vizionat un film cu cele mai frumoase locuri sfinte din țara noastră. La răndul  lor 

au avut de adus  cate o imagine cu un locaș sfânt din Romania.Am conturat harta României apoi am lipit imaginile cu 

locașurile sfinte din țară pe fiecare în zona geografică unde se află.  
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Chiar mai mult fiecare elev a realizat un plan de  călătorie în țara noastră. Țara noastră  este binecuvântată cu o serie 

de locuri sfinte, locuri în care a trăit Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României sau al românilor , locuri unde au 

trăit sfinți români și care au dus o viață ascetică. Avem locuri sfinte care devin neîncăpătoare la anumite praznice 

împărătești .Ca urmare avem o țară bogat spirituală .România mai este numită și Grădina Maicii Dimnului. 

Concluzie pelerinajele în viața oamenilor sunt  niște punți siprituale și culturale, între cer și pământ, între Biserica 

luptătoare și cea triumfătoare.Ele reprezintă o  tradiție continuată într-o lume în care valorile morale fundamentale ale 

creștinismului sunt garanția normalității, șansa unui viitor fericit. 
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METODE INOVATIVE DE PREDARE- METODA FRISCO 

 

Prof. Butcovan Lucica- C.S.E.I. ”CRISTAL”, Oradea 

 

 Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Fours boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco), scopul 

său principal fiind acela de a identifica problemele complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente, având 

la bază brainstorming-ul regizat, şi solicită din partea elevilor capacităţi empatice şi spirit critic, punând accentul pe 

stimularea gândirii, a imaginaţiei şi a creativităţii (Oprea, 2009). 

 În opinia lui Bocoş (2002, apud Cerghit, 2008) metoda este o metodă activ-participativă care presupune 

abordarea unei probleme din mai multe perspective, bazându-se pe interpretarea din partea participanţilor a unui rol 

specific, care să acopere o amunită dimensiune a personalităţii. Este o metodă modernă,  în măsură să solicite plenar, 

dar să şi valorifice maximal şi pe multiple planuri potenţialul uman de cunoaştere, de simţire şi de acţiune, fiind o metodă 

de  rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii, care acţionează procesul de predare-învăţare .Astfel, elevii din 

grupul de lucru vor trebui să joace, fiecare, pe rând, rolul consevatorului, rolul exuberantului, rolul pesimistului şi rolul 

optimistului faţă de problema dezbătută. Astfel, elevii trebuie să interpreteze anumite roluri şi să-şi susţină cu argumente 

punctele de vedere în cadrul unei dezbateri colective.  

Etapele metodei sunt următoarele: 

1.Etapa punerii problemei: vizează sesizarea unei situaţii problemă şi propunerea acesteia spre analiză; 

2. Etapa organizării colectivului stabilește rolurile( conservatorul, exuberantul, pesimistul, optimistul) şi cine le va juca, 

putând fi abordate individual sau, în cazul colectivelor numeroase, acelaşi rol poate fi jucat de mai multi participanţi 

concomitent, aceştia formând o echipă. 

3. Etapa dezbaterii colective: vizează interpretarea  rolului ales şi susţinerea punctului de vedere în acord cu acesta. 

4. Etapa sistematizării ideilor emise şi a concluzionării asupra soluţiilor găsite: presupune sistemazizarea ideilor 

principale şi formularea concluziilor cu privire la modul de soluţionare a problemei iniţiale (Oprea, 2009). 

Potrivit lui Petty (2007) metoda Frisco are următoarele avantaje și limite: 

AVANTAJELE METODEI: 

 dezvoltarea gândirii, imaginației, creativității;  

 exersarea capacității de comunicare;   

 manifestarea capacității empatice și a spiritului critic;   

 dezvoltarea capacității de argumentare și contraargumentare, conform rolului deținut;  

 dezvoltarea capacității de relaționare a participanților;   

 dezvoltarea respectului față de opiniile celorlalți;    

 formarea și dezvoltarea capacității de luare a deciziilor. 

LIMITELE METODEI: 

 posibilitatea apariției unor conflicte între elevi;  

 imposibilitatea găsirii unor soluții adecvate de rezolvare a problemei, conform rolului jucat;   

 neimplicarea tuturor elevilor, în măsură egală, în cadrul activității. 
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APLICAȚIE PRACTICĂ: ”  Poveste terapeutică- Cei trei prieteni”-ciclul preșcolar, grupa mare. 

 Protagoniștii poveștii  sunt: Ursulețul Martinel, Pui-puișor și rățușca Mac. După ce este citită, pe un ton calm, 

rar și intonație corespunzătoare, sunt formulate întrebări cu privire la înțelegerea conținutului, urmând prelucrarea 

acestuia. Întrebările vor viza, în special,  comportamentul personajelor,  identificarea emoțiilor personajelor,  

identificarea subiectului cu unul dintre personaje și argumentarea fiecărui răspuns.  

De exemplu: 

- Ce ti-a placut cel mai mult in aceasta poveste? 

- Cine s-a comportat cel mai frumos in poveste? Dar cel mai urat? 

- Ce au facut prietenii lui Martinel cand acesta s-a comportat urat? 

- Ce crezi ca a simtit Pui-puisor cand a fost impins si a cazut? 

- Cu cine ai vrea/ nu ai vrea  sa fii prieten dintre personaje? De ce? 

-  Ce a facut Martinel la sfarsitul povestii? De ce ? 

 Copiii se împart în cele două echipe (echipa de investigație și echipa de concluzionare), se împart rolurile, pe 

care trebuie să le interpreteze şi să-şi susţină cu argumente punctele de vedere în cadrul unei dezbateri colective, respectiv 

distribuirea întrebărilor. 

Obiective vizate: 

 să se confrunte cu comportamentul  furios și agresiv; 

 să identifice modalităţile de caracterizare ale personajelor (trăsăturile fizice şi morale  din faptele, comportamentul 

şi vocabularul utilizat); 

 să identifice consecintele comportamentului agresiv; 

 să emită judecăţi de valoare asupra personajelor; 

 să -și dezvolte empatia si să deprindă solutii de rezolvare a conflictelor. 

  

C= Conservatorul            

Are rolul de a aprecia meritele soluţiilor vechi, 

pronunţându-se pentru  menţinerea lor, fără a 

exclude însă posibilitatea unor eventuale 

îmbunătăţiri. 

Posibile produse ale copiilor Este foarte trist, faptul că, Ursulețul Martinel și-a 

schimbat comportamentul față de cei doi prieteni 

vechi, rățușca Mac și puișorul Piu,  comportându-

se urât, atât cu ei, cât și cu învățătoarea și colegii 

de clasă, fiind toți supărat pe el și etichetat ca fiind  

” întotdeauna nervos şi se certa cu toată lumea, 

obraznic, înjură şi bate mereu copiii.” 

Cei doi prieteni vechi, ar trebui să-i  explice mai 

bine, care sunt consecințele comportamentului 
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său, ca să înţeleagă că poate rămâne singur, dacă 

nu își stopează furia. 

E= Exuberantul           

Priveşte către viitor şi emite idei aparent imposibil 

de aplicat în practică, asigurând astfel un cadru 

imaginativ-creativ, inovator şi stimulându-i şi pe 

ceilalţi participanţi să privească astfel lucrurile, 

bazându-se pe un fenomen de contagiune. 

Posibile produse ale copiilor Şi ce dacă ursulețul Martinel se comportă urât, se 

certa cu toată lumea,este obraznic, înjură şi bate 

mereu copiii? 

 Totuși parcă  nu este chiar aşa de rău ceea ce face 

el, prefer și eu, să  fiu considerat cel mai bun la 

bătaie și nu un bleg ! 

Dacă aş avea şi eu colegi care mi-ar permite să mă 

comport asemenea lui, multă vreme, să fac ce 

vreau fără  să fiu aspru pedepsit, aş face la fel. 

P= Pesimistul             

Nu are o părere bună despre ce se discută, 

cenzurând ideile şi soluţiile iniţiale propuse, 

relevând aspectele nefaste ale oricăror 

îmbunătăţiri. 

Posibile produse ale copiilor Ursulețul Martinel nu poate deveni un copil 

cuminte, fiind  insensibil, nerecunoscător,  

răsfăţat, puternic și nu bleg! 

Sigur s-a întâmpla ceva, care l-a determinat să își 

schimbe comportamentul, el fiind înainte un 

prieten adevărat, care se comporta frumos. 

Cu siguranță  nu este doar el vinovat de ceea ce 

se întâmpla! 

O= Optimistul               

Luminează umbra lăsată de pesimist, îmbărbătând 

participanţii să privească lucrurile dintr-o 

perspectivă reală, concretă şi realizabilă. -găseşte 

fundamentări realiste şi posibilităţile de realizare 

a soluţiilor propuse de către exuberant., stimulând 

participanţii să gândească pozitiv. 
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Posibile produse ale copiilor Suntem siguri că Martinel nu este un prieten 

nerecunoscător și, în final, și-a schimbat 

comportamentul și a revenit la vechile obiceiuri! 

Credem că după experiența aceasta, a învățat 

valoarea  prieteniei adevărate! 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Bocoş , M..,(2002). Instruire interactivă, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

Cerghit, I., (2008). Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi. 

Oprea, C.L., (2009). Strategii didactice interactive, E.D.P., Bucureşti.  

Petty, G.,(2007). Profesorul azi. Metode moderne de predare, Atelier Didactic, Bucureşti. 
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ACTIVITĂŢILE INTEGRATE – MIJLOC DE SOCIALIZARE  

A COPILULUI PREŞCOLAR 

Lupușor Roxana-Monica 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, Galați 

 

 In zilele noastre, se simte din ce în ce mai acut nevoia introducerii în mediul educațional a mijloacelor și 

tehnicilor moderne care au drept scop sprijinirea cadrelor didactice și a copiilor în procesul de învațare și socializare. 

Tipurile fundamentale de învățare au evoluat de la simplu ,,a învăța să știi pentru tine ” la ,,a învăța să trăiești 

împreună cu ceilalți,,. Văzută și analizată din aceast punct de vedere, activitatea de învățare se referă la sprijinirea 

copiilor,  să se cunoască pe sine, să ia decizii, să relaționeze cu ceilalți, să-și dezvolte creativitatea pentru a face față 

unor situații de viață diverse. Incurajarea, participarea, inițiativa, implicarea, creativitatea, parteneriatul sunt doar câteva 

caracteristici ce trebuie să contureze personalitatea copiilor.15 

Activitatea cu preșcolarii din gradiniță este modalitatea cea mai importantă de a pune bazele formării unei 

asemenea personalități. Pentru aceasta este necesară o proiectare a activităților centrată pe obiective operaționale care 

să creeze posibilitatea abordării flexibile a conținuturilor și respectării intereselor de cunoaștere ale copilului, dar și 

particularitățile de vârstă ale acestuia. 

Activitatea de proiectare se realizează în funcție de obiectivele propuse pe zile, în așa fel încât să permită crearea 

unor scenarii de lucru plăcute copiilor, care să-i antreneze și să-i motiveze în rezolvarea sarcinilor încredințate. Se va 

avea în vedere permanent ca obiectivele propuse să fie de ordin formativ, dar și informativ, să nu fie numeroase pentru 

a permite impletirea și realizarea lor. 

Prin abordarea activităților în forma integrată, educatoarea organizează învățarea ca un regizor, un moderator și 

real participant la joc uneori, ajutându-i pe copii să înțeleagă, să accepte și să stimuleze opinii personale, emoții, 

sentimente, să fie parteneri în învățare. Desfașurând activități integrate, copilul are posibilitatea de a-și exprima păreri 

personale, de a coopera cu ceilalți în elaborarea de idei noi, în rezolvarea sarcinilor, în argumentare, devenind mai activ 

și câștigand mai multă încredere în sine. 

Prin aceste activități se pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, pe fomarea de competențe practice, pe latura 

calitativă a formării (informații, valori, sentimente, atitudini, comportamente), pe feed-back-ul pozitiv, pe măsura și 

aprecierea competențelor. Se cultivă independența, câstigarea autonomiei în rezolvarea unor sarcini, deschiderea spre 

inovație, emoții pozitive, autocontrolul. 

Pentru a fi posibilă abordarea în maniera integrată, educatoarea are un rol important în stabilirea cu exactitate a 

obiectivelor conținuturilor activităților zilnice, trebuie să gândească și să găsească un scenariu motivant și pe placul 

copiilor. Scenariul debutează cu un scop bine stabilit care va motiva, capta și canaliza activitatea copiilor spre rezolvarea 

unor sarcini de lucru. Educatoarea are rolul de a repartiza sarcinile activităților zilnice la fiecare arie de stimulare/ centru 

de interes, în așa fel încât să fie posibilă realizarea obiectivelor propuse de la fiecare activitate. 

 
15  L. Culea, A. Sesovici, F. Grama, Activitatea integrată din gradiniță, Editura Didactică Publishing House, 

București, 2008, p. 5-7 
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Intregul program instructiv-educativ se realizează prin joc, dar nu un joc întâmplător, ci unul organizat în care 

copilul are prilejul să exploreze medii diferite și să îndeplinească sarcini fie individual, fie în grupuri mici. Rolul 

educatoarei este de a organiza activitatea în așa fel încât să ofere copiilor o paletă variată de opțiuni care să permită 

realizarea celor propuse la începutul programului. Aceasta stârnește interesul copiilor și motivează, stimulează  

preșcolarii pentru cercetarea unor ,,taine,, și rezolvarea unor sarcini. 

Maniera de lucru, prin activități integrate, trebuie să aibă în vedere capacitatea și modalitatea de proiectare a 

activităților astfel încât obiectivele (de referință și operaționale) să se transforme într-un ,,liant,, care să conducă la o 

activitate plăcută și relaxantă pentru copil. 

Abordarea integrată este, așadar, o împletire a conținuturilor într-o formă atractivă, flexibilă, mobilizatoare, care 

conduce activitatea copilului spre investigare, cercetare și cu aplicabilitate practică în viața de zi cu zi a celor invățate. 

 Activitățile integrate nu se desfășoară fiindcă se cere, ci pentru că asigură un plus în educarea și 

instruirea copiilor. Studiile, în acest sens, au demonstrat că aceste activități ample, care reunesc conținuturi 

din științe și domenii diferite înlesnesc copilului procesul înțelegerii, însușirii și aplicării cunoștințelor. Astfel 

se creează situații de învățare optim structurate din punct de vedere logic, psihologic și pedagogic, 

determinând experiențe de învățare mai complexe, net superioare celor monodisciplinare. 

Prin activitate integrată înţelegem un demers global, în care graniţele dintre categoriile de 

activităţi dispar, activitatea desfăşurându-se după un scenariu unitar, în scopul investigării unei teme date.  

Experiențele de învațare la care copilul este cooptat sau provocat să participe pot fi comune tuturor 

copiilor din grupă sau pot fi diferențiate, în funcție de nivelul acestora și se pot organiza  prin alternarea tuturor 

formelor de învățare - în microgrup, individual, în perechi sau cu întreaga grupă. Acestea conduc la achiziții 

ale copiilor în plan personal, care se obiectivează într-o modificare în sens pozitiv  a structurilor cognitive, 

afective  sau psihomotorii, mult mai complexe, pe măsura sarcinilor de învățare și efortului depus în realizarea 

lor. Copiii sunt antrenați prin joc să asocieze, să analizeze, să compare, să formuleze păreri, să facă deducții, 

să formuleze concluzii despre ființe, obiecte, lucruri și fenomene care altădată se vehiculau în activități 

diferite, în perioade diferite.16 

            Activitățile integrate armonizează și sintetizează informații din diferite domenii ale științelor, 

renunțându-se la logica lor particulară, cu scopul creării unui tablou integrativ al realității cu care copilul intra 

în contact. 

 Copilul trebuie învăţat cum să înveţe. J. Bruner (1970) susţine că orice temă poate fi prezentată în 

forme care să pună accent fie pe acţiuni obiectuale, fie pe imagini, fie pe mijloace verbale, aici se vede 

importanţa aplicării în procesul de învăţare a principiului unităţii didactice dintre senzorial şi raţional în 

concluzie accentul se pune pe acţiuni obiectuale şi procedee imagistice, procedee de simbolizare şi pe mijloace 

verbal – logice. Principiul învăţării prin acţiune asigură participarea conştientă a copiilor în procesul de predare 

– învăţare, de instruire şi autoinstruire, de educaţie şi autoeducaţie.  

 
16 Curriculum pentru învățământul preșcolar – Prezentare și explicitări, Editura  D.P.H., București, 2009,  
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L. Culea, A. Sesovici, F. Grama, Activitatea integrată din gradiniță, Editura Didactică Publishing 

House, București, 2008, p. 5-7 

Curriculum pentru învățământul preșcolar – Prezentare și explicitări, Editura  D.P.H., București, 

2009, p. 29 
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ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

,,ZIUA ARMATEI ROMÂNE” 

                     

Prof. înv. primar, Elena Cordun 

Școala Gimnazială ”Elena Rareș 

 

 

  MOTTO:   

 ”Armata este subordonată exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, a independenței 

și a unității statului, a integrității teritoriale a țării și a democrației constituționale.”    (Constituția României 2003, 

Articolul 117) 

                                                   

TEMA:  ,, Ziua Armatei române”  - activitate practică de omagiere a eroilor neamului 

DATA: 25.10.2019 

CLASA a III-a D 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA RAREȘ” BOTOȘANI 

Domeniul: Activități extrașcolare  

Componenta: educație patriotică 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Sala de clasă; Monumentul Eroilor din Centrul Vechi al Municipiului Botoșani; 

 

ARGUMENT:    

În fiecare an, la 25 octombrie, românii sărbătoresc armata națională, cinstind faptele de arme ale soldaților, 

gradaților, subofițerilor, martirilor militari, ofițerilor și generalilor, activi, în rezervă sau în retragere care, de-a lungul 

timpului, au servit patria cu onoare și credință, sub flamura drapelului tricolor. 

