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Competențele  necesare profesorului de contabilitate 

pentru integrarea TIC în procesul didactic al disciplinei 

Nemițanu  Emilia 

Colegiul ,,Vasile Lovinescu" 

                                                                                                                                  Fălticeni 

Introducerea noilor tehnologii în școală  permit profesorului de contabilitate să optimizeze modul de 

aplicare a programelor școlare la disciplina de specialitate. 

Studii de specialitate au arătat necesitatea formării adecvate a profesorilor înainte de a utiliza TIC în 

activitățile cu elevii, indiferent de nivelul de utilizare al calculatorului pe care îl  au. 

Profesionalizarea cadrelor didactice în vederea utilizării calculatorului dar și în direcția unei pregătiri 

suplimentare psihopedagogice pentru utilizarea eficientă a posibilităților educaționale oferite de calculator, 

pentru integrarea echilibrată a instruirii asistate de calculator în procesul didactic este un obiectiv al 

educației românești, în concordanță cu „Standarde de competență în domeniul TIC pentru cadrele 

didactice” (SCCDTIC,2008). Aceste standarde au fost elaborate de UNESCO și conțin un set comun de 

recomandări pe care furnizorii de formare a cadrelor didactice le pot utiliza pentru a identifica, a elabora 

sau a evalua materiale didactice sau programe de formare în utilizarea TIC pentru predare si învățare. 

Standarde de competență în domeniul TIC pentru cadrele didactice urmăresc „să îmbunătăţească 

activitatea cadrelor didactice în toate aspectele sale, combinând competenţele TIC cu inovaţiile referitoare 

la pedagogie, curriculum şi organizare şcolară”. 

Competențele pe care trebuie să le aibă cadrul didactic care predă contabilitate (Fig. nr. 1) pentru a 

integra eficient calculatorul în activitatea didactică sunt de natură tehnică ,de specialitate, curriculare și 

metodice  și  nu în ultimul rând manageriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 1 Niveluri de competență pentru profesor 
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Nivelul competenţelor digitale are în vedere abilitarea de utilizare a instrumentelor TIC. Este necesar 

ca acest nivel de abilitare de bază a cadrelor didactice să corespundă exigenţelor la care cadrele didactice 

trebuie să răspundă în activitatea didactică, de exemplu, în ceea ce priveşte formarea la elevi a competenţei 

digitale, competenţă cheie recomandată la nivel european. Considerată competenţă  transversală, 

competenţa digitală implică utilizarea cu încredere şi critică a tehnologiei societăţii informaţionale, la 

muncă, în timpul liber şi în comunicare. 

Nivelul competenţelor de specialitate, curriculare şi metodice vizează atât o bună pregătire în 

specialitate, cât şi transpunerea exigenţelor curriculare referitoare la TIC în situaţii şi în activităţi de învăţare 

adecvate specificului TIC, dar şi achiziţiilor care urmează să fie dobândite de elevi din perspectiva 

disciplinei contabilitate. 

Cadrul didactic va utiliza noile tehnologii ca instrument şi ca mediu de învăţare, în scopul de a asigura:  

• rezolvarea de către elevi a unor probleme ale vieţii reale din mediul public şi privat, economic şi 

social;  

• aplicarea de către elevi a achiziţiilor dobândite în exersarea luării deciziilor, a participării civice, a 

cetăţeniei active, a spiritului de iniţiativă şi antreprenoriat, a celorlalte competenţe specifice secolului XXI, 

care stau la baza învăţării de-a lungul întregii vieţi.  

Nivelul competenţelor de management al învăţării se referă la organizarea activităţii elevilor/clasei 

de elevi, în scopul realizării unei învăţări cât mai eficiente, indiferent dacă învăţarea se realizează la nivel 

individual, de grup sau la nivel de clasă. 

Competențele cadrelor didactice legate de abordarea aprofundării cunoștințelor includ capacități de 

a gestiona informații, de a organiza sarcini legate de rezolvarea problemelor și de a integra instrumente soft 

complexe și aplicații specifice disciplinei contabilitate cu metodele didactice centrate pe elev  și proiectele 

colaborative pentru a susține înțelegerea aprofundată a unor concepte cheie și aplicarea acestora de către 

elevi cu scopul de a rezolva probleme reale complexe. Profesorii trebuie să îi ajute pe elevi să colaboreze, 

să acceseze informații și să comunice cu experți externi pentru a analiza și a rezolva problemele vizate prin 

proiect. Profesorii trebuie să fie capabili să utilizeze TIC pentru a crea și pentru a evalua proiectele 

individuale sau de grup ale elevilor, precum și să contacteze experți și să colaboreze cu alți profesori, 

utilizând Internetul și participând activ în cadrul rețelelor profesionale.1 

În dezvoltarea sa profesională, economistul profesor trebuie să aibă în vedere și alfabetizarea 

digitală, dezvoltarea unor competențe digitale și de utilizare a TIC. Profesorul trebuie să dețină competențe 

tehnologice și să cunoască resursele web necesare utilizării tehnologiilor pentru a dobândi cunoștințe 