Sărbătorirea Zilei Armatei în lume s-a instituit, în mod diferențiat, de la o țară la alta, după Primul Război 

Mondial cu scopul de a oferi societății civile posibilitatea evocării faptelor de arme sau evenimentelor hotărâtoare din 

viața fiecărei oștiri. De regulă, aceste zile au fost stabilite în corelație cu momentele semnificative din istoria modernă 

și contemporană a fiecărei țări în parte. 

 Din 1830, anul înființării armatei române moderne și până în anul 1951 în tradiția românească nu a existat o 

zi dedicată exclusiv sărbătoririi acestei instituții. Aflată în centrul atenției publice, mai ales după Războiul de 

Independență (1877-1878), Armata Română a participat anual la manifestările prilejuite de Ziua Înălțării Domnului, 

devenită Ziua Eroilor după Primul Război Mondial și la cele dedicate Zilei Naționale. Ziua Forțelor Armatei Române a 

fost sărbătorită pentru prima dată la 2 octombrie 1951, iar din anul 1959 a fost stabilită ca zi aniversară ziua de 25 

octombrie. Devenită simbol al tuturor bătăliilor și eroilor neamului românesc, dată de 25 octombrie a rămas întipărită 

în sufletele românilor ca zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost în slujba ei.  

Ne rămâne doar să mulțumim celor care s-au sacrificat să păstreze granițele României așa cum sunt astăzi, să 

păstreze limba românească, credința poporului. 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

628 

 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

➢ Cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei naționale; 

➢ Dezvoltarea sentimentului patriotic; 

➢  Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea faptelor eroilor neamului; 

➢ Cunoașterea semnificației zilei de 25 octombrie pentru români; 

➢ Exprimarea, prin comportament, a spiritului patriotic; 

➢ Dezvoltarea respectului față de soldații armatei române. 

 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

• Limba și literatura română 

• Educație civică 

• Muzică și mișcare 

• Arte vizuale și abilități practice 

 

RESURSE: 

Resurse umane: elevii clasei a III-a D, cadre didactice; 

Resurse materiale: laptop, videoproiector, Boxă cu microfon,  Poezii/cântece dedicate ostaşilor; 

                              Prezentare PPT; coli de desen, creioane colorate, carioca, flipchart 

DESCRIEREA  ACTIVITĂŢII: 

- Anunțarea directă a elevilor și a familiilor lor despre tipul de activitate ce se dorește a fi implementat la nivelul 

clasei a III-a; 

- Stabilirea inventarului de resurse: umane și materiale; 

- Punerea la dispoziție material didactic specific temei abordate; 

- Organizarea și desfășurarea activităților: 

- Lansarea proiectului;  

Stabilirea activităților și sarcinilor; Fiecare elev își pregătește participarea în cadrul proiectului; 

- Să ne cunoaștem istoria!  

 Prezentarea importanței zilei de 25 octombrie pentru români într-un material PPT;   lecturarea unor 

povestiri istorice;  

- Să ne cinstim eroii! 

-Depunere de flori/coroane de flori la monumentul eroilor din centrul vechi; Recitarea de poezii și 

intonarea unor cântece patriotice; 

- Onoare armatei române! 

- participare la parada militară 

 - Monitorizarea și evaluarea activității; 

- Captarea și implicarea tuturor factorilor (interni – externi) ce sunt interesați  de activitate. 



C.N “ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI”- MARTIE 2020 

629 

 

 

REZULTATE OBŢINUTE:  

- Cunoașterea  semnificației zilei de 25 octombrie – Ziua Armatei Române; 

- Cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei naționale; 

- Dezvoltarea sentimentului patriotic; 

-  Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea faptelor eroilor neamului; 

- Dezvoltarea respectului față de soldații armatei române. 

- Cunoașterea de către părinți a eficienței activităților extracurriculare; 

REZULTATE OBŢINUTE:  

Trecutul este inima oricărui popor. Și dacă i-am învățat pe copiii noștri versuri patriotice, cântece patriotice, le-

am prezentat faptele de vitejie ale strămoșilor noștri, făcându-i să înțeleagă că prezentul este valoros numai împreună 

cu trecutul fiindcă astfel îmbinate prezintă o garanție pentru cititor/ ascultător, i-am ajutat să depună flori și coroane la 

monumente istorice, în memoria celor care au luptat pentru libertate,  înseamnă că am sădit în sufletele lor unul dintre 

cele mai alese sentimente. Valorificând cele învățate în cadrul activităților desfășurate, observăm că elementele de 

istorie, de trecut glorios, îi unește pe copii, îi sensibilizează și-i bucură în același timp, creează emoție puternică, 

impresionează pozitiv deopotrivă pe copii și pe părinți, creează sentimente de mândrie că suntem urmașii unui popor 

viteaz și curajos; mereu armata română a uimit prin faptele sale glorioase. 

Sarcina formării sentimentelor de respect și admirație pentru trecut, pentru armata română ne revine nouă 

educatorilor care avem datoria să-i apropiem pe copii de valorile morale ale poporului român. 

Orice copil trebuie educat pentru a fi un continuator al sentimentelor patriotice și de respect pentru înaintași. 

Modalități de evaluare:  

- prin aprecieri verbale, aplauze, încurajări; realizarea unei expoziții cu fotografii din timpul activității; 

mediatizarea activității în revista și pe situl școlii; 
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PROIECT EDUCATIV “PRIETENII NATURII” 

 

prof. pentru înv. primar BADEA MARILENA 

Şcoala Gimnazială Produleşti, jud. Dâmboviţa 

 

MOTTO: “Omul trebuie să redea naturii lumina sa, căldura şi parfumul sǎu.”  

      (cugetarea franceză) 

 

TEMA: VIITORUL PLANETEI ÎNCEPE CU NOI! 

 

ARGUMENT:  

 Protejarea mediului înconjurător este o problema de importantă majoră şi în acelaşi timp o datorie a fiecărui 

cetăţean. Din ignoranţa sau din neglijenţă provocăm daune considerabile şi ireversibile mediului înconjurător care ne 

afectează sănătatea şi viaţa însăşi. Acţionând cu mai multă înţelepciune putem asigura pentru noi înşine şi pentru 

generaţiile viitoare condiţii de viaţă mai bună într-un mediu înconjurător mai curat. 

Natura este o carte vie. Ea ne învaţǎ şi ne povăţuieşte. Ne strigă şi ne roagă s-o iubim şi s-o respectăm. Nu prin 

vorbe, ci prin fapte, dovedim că suntem adevăraţi prieteni ai naturii.  

Şcoala joacă un rol deosebit de important în informarea cât şi în formarea omului capabil să protejeze sănătatea 

mediului, protejându-şi astfel propria sănătate. Pornind de la responsabilitatea ce îi revine şcolii în educarea cetăţeanului, 

am derulat la nivel de şcoală un proiect de protejare a mediului înconjurător numit: Prietenii naturii. Prin acest proiect 

ne-am propus să-i responsabilizăm pe elevi, să-i facem atenţi la problemele mediului, în aşa fel încât, în viitor să trăiască 

sănătos în armonie cu natură.  

Pământul este casă noastră şi a generaţiilor ce vor urma, aşa că trebuie să păstrăm acest loc frumos, curat şi 

sigur. 

Acest proiect reprezintă un pas în protejarea “sănătăţii “ pământului. 

 

DURATA: septembrie – iunie 

GRUPUL ŢINTĂ: elevi, pǎrinţii elevilor, cadre didactice, comunitatea localǎ. 

OBIECTIV GENERAL: 

Stimularea participǎrii elevilor la acţiunea de ecologizare de pe raza localitǎţii Produleşti. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

- sa identifice zonele poluate; 

- sa identifice cauzele care polueazǎ; 

- sa conştientizeze efectele nocive pe care le produce depozitarea neraţionalǎ a deşeurilor menajere; 

- sa stimuleze interesul pentru ocrotirea, respectarea şi protejarea naturii. 
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REZULTATELE AŞTEPTATE: 

- curǎţarea de gunoaie a zonei de lângǎ Biserica Sf. Constatin şi Elena şi a pârâului Suţa; 

- realizarea unor reclame ecologice (postere, pliante, panouri de avertizare); 

- amenajarea zonei verzi în incinta şcolii; 

- organizarea unei drumeţii ecologice. 

 

CARACTERISTICILE PROIECTULUI: 

Proiectul se realizează fără investiţii financiare directe; 

Persoanele implicate în desfăşurarea proiectului îşi vor oferi serviciile voluntar; 

Materialele sunt asigurate de şcoalǎ şi de consiliul local. 

 

CONŢINUTUL PROIECTULUI: 

-identificarea zonelor din curtea şcolii care necesită acţiuni de curăţenie; 

-identificarea zonelor poluate din împrejurimile satului; 

-listarea elevilor care participa la activităţile proiectului, gruparea lor; 

-includerea elevilor în activităţile programului; 

-prezentarea situaţiei proiectului periodic. 

 

STABILIREA UNUI PROGRAM DE INTERVENŢIE: 

- identificarea problemelor; 

- evaluarea situaţiei (materiale necesare, frecvenţa participǎrii la activitǎţile ecologice, conduita elevilor în 

cadrul activitǎţilor extraşcolare, relaţia cu Primaria, participarea elevilor la activitǎţi de grup; 

- disponibilitatea cadrelor didactice pentru problemele mediului înconjurǎtor; 

- umanizarea relaţiei profesor-elevi; 

- adaptarea sarcinilor şcolare la practicǎ, pentru o mai bunǎ înţelegere a informaţiilor biologice; 

- evaluarea modalitǎţilor de acordare a recompenselor (diplome). 

 

RESURSE: 

Umane: cadre didactice, Primǎrie, conducerea şcolii. 

Materiale: calculator, imprimantǎ, copiator, consumabile, var alb, pensulǎ, mǎnuşi de unicǎ folosinţǎ, saci menajeri, 

rǎsad de flori, pomi şi unelte agricole. 

Spaţiale: curtea şcolii, albia pârâului Suţa. 

 

EVALUAREA 

- dupa criterii calitative şi cantitative, selecţionate astfel încât sǎ evidenţieze modul în care programul şi-a atins 

obiectivele, 

-va fi realizatǎ o evaluare finalǎ cu ajutorul chestionarelor, 

-evaluarea formativǎ la sfârşitul fiecǎrei activitǎţi; 
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-acordarea de diplome de merit pentru elevii care se remarcǎ în cadrul proiectului, 

-realizarea unei expoziţii cu fotografii din timpul activitǎţilor. 

                       

Enumăr câteva din activităţile pe care le-am derulat în cadrul acestui proiect: ecologizarea împrejurimilor 

satului, amenajarea Colţului Verde, îngrijirea plantelor din clasǎ, plantarea unor pomi în curtea şcolii, realizarea unor 

reclame ecologice, curăţarea pârâului Suţa, celebrarea Zilei Mondiale a Pǎmântului.  

Elevii au primit cu bucurie acest proiect, participând activ la toate activităţile.  

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor. O mare contribuţie în dezvoltarea 

personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin 

produsul realizat de acesta. 

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util şi de a-

l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile extracurriculare obiectivele instructiv-educative să 

primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente recreative.  

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. 
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Clubul de Ecologie 

-O alternativă educțională și o șansă pentru viitor- 

 

Prof. Mic Valeria Alexandrina , 

Liceul Teoretic "Emil Racoviță" -Baia Mare 

 

 Şcoala este unul dintre factorii educaţionali de cea mai mare importanţă. Contribuie la formarea unei conştiinţe şi 

gândiri ecologice. Este unul dintre cei mai influenţi factori de prevenire şi combatere a efectelor poluării folosind 

modalităţi de sensibilizare şi educare a tinerilor, şi prin ei a generaţiei adulte. Liceul Teoretic „ Emil Racoviţă” ocupă 

prin profil şi destinaţie un loc aparte consacrat studierii cu prioritate a ştiinţelor naturii. Drept urmare în Liceul Teoretic 

Emil Racoviță funcționează din  septembrie 2001 un cerc de ecologie numit Clubul Verde format din reprezentanţi ai 

elevilor din clasele IX – XII, aleşi în mod democratic, elevi pasionaţi de natură, dornici să păstreze nealterate frumuseţile 

ei şi mai mult decât atât conştienţi de faptul că atitudinea omului modern faţă de natură nu trebuie să se rezume strict la 

interesele economice ci mai presus de toate la cele biologice. Activităţile Clubului Verde au drept scop educaţia 

ecologică cu rol în formarea de deprinderi, conduită, atitudine şi conştiinţă ecologică, condiţie a dezvoltării durabile. 

Comitetul de organizare ale Clubului Verde din care fac parte, pe lângă elevi şi părinţi şi reprezentanţi ai autorităţilor 

locale, a stabilit următoarele obiective ale acestui cerc de ecologie: crearea şi consolidarea unor atitudini şi deprinderi 

de protecţie a mediului înconjurător, dezvoltarea aptitudinilor elevilor ”de mici ambasadori” ai unui mediu curat şi 

verde, implicarea elevilor în activitatea de ecologizare a claselor, a şcolii, a curţii acesteia, colectarea şi valorificarea 

deşeurilor.  

  Cei 900 de elevi ai şcoli s-au născut, trăiesc şi învaţă într-un oraș care a fost unul din cele mai poluate oraşe ale 

lumii. Este bine cunoscut faptul ca Baia Mare a fost  foarte poluat cu plumb, cadmiu, şi   oxizi de sulf, poluare ce s-a 

datorat celor 2 unităţi bine cunoscute: SC Romplumb, SC Cuprom, astăzi ele ne mai funcționând. Prin aşezarea sa 

geografică condiţiile meteo-climatice locale, Baia Mare a fost și este un ideal receptor pentru noxele sub formă de 

pulberi şi de gaze. Solul din curtea şcolii şi din tot oraşul a moștenit o poluare istorică cu plumb, cadmiu, arsen, cupru, 

zinc, mangan,  cobalt, sulf, concentraţiile maxime în mod frecvent, în trecut,  depăşind CMA la aceşti poluanţi .  

 Având în vedere specificul zonei noastre – o zona ecologică deosebit de sensibilă – care s-a confruntat cu probleme 

grave de mediu, se acordă în scoală o atenţie specială educaţiei ecologice şi educaţiei pentru sănătate (pentru însuşirea 

regulilor de igienă personală şi colectivă, promovarea unei vieţi sănătoase printr-o alimentaţie echilibrată, bogată în 

vitamine, calciu si proteine). În domeniul protecţiei mediului (protecţia mediului nu este un lux, ci o prioritate), trebuie 

să se pună accent aparte pe caracterul concret, practic, aplicativ al activităţilor ceea ce corespunde în mare măsură şi 

interesului manifestat de elevi. Şcoala are capacitatea de a realiza acţiuni concrete pentru a rezolva o parte din 

problemele de mediu cu care se confruntă prin lucrări de ecologizare, reconstrucţii ecologice (în colaborare cu Ocolul 

Silvic, Serviciul Public Ambient Urban), plantări în grădina şcolii şi în zona ei, realizarea unor strategii pentru 

diminuarea efectelor poluării asupra sănătăţii oamenilor. 

 Clubul Verde  organizează lunar întâlniri între membrii pentru proiectarea activităţilor şi înregistrarea rezultatelor. 

Clubul Verde organizează şi monitoriză activitatea colectivelor de elevi. De asemenea, o atenţie sporită se acordă 
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întreţinerii curăţeniei claselor şi a holurilor şcolii, precum şi colectării deşeurilor( hârtie, carton, pet-uri), valorificării 

acestora. Informarea şi implicarea comunităţii şcolare şi a comunităţii locale s-a făcut sub genericul ’’Dorim să ne facem 

văzuţi şi auziţi’’. Astfel activităţile de curățenie și ecologizare (realizate și cu sprijinul părinţilor) pe care le  realizăm  

în cartier şi în curtea şcolii sunt mijloace eficiente de a informa şi implica comunitatea locală. Panoul Clubului Verde, 

articolele din revista şcolii „ADN” şi din presa locală, informează comunitatea şcolară şi locală despre activităţile 

desfăşurate. Se urmăreşte definitivarea unei pagini Ecolife în site-ul şcolii care va cuprinde acţiunile realizate: imagini, 

reportaje, comentării etc. Se organizează mese rotunde, dezbateri publice pe teme ecologice unde sunt invitaţi 

reprezentanţi ai comunităţii locale, a APM, Asociaţii nonguvernamentale şi alte scoli din municipiu. Se realizează 

materiale de informare şi publicitare cum ar fi fluturaşi, pliante, ghiduri, orare ecologice, calendare, panouri, bannere 

prin care sunt popularizate acţiunile noastre. Întâlnirile lunare ale membrilor Clubului Verde sunt un prilej de a prezenta 

rapoarte de activitate de la acţiunile realizate şi de a evalua activităţile desfăşurate.  

 Unul dintre scopurile programelor de educaţie ecologică este de a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte capacitatea de a 

gândi atât critic cât şi creativ. Un elev, care într-o bună zi ar putea face parte din consiliul local, trebuie să poată să 

cântărească bine opţiunile, să identifice alternativele, să comunice, să pună corect în discuţie problemele comunităţii, să 

analizeze sugestiile cetăţenilor şi să ia decizii. La fel şi un un elev care într-o bună zi ar putea deveni proprietar de 

pământ, trebuie să ştie să-şi administreze corect resursele funciare. Cu alte cuvinte, un bun program de educaţie 

ecologică trebuie să-i facă pe elevi să se simtă cetăţeni care pot să se implice în rezolvarea unei probleme ce afectează 

mediul şi comunitatea. Educaţia de mediu cultivă  un sistem de valori care poate influenţa opţiunile şi deciziile elevilor 

referitoare la toate aspectele vieţii lor, inclusiv problemele de mediu. 

Exemple  de bune practici în educaţia ecologică a elevilor din Liceul Teoretic ‘’Emil Racovită’’ derulate 

în perioda 2001-2020 

• Campanii de informare și conștientizare prin distribuirea de flyere ce conţineau material informativ cu privire 

la conştientizarea populaţiei  asupra reducerii poluării, colectarea selectivă a deșeurilor, a păstrării curăţeniei 

oraşului. Flyerele au fost distribuite de către voluntarii Clubului Verde în puncte strategice    

    

• Proiectul ‘’Bicicleta - O variantă de mobilitate’’. Cu ocazia acestui proiect s-au realizat chestionare, mese 

rotunde; selectarea informaţiei din teren. De asemenea s-a înfiinţat Clubul Bicicliştilor Ecologişti şi s-a realizat 

Marșul bicicliştilor. Astfel s-a făcut un apel la reducerea poluării prin utilizarea mijloacelor de transport 

nepoluante. 

• Colectarea, valorificarea și reutilizarea deşeurilor. Realizarea unor cutii personalizate pentru colectarea 

hârtiei. Cutiile au fost plasate în interiorul liceului şi s-a făcut un apel către elevi pentru adunarea unei cantităţi 

semnificative de hârtie reciclabilă. De asemenea, colectarea selectivă a deșeurile prin prezența containerelor 
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personalizate la fiecare etaj și în curtea școlii. Realizarea de obiecte decorative pentru diferite ocazii ddin 

materiale reciclabile hârtie, materiale textile, plastic, sticlă, metal. 

• Evaluarea externă în cadrul programului internațional Eco Şcoala şi coordonat în România de Centrul 

Carpato Danubian de Geoecologie. Astfel, din anul 2006, Liceul Teoretic Emil Racoviță Baia Mare si-a 

dobândit și menținut statutul de Eco-School si distincția internaționala Steagul Verde.  

• Sesiune de referate şi comunicari biologie-ecologie-protecția mediului. În cadrul acestei sesiuni elevii din 

liceul nostru şi invitaţi din alte licee au prezentat referate pe teme biologice şi ecologice cum ar fi: viaţa şi 

activitatea savantului Emil Racovită , mentorul liceului nostru ; specii de animale pe cale de dispariţie; rezervaţii 

naturale protejate; aspecte privind poluarea oraşului nostru şi alte teme de interes 

• Luna Pădurii (15 martie-15 aprilie)-a fost marcată an de an prin activităţi de plantare de puieţi în jurul oraşului 

şi lucrari de întreţinere şi amenajare a parcului liceului. În acest fel ne-am adus şi noi contribuţia la extinderea 

spaţiilor verzi şi am dorit să fim un exemplu de bună practică pentru toţi locuitorii oraşului nostru şi nu numai . 

                       .     

• Activităţi desfăşurate în diferitelor parteneriate și proiectelor: ‘’Educaţia ecologică în cadrul rural’’; ‘’Eco-

info-center’’ ;‘’Mai mult verde,mai multă sănătate’;’‘’ Iazurile de decantare-bombe ecologice’’ Aceste proiecte 

s-au realizat în parteneriat cu Asociaţia Heidenrosslein , Grădiniţa Ion Creangă Baia Mare, Administraţia 

Fondului pentru Mediu, elevii liceului au elaborat pliante .fluturaşe ,calendare ecologice,referate şi sondaje de 

opinie . 

• Participarea la diferite concursuri pe teme ecologice, participarea la Concursul National de Proiecte de 

Mediu și participarea la concursul transfrontalier ‘’ Cauza noastră comună ’’.Este o tradiţie ca liceul nostru să 

participe la proiectul internaţional din regiunea Tisei Superioare care cuprinde ţările: Romania, Slovacia, 

Ucraina si Ungaria, scopul principal fiind conştientizarea  educaţiei ecologice în rândul elevilor.  .  

În   concluzie, şcoala,  prin  profesorii  săi, are  sarcina  de  a   organiza  şi  desfăşura  o vie şi  susţinută  mişcare  de  

ocrotire  a  naturii , elevii   reprezentând   apărătorii   naturii. Este  necesar ca  omul  să  înveţe  cum  trebuie  să  se  

comporte  faţă  de  tot  ce  este  viaţă  pe  planeta  noastră. În  acest sens  vor   trebui să  fie orientate  toate eforturile  

noastre !   

Adevărata   educaţie   ecologică îşi  va atinge  scopul  numai atunci  când se  va  reuşi  ca  elevii  să  fie  convinşi  

de  necesitatea  ocrotirii  naturii  şi  pregătirii  mediului , devenind   factori  activi  în  concilierea  om - natură . 
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  Utilizarea platformelor de pregatire online în derularea concursurilor şcolare 

Prof.  POPESCU BRÂNDUŞA,  

Colegiul Economic “Ion Ghica”, Bacău 

 

Platforma de e-Learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă profesorilor, elevilor, 

părințiilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și resurse pentru a sprijini și a spori  livrarea 

și managementul educațional. 

Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), Moodler este o platformă axată pe învățare colaborativă și 

include mai multe instrumente care facilitează acest tip de învățare. Activități cu rol în învățarea colaborativă sunt 

forumul, Wiki, baza de date, seminarul, glosarul, etc. 

Cursurile postate de profesor pe o asemenea platformă conţin  informaţia care trebuie să fie asimilată, structurata 

în secţiuni de învăţare, recapitulare, exersare, testare, autoevaluare şi simulare de concurs pe subiectele propuse de 

echipa de implemenare a proiectului. 

Platforma poate fi accesată de pe orice dispozitiv conectat la internet, de oriunde şi oricând doreşte utilizatorul.  

Elevul se poate loga de pe tabletă în autobuz în drum spre şcoală, sau de pe telefon în pauza dintre orele de curs, oricând 

are nevoie, va putea să vadă notiţele, filmuleţe de predare, să îşi reamintească o anumită lecţie sau să revadă un exerciţiu 

rezolvat pas cu pas. 

Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt: 

✓ autentificare; 

✓ generarea de conținut; 

✓ vizualizarea conținutului; 

✓ diferite medii cu un profesor / tutore; 

✓ efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru; 

✓ raportul activităților întreprinse de către elev; 

✓ instrumentele de evaluare. 

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 

- sincronă, în care profesorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi monitorizând 

mediul educaţional; 

- asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi învăţare la distanţă. 

Produsul educaţional online - platforma moodler.ro,  este un real ajutor la lecţii, fie că vrei să foloseşti platforma 

pentru: 

✓ temele de zi cu zi; 

✓ a recapitula înainte de o lucrare de control; 

✓ a exersa înainte de  testele semestriale; 

✓ a relua întreaga materie înainte de un concurs sau examen. 

Platforma moodler.ro conţine: 

✓ lecţii online la modulele şi disciplinele de concurs; 
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✓ exerciţii pentru rezolvare, pe care le poţi urmări de oricâte ori ai nevoie pentru a reţine modalitatea de 

rezolvare; 

✓ teste variate; 

✓ notiţe pe care le poţi printa şi lua cu tine la meditaţii sau la şcoală; 

✓ simulari de examen menite să te pregătească pentru concursuri. 

Platforma urmăreşte evoluţia cursanţilor şi identifică nivelul de pregătire a acestora, în funcţie de notele 

obţinute la testele pe capitol, din întreaga materie şi notele obţinute la simulările de examen. Rapoartele de activitate 

ajută profesorul şi cursantul să urmărească câte noţiuni a reuşit să acopere din anumite capitole, pentru ai ghida paşii 

spre parcurgerea completă a materiei. Urmărind rapoartele de evoluţie, elevul va fi mereu la curent cu stadiul său de 

pregătire, controlând astfel în ce direcţie trebuie să continue procesul de pregătire. 

Folosind platforma moodler.ro la clasă ca profesor,  am abservat următoarele avantaje: 

✓ în calitate de profesor mă pot adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional;\ 

✓ internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației comparativ cu locațiile fizice sau hard 

discurile individule;\ 

✓ organizez informaţia pe subiecte sau pe grupe de varsta/clase; 

✓ elevii pot avea acces la cunoștințe, din orice locaţie şi în orice moment; 

✓ interactiunea cu elevii este mai liberă fără constrângeri; 

✓ lecțiile pot fi interactive și antrenante pentru cursanţi; 

✓ platforma permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi; 

✓ am posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de download-uri efectuate 

de către elevi; 

✓ elevul poate învăța în ritmul lui propriu şi poate beneficia de feedback rapid și permanent; 

✓ ca profesor reactualizez informațiile difuzate la un moment dat; 

✓ distribuție a materialelor se realizează cu costuri scăzute; 

Dintre dezavantajele create de instruirea online pot aminti: 

✓ pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional; 

✓ lipsa unor conexiuni optime la rețea şi a unor resurse tehnologice performante pot influenta calitatea 

materialelor postate; 

✓ elevii trebuie să aibă o minimă experienţă în domeniul calculatoarelor; 

✓ elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online. 

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că utilizarea platformelor 

e-Learning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, 

în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între 

metodele clasice de învățare și evaluare și a celor e-Learning pentru a obține performanțe în ceea ce privește 

dezvoltarea competențelor elevilor. 
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Aplicaţie practică 

CONCURSUL MULTIDISCIPLINAR  „ROMÂNIA TURISTICĂ” , 

organizat de Colegiul Economic „Ion GHICA” în cadrul   

Proiectului   educațional   regional  „INTERFERENŢE ECO” 

Regulament concurs  multidisciplinar ,,România turistică” 

 

1. În perioada 15-30 noiembrie 2019, este pregătită şi lansată platforma online a concursului.  

a. Vor fi publicate regulamentul, responsabilii, secțiunile cu bibliografia necesară;  

b. Profesorii din instituțiile participante completează baza de date cu  întrebări; 

2. În perioada 2-20 decembrie 2019 are loc selecţia  participanţilor de la nivelul fiecărei unităţi şcolare; 

a. completarea  fișei de înscriere (nume, clasă, secțiune, instituție); 

b. probă practică  TIC  postată pe platforma  https://concurs.moodler.ro/.; 

3. În perioada 15-30 februarie 2019 „Workshop - utilizarea platformei https://concurs.moodler.ro/. ”  Elevii se 

pregătesc pentru susținerea concursului; 

a) exersează logarea pe platforma  https://concurs.moodler.ro/. 

b) accesarea cursurilor;  

c) rezolvarea unui test;  

d) uploadarea unui fișier; 

4. 2 martie -  27 martie 2020. Simularea concursului de cultură generală pe temele propuse;  

a. elevii vor rezolva un câte un test pentru fiecare secţiune pe platforma Moodler. 

5. În perioada  4 - 15 mai 2020 are loc desfășurarea concursului „România turistică”. 

a. elevii rezolvă testul de cultură generală de pe platforma  https://concurs.moodler.ro/. 

Testul conţine 40 de întrebări şi trebuie rezolvat în 40 de minute. Elevii se pot înscrie la toate secţiunile concursului.   

Important!  Nu se acceptă contestații. 

6. 15mai -30 mai 2020.  Acordarea diplomelor în cadrul şcolilor. 

a. fiecare instituție şcolară va acorda diplome elevilor și profesorilor participanți. 

b. diplomele sunt publicate şi pe site-ul concursului. 

CONCURSUL ESTE FĂRĂ TAXĂ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concurs.moodler.ro/
https://concurs.moodler.ro/
https://concurs.moodler.ro/
https://concurs.moodler.ro/
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În urma vorbelor şi a faptelor rămân valori 

Profesor învăţământ primar: FLOREA ADRIANA 

Colegiul de Arte “Sabin Drăgoi” - Arad 

 

 

În seria trecută am avut parte de surpriza vieţii mele, în clasa pregătitoare s-a nimerit în clasa mea un elev cu 

vârsta de 7 ani, suferind de surditate  congenitală cu implant cohlear, vârsta auditivă la preluare, de 3 ani şi jumătate, 

adică de cât timp aude copilul, de când are implantul,  fără frecventarea grădiniţei.  

Eu consider că achiziţiile acestui elev mă fac să fiu mândră de realizările lui şi totodată, fără modestie şi de 

realizările mele ca învăţătoare. Consider că m-am maturizat profesional alături de el. Îmi amintesc de prima zi de şcoală, 

în clasa pregătitoare, clasa pregătitoare fiind o noutate şi pentru mine, fiind prima serie de cinci ani. Îmi amintesc teama 

şi nesiguranţa mea când l-am văzut prima dată şi nu înţelegeam ce are, ce este cu acel aparat practic lipit de zona 

encefalului, credeam că este o mufă. Cu diplomaţie am rugat părinţii care au o problemă deosebită, să rămână să 

discutăm. Aceasta se întâmpla imediat după prima zi de şcoală, care dealtfel a decurs de nota 10, fără ca să manifest 

ceea ce simţeam. S-au oprit câţiva părinţi, ultima a fost mămica lui M. Fără a manifesta o clipă temerea mea am întrebat-

o ce problemă deosebită are, atunci a început să îmi povestească despre elevul meu. S-a arătat tare încântată de faptul 

că l-am acceptat aşa cum e pentru că a fost mereu respins, oriunde a fost pentru a se înscrie la grădiniţă.  

Pur şi simplu nu m-am lămurit nici când mama lui mi-a explicat că este un implant cohlear pentru că nu ştiam 

nimic despre acel aparat. În gândul meu am spus: “... dacă  eu, îl voi ajuta pe acest copil să scrie după dictare, atunci voi 

fi cea mai bună învăţătoare...” atât am crezut că va fi cea mai mare realizare a mea.  

Ajunsă acasă am studiat tot ce am gasit pe internet despre implantul cohlear, am văzut pe youtube până şi cum 

se realizează operaţia. Am fost impresionată şi m-am ambiţionat sa lucrez eficint cu el, sa îl integrez în clasă, ceea ce 

am reuşit cel mai uşor, prin jocurile de autocunoaştere, intercunoaştere, interrelaţionare şi de coeziune a grupului. 

Am studiat mult timp pentru a reuşi să ştiu cât mai multe despre cum pot să lucrez cu el eficient, am colaborat 

cu mulţi oameni din diferite specialităţi. M. mergea la logoped specializat pentru implanturile în cohlee, săptămânal, am 

colaborat foarte bine cu dânsa. Copilul este membru în asociaţia “ASCULTĂ VIAŢA!”, încă colaborez prin donaţii cu 

asociaţia care îi ajută pe aceşti copii. Să ştiţi că sunt tare mulţi la noi în ţară. Toţi copiii cu implant cohlear merg împreună 

în excursii şi tabere, sponsorizate de “Ascultă viaţa!”.  După prima săptămână am învătat să îi schimb bateriile la aparat, 

pentru  nu aştepta venirea unui părinte care să execute această procedură. Copiii  nu mai vorbeau, spuneau că nu are rost 

să vorbim dacă M. nu aude.  Atâta solidaritate între copii mai rar mi-a fost dat să întâlnesc, am reuşit să am o clasă unită. 

Pentru mine formarea acest copil a însemnat enorm, a fost unul din ţelurile mele, pe care, cu multă muncă, am 

reuşit  să îl ating.  Acum el este elev în clasa a VII-a, specialitatea arte plastice, fiind extrem de talentat la pictură şi 

grafică. L-am încurajat să se exprime prin pictură, acum excelează. Are un palmares bogat în premii pe toate nivelurile, 

începând de la nivelul regional până la cel internaţional. Sunt mândră că acum elevul meu lucrează la nivelul clasei, este 

premiant cu media generală peste 9, ceea ce mie mi se pare extraordinar, de necrezut pentru mine pe când era în clasa 

pregătitoare. Cei cinci ani în care am lucrat împreună eu m-am perfecţionat alături de el, de când am început să lucrez 

cu el nu am mai vorbit niciodată cu faţa la tablă, sau într-o parte, ci mereu cu faţa la elevi, privindu-i... ( elevul M. citea 

pe buze , informaţiile ajung cu ecou prin implant).  
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Sunt tare mandră de elevul meu, mă caută deseori, încă îmi cere sfaturi şi îmi mulţumeşte de fiecare dată pentru 

că l-am ajutat, iar eu îi mulţumesc că a avut încredere în mine şi m-a ascultat. Colaborarea cu părinţii care a fost foarte 

bună, a fost deasemenea, esenţială. 