 
1 „Standarde de competență în domeniul TIC pentru cadrele didactice” (SCCDTIC,2008) 
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suplimentare în domeniul disciplinei de specialitate și al pedagogiei, care să sprijine dezvoltarea sa 

personală. 

În modulele Standardului de competență în domeniul TIC pentru cadrele didactice ,sunt specificate 

competențele pe care trebuie să le dețină cadrul didactic pentru a putea implementa politicile privind 

utilizarea TIC și să-și dezvolte competențele necesare. 

• să fie conștienți de existența politicilor și să fie capabili să specifice în ce măsură practicile de la 

clasă corespund politicilor și sprijină realizarea lor; 

• să aibă cunoştințe solide despre standardele curriculare ale disciplinei pe care o predau și să fie 

capabili să integreze în curriculum utilizarea tehnologiilor și standardelor corespunzătoare pentru elevi; 

• să știe când și cum să utilizeze tehnologiile la activitățile cu clasa; 

• să cunoască operaţiile hard și soft de bază, aplicațiile informatice utile ,un navigator web, soft 

pentru comunicații, soft pentru prezentări și aplicații administrativ-manageriale; 

• să fie capabil să utilizeze tehnologiile în activitățile cu toată clasa, în grupuri mici sau individuale 

și să asigure accesul echitabil la acestea; 

• activitatea de instruire fiind centrată pe elev, profesorul  trebuie să aibă capacitatea de a organiza 

sarcinile, de a ghida înțelegerea elevilor și de a sprijini proiectele bazate pe colaborare ale acestora; 

• să creeze medii de învățare flexibile în cadrul cărora să integreze activități centrate pe elevi și să 

aplice în mod flexibil tehnologiile pentru a sprijini colaborarea; 

• să aibă cunoștințe referitoare la procesele cognitive complexe, să știe cum învață elevii și să 

înțeleagă dificultățile cu care aceștia se confruntă; 

• să fie capabili să dezvolte comunități on-line bazate pe cunoaștere și să utilizeze TIC pentru a 

sprijini dezvoltarea competențelor elevilor de creare a cunoștințelor și învățarea continuă,efectivă; 

• să fie capabil să îndeplinească un rol de lider pentru formarea colegilor și pentru crearea și 

implementarea unei viziuni a propriei școli ca o comunitate bazată pe inovare și învățare continuă, 

îmbogățită prin TIC. 

Introducerea în școală a tehnologiilor moderne preia din demersurile și munca profesorului, acesta 

având rolul de a îndruma procesul învăţării, de a-l face pe elev să înveţe cum să înveţe. 

Cadrul didactic la orele de contabilitate poate apela la cunoştinţele şi competenţele elevilor dobândite 

la disciplina TIC, în cadrul diverselor tipuri de lecţii cum ar fi cele de: 

• formare de priceperi şi deprinderi; 

• recapitulare şi sistematizare; 

• documentare, comunicare şi manipulare a informaţiilor; 

• studiu individual cu ajutorul software-ului specializat; 

• sinteză folosind softul didactic specific disciplinei; 
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• verificarea cunoştinţelor şi notare; 

• înregistrări contabile și prelucrarea datelor obţinute. 

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire a profesorului în utilizarea calculatorului, 

de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, de atmosfera din 

clasa şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în lecţie, de sincronizarea explicaţiilor 

cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de lucru elaborate. 
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Studiu - Modalități de atragere și menținere  

a elevilor în procesul educațional –  

Activități extracurriculare 

                                                          prof. înv. primar  Cotitu Iuliana 

                                                                         Liceul Teoretic “ A. Saligny”, 

Cernavoda 
 

“Să nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta 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 învățăm sa se adapteze.” (Maria 

Montessori –”Descoperirea copilului”) 

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. 