 Doresc sa vă prezint programul de intervenţie personalizat pe baza căruia am lucrat cu elevul meu, l-am adaptat 

în fiecare an, acesta fiind cel final, din clasa a IV-a. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 

 

1. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

 

Numele elevului: A.  R. M. 

Data naşterii: 02.02. 2005 

Clasa:  a IV-a A  

Domiciliul: Arad......  

Psihodiagnostic: Tipul de deficienţă: Surditate  congenitală, implant cohlear.  

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate. 

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui, având în componenţa sa mama, tata şi copilul. 

Familia are venituri şi prezintă condiţii foarte bune de locuit. Ambii părinţi acordă atenţie deosebită copilului şi sunt 

interesaţi de  activitatea şcolară. 

 

2. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

 

Profesor logoped: A. R. 

Prof. Logoped specializat implant cohlear: X. R. 

Conşilier şcolar: L. G. 

Itinerant: P.– C. C.  

Numele cadrului didactic:  Florea Adriana 

 

Data elaborării P.I.P.: 1 octombrie 2012,  CP A 

Data revizuirii P.I.P.:  1 octombrie 2013, clasa I A 

                                       1 octombrie 2014, clasa a II-a A 

                                       1 octombrie 2015, clasa a III-a A 

                                       1 octombrie  2016, clasa a IV-a A 

 

3. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată. 
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4. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului propriu de achiziţie, 

prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii  mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

• Dezvoltarea capacităţilor de calcul matematic; 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Participarea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris; 

 

5. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea deprinderilor de scriere şi citire corectă, precum şi scrierea lizibilă a cuvintelor; 

•  Formarea capacităţilor de cunoaştere şi înţelegere a materialului citit, a cerinţelor itemilor din fişe, 

teste, muncă independentă sau pe grupe; 

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

 

6. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

• Stimulează elevul în vederea reducerii dificultăţilor de învaţare prin exersarea şi dezvotarea proceselor psihice 

(memorie, atenţie, motivaţie), a unor trăsături pozitive de personalitate din domeniul afectiv şi motivaţional, a 

deprinderilor de muncă individuală; 

• Implică mama pentru a o ajuta să lucreze cu copilul pentru asimilarea unor cunoştinţe esenţiale: cunoaşterea 

mediului, coordonare spaţio-temporală, dezvoltarea limbajului şi a vocabularului, abilităţi de relaţionare socială; 
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OBIECTIVE METODE ŞI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exerciţii de relaxare, 

pentru concentrarea atenţiei şi 

dezvoltarea memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exerciţiul de relaxare 

- planşe 

- fişe de lucru 

- cărţi 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a atenţiei 

vizuale, a analizei auditive şi 

îmbogăţirea vocabularului; 

- exerciţii de gimnastică respiratorie, linguală; 

- exerciţii pentru formarea priceperilor şi 

deprinderilor de pronuntie corecta a silabelor şi 

cuvintelor; 

- exerciţii de formulare a unor propoziţii simple cu 

sunetul corectat in diferite pozitii; 

- povestiri după imagini, planşe; 

- demonstraţia; 

- planşe 

- fişe de lucru 

- jocuri 

- cărţi 

- stăpânirea şi motivarea personală prin 

gestionarea adecvata a trăirilor afective 

negative; 

 

 

 

 

- exerciţii de autocunoastere; 

- exerciţii pentru cresterea stimei de sine şi a 

încrederii în forţele proprii; 

- exerciţii pentru managementul emoţiilor negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, încurajarea; 

-fişe de lucru 

-desene 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea şi formarea unor deprinderi 

eficiente de studiu; 

- efectuarea temelor la cabinet când este 

posibil;  

- efectuarea temelor şi invatarea pentru oferirea unui 

model de lucru; 

- explicatia; 

- exerciţiul 

-cărţi, caiete; 

-fişe de lucru şi cartonaşe 

 

- organizarea locului de învaţare cu 

eliminarea elementelor distractoare; 

- convorbirea; 

- exercitul; 

- încurajarea 

 

- sprijinirea copilului in parcurgerea 

materiei in ritm propriu şi ajutor la 

cererea doamnei invatatoare; 

- tratarea diferentiata; 

- relatie empatica învaţător-elev, consilier-elev; 

- activităţi ajutătoare 

-planşe 

-jocuri 

-casete 

-cărţi 

- construirea unui orar şi respecterea lui 

astfel  încât elevul să îşi facă temele, 

oferirea de recompense de către familie; 

- convorbirea; 

- exerciţiul 

-cartonaşe cu sarcini expuse 

în cameră 

- măsuri unitare de sustinere a copilului 

de către familie; 

- motivarea familiei  în continuarea 

tratamentului, schimbarea aparatului cu 

unul mai performant. Clasa mea a 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea succesului 

prin acordarea de feţe 

vesele 
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adunat o parte din suma, prin donaţii 

(2% din impozitul pe venit); 

• Frecvenţa activităţilor programului terapeutic este de o şedinta pe săptămână (45-50 de minute) 

ÎNVĂŢĂTOR: 

• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu respectarea 

particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi manualele şcolare, 

obiecte de uz general; 

Domeniul de intervenţie: limba română 

Elevul pronunţă corect cuvintele dar are un vocabular sărac. Răspunsurile sale sunt monosilabice sau în 

propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească texte auzite în clasă ori întâmplări din viaţa personală, pierde firul 

logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală.  

 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a mesajului 

oral 

- să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea unei 

propoziţii ascultate 

- să distingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt şi sunetele 

dintr-o silabă 

- să sesizeze sensul 

cuvintelor într-un 

enunţ dat 

- să formuleze clar 

şi corect enunţuri 

-exerciţii de delimitare a 

cuvintelor în enunturi; 

-exerciţii de stabilire a 

poziţiei unui cuvânt într-o 

propoziţie; 

-jocuri de identificare a 

pozitiei silabelor în cuvânt; 

-exerciţii de distingere a 

sunetului iniţial, final sau 

din interiorul unei silabe sau 

al unui cuvant; 

-identificarea cuvintelor ce 

contin sunetul învăţat şi 

despartirea lor in silabe; 

-jocuri de punere in 

corespondenta a unui cuvant 

- înţelege semnificaţia 

globală a unui text 

scurt, după ascultarea 

repetată a acestuia, 

sau după lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu imprecizii, 

corectate la solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge şi 

delimitează cuvintele 

în propoziţii de două 

cuvinte, rostite clar de 

învăţător; 

- distinge, după auz, 

silabele şi sunetele, 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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2. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare scrisă 

 

 

verbale potrivite 

unor situaţii date 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri 

 

 

 

 

- să identifice 

litere, grupuri de 

litere, silabe, 

cuvinte şi enunţuri 

în textul tipărit şi în 

textul de mână 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc 

- să desprindă 

semnificaţia 

globală a unui text 

citit 

- să citească în ritm 

propriu, corect un 

text cunoscut 

- să scrie corect 

litere, silabe, 

cuvinte 

- să scrie corect, 

lizibil şi îngrijit 

propoziţii scurte 

 

 

 

auzit cu imaginea 

corespunzătoare; 

-exerciţii de despărtire a 

cuvintelor în silabe; 

- exerciţii de adoptare a 

poziţiei corecte şi comode 

pentru scris; 

- exerciţii de scriere a 

literelor, silabelor, cuvintelor 

şi propoziţiilor; 

 

- exerciţii de scriere a 

literelor şi a cuvintelor, 

respectând forma, mărimea 

lor; 

- exerciţii de încadrare 

corectă în pagina a textului 

(data, alineat); 

- exerciţii de apreciere 

corectă a spaţiului dintre 

cuvinte;  

- dictări de cuvinte şi 

propoziţii; 

 

dintr-un cuvânt dat, 

de 1-2 silabe; 

- pronunţă, corect, 

cuvântul integral şi pe 

silabe, cu imprecizii 

corectate cu sprijinul 

învăţătorului; 

- asociază sunetul cu 

litera de tipar, sau de 

mână; citeşte în ritm 

propriu silabe, cuvinte 

şi propoziţii alcătuite 

diin 2-3 cuvinte, 

uneori cu inversiuni 

sau repetări, corectate 

la intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte 

scrise, formate din 

silabe cunoscute; 

- citeşte fluent şi 

corect enunţuri  

cunoscute, cu ezitări 

sau pauze mai lungi, 

atunci când întâlneşte 

cuvinte care conţin 

aglomerări de 

consoane, grupuri de 

litere etc.; 

- copiază, transcrie şi 

scrie după dictare 

litere, silabe şi 

cuvinte cu abateri de 

la regulile grafice; 

- construieşte  în scris 

propoziţii formate din 

2-3 cuvinte, cu mici 
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 abateri de la regulile 

grafice, ortografice şi 

de punctuaţie, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

-copiază/ transcrie/ 

scrie după dictare, cu 

unele omisiuni, 

inversiuni de litere, 

uneori cu abateri de la 

normele de aşezare în 

pagină, sau de la 

folosirea corectă a 

semnelor de 

punctuaţie; 

 

Domeniul de intervenţie: matematică 

 

Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Cunoaşterea şi 

utilizarea conceptelor 

specifice matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să scrie, să 

citească numerele 

naturale de la 0 la 1 

000 000 

 

- să compare două 

numere  

- să completeze un 

şir de numere; 

- să scrie vecinii 

numerelor; 

 

 

 

 

 

- exerciţii de citire şi de 

scriere a numerelor naturale 

de la 0 la 1 000 000; 

- compararea şi ordonarea 

numerelor de la 0 la 1 000 

000; 

- exerciţii compunere şi 

descompunere cu numere 

naturale de la 0 la 1 000 000; 

- exerciţii de alegere a unei 

descompuneri potrivite 

- asociază mulţimi 

(alcătuite din obiecte 

identice, uşor de 

numărat), cu numărul 

lor (cardinalul 

mulţimii); 

- identifică cifra 

zecilor şi cifra 

unităţilor în scrierea 

unui număr de cinci 

cifre; 

-numără corect, 

crescător şi 

descrescător, 

ordonează numerele; 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă 

  

Aprecieri 

stimulative  

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 
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2. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formarea şi 

dezvoltarea capacităţii 

de a comunica 

utilizând limbajul 

matematic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să efectueze 

operaţii de adunare 

şi de scădere cu 

numere naturale de 

la 0 la 1 000 000 cu 

sau fără trecere 

peste ordin cu 

ajutorul calcului in 

scris; 

- să efectueze 

exerciţii cu mai 

multe operaţii, 

respectând ordinea 

efectuării 

operaţiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pentru efectuarea unui 

calcul; 

- rezolvarea de probleme  

-ex. de descompunere a 

numerelor în sume şi 

diferenţe ; 

-ex. de adunare şi scădere cu 

numere de la 0 la 1 000 000 

; 

-ex de înmulţire şi împărţire 

a numerelor naturale în 

concentrul 0-100 

-ex. de aflare a numărului 

necunoscut ; 

-ex. de verificare a 

rezultatului prin probă ; 

-ex. – joc pentru 

verbalizarea etapelor de 

calcul 

-ex. de analiză a părţilor 

componente ale unei 

probleme                                                                                                                                                                              

-ex de transformare a unei 

probleme păstrând numerele 

date 

-ex. de numărare cu pas dat 

„înainte” şi „înapoi” cu şi 

fără sprijin de obiecte sau 

desene ; 

-ex. de comparare a 

numerelor folosind diferite 

reprezentări ale acestora ; 

 

- copiază, transcrie şi 

scrie după dictare 

numerele in 

concentrul 0 - 1 000 

000 

-efectuează adunări şi 

scăderi în concentrul 

0- 1 000 000 cu sau 

fără trecere peste 

ordin, utilizănd 

simbolurile +, -, = în 

scrierea unui 

exerciţiu; 

- efectuează corect 

80-90% dinexerciţiile 

cu o singură operaţie 

cuprinsă într-o listă 

dată; 

-rezolvă probleme cu 

date numerice şi 

enunţ sintetic, 

recurgând la 

modelarea figurală a 

datelor problemei; 

- efectuează, parţial 

corect, în ritm 

propriu, după lămuriri 

suplimentare;   

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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4. Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

matematicii în 

contexte variate 

 

 

 

 

 

- să rezolve 

probleme 

matematice cu 

operaţiile 

cunoscute 

 

 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor  modele de comportament cu un grad mare de 

adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie, calcul matematic şi rezolvarea problemelor diverse din programa clasei a IV 

–a ; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 

                                                                                                                             prof. înv. primar  Florea  Adriana 

Director,                                                                                                                                                 Director al C. J. R. 

A. E. , 

 Prof. 
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JOCUL DIDACTIC – METODĂ DE STIMULARE ȘI DEZVOLTARE  

A CREATIVITĂȚII ELEVILOR 

Autor: profesor Filip Gabriella 

Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Târgu-Neamț, jud. Neamț  

 

MOTTO: „Jucându-se, copilul asimilează realităţile intelectuale care fără joc, rămân exterioare inteligenţei lui.” (Jean 

Piaget) 

Jocul didactic este o activitate cognitivă care asigură o asimilare activă şi conştientă a noţiunilor, categoriilor şi 

regulilor. S-a constatat că lecţiile interesante, bogate în materiale intuitive, presărate cu jocuri didactice, ajută elevii în 

aprofundarea cunoştinţelor, menţinându-le mai mult timp concentrată atenţia. Numai dacă elevul este pus în situaţia de 

a utiliza material didactic, în concordanţă cu cerinţele didactice, reuşeşte să înţeleagă conceptele de învăţare prin treceri 

succesive de la concret la abstract şi invers. Pentru ca lecţiile să aibă o densitate maximă, astfel încât, în orice moment, 

fiecare elev să fie implicat în actul învăţării, este necesară o bună gestionare a timpului didactic şi o plasare judicioasă 

a jocului didactic (fie sub formă de muncă independentă, fie sub formă de muncă în grup).  

Jocurile – exerciţiu pot avea mai multe variante, ce cuprind sarcini asemănătoare, dar cu un grad de dificultate 

sporit, numai pentru a preveni plictiseala, redundanţa. Dacă sunt adaptate la nivelul de dezvoltare al fiecărui copil, se 

poate demara o acţiune de antrenare, în paşi mici, spre un efort din ce în ce mai ridicat. Pe fondul unor particularităţi de 

vârstă se manifestă particularităţile individuale specifice fiecărui elev. „Fiecare elev constituie un caz având condiţiile 

sale specifice de viaţă, experienţele proprii, caracteristicile sale, originalitatea sa”. (Gaston Mialaret, Introducere în 

pedagogie, E. D. P., Bucureşti, 1981, p. 68)  Numai dacă se cunosc particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, 

se pot adapta şi utiliza jocuri potrivite, în realizarea obiectivelor propuse la lecţii. Folosindu-se jocul didactic, elevii sunt 

implicaţi efectiv şi afectiv mai mult în căutarea de soluţii pentru a rezolva sarcinile cerute, în argumentarea deciziilor 

luate în rezolvarea unor situaţii practice. Copilul învaţă mai mult, fiind stimulat de satisfacţiile pe care i le asigură jocul 

ca metodă, ce oferă cadru de manifestare, care din punct de vedere psihologic, declanşează şi întreţine o motivaţie 

intrinsecă. Elementele de joc au menirea de a-i stimula şi antrena mai mult pe elevi în învăţarea activă.  

În învăţarea prin jocul didactic, elevul este impulsionat de componente ce ţin de parametrul cognitiv-intelectual 

(procese cognitive şi operaţiile pe care acestea le implică) şi parametrul activator-motivaţional (trebuinţe, interese, nivel 

de aspiraţie, stări afective, atitudini – factori non-cognitivi). Aceste componente acţionează într-o strânsă 

interdependenţă. Asigurarea interdependenţei optime între cele două componente ale personalităţii elevului, în funcţie 

de nivelul dezvoltării sale ontogenetice şi de situaţia concretă în care este antrenat, este cerinţa fundamentală a 

principiului însuşirii conştiente şi active. Condiţii: construirea din timp a materialelor, învăţarea de către profesor a 

protocolului şi a explicaţiilor, renunţarea la prea multe jocuri pentru a nu artificializa învăţarea.  

 

 

Aplicaţii: clasa a IX-a  - De-a v-ați ascuns… de Tudor Arghezi 

1. FUGA  VOCALELOR – completează textul de mai jos din care s-au omis în mod intenționat vocalele. Identifică 

apoi o enumerație, o metaforă și o comparație: 
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- j-c v-cl--n d- b-tr-n-, 

C- c-p--, c- v--, c- f-t-ț- c- t-n-, 

J-c d- sl-g- ș- j-c d- st-p-n-, 

J-c d- p-s-r-, d- fl-r-, d- c--n-, 

Ș- f--c-r- -l j--c- b-n-. 

- enumerație:  ............................................................................................................................................ 

- metaforă:  ................................................................................................................................................ 

- comparație: .............................................................................................................................................. 

2. TABLOUL  LITERELOR - Găsește mărcile lexico-gramaticale ale eului liric în tabloul literelor: 

O G S Ă H J B A M Ă 

I N E U F M S T A U 

J O C T L N E Z V P 

U O D S Ă K R Â D C 

E I O J S Ă L W I S 

 

3. ACVARIUL  SENTIMENTELOR – Ce sentiment îţi produce lectura acestei poezii?Alege din acvariu şi explică:  

 

 

 

 

 

 

 

4. METODA  SANDWICH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

TEAMĂ 

CURIOZITATE 

ADMIRAȚIE 

RESPECT BUCURIE FERICIRE 

NELINIȘT

E 

RECUNOȘTINȚĂ 

TRISTEȚE 

RESEMNARE 

Prezentarea unui aspect pozitiv despre poezia studiată: 

Îmi place ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………

……… 

Prezentarea unei critici constructive: 

Mi-ar fi plăcut ………………………………………………… 

…………………………………………………………………

……… 

Părerea/opinia despre poezia studiată: 

Poezia m-a ajutat să înțeleg ………………………………………. 

să descopăr………………………………………………………… 

să mă regăsesc …………………………………………………….. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

 

 

prof. Bajdechi Iuliana – Claudia 

Şcoala Gimnazială Produleşti, judeţ Dâmboviţa 

 

 

MOTTO: “Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar şi o pregătire pentru 

un viitor în bună măsură imprevizibil.”  Jaques Delors 

 

Educaţia extracurriculară, realizată dincolo de procesul de învăţământ îşi are rolul şi locul bine stabilit în 

formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia, prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii.  

Educaţia începe odată cu naşterea fiinţei umane şi devine o dimensiune a existenţei sale pe parcursul întregii 

vieţi. Ea implică un sistem complet, coerent şi integrat, oferind mijloace proprii de a răspunde aspiraţiilor de ordin 

educativ şi culturale ale fiecărui individ, potrivit facultăţilor sale, este destinată să permită fiecăruia să-şi dezvolte 

personalitatea pe durata întregii vieţi prin munca sa sau prin activităţile sale. Activităţile extracurriculare contribuie la 

gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea 

raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util şi de a-

l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile extracurriculare obiectivele instructiv-educative să 

primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente recreative.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 

dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea 

acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 

abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. Elevii trebuie să 

fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea 

de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în 

atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a 

participa necondiţionat la desfăşurarea acestor activităţi. 

 

 

 

Titlul proiectului: Educaţie rutierǎ, educaţie pentru viaţǎ 
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Instituţii implicate în proiect: Şcoala Gimnazială Produleşti, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dâmboviţa  

Grup ţintă: elevii învǎţǎmântului gimnazial  

 

Argument: 

Comportamentul omului în circulaţia rutieră constituie una dintre componentele majore ale civilizaţiei moderne. 

Odată cu explozia rutieră a apărut şi necesitatea adaptării participanţilor la trafic – de la conducătorul de vehicul până 

la pieton – la rigorile tot mai exigente ale disciplinei rutiere, reclamate de intensitatea în continuă sporire a deplasărilor 

de vehicule. 

       Circulaţia tot mai abundentă pe drumurile publice impune cu necesitate ridicarea pe o treaptă superioară a muncii 

de educaţie rutieră a elevilor, îmbogăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei acesteia. Alături de alte mijloace care 

contribuie la educaţia rutieră a elevilor – familia, mass-media – activitatea specifică desfăşurată în unităţile de 

învăţământ constituie un factor hotărâtor în cunoaşterea regulilor de circulaţie, în formarea unor deprinderi practice 

corecte de comportare pe drumurile publice. 

Educaţia rutieră vine să protejeze pe cei mai mici participanţi la trafic prin conştientizarea acestora asupra 

pericolelor pe care le generează circulaţia pe drumurile publice.  

Toate acţiunile organizate de cadrele didactice vin în sprijinul acestora, oferindu-le norme de comportament 

corect, sigur, pentru protejarea vieţii. 

 

Scopul: 

Scopul activitǎţii este formarea comportamentului rutier responsabil pe baza cunoaşterii şi respectării regulilor 

de circulaţie pentru prevenirea producerii accidentelor de circulaţie în rândul elevilor din învăţământul preuniversitar. 

Introducerea activităţilor de educaţie rutieră în şcoală urmăreşte familiarizarea elevilor cu regulile de circulaţie, 

formarea şi consolidarea deprinderilor de comportare civilizată pe drumurile publice în vederea prevenirii accidentelor 

de circulaţie în rândul copiilor precum şi dezvoltarea la elevi a unor trăsături de caracter printre care: respectul reciproc, 

spiritul de întrajutorare, de ordine şi disciplină, dorinţa de autoperfecţionare. 

 

Obiective: 

▪ Cultivarea interesului şi curiozităţii pentru cunoaşterea şi respectarea în practica zilnică a unor indicatoare, semne, 

reguli şi norme de circulaţie potrivit vârstei; 

▪ Formarea unor deprinderi de educaţie rutieră şi moral-civică, necesare protejării vieţii, pe baza unor reguli 

cunoscute şi unanim acceptate; 

▪ Educarea capacităţii de a manifesta un comportament disciplinat şi preventiv pe drumurile publice prin respectarea 

şi aplicarea în situaţii diverse a unor cunoştinţe privind normele de educaţie rutieră cunoscute. 

 

 

Activităţi desfăşurate 

Întâlnire cu agentul de poliţie  

ABC-ul circulaţiei 
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▪ Vocabularul rutier  

▪ Semne de circulaţie 

▪ Indicatoare de circulaţie 

Strada şi noi   

▪ Vizionarea unor materiale cu urmările unei circulaţii rutiere incorecte 

▪ Circulaţia pietonilor 

▪ Cel mai sigur drum spre şcoalǎ 

▪ Traversarea străzilor 

Povestioare cu morală – pe teme rutiere  

Respectarea regulilor de circulaţie 

▪ Reguli de prevenire a accidentelor (conduită preventivă) 

▪ Agentul de circulaţie şi activitatea lui. 

 

Resurse umane: clase de elevi, cadre didactice, agent de poliţie. 

Resurse materiale: pliante, carţi, reviste, CD-uri, calculator, imprimanta, mape de lucru, markere. 

Resurse temporale: Proiectul se va desfǎşura pe parcursul unui an şcolar. 

Modalitǎţi de realizare: lecţii frontale, lecţii experimentale, întâlniri cu agenţii de Poliţie, concursuri. 

Produse: postere, afişe, pliante, articole, desene, portofolii. 

Evaluare: portofoliul, concursuri tematice, expozitii de desene, analiza produselor activitǎţii. 

Mediatizare: sesiuni de referate, organizare de expoziţii cu materialele obţinute sau confecţionate în cadrul acestui 

proiect. 

Evaluare: 

Realizarea unui colţ rutier în şcoalǎ, urmarirea şi consemnarea reacţiilor elevilor la informaţiile primite; 

Formularea raportului privind desfǎşurarea proiectului; 

Realizarea de mape, albume, afişe, postere. 

 

Rezultatele  proiectului 

Prin fiecare activitate pe care o vom desfăşura aşteptăm un răspuns evident din partea elevilor, concretizat prin 

plăcerea de a participa la activităţi comune şi prin dezvoltarea unor atitudini de altruism şi cooperare. Ca imperativ 

major al acestui proiect, am hotărât să lăsăm loc în primul rând spontaneităţii actului liber, originalităţii şi creativităţii 

elevilor noştri, rolul nostru fiind cel de a crea cadrul optim de desfăşurare şi de a îndruma fiecare activitate. 

Ne propunem obişnuirea elevilor cu anumite responsabilităţi, pregătirea pentru activităţi pe care cu siguranţă le 

vor întâlni în viitor, elevii devenind purtătorii de cuvânt ai comunităţii lor. 
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PROIECT DIDACTIC-ACTIVITATE DE CONSILIERE DE GRUP 

 

Prof. consilier școlar Șuitariu Daniela Mihaela, Școala Gimnazială ,, Dimitrie Grecescu,,-Structură Grădinița 

cu PP nr.2/Dr. Tr. Severin 

 

Profesor consilier școlar: Șuitariu Daniela Mihaela 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ,, Dimitrie Grecescu,,-Structură Grădinița cu PP nr.2/Drobeta Trurnu  

Severin 

Disciplina: Consiliere psihopedagogică 

Data :  

Grupa: Mare/Step by step 

Modultematic :Managementulînvățării 

Tema : ,, Joculsimțurilor ” 

Tipulactivității : Consiliere de grup 

Scopul :Dezvoltareacapacitățilorsenzorial–perceptive ale copiilor. 

Obiectiveoperationale : 

O1.sădenumescăorganele de simțalecorpuluiumanșirolulacestoraînrelaționareaorganismuluicumediul; 

O2. săexplorezemediulinconjurătorprinantrenareaorganelor de simț:văz, auz, miros, gust si pipait; 

O3. sădescrieobiecte/ elemente/alimente cuajutorulorganelor de simț; 

O4.sărealizeze un desen, combinândelemente din mediul natural, întâlnitepeparcursulplimbăriiimaginară; 

Strategiadidactică : 

1. Metode si procedee : povestirea, imageria, conversatia, invatareaprindescoperire, expunerea, exercitiul, 

Turulgaleriei.; 

2. Mijloace de învățământ: laptop, CD muzicalcudiferitesunete (ciripit, cădereaploii, adiereavântului etc.), 

planșecuimginidinpădure, scoarta de copac, frunze, muschi de copac, flori, pamant, animăluțe de pluș, 

jeleuricuaroma de mure/zmeura, flipchart, coli, markere. 

3. Forme de organizare: frontal, individual, pegrupe 

Resurse :   

1. Oficiale : Planificarecalendaristică-nivelpreprimar 

2. De timp : 30-35 minute 

3.Bibliografie : 

✓ M.E.C.T.S, Învățământulpreșcolarînmileniul III, Ed. Reprograph, 2012, Craiova 

✓ L.Bejan,IDrugaș, L.Hărdălău,Aplicații practice înpsihologieșcolarășilogopedie, Ed Primus,2009,Oradea 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

1. Moment organizatoric 

Activitatea profesorului: Salutul; Aranjarea copiilor pe scăunele în semicerc; 

Activitatea beneficiarului:Salutul; Pregătirea pentru începerea activitatii; 

Metode şi procedee folosite:  Conversația 

2. Evocarea (O1) 

Activitatea profesorului:  

- Captarea atenției se va face folosind jocul: ,, Ghici, ce se aude ?,, 

Voi  folosi ,,Cartea vorbitoare(cu  sunete),,,-se apasă pe un buton și se aud diferite sunete de animale, păsări, mijloace 

de transport, fenomene ale naturii.  

- Anunț copiii despre tema pe care o vom discuta în cadrul activității și obiectivele urmărite. 

Activitatea beneficiarului: 

- Copii ascultă cu atenție și recunosc sunetele, raspund. 

- Sunt atenți la prezentarea temei despre care se va discuta. 

Metode şi procedee folosite:  Conversația, Explicația 

Mijloace de învăţământ: Carte cu sunete 

Forme de organizare: Frontal 

Evaluare:Observarea, Aprecieri verbale 

3. Realizarea sensului (O2, O4) 

Activitatea profesorului: 

Voi discuta cu copiii despre organele de simț: nas, gură, urechi, ochi, mâini și rolul acestora. Organismul ia 

cunoștiință de lumea înconjurătoare pe baza informațiilor elaborate prin simțuri( percepții). Reflectarea diferitelor 

însușiri ale obiectelor și fenomenelor lumii înconjurătoare, precum și stările interne ale organismului atuci când stimulii 

acționează asupra receptorilor sunt redate de:miros,gus,auz,pipăit(senzații).  

Pentru a înțelege mai bine despre procesele senzorial-perceptive și știind că voi doriți să aflati lucruri interesante 

despre mediul inconjurator, vă invit astazi intr-o plimbare, in padure, dar nu una obișnuită ci una imaginară. Pentru a fi 

cât mai placută plimbarea, ar fi bine să închideți ochii și să ascultati explicatiile, veti avea parte și de multe surprize. 

,, Vreau sa inchideți ochii și  să ne imaginăm ca am ajuns in pădure, dar nu este orice fel de pădure, ci este o 

pădure fermecată  în care trăiesc animale si păsari, copaci si tot felul de plante care pot vorbi cu noi. Am ajuns. 

- Vai ce frumos este aici! Soarele pătrunde ușor printre  ramurile copacilor și se simte o ușoara adiere de vânt( copiii 

demonstrează cu mâinile și șuierand ușor adierea de vânt). Este un aer așa de curat ( copiii inspiră pe nas și expiră pe 

gură, aerul), ne umplem plămanii cu aer curat. Dar ce se aude? Păsarelele, cântă așa frumos( copii imita ciripitul de 

păsărele). Priviți lângă noi se află un copac mare, cred că este si foarte bătrân. Ce inalt este și ce scoarță groasă are! 

Veniți să salutam copacul. 
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- Bună ziua domnule copac, ne lasati sa va imbratisam si  să vă atingem scoarța? 

- Buna ziua copii, mă bucur să va cunosc, veniți, atingeți- ma cu incredere. 

- Cum este scoarța copacului? Este aspră și tare si are unele șanțuri, striații. Dacă ne vom uita in jos, vom vedea că 

împrenună cu copacul trăiește un bun prieten al său și anume, mușchiul de copac. Hai să punem mâna si să-l atingem. 

Cum se simte? Este moale și pufos.( Copii vor atinge scoarța și mușchiul de copac, aduse – reale). 

- Ia uitați-vă, ce este acolo? O tufă de zmeura! Și mure! Haideți să ne apropiem și să cerem voie să mâncăm. 

- Doamna zmeură sunteți așa de frumoasă, ne dați voie să gustăm din fructele dumneavoastră? 

- Cum să nu copii, veniți să mâncați. 

- Mmmm…ce bune sunt!!! Așa de aromate!!! Sunt așa de dulci la gust!.(Copiilor li se va da să guste fructe- zmeură si 

mure). 

- Ia uite și niște floricele , ce frumos trebuie să miroase!!! 

- Frumoase floricele, ne dați voie să vă mirosim? Cu siguranță mirosiți atât de frumos!!! 

- Sigur că da, noi ne bucuram intotdeauna când avem oaspeti. 

- Ia uite și iepurași! Haideți să-i mângăiem!Sunteti asa de mici și de drăguti, ne da-ți  voie să vă mângăiem blănița? 

- Sigur că da , ne bucurăm nespus când ne facem noi prieteni. 

- Ce moale e blănița iepurașilor! 

-Uite și un izvor cu apă.Haideți să vedem și noi. Cum este apa? Rece! 

-Dar ce se aude, cred că sunt picături de ploaie…pic.pic (copii imita picaturile de ploaie). Cred că ar trebui să ne 

intoarcem inapoi la grădiniță, să nu ne ude ploaia. Deschidem ochii… și suntem din nou la grădiniță. 

- Ce spuneți, v- a plăcut în pădure? 

Se vor urmări reacţiile copiilor, dar şi participarea activă a acestora pe parcursul drumeției. 

Se adresează copiilor întrebări referitoare la elementele întâlnite în natură. Vom discuta despre importanța organelor de 

simț și faptul că legătura dintre organismul uman şi  mediul înconjurător se realizează prin intermediul  organelor de 

simţ. 

Activitatea beneficiarului:Copiii participa activ; Copiii sunt atenți și manifestă interes. 

Metode şi procedee folosite:  Conversația, Explicația, Învățarea prin descoperire 

Mijloace de învăţământ: Soft educațional cu sunete din natură 

Forme de organizare: Frontal, Individual 

Evaluare:Observarea comportamentelor copii, Observarea, Aprecieri verbale 

4. Reflecția (O3) 

Activitatea profesorului: 

Le voi arăta copiilor imagini cu diferite obiecte, elemente. 

Sarcina lor este să le descrie după: formă, marime, culoare, gust, miros, auz, pipăit;și să numească organul de 

simţ implicat în descriere. 

Voi împărți  copii  in 2 grupe. Fiecare grupă primește câte o coală de flipchart și vor trebui să deseneze 

elementele din natură întalnite în plimbarea realizată. 

Apoi se vor expune lucrările, vor avea loc discuții și fiecare copil va putea face completări sau comentarii asupra 

lucrărilor realizate. 
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Se analizează activitatea desfășurată. 

- Cum v-ați simțit în timpul activității? 

- Ce ați învățat în urma acestei activități? 

Voi face aprecieri asupra modului în care au răspuns la activitate, dar și a felului în care au interacționat în 

cadrul grupului. 

Activitatea beneficiarului: Copii sunt atenți și răspund. Copiii  se implică activ în rezolvarea sarcinilor. 

Metode şi procedee folosite:  Conversația, Explicația, Exercițiul, Turul galeriei, Reflecția personală 

Mijloace de învăţământ: Imagini, Obiecte, Flipchart, Coli, Markere 

Forme de organizare: Frontal, Individual, Pe grupe 

Evaluare:Aprecieri verbale, Recompense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Mini-proiect: Urcuș spre Înviere 

Amorăriți Elena 

Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

 

1. Argument 

 Este bine cunoscut faptul că mulți copii cu cerințe educative speciale au avut experiența unui eveniment 

traumatic care le-a afectat dezvoltarea și implicarea în procesul educațional, sporind riscul unei boli mintale. 

 Școala (Centrele Școlare de Educație Incluzivă) trebuie să-și extindă rolul de a ameliora problemele de sănătate 

mintală ale copiilor cu C.E.S. atât prin creșterea cooperării cu ceilalți parteneri educaționali prin implicarea părinților în 

viața școlii și a propriilor copii dar și prin sporirea competenței propriului personal de a oferi servicii de calitate elevilor 

cu deficiențe mintale, cu tulburări emoționale și/sau comportamentale. 