  În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina 

cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, elevii învață 

mult pentru a avea rezultate bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește formarea personalităţii 

tinerilor, a celor care vor participa activ la cerințele societății actuale? Să presupunem că există un elev care 

are rezultate foarte bune, dar nu se poate exprima liber, este emotiv; în acest caz, elevul va trebui, pe viitor, 

să aplice pentru un loc de muncă, să participe la diferite interviuri la care, cel mai probabil, va fi respins. 

Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial crescut față de învățătură, dar care sunt total dezinteresați de 

activitățile în aer liber, prin urmare sunt inactivi din punct de vedere fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să 

mai fie și conștienți de lumea exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea 

individului trebuie să să facă pe cele două planuri: intelectual și fizic. 

Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente pentru a forma o 

personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităţilor educaţionale 

impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de 

intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

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 
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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 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 activități extrașcolare: 

             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 si 

orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si taberele 

scolarecontribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile tarii, la educarea dragostei, 

respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot cunoaste realizarile oamenilor, 

locurile unde s-au nascut, au trait si au creat opere de arta. 

              Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 

cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 

cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de 

impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra 

dezvoltării elevilor.Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne 

referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 

noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi 

dezvoltaţi intelectual. 

                Se ştie ca începand 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. . In cadrul activităţilor 

organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni 

directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul 

acţiunilor turistice, elevii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 

realizarile sale. 

                 Grija fata de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de 

respectare a acestora trebuie sa fie dominantele acestui tip de activitati. Acestea le ofera destindere, 

incredere, recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a aptitudinilor. 

                 Activitatea educativă școlară si extrașcolară dezvoltă gândirea critică si stimulează implicarea 

tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumarii 

responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativă între componenta cognitivă si cea 

comportamentală. 

                  În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multă creativitate si 

sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg 
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,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. Excursia reprezintă finalitatea unei 

activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva 

evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural . 

              Serbările si festivitățile - marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de 

vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum și în 

atmosfera sărbătorească instalata cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, 

le oferă elevilor răsplata primită după munca, și de asemenea au un rol de motivare, mai puțin seminificativ.  

               Concursurile școlare - sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite 

arii curriculare având, în același timp, o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor, făcându-

le cunoscute toate posibilitățile pe care aceștia le au. Concursuri precum "Cangurul" sau Olimpiadele 

școlare pot oferi cea mai bună sursă de motivație, determinând elevii să studieze în profunzime si prin 

urmare să scoată rezultate mai bune la școală. Același efect îl pot avea concursurile organizate de către 

cadrele didactice în clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul de inițiativitate 

al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârșit exercițiile și va 

asimila mult mai ușor toate cunoștințele.  

                 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 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 . 

              Activitatile extracurriculare sunt apreciate  atât de către copii, cât și de factorii educaționali în 

măsura în care : 

     - valorifică si dezvoltă interesele si aptitudinile copiilor; 

      -organizează într-o manieră placută si  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, necodiționată, constituind un suport puternic pentru o activitate 

susținută; 

      -au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup; 

      -sunt caracterizare de optimism și umor; 

      -creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; 
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      -urmăresc lărgirea si adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; 

     - contribuie la dezvoltarea armonioasa a copiilor. 

      

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. 

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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STUDIU DE SPECIALITATE PRIVIND  

FORMAREA CRETIVITĂȚII ELEVILOR ÎN ȘCOALĂ 

Prof. Înv. Primar Popa Adriana 

Liceul Teoretic ”Anghel Saligny” Cernavoda 

 

 

Creativitatea este deseori privitș ca un proces misterios, ce caracterizează un număr restrâns 

de artiști și inventatori geniali în marile momente de inspirație. În fapt, noi toți suntem prezumtiv 

creativi. Ori de câte ori rezolvăm o problemă într-o manieră inedită sau descoperim o nouă utilitate 

a unui obiect banal este solicitată într-un grad mai mare sau mai mic capacitatea noastră creativă.  

Fiind o rezultantă a functionării optime a întregii personalități, creativitatea sintetizează 

factori multipli de natură: intelectuală, motivațională, emoțională și atitudinală.  

Creativitatea reprezintă capacitatea individului de a concepe și realiza produse cât mai 

diferite de cele existente. 

Nu fiecare fiinţă umană are, din punct de vedere ereditar, aceeaşi capacitate creativă. 

Coeficientul de inteligenţă joacă un rol important în acest proces. Dincolo de acest nivel 

determinant.  sunt factorii de personalitate: fluiditatea şi flexibilitatea gândirii, echilibrul afectiv, 

perseverenţa, originalitatea, capacitatea de a rezista spiritului gregar etc. Un alt factor determinant 

îl reprezintă nivelul şi varietatea cunoştinţelor, precum şi predominanta factorilor psihici non-

verbali care îşi au sediul în emisfera dreaptă a creierului. 