 Profesioniștii în educație pun accent în mod deosebit pe promovarea învățării activ-participative și creative 

deoarece există o necesitate a pregătirii copiilor pentru o viață de calitate, activă și creativă. 

 Metodele activ-participative ajută elevii să caute, să cerceteze, să găsească singuri noile cunoștințe, să afle 

singuri soluții la probleme; pun accent pe învățarea prin acțiune; sunt metode de interacțiune colectivă, facilitând 

colaborarea dintre copii; aduc copiii în contact direct cu realitatea înconjurătoare, cu situații concrete din viața reală; 

solicită gândirea, imaginația, memoria și voința copiilor, imprimă actului de instruire un pronunțat caracter formativ-

educativ. 

 

Scopul: însușirea de către elevii clasei a VII-a A a unor noi cunoștințe, dezvoltarea unor noi abilități, promovarea unor 

valori, formarea unor atitudini, atât în cadrul orelor de Religie, a orelor în Atelierul de pictură cât și în cadrul orelor de 

Consiliere și Dezvoltare Personală, accentul fiind pus mai mult pe latura formală a educației. 

 

Obiectivele: 

-să participe în mod activ și creativ la activitățile mini-proiectului; 

-să descrie emoțiile, sentimentele trăite atât în Săptămâna Patimilor Domnului cât și la Sărbătoarea Sfântului Paști; 

-să-și dezvolte abilitățile plastice, imaginația, creativitatea; 

-să interacționeze și să comunice cu colegii și cu cei din jurul lor în mod pozitiv, non-violent, constructiv, indiferent de 

sex, vârstă, religie, cultură (concepții) sau punctele de vedere ale acestora; 

-să manifeste interes pentru păstrarea și transmiterea tradițiilor de Sfintele Paști; 

-să transpună în practică, în viața lor de creștini, exemplul Mântuitorului de iubire, iertare și sacrificiu, de lucrare a 

binelui. 

 

Grupul țintă: elevii clasei a VII-a A, C.S.E.I. Suceava 

 

Necesitatea aplicării mini-proiectului: 
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 Utilizarea picturii ca agent terapeutic într-un Centru Școlar de Educație Incluzivă reprezintă o abordare care 

concordă cu specificul problemelor de sănătate mintală ale copiilor (în special cele cauzate de traumă). 

 Activitățile de terapie prin artă (pictură) au efecte pozitive în contracararea deprinderilor sociale deficitare ale 

copiilor cu tulburări emoționale și/sau comportamentale sau din spectrul autismului; pot fi implementate în școală cu 

resurse minime; facilitează participarea activă la consiliere; ajută elevii anti sociali să se reorienteze spre activități 

constructive. 

 Aceste activități vizează nu doar elevii cu deficiențe, ci pe toți cei aflați în situații de risc, sporindu-le capacitatea 

de a rezista/integra în mediul școlar, îmbunătățind implicarea în actul de învățare și reducând fenomenul de abandon 

școlar. 

 Sunt un mijloc de a îmbunătăți stima de sine, auto-controlul, coerența și implicarea socială; sunt benefice pentru 

copiii cu dificultăți de învățare, întârzieri în dezvoltare, probleme fizice și medicale cronice. 

 Vizează sporirea sistematică pe parcursul zilei a oportunităților pentru anumiți elevi cu probleme de a fi 

implicați în activități plăcute și relaxante. 

 

 

2. Planul de activități practice 

 Activitățile s-au desfășurat la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, cu elevii clasei a VII-a A, elevi cu 

deficiențe moderate. 

 

Descrierea activităților 

 1. Pe urmele Mântuitorului (3.03.2020) 

Scop: elevii să redea plastic, sugestiv, în ordine cronologică, evenimentele petrecute în Săptămâna Mare, până la Înviere. 

Materiale necesare: icoane-model, foi de bloc/sticlă, creioane, markere, acuarele Tempera, pensoane 

Descrierea activității: Elevii pictează, la alegere, un eveniment- mântuitor petrecut de la Florii la Înviere (ex. Icoana: 

Floriile, Cina cea de Taină, Rugăciunea din Grădina Ghetsimani, Patimile Domnului, Răstignirea, Punerea în mormânt, 

Învierea Domnului, Femeile Mironosițe la Mormântul Domnului). 

Evaluarea activității: Se analizează modul de realizare a sarcinii, produsul finit. 

 

 2. Copacul sentimentelor (27.02.2020) 

Scop: elevii își fac o analiză a stărilor sufletești trăite din Săptămâna Mare până la Inviere și le transpun plastic în 

imagini. 

Materiale necesare: foi de bloc A4, creioane, acuarele Tempera, pensoane, markere 

Descrierea activității: Elevii desenează apoi pictează un copac cu mere (de diferite culori). În interiorul merelor sunt 

trecute sentimentele pe care ei le trăiesc din Săptămâna Patimilor până la Înviere. 

Evaluarea activității: Introspecție (analiză interioară), analiza descrierilor stărilor sufletești, învățături desprinse, 

analiza produselor activității. 

 

 3. Tradiții și obiceiuri de Paști. Simboluri pascale (10.03.2020) 
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Scop: înțelegerea semnificației simbolurilor pascale, dezvoltarea abilităților plastice. 

Materiale necesare: foi de bloc A4, creioane, acuarele Tempera, pensoane 

Descrierea activității: Elevii pictează: pască, cozonac, coș cu ouă, coșul pentru sfințit, miel, puișori etc. 

Evaluarea activității: Evaluare și autoevaluare a lucrărilor realizate. 

 

 4. La slujba Învierii în biserica mea (17.03.2020) 

Scop: elevii să surprindă plastic, expresiv, aspecte legate de slujba Învierii în biserica lor; să participe la Sfintele Slujbe 

ale bisericii și la viața comunității creștine. 

Materiale necesare: foi de bloc A4, creioane, acuarele Tempera, pensoane 

Descrierea activității: elevii pictează biserica din localitatea lor, în straie de sărbătoare. 

Evaluarea activității: Evaluare și autoevaluare a lucrărilor realizate. 

 

 5. Icoana Învierii (24.03.2020) 

Scop: cunoașterea simbolisticii Icoanei Învierii Domnului; dezvoltarea abilităților plastice. 

 

Materiale necesare: foi de bloc/sticlă, creioane/markere, icoană-model, acuarele Tempera, pensoane. 

Descrierea activității: elevii pictează pe hârtie sau pe sticlă diverse icoane cu Învierea Domnului. 

Evaluarea activității: Se analizează modul de lucru, spiritul de observație în surprinderea detaliilor, aspectul lucrării, 

combinarea culorilor. 

 

  

6. Momentul schimbării (30.04.2020) 

Scop: dezvoltarea spiritului critic/autocritic, învățarea unor comportamente dezirabile statutului de creștin, corectarea 

unor comportamente indezirabile acestui statut, practicarea binelui, dezvoltarea spiritului de cooperare, colaborare și 

într-ajutorare, consolidarea atitudinii de respect față de opiniile celuilalt. 

Materiale necesare: fișe de lucru, text-suport, pixuri,  

Descrierea activității: 

-Discuții pe tema: fapte bune-fapte rele (cu exemple din viața de zi cu zi), hotărârea de a te îndepărta de rău, momentul 

schimbării, bucuria pe care ți-o aduce în suflet schimbarea în bine. Se ascultă toate părerile, punându-se accent pe 

sinceritate; 

-Citirea expresivă a textului-suport: Momentul schimbării (adaptare după Cuiele, de Pop Simion)-evaluare; 

-Alegerea binelui în viață – Studiu de caz – (elevii dezvoltă ideea transformării faptelor rele în fapte bune). Prezintă 

ideile colegilor. 

Evaluarea activității: analiză de caz, autoanaliză, observarea unor schimbări de comportament, evaluarea spiritului de 

echipă din colectivul de elevi. 

 

3. Valoarea adăugată prin mini-proiect 
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 Prin activitățile desfășurate în cadrul mini-proiectului Urcuș spre Înviere s-a realizat prevenția, intervenția 

dar și combaterea discriminării deoarece  pentru elevii cu C.E.S., pentru cei cu tulburări din spectrul autist, icoana 

poate reprezenta, într-adevăr, „biblia neștiutorilor de carte”. Dacă capacitatea cognitivă a lor este limitată, totuși ei, prin 

artă, prin credință, pot depăși limitele cunoașterii raționale pentru că simțirea compensează deficiența cognitivă. Pentru 

ei icoana este “o ferestră spre cer”, este un model de urmat, este artă, este liniște sufletească, este apropiere de divinitate, 

este frumos... 

 Printr-un cerc de pictură (pe hârtie sau pe sticlă) se poate îmbunătăți accesul la educație și a categoriilor 

defavorizate/vulnerabile: elevii cu deficiențe, romi, cu tulburări emoționale/de comportament, cu deficiențe fizice, 

autiști. 

 Elevii și-au dezvoltat sentimentul apartenenței la grup, terapia prin artă facilitând o mai bună integrare 

școlară/socială a elevilor cu C.E.S., elevii simțind că au șanse egale la o educație incluzivă de calitate. 

 Ca și cadru didactic, în urma activităților desfășurate, mi-am îmbunătățit competența propusă – promovarea 

învățării activ-participative și creative, rezultatele așteptate fiind măsurabile: produse ale activităților elevilor, 

dezvoltarea unor abilități plastice, învățarea unor comportamente, demonstrarea unor atitudini. 
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COMUNICARE, SOCIALIZARE PRIN JOCURI DIDACTICE 

MINI-PROIECT DE PRACTICĂ 

 

CÎRLIGEANU MARGARETA, 

C.S.E.I. SUCEAVA 

 

ARGUMENT 

Introducerea noilor tehnologii informaţionale aduce mai multe beneficii sistemului de educaţie. Noile tehnologii 

oferă informaţii de o calitate superioară, iar folosirea instrumentelor TIC duce la o înţelegere mult mai bună a unor 

concepte şi idei decât instrumentele clasice de până acum. Ȋn plus, Internetul oferă resurse nelimitate de învăţare şi 

posibilitatea de a învăța, de a descoperi semnificaţia fiecărui cuvânt, text printr-o simplă apăsare a unui buton cu ajutorul 

imaginilor, a suportului concret-intuitiv, lucru foarte eficient pentru copiii cu dizabilități mintale. 

În cadrul activităților de la clasă, ei sunt sprijiniți în mod constant pentru a identifica noile informații, pentru a 

se familiariza cu termenii necunoscuți. Sunt ajutați de asemenea să realizeze asocieri între anumiți termeni pentru a le 

descoperi sensul și cuvintele lor asemănătoare. 

Scopul principal este de a îmbunătăți cunoștințele elevilor de la clasă, elevi cu dizabilități mintale, inducându-

le o stare de bine și învățându-i să-și gestioneze și să aplice cunoștințele dobândite de-a lungul timpului pe parcursul 

desfășurării unui program cu activități adecvate. Activitățile s-au desfășurat atât în cadrul orelor de limba și literatura 

română, cât și în cadrul orelor de consiliere și orientare. Proiectarea activităților s-a făcut utilizând resurse TIC (laptop, 

calculator). 

 

PLANUL DE ACTIVITĂŢI PRACTICE (DESCRIEREA LOR) 

1. „Eu spun una, tu spui multe!” 

Scop: Pronunţarea corectă a cuvintelor (sg. şi pl.) 

Materiale necesare: cartonaşe cu diferite desene reprezentând un singur lucru sau fiinţă şi altele reprezentând mai multe 

obiecte sau fiinţe de acelaşi fel, table magnetică, jucării. 

Descrierea activităţii: Pentru fiecare substantiv propus în joc vor exista două cartonaşe, unul cu un singur element, iar 

altul cu două sau mai multe elemente de acelaşi fel. Unul din cartonaşe va fi pe masa cadrului didactic, iar celălalt 

repartizat copiilor în aşa fel încât să existe atât pe masă, cât şi la copii cartonaşe care conţin un singur element şi care 

redau mai multe elemente. Pe rând vine câte un copil la masa cadrului didactic şi alege un cartonaş. De exemplu, ridicând 

un cartonaş cu mai multe elemente, copilul spune: „Eu am pe cartonaş mai multe flori”. Copilul la care se află cartonaşul 

cu o singură floare se ridică şi spune: „Eu am cartonaşul cu o floare”. Apoi copilul formulează propoziţia cu acest cuvânt. 

Copilul care se află la masa cadrului didactic trece propoziţia respectivă de la singular la plural. În complicare, cadrul 

didactic spune cuvântul la singular, copiii trecându-l la plural, şi invers. Se alcătuiesc propoziţii cu cuvintele din joc. 

Evaluarea activităţii: Se analizează lucrările obţinute şi varietatea acestora, cât şi imaginaţia copiilor în redarea temei 

cerute. Este analizat modul de percepere a diferenţei dintre un element şi mai multe elemente în vorbire. Se apreciază 

participarea individuală şi sunt lăudaţi toţi copiii. 
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2. „Socializarea” 

Scop: Crearea unei atmosfere plăcute şi colaborare în cadrul colectivului 

Materiale necesare: un tablou colorat (afiş) din carton de format aproximativ A2, tăiat sau rupt în vreo 30 bucăţi cu 

contur neregulat. 

Descrierea activităţii: cadrul didactic va ascunde bucăţile tabloului înainte de începerea lecţiei, prin diverse locuri din 

sală. După ce sosesc participanţii, se anunţă că prima lor sarcină este să găsească toate bucăţile şi să colaboreze la 

reconstituirea imaginii. 

Evaluarea activităţii: Se analizează dacă au fost aşezate corect toate cele 30 de bucăţi ale tabloului ascunse prin sală. 

3. „Desenează pe nevăzute!” 

Scop: Identificarea creațiilor realizate 

Materiale necesare: foi de hârtie A4, pixuri. 

Descrierea activităţii: toţi se aşează pe jos şi fiecare primeşte o foaie de hârtie şi un pix. Cadrul didactic le comandă să 

închidă ochii (eventual sunt legaţi la ochi) şi să deseneze un subiect precizat de el. 

Evaluarea activităţii: La final, elevii arată desenele realizate de ei, iar cadrul didactic le expune pentru restul zilei pe 

cele mai reușite dintre acestea. 

4. „Eu sunt...” 

Scop – dezvoltarea autocunoaşterii si intercunoasterii copiilor intr-un cadru de respect, încredere si cooperare. Educarea 

sentimentului valorii proprii, conturarea pentru sine si pentru ceilalţi a unei imagini de sine pozitiva. 

Obiective: 

a. să selecteze jetoane cu imagini reflectând in acţiuni trăsături pozitive de caracter 

b. să identifice copilul cu însuşiri reflectate in imaginile date 

c. să actualizeze trăsăturile pozitive atribuite unui copil 

d. să interpreteze imaginile primite concluzionând trăsăturile pozitive atribuite 

Descrierea activității: Pe masa vor fi mai multe jetoane cu imagini ce reflectă în acţiuni trăsături pozitive de caracter; 

exemplu: un copil care uda florile (hărnicie); un copil care oferă braţul unei bătrâne sa treacă strada (politeţe), etc. După 

ce toţi copii au descoperit aceste imagini si sensul lor a fost inteles de fiecare, se alege de către grup un anume copil 

care va fi caracterizat în acest joc. Copiii se aşează într-un cerc pe scăunele, iar copilul ales va fi rugat să se aşeze în 

mijloc. Ceilalţi copii aleg cate un jeton care considera ca reprezintă o calitate a copilului din mijloc și-l aşează pe măsuţa 

ce se află în fața acestuia. Copilul ales are sarcina de a rosti cu voce tare trăsăturile pozitive pe care le reprezintă fiecare 

jeton adus de colegii lui. Dacă el considera ca însuşirea îl caracterizează va spune de exemplu: „eu, Andrei, sunt harnic”, 

iar daca nu crede ca i se potriveşte, va pune jetonul cu fata in jos. La sfârşit va aşează pe un stativ toate jetoanele cu 

însuşiri - trăsături pozitive de caracter care i-au fost aduse și pe care le-a acceptat, și va verbaliza: „Eu, Andrei, sunt 

harnic, vesel, politicos, etc”. Jocul se va juca atât cat permite timpul, antrenând în joc acei copii timizi, emotivi sau copii 

care întimpină dificultăţi de acomodare. Nu se neglijează nici copii care doresc să-și îndrepte unele greşeli de 

comportament. 

Evaluare: Copiii aplaudă și Andrei va primi un stimulent „floarea recunoştinţei”. Se vor evidenția acei copii timizi care 

au reușit să se „autocaracterizeze”. 

5. „Amprente digitale” 
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Scop: dezvoltarea autocunoaşterii intr-un cadru de respect, încredere si cooperare. 

Educarea sentimentului valorii proprii, conturarea pentru sine a unei imagini de sine pozitivă. 

Obiective: dezvoltarea abilităților motrice de finețe; dezvoltarea spiritului de observație; distingerea caracteristicelor 

individuale unice; 

Materiale: foi de hârtie, cerneală, lupă. 

Descrierea activității: fiecare copil realizează amprente ale degetelor proprii pe o foaie de hârtie; împreună cu 

moderatorul se analizează cu o lupă amprentele şi se evidenţiază faptul că sunt diferite de la o persoana la alta; se poate 

crea un colaj pornind de la aceste amprente. 

Evaluare: În limita timpului disponibil fiecare copil va evidenția, la îndemnul conducătorului activității, că amprentele 

lui nu seamănă cu ale vreunui alt coleg, că fiecare este unic în felul lui. 

6. „Nume şi caracteristici” 

Scop: Cunoaşterea numelui tuturor elevilor 

Descrierea activităţii: Cadrul didactic împarte grupul în 2 echipe a câte 4 elevi (arbitrar, sau cu ajutorul unui alt joc), 

care formează cercuri. În fiecare echipă se numeşte un elev care începe, prezentându-se celorlalţi: “eu sunt... (prenumele 

său) ... (o caracteristică, adjectiv etc., care începe cu aceeaşi literă ca numele)”. De exemplu: Mihai cel Mare, Vasile 

Viteazul, Tudor Timidul etc. Vecinul din dreapta continuă astfel: “el este Mihai cel Mare, eu sunt Ioana cea Isteaţă”. Se 

repetă în acelaşi fel. până ce se face de mai multe ori turul cercului şi toţi membrii se familiarizează cu numele vecinului 

din dreapta. Apoi se schimbă sensul parcurgerii cercului. După câteva repetiţii, cele două cercuri se grupează într-unul 

mai mare şi se repetă jocul, astfel ca fiecare jucător să înveţe numele mai multor participanţi. 

Evaluarea activităţii: Cadrul didactic îi laudă pe toţi elevii participanţi la activitate şi îi evidenţiază pe acei elevi care 

au reţinut cât mai multe nume. 

7. „Ca frunzele copacului” 

Materiale necesare: o foaie mare de hârtie, pixuri, un marker, o rolă de bandă adezivă, „frunze” tăiate din hârtie groasă 

(aproximativ A5). 

Regulile jocului: instructorul desenează pe foaia mare de hârtie (agăţată pe un perete) un copac, cu componentele sale: 

trunchi, rădăcini, ramuri, frunze, fructe etc. Jucătorii aşezaţi în cerc, în jurul planşei desenate, primesc câte o „frunză” 

şi un pix cu care vor scrie pe „frunză” un gând sau o învăţătură cu care pleacă de la lecţie. Fiecare va prinde apoi frunza 

sa cu o bucată de bandă adezivă pe copacul desenat pe planşă, într-un loc ce i se pare mai potrivit cu gândul scris: la 

rădăcină, pe trunchi, pe o ramură, ca o frunză etc. Instructorul închide activitatea comentând atât gândurile scrise pe 

„frunze”, cât şi locurile unde au fost ele amplasate, accentuând simbolismul şi importanţa fiecărei părţi (rădăcină, 

trunchi) pentru ansamblul copacului (grupului). 

8. „Caută o asemănare” 

Materiale necesare: un număr de scaune egal cu numărul participanţilor, minus unu. 

Desfăşurarea activităţii: scaunele se aranjează în cerc şi toată lumea se aşează pe ele (nu rămân scaune goale!), mai 

puţin un jucător, care stă în centru. Persoana din centrul cercului spune tare o condiţie, de exemplu: caut pe cineva născut 

la Nord de paralela 45º! Jucătorii aflaţi în această situaţie, inclusiv cel care a pus întrebarea, se reped şi fug prin afara 

cercului să ocupe câte un scaun gol, aflat într-o poziţie aproximativ opusă celei de la care a pornit. Se interzice ocuparea 
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unui scaun gol învecinat. Până la sfârşit toţi reuşesc să se aşeze pe scaune, mai puţin unul. Acesta revine în centru, să 

pună întrebarea următoare. 

Sugestii pentru întrebări: ... care poartă ochelari! ... căruia îi place mai mult îngheţata decât seminţele! ..... care are 

serviciu! ..... cine îl place pe Bănică şamd. 

Indicaţii pentru cadrul didactic: se recomandă pentru cadrul didactic să pună la început câteva întrebări, pentru a 

„porni” jocul şi imprima un ritm de desfăşurare convenabil. 

9. „Una vorbim şi başca înţelegem!” 

Materiale necesare: coli de hârtie albă A4, una pentru fiecare jucător. 

Desfăşurarea activităţii: jucătorii se adună în cerc, stând pe jos, şi fiecare primeşte o coală de hârtie. În continuare vor 

închide ochii până la semnalul cadrului didactic. Cadrul didactic comandă: îndoiţi hârtia în două, apoi rupeţi o bucată 

mică din colţul din dreapta jos. În continuare comandă: mai îndoiţi o dată în două, apoi rupeţi o bucată mică din colţul 

din stânga jos. După ce toată lumea confirmă execuţia comenzii, se dă semnalul pentru deschiderea ochilor. Toţi îşi 

despăturesc coala şi o compară cu cele ale vecinilor. Acum formele colilor diferă mult între ele! 

Indicaţii pentru cadrul didactic: deşi toţi au acţionat corect, iată ce rezultate diferite se obţin chiar de la nişte indicaţii 

foarte simple! Analizându-se desfăşurarea jocului şi exprimarea comenzilor, se va accentua asupra necesităţii unei 

comunicări cât mai bune între membrii echipei. Cum a fost dată indicaţia? De ce? Ce a fost bun şi ce a fost rău? 

 

CONCLUZII 

Integrarea școlară a copiilor cu dizabilități mintale presupune aplicarea unor strategii de intervenţie 

psihopedagogică destinate prevenirii și corectării comportamentelor nespecifice, precum şi consolidarea unor atitudini 

favorabile faţă de şcoală. Cu alte cuvinte, cadrele didactice trebuie să facă apel la toată competenţa lor şi la mijloace şi 

tehnici speciale pentru a putea realiza educaţia incluzivă a copiilor cu dizabilități mintale. 

În fiecare oră îi ajutăm pe elevi să dobândească noi cunoștințe/informații, să coopereze și să fie implicați în 

cadrul activităților. În cadrul acestor activități nu s-a făcut discriminare, deoarece printre elevii care au participat la 

desfășurarea acestora sunt și elevi cu dizabilități mintale, care au lucrat în echipe. În lucrul pe echipe, ei au alcătuit un 

colaj/desen pe tema incluziunii (cum sunt ei văzuți de alte persoane). 

Scopul nostru este de a-i face să învețe, de a fi antrenați în activități care îi captează (desen, joc, scris, citit, dans, 

abilitate manuală), de a fi încurajați să-și cultive cuvinte noi în propriul vocabular.  

În urma desfășurării activităților am îmbunătățit competența propusă, rezultatele obținute fiind vizibile și de 

apreciat, deoarece elevii au realizat produse în timpul acestora (fișe de lucru, desene, colaje). 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

 

 

prof. Bajdechi Iuliana – Claudia 

Şcoala Gimnazială Produleşti, judeţ Dâmboviţa 

 

 

MOTTO: “Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar şi o pregătire pentru 

un viitor în bună măsură imprevizibil.”  Jaques Delors 

 

Educaţia extracurriculară, realizată dincolo de procesul de învăţământ îşi are rolul şi locul bine stabilit în 

formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia, prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii.  

Educaţia începe odată cu naşterea fiinţei umane şi devine o dimensiune a existenţei sale pe parcursul întregii 

vieţi. Ea implică un sistem complet, coerent şi integrat, oferind mijloace proprii de a răspunde aspiraţiilor de ordin 

educativ şi culturale ale fiecărui individ, potrivit facultăţilor sale, este destinată să permită fiecăruia să-şi dezvolte 

personalitatea pe durata întregii vieţi prin munca sa sau prin activităţile sale. Activităţile extracurriculare contribuie la 

gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea 

raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util şi de a-

l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile extracurriculare obiectivele instructiv-educative să 

primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente recreative.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 

dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea 

acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 

abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. Elevii trebuie să 

fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea 

de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în 

atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a 

participa necondiţionat la desfăşurarea acestor activităţi. 
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Titlul proiectului: Educaţie rutierǎ, educaţie pentru viaţǎ 

Instituţii implicate în proiect: Şcoala Gimnazială Produleşti, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dâmboviţa  

Grup ţintă: elevii învǎţǎmântului gimnazial  

 

Argument: 

Comportamentul omului în circulaţia rutieră constituie una dintre componentele majore ale civilizaţiei moderne. 

Odată cu explozia rutieră a apărut şi necesitatea adaptării participanţilor la trafic – de la conducătorul de vehicul până 

la pieton – la rigorile tot mai exigente ale disciplinei rutiere, reclamate de intensitatea în continuă sporire a deplasărilor 

de vehicule. 

       Circulaţia tot mai abundentă pe drumurile publice impune cu necesitate ridicarea pe o treaptă superioară a muncii 

de educaţie rutieră a elevilor, îmbogăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei acesteia. Alături de alte mijloace care 

contribuie la educaţia rutieră a elevilor – familia, mass-media – activitatea specifică desfăşurată în unităţile de 

învăţământ constituie un factor hotărâtor în cunoaşterea regulilor de circulaţie, în formarea unor deprinderi practice 

corecte de comportare pe drumurile publice. 

Educaţia rutieră vine să protejeze pe cei mai mici participanţi la trafic prin conştientizarea acestora asupra 

pericolelor pe care le generează circulaţia pe drumurile publice.  

Toate acţiunile organizate de cadrele didactice vin în sprijinul acestora, oferindu-le norme de comportament 

corect, sigur, pentru protejarea vieţii. 

 

Scopul: 

Scopul activitǎţii este formarea comportamentului rutier responsabil pe baza cunoaşterii şi respectării regulilor 

de circulaţie pentru prevenirea producerii accidentelor de circulaţie în rândul elevilor din învăţământul preuniversitar. 

Introducerea activităţilor de educaţie rutieră în şcoală urmăreşte familiarizarea elevilor cu regulile de circulaţie, 

formarea şi consolidarea deprinderilor de comportare civilizată pe drumurile publice în vederea prevenirii accidentelor 

de circulaţie în rândul copiilor precum şi dezvoltarea la elevi a unor trăsături de caracter printre care: respectul reciproc, 

spiritul de întrajutorare, de ordine şi disciplină, dorinţa de autoperfecţionare. 

 

Obiective: 

▪ Cultivarea interesului şi curiozităţii pentru cunoaşterea şi respectarea în practica zilnică a unor indicatoare, semne, 

reguli şi norme de circulaţie potrivit vârstei; 

▪ Formarea unor deprinderi de educaţie rutieră şi moral-civică, necesare protejării vieţii, pe baza unor reguli 

cunoscute şi unanim acceptate; 

▪ Educarea capacităţii de a manifesta un comportament disciplinat şi preventiv pe drumurile publice prin respectarea 

şi aplicarea în situaţii diverse a unor cunoştinţe privind normele de educaţie rutieră cunoscute. 

 

 

Activităţi desfăşurate 
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Întâlnire cu agentul de poliţie  

ABC-ul circulaţiei 

▪ Vocabularul rutier  

▪ Semne de circulaţie 

▪ Indicatoare de circulaţie 

Strada şi noi   

▪ Vizionarea unor materiale cu urmările unei circulaţii rutiere incorecte 

▪ Circulaţia pietonilor 

▪ Cel mai sigur drum spre şcoalǎ 

▪ Traversarea străzilor 

Povestioare cu morală – pe teme rutiere  

Respectarea regulilor de circulaţie 

▪ Reguli de prevenire a accidentelor (conduită preventivă) 

▪ Agentul de circulaţie şi activitatea lui. 

 

Resurse umane: clase de elevi, cadre didactice, agent de poliţie. 

Resurse materiale: pliante, carţi, reviste, CD-uri, calculator, imprimanta, mape de lucru, markere. 

Resurse temporale: Proiectul se va desfǎşura pe parcursul unui an şcolar. 

Modalitǎţi de realizare: lecţii frontale, lecţii experimentale, întâlniri cu agenţii de Poliţie, concursuri. 

Produse: postere, afişe, pliante, articole, desene, portofolii. 

Evaluare: portofoliul, concursuri tematice, expozitii de desene, analiza produselor activitǎţii. 

Mediatizare: sesiuni de referate, organizare de expoziţii cu materialele obţinute sau confecţionate în cadrul acestui 

proiect. 

Evaluare: 

Realizarea unui colţ rutier în şcoalǎ, urmarirea şi consemnarea reacţiilor elevilor la informaţiile primite; 

Formularea raportului privind desfǎşurarea proiectului; 

Realizarea de mape, albume, afişe, postere. 

 

Rezultatele  proiectului 

Prin fiecare activitate pe care o vom desfăşura aşteptăm un răspuns evident din partea elevilor, concretizat prin 

plăcerea de a participa la activităţi comune şi prin dezvoltarea unor atitudini de altruism şi cooperare. Ca imperativ 

major al acestui proiect, am hotărât să lăsăm loc în primul rând spontaneităţii actului liber, originalităţii şi creativităţii 

elevilor noştri, rolul nostru fiind cel de a crea cadrul optim de desfăşurare şi de a îndruma fiecare activitate. 

Ne propunem obişnuirea elevilor cu anumite responsabilităţi, pregătirea pentru activităţi pe care cu siguranţă le 

vor întâlni în viitor, elevii devenind purtătorii de cuvânt ai comunităţii lor. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

“SĂ CREȘTEM SĂNĂTOS“ 

 

Domeniul  în care se încadrează:  SPORTIV 

APLICANTUL: profesorul de educație fizica din școală   

Coordonator  de proiect: profesor Țuca Claudia Adriana  

Școala Gimnazială nr.4 Suceava 

D. Echipa de proiect: 

- medicul școlii 

- prof. înv. primar 

 

1. ARGUMENT 

▪ Argumentarea  proiectului  propus: 

Un factor important al  stării de sanatate  îl constituie practicarea exercitiului fizic.  

În cadrul lecţiilor, desfăşurate în anul şcolar trecut, elevii au manifestat interes, pentru activitățile extracurriculare  

în care am pus accent  pe prevenirea și corectarea atitudinilor de postura, utilizând  exercițiului fizic. 

Am propus acest proiect educativ, deoarece, dacă în timpul orelor de educație fizică și sport se aplică metode şi 

strategii moderne, diversificate de predare/învăţare pentru realizarea programei scolare, în timpul activităților 

extracurriculare  se poate lucra și pentru aceea categorie de elevi care au nevoi speciale. Viaţă cotidiană îi pune pe  elevi  

în situaţii diferite de cele învăţate la lecţii, iar ei trebuie să știe, că pentru a face față  solicitărilor fizice și psihice, trebuie 

să fii în primul rând sănătos, iar izvorul sănătăţii este exercițiul fizic. 

 

2. SCOPUL PROIECTULUI 

➢ Scop : promovarea unui stil de viaţă sanatos, conştientizarea  elevilor  de necesitatea  practicării exercițiului 

fizic în vederea  prevenirii și corectării atitudinilor de postură deficitare, pentru o dezvoltare  fizică şi psihică 

normală. 

 

3. OBIECTIVE SPECIFICE 

➢ obiective:  1. Prevenirea instalării atitudinilor  de postură; 

                       2. Corectarea  deficiențelor fizice instalate; 

 

4.  GRUPUL ȚINTĂ     

➢ grup ţintă:  20 de elevi ai  claselor primare 

                           1 cadru didactic 

                          1 cadru medical 
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5. BENEFICIARII  DIRECȚI: 20 de elevi ai claselor primare      

 

6. DURATA PROIECTULUI: 

➢ durata: 10 luni, respectiv: 15.IX.2019 - 15.VI.2020. 

➢ Conţinutul proiectului:  

 - exerciții fizice pentru prevenirea și corectarea atitudinilor  de postură   specifice vârstei: scolioze, 

cifoscolioze, cifoze 

            

 7. Resurse :              

➢  umane: 

- învăţătorii claselor primare; 

- grupa de elevi participantă  la proiect; 

- medicul școlii; 

➢  materiale: 

 - albume; 

-  pliante; 

- bastoane, mingi medicinale, cercuri,banci de gimnastică; 

-  postere. 

➢  financiare: 

- surse de finanţare proprii ( activităţi de voluntariat ); 

➢ informaţionale şi de comunicare: 

- imprimantă; 

- video-proiector; 

- afişier. 

➢  resurse de spaţiu: 

- sală de sport; 

- cabinet medical. 

 

8. Parteneri implicați: 

- medicul școlar; 

- prof. înv. primar; 

- părinții elevilor; 
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9. Calendarul activităţilor : 

Activitatea 

concretă 

Calendar 

( termen) 

Monitorizare 

(cine o 

efectuează) 

Parteneri Evaluare 

 

Prezentarea proiectului 

 

septembrie 

2019 

Echipa de proiect 

 

Înv. claselor 

vizate. 

Sondaje de opinie în rândul 

elevilor cu  privire la 

rezultatele aşteptate. 

 

Stabilirea echipei de 

elevi 

 

1oct - 2019 
Echipa de proiect 

Înv.claselor 

vizate. 

Întocmirea listei cu elevii 

participanţi  la activităţile 

extracurriculare. 

Să creștem sănătos 

 

5oct 2019 Echipa de proiect Medic 

Depistarea elevilor cu 

deficiențe fizice  sau 

atitudini de postură. 