Dat fiind faptul că este o caracteristică atipică şi calitativă, nivelul de creativitate al unui elev 

nu poate fi determinat prin metode cantitative. Pentru evidenţierea lui trebuie utilizate teste 

specifice, experienţe, şi chestionare adecvate.      

În acelaşi timp, însă, nivelul de creativitate al unui copil nu este o constantă absolută, ci el 

poate creşte prin stimulare adecvată sau poate scădea prin neîntrebuinţare şi necultivare. 

Creativitatea poate şi trebuie să fie cultivată, atât în activităţile preşcolare, şcolare, cât şi în cele 

extra-şcolare. 

Aşa cum spuneam mai sus, deşi există anumite înclinaţii şi înzestrări înnăscute în fiecare 

dintre noi, creativitatea poate fi învăţată şi dezvoltată. Aceasta nu se poate realiza însă dacă 

sistemul pedagogic dominant este unul care accentuează conformismul şi reproducerea servilă a 

informaţiilor transmise de educator. 

 Este adevărat că stimularea creativităţii, a originalităţii şi a gândirii critice presupun o serie 

de riscuri pe care educatorul trebuie să şi le asume, conştient fiindcă rezultatul final merită un 
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asemenea preţ. Un educator incompetent, nesigur pe disciplina pe care o predă sau care are o slabă 

imagine de sine se va simţi în general ameninţat de manifestările de conformism, implicite 

comportamentului creativ şi va avea puţine şanse de a induce în copii o atitudine relaxată, absolut 

esenţială în creativitate. 

 De asemenea, o atitudine  rigidă, dominatoare, care exclude dialogul, întrebările şi în 

general interacţiunea va induce la elevi un sentiment de autoapărare şi va conduce la inhibarea 

capacităţilor lor creatoare. 

 Pe de altă parte, nici eliminarea oricăror standarde şi restricţii nu este benefică pentru 

stimularea şi cultivarea creativităţii, deoarece în asemenea condiţii copiii devin nesiguri şi 

şovăitori, temându-se tot timpul că riscă să încalce vreo regulă necunoscută. Trasarea precisă a 

limitelor şi explicarea raţiunii acestora va induce în mult mai mare măsură, în copii, o atmosferă 

deschisă şi stabilă emoţional, decât atitudinea exagerat de permisivă a educatorului. 

 Progresul creativităţii poate fi considerat efectiv numai atunci când trece patru etape:  

1. Etapa formativă presupune existenţa unor noi condiţii şi adaptarea la ele (pentru un pianist 

acesta ar însemna însuşirea clapelor, pentru un elev din clasa I însuşirea vocalelor şi consoanelor). 

2. Etapa normativă are drept scop integrarea fiecărui copil într-un grup (a nu se considera 

diferit, aparte) deoarece colegii exercită influenţă şi cineva poate fi complexat din cauza 

diferenţelor. 

3. Etapa interogativă în care elevul nu mai găseşte că e plăcut să fie ca altcineva. Asemănarea 

devine plictisitoare şi inutilă. Individul începe să aprecieze aceea ce deosebeşte de alţii şi ceea ce 

este particularitatea altora. El îşi dezvoltă un simţ al mândriei pentru unicitatea sa şi o încredere 

mai mare în eu-l său. 

4. Etapa transformaţională. În acest punct, individul realizează că pentru a evolua, trebuie să 

se schimbe şi schimbarea trebuie să fie majoră: “în viaţă şi în stilul de viaţă… pentru copil, elev”, 

aceasta e o perioadă de criză când doreşte să se debaraseze de ceea ce era plăcut şi comod. La 

această etapă individul îşi face drum înainte sau regresează literalmente. Este vorba de o 

“transformare”. 

Acţiunile de stimulare a creativităţii urmăresc să determine productivitatea acestor capacităţi 

umane. 

Ridicarea potenţialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic 

(pentru aceasta sunt necesare cunoştinţe multilaterale; eficienţa de muncă şi o bună pregătire).  