Practicarea exercițiilor  

 corective  în cadrul 

activităților 

extracurriculare  

8oct 2019 -

8iunie 2020 

 

Echipa de proiect 

 

Medic 

 

În cadrul activităților 

extracurriculare 

Stabilirea unui complex 

de exerciții pe care le vor 

practica acasă 

10 oct.2019 

8 iunie 2020 
Echipa de proiect 

 

Medic 

 

 

lunar 

Realizarea de fotografii 

Album 

 

8 apr.2020 
Echipa de proiect 

 

Elevii claselor 

preg.-IV 

Portofoliu cu exerciții și 

fotografii înainte și după 

practicarea sistematică a ex.  

corective 

Produsele realizate   

 

8 iunie 2020 Echipa de proiect 

 

Medic 

 

Postere și afișe care să 

motiveze elevii  la 

practicarea ex. fizice. 

 

10. Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare: activitate pe grupe,individual  

 

11. Rezultate aşteptate –preocuparea elevilor pentru practicarea sistematică a exercițiilor fizice în vederea prevenirii 

atitudinilor de postură și în afara orelor de educație fizică . 

 

12. Evaluare – Calitate 

 I. Evaluarea internă a proiectului: la nivelul școlii  

– reducerea   numărului de elevi din grupul țintă (20 elevi) cu atitudini de postură  deficitare,  la 15. Aceștia vor continua  

în mod organizat efectuarea  exercițiilor  fizice corective.                       
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II. Evaluare externă  a proiectului : 

- popularizarea  proiectului și în  școlile din municipiu ,impactul  proiectului asupra populației școlare din celelalte 

școli.                       

                 

Scopul exerciţiilor fizice 

1. Tonificarea în condiţii de scurtare a grupelor musculare ale spatelui din regiunea dorsală şi lungirea grupelor 

musculare din regiunea sacro-lombară. Grupele musculare ale regiunii dorsale vor lucra concentric şi în 

interiorul segmentului de contracţie. Muşchii sacrolombari vor lucra excentric şi în afara segmentului de 

contracţie. 

2. Tonificarea în condiţii de lungire a musculaturii toracice şi în condiţii de scurtare a musculaturii abdominale. Grupele 

musculare anterioare ale toracelui vor lucra excentric şi în afara segmentului de contracţie în timp ce muşchii 

abdominali vor lucra concentric şi în interiorul segmentului de contracţie. 

3. Corectarea atitudinii de flexiune a toracelui şi de înclinare înainte a bazinului. 

4. Formarea reflexului de atitudine corectă stabilă a coloanei vertebrale şi a corpului în întregime. 

Pentru a localiza exerciţiul corectiv şi pentru a nu accentua pe una din curburi atunci când cealaltă este 

mobilizată corectiv, se recomandă fixarea unei curburi într-o poziţie corectivă sau hipercorectivă şi 

mobilizarea în atitudine corectă a celeilalte curburi. 

 

EXERCIȚII  CORECTIVE PENTRU ATITUDINILE DE POSTURĂ 

ȘI DOZAREA ACESTORA 

Complexe de exerciții pe care le vor practica acasă 

 

Cifoza totală: 

Exerciții de decontractarea musculaturii bolnave:  

Ex. 1- culcat dorsal, genunchii îndoiti, tălpile pe sol, umerii si spatele lipite de parchet; 1-2x 

 2- atârnat la scara fixa  cu fața, extensii de trunchi si picioare; 3x4 

 3 -  ghemuit cu spatele la scara fixa, ridicare în stând, cu alunecarea trunchiului pe scara fixă în sus și revenire în 

ghemuit, ținând spatele lipit de scara fixă; 5x 

 

Exerciții pentru exercitarea componentei neuro-psihice : 

 Ex . 1 - redresarea activă în fața oglinzii; 4-5x 

            2 - redresarea activă cu ochii închiși, apoi controlarea atitudinii corecte în oglindă: 3-4x 

            3 - alergare ușoară la semnal, oprire în  atitudine  corectă: 3-4x  

 

Exerciții pentru exercitarea componentei musculo-articulare: 

Ex.1 - stând cu un baston de capete apucat, ducerea acestuia prin înainte sus cu ridicare unui genunchi la piept și 

menținerea poziției: 2x8 
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 2 - pe genunchi cu sprijin pe palme, deplasare înainte braț-picior opus, trunchiul sub orizontală: 2x8m  

 3 - culcat facial, rulari pe piept și abdomen: 2x10 

 

Scolioza in ,,C’’dreapta: 

Exerciții de decontractarea musculaturii bolnave:  

Ex. 1 - din mers pe vârfuri împingerea energică a capului sus și revenire cu expirație forțată: 4x 10m 

 2 - atârnat la scară fixă asimetric, mana stângă apucă mai sus, relaxarea membrelor inferioare: 3x      

 3 - masaj usor calmant al musculaturii spatelui: 2x 1min 

 

Exerciții pentru exercitarea componentei neuro-psihice : 

Ex. 1 - redresarea activă în fața oglizii: 4-5x 

 2 - culcat lateral pe partea stângă, lipirea piciorului stg de parchet: 4-5x 

 3 - alergare ușoară la semnal, oprire în  atitudine corecta: 3-4x  

 

Exerciții pentru exercitarea componentei  musculo-articulare: 

Ex. 1 - șezând pe coapsa stg. cu picioarele îndoite ,îndoirea  trunchiului spre dreapta cu arcuire și apucarea gleznei drepte 

cu mana stanga: 8x 

 2- culcat facial, extensia brațului si piciorului stg cu arcuire: 2x8 

3- mers pe vârfuri cu un baston la spate apucat de capete, astfel: cu mana stg                                                                                                                                                                                                                                                                   

sus, dreapta  jos, 3x10m 

Bibliografie: 

Corectarea deficienţelor fizice: mijloace utilizate în apă şi pe uscat /Elena Mureşan,  Cristina   Jeleascov, DoinaMureşan- 

Bucureşti: Editura Fundaţiei  România de Mâine,2006. 
 

 

Practicarea exercițiilor corective  în cadrul activităților 
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PROIECT DIDACTIC-metode inovative 
 

                                                                                                                                                              
PROPUNĂTOR: PANĂ ANA       

                                                                                                                                                              

 Şcoala Gimnazială Crușeț 

 

       CLASA: a IV-a 

       DATA: 05.11.2019 
       DICIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Istorie 

       UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Popoare de ieri şi de azi. Antichitatea 

       TEMA: Grecii 

       TIPUL LECŢIEI: comunicare-însuşire de cunoştinţe 

       SCOPUL LECŢIEI:  

-  explorarea elementelor esenţiale în ceea ce priveşte cunoştinţele referitoare la poporul grec 

 

        COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:  

                         Istorie 

        1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice 

        2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre trecut 

        3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă 

 

                      * Arte vizuale şi cabilităţi practice 

      * 1.2. Evidențierea caracteristicilor diferitelor categorii de elemente de limbaj plastic, în compoziții în mediul 

înconjurător și în imagini 

  

        OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

        O 1.2.1.  să localizeze pe hartă teritoriul grecilor şi principalele oraşe-cetăţi (polisuri); obiectivul se consideră 

realizat dacă fiecare elev                                  

                      localizează pe hartă cel puţin teritoriul grecilor; 

         O 2.2.1. să selecteze informaţii variate despre poporul grec, în vederea realizării unei activităţi de grup; obiectivul 

se consideră realizat dacă    

                      fiecare  elev selectează corect cel puţin o informaţie; 

         O 3.2.1.  să utilizeze corect termenii istorici prezentaţi; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev utilizează 

corect cel puţin un termen  

                       istoric prezentat; 

 

       * O 1.2.1. să utilizeze elemente de limbaj plastic în cadrul unor compoziţii date; obiectivul se consideră realizat 

dacă fiecare elev utilizează  

                        cel puţin un element de limbaj plastic; 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

Metode, procedee şi tehnici didactice: conversaţia eurisitcă, observaţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, 

                                                                 Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat, ciorchinele 

 

Mijloace de învăţământ: laptop, televizor, fişe, coli flip-chart, marker, lipici, carioci, cartoane colorate
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Forme de organizare: activitate frontală, grup, individual. 

Durată: 50 minute 

Bibliografie: 

-Cleopatra Mihailescu, Tudora Piţilă, Istorie, Editura Aramis, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, 2016. 

-Ştefan Păun, Didactica Istoriei, Editura Corint, Bucureşti, 2007. 

RESURSE  

UMANE : 27 elevi 

TEMPORALE : 50 minute 

 

ISTORIE 

-Desfăşurarea activităţii- 

 

ETAPELE 

LECŢIEI  

OB. 

OP. 
EŞALONAREA CONŢINUTULUI 

STRATEGII DIDACTICE  

 

EVALUARE 
METODE, 

PROCEDEE ŞI 

TEHNICI  

MIJLOACE 

DE 

ÎNVĂŢARE 

FORME DE 

ORGANIZARE 

Moment 

organizatoric 

 

 

 

     Se asigură condițiile optime de desfășurare a activității, 

pregătindu-se materialele necesare lecţiei.  

    

Activitate 

introductivă 

      Se prezintă elevilor un videoclip reprezentând 

ceremonia de aprindere a flăcării olimpice, în cadrul 

festivităţii de deschidere a Jocurilor Olimpice: 

https://www.youtube.com/watch?v=hl4Ly6bWNzE 

     Se poartă discuţii pe baza materialului vizionat: 

    - Ce aţi observat vizionând materialul?  

    - Ce purtau femeile în mâini?, etc. 

     Se precizează că materialul vizionat reprezintă 

ceremonialul de deschidere a Jocurilor Olimpice, originare 

din Grecia.  

 

conversaţia 

euristică 

laptop 

televizor 
frontal 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

      Anunţ tema şi obiectivele lecţiei – până la sfârşitul orei, 

elevii trebuie să localizeze pe hartă teritoriul grecilor, să 

selecteze informaţii şi să utilizeze corect termenii istorici.  

 

  
 

frontal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hl4Ly6bWNzE
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Prezentarea optimă 

a conţinutului şi 

dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

O1.2.1. 

 

 

*O1.2.1 

 

 

O2.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3.2.1. 

 

   

      Se completează la tablă, un tabel aferent metodei 

Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat, cu ajutorul elevilor. 

      Se completează titlul lecţiei - Grecii, la tablă şi în 

caiete, localizându-se pe hartă actualul teritoriu al grecilor, 

precum şi capitala. 

      În caiete, elevii lipesc o fişă cu o hartă, haşurând 

teritoriul ocupat de greci în Antichitate (anexa 1) 

 

      Colectivul este împărţit în patru grupe. 

      Fiecare grup descoperă diferite informaţii despre greci 

(anexa 2). Elevii citesc informaţiile, apoi formuleaza oral  

întrebări pe baza acestora.  

      Grupa I -  Elada şi ocupaţiile principale 

      Grupa a II-a – Oraşe-cetăţi, modul de viaţă, educaţia 

     Grupa a III-a – Religie şi colonizarea grecească 

     Grupa a IV-a – Personalităţi; Ştiaţi că...? 

 

     Elevii primesc materiale pentru realizarea unor 

lapbook-uri pe baza informaţiilor prezentate. Fiecare 

echipă alege un reprezentant care să descrie produsul 

realizat.  

     Se verifică modul de rezolvare a sarcinilor. 

 

metoda  

Ştiu/Vreau să 

ştiu/Am învăţat 

 

observaţia 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

învăţarea prin 

descoperire 

coală  

flip-chart 

marker 

  

laptop 

 

fişe 

culori 

 

tablete 

 

 

 

 

 

 

 

cartoane 

colorate 

lipici  

carioci 

frontal 

 

 

 

frontal 

 

individual 

 

 

grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

privind 

atitudinea 

elevilor faţă 

de sarcina 

dată 

Fixarea 

cunoştinţelor 

O2.2.1. 

 

O3.2.1. 

       Elevii completează o fişă cu „ciorchinele” aferent 

lecţiei Grecii (anexa 3). 

✓ Copiii care întâmpină dificultăţi primesc o fişă 

care conţine metoda „ciorchinele” simplificată. 

Elevii rezolvă alegând cuvintele dintr-un şir dat 

(anexa 4). 

       Se prezintă frontal rezolvarea fişei. 

       Se completează coloana Am învăţat din tabelul 

Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat.  

 

 

 

ciorchinele 

 

 

 

Ştiu/Vreau să 

ştiu/Am învăţat 

 

 

 

 

 

 

 

     marker 

 

 

individual 

 

 

 

 

frontal 

 

 

observare 

sistematică  

 

 

 

aprecieri 

verbale 

Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului 

         Se cere elevilor să caute informaţii suplimentare 

despre religia poporului grec. Se recomandă lectura 

Legendele Olimpului, de Alexandru Mitru.  

 

 

  

frontal 
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Aprecieri şi 

recomandări 

     Se formulează aprecieri generale și individuale.    aprecieri 

verbale 
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                                                                                                                        CIORCHINE 

 

                                                                                          

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eleni, munte, câmpie, ploioasă, deal, călduroasă,  creşterea, agricultură, comerţ, meşteşuguri, Atena, Sparta, cărămidă, 

politeişti, Tomis, Histria, Pitagora, Herodot, Pericle, Leonidas 

GRECII 

~Grecia sau ELADA 

~greci sau e............ 

Aşezaţi în sudul 

Europei 

RELIEFUL 

M..................

..... 

D...................

.... 

CLIMA 

vara...............

... 

iarna..............

... 

OCUPAŢII 

A...................

... 
...................... 

animalelor 

M..................

.... 

C....................

.. 

C.................... 

ORAŞE 

 

CASELE 

RELIGIE 

 Grecii erau 

P……………………. 

 

COLONII GRECEŞTI 

ÎN DOBROGEA 

ALEXANDRU CEL 

MARE 

CALLATIS 

PERSONALITĂŢI 

CONDUCĂTORI 

L....................

.. 

P....................

.. 

HIPOCRATE 

H...................

........ 

P....................

.. 

T....................

.. 

Alcătuite din  LEMN  şi   

C........................... 

H...................

... 

S....................

.. 

A...................

... 
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Activități extrașcolare  -  excursia școlară 

Învățătoare: Kovács Ilona-Éva,  

Școala Gimnazial ,, Gaál Mózes”, Baraolt 

 

            Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare 

i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 

şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 

simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 

stăpânire a cunoştinţelor”. 

        Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 

aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 

strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 

și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției 

de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de 

învățământ. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se 

supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul 

didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască şcolarii, să-i dirijeze, să 

le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal  al învăţământului 

primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date 

învățătorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie 

încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a 

obiectelor şi a ideilor. Școlarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, 

nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 

găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă 

important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 

predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la 

muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 

operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 

mediului etc. 

Activitatea extrașcolară  propusă de mine azi este  excursia școlară. 
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Excursia școlară 

 

Obiective educaționale : 

• stimularea învățării prin cooperare în cadrul grupului de elevi 

• dezvoltarea interesului elevilor față de tot ce-i înconjoară cu scopul de a lărgi orizontul 

cunoașterii 

• formarea unor comportamente și atitudini ecologice. 

Scopul : 

• abordarea unor excursii ca activitate interdisciplinară 

Descrierea activității : 

          În fiecare an organizez excursii cu elevii clasei mele, acestea diversificându-se de la an la an în 

funcție de cunoștințele dobândite de elevi în timpul anului școlar. Pentru reușita unei excursii aceasta 

trebuie pregătită și planificată  din timp, elevii fiind anunțați cu data desfășurării, itinerariul și tematica 

acesteia. 

        În ziua dinaintea plecării se anunță  ora și locul de întâlnire, se stabilesc normele de conduită ce 

vor fi respectate pe tot parcursul excursiei, se întocmește un proces verbal de luare la cunoștință a 

celor stabilite ce va fi semnat de toți participanții. De asemenea, se stabilesc grupe de cercetători, 

fiecărei grupe  revenindu-i câte o sarcină de urmărit pe tot parcursul excursiei. Aceste grupe se 

stabilesc în funcție de aptitudinile elevilor. 

       Elevii clasei au fost împărțiți în trei grupe: Geografii, Ecologiștii, Artiștii. Fiecare grupă are în 

componență și părinți. 

        Traseul excursiei : Micloșoara ( Castelul Kálnoky din Micloșoara, Muzeul Vieții Transilvănene) 

– Baraolt (Muzeul Depresiunii Baraolt,, Biblioteca Orășenească ,,Gyulai Liviusz”, lacul de la capătul 

orașului) -  Tălișoara (Castelul Daniel). 

       Activitatea echipelor: 

a). Geografii au urmărit: localitățile, reliefurile, apele, vegetația, animalele, transporturile 

b). Artiștii au interpretat cântece de drumeție, au realizat fotografii 

c). Ecologiștii: 

• au inițiat în primul rând discuții cu celelalte  grupe ăn momentul ăn care au semnalat probleme 

de mediu sau dimpotrivă, exemple pozitive de comportamente ecologice 

• picnicul de pe drum a fost un moment de exersare a deprinderilor de păstrare a curățeniei 

mediului înconjurător  

         În zilele ce au urmat la școală, fiecare grupă și-a adus contribuția la portofoliul excursiei, atașând 

fișele de observare completate, fotografiile, pliantele, desenele. Reprezentanții fiecărei grupe au 

prezentat colegilor ce informații au cules. În final am tras concluziile menite să scoată în evidență 

modul de realizare al obiectivelor propuse, eventualele neajunsuri și căile de rezolvare ale acestora pe 

viitor. 

       Rezultate obținute: formare de comportamente și conduite ecologice. 
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