 
 

” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                                  NR.4 - FEBRUARIE 2020 

15 
 

Profesorii care doresc să stimuleze capacităţile creatoare ale elevilor lor trebuie să fie 

prietenoşi, apropiaţi de aceştia, să manifeste interes faţă de preocupările învăţăceilor lor. S-a 

observat că există mai puţină creativitate în clasele în care predarea este foarte formală şi unde 

pentru a păstra controlul asupra elevilor, profesorul apela la numirea acestora pentru a da 

răspunsuri. Aşadar, un elev va fi cu atât mai creator în comportament şi liberat de anxietate, cu cât 

el se simte sprijinit de profesori, cu cât are cunoştinţe şi deprinderi fundamentale, cu cât are cel 

puţin o inteligenţă medie şi cu cât are sentimentul că i se îngăduie să încerce idei noi. 

Este știut faptul că, în general, copiii sunt creativi, prezentând o bogată imaginație, învățând 

prin explorare, risc, manipulare, testare și modificare. Însă. odata ce intră în școală, gândirea lor 

divergentă se transforma insidios în contrariul ei și anume într-o gândire de tip convergent. Acest 

tip de gândire orientează demersurile rezolutive spre un mod unic de rezolvare a unei probleme.  

Cum ar putea profesorii să promoveze o gândire de tip creativ?  Înainte de toate, 

conștientizând faptul că acest lucru este realizabil. Profesorul este într-o poziție cheie în ceea ce 

privește facilitarea comportamentului creativ al elevilor. Astfel, profesorul poate încuraja sau, 

dimpotrivă, descuraja manifestările creative prin acceptarea sau respingerea a ceea ce este neuzual 

sau  imaginativ.  

Modalități prin care profesorul poate stimula creativitatea în clasă : 

• aceptarea și încurajarea gândirii de tip divergent ; 

Exemple: Pe parcursul discuțiilor din clasă, profesorul poate formula întrebari de genul: "Poate 

cineva să sugereze un alt mod de-a întelege această întrebare?" 

Recompensarea încercarilor de-a găsi soluții inedite, chiar dacă produsul final nu e unul perfect 

sau expectat de către profesor. 

• tolerarea opiniilor nonconformiste ; 

Exemple: a solicita elevilor să-și argumenteze opiniile divergente. 

Asigurați-vă dacă elevii nonconformiști au acces egal la privilegiile și recompensele pe care le 

acordati celorlalți. 

• încurajarea elevilor să aibă încredere în propriile lor judecăți; 

Când elevii pun o întrebare e important să fie luat în calcul și faptul că ei pot răspunde, reformula 

sau clarifica întrebările pe care le formulează. În consecință, trebuie facilitate astfel de activități.  

• sublinierea faptului că oricine este capabil să realizeze activități creative într-o anumită 

formă ; 

Evitați descrierea marilor artiști sau inventatori prin trăsături specifice unor supraoameni. 

Recunoașteți și apreciați eforturile creative ale fiecărei activități a elevilor.  
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Sugestii privind modul în care profesorul poate dezvolta în clasă o atmosferă care să faciliteze 

creativitatea: 

• încurajarea elevilor să gândească, să descopere fără a fi amenințați cu evaluarea imediată. 

Evaluarea continua, îndeosebi în timpul învățării inițiale îi determină pe elevi să aibă teama de 

utilizare a unor modalități creative de învățare. E importantă acceptarea erorilor pe care le 

recunosc ca parte a procesului creativ. 

• încurajarea curiozității, explorării, experimentării, punerii de întrebări, testării și 

dezvoltării talentelor creative. Elevii trebuie învățați să exploreze, să vizualizeze o problemă, să 

inventeze sau să modifice unele din procedurile învățate, să asculte și să argumenteze, să-și 

definească scopurile și să coopereze în echipă.  

• recompensarea exprimării unor idei noi sau a unor acțiuni creative;  

• neimpunerea propriei soluții în rezolvarea unor probleme;  

• provocarea elevilor cu idei incongruente și paradoxuri aparente; 

• oferirea de evaluări deschise, idei controversate care să-i provoace să găsească și să-și 

pună probleme; 

• încurajarea elevilor să-și noteze ideile proprii, tinând anumite jurnale, caiete de notițe. 

Profesorii care aplică aceste principii renunță la a oferi doar un flux permanent de cunoștințe. Ei 

devin astfel un mediator între copil și realitate și nu doar o sursa directă a furnizării de informație. 

Astfel cercetările au arătat că acești profesori, în timpul orelor, frecvent: 

- alocă o cantitate mai mare din timp adresării de întrebari comparativ cu media 

profesorilor ; 

- refuză să răspundă imediat unor întrebări reflectându-le în replici de forma: "Dar tu ce 

crezi?", "Cum vezi tu lucrurile?".  

- adresează întrebări cu caracter divergent de genul: " Ce s-ar întâmpla dacă .", "Ce te face 

să crezi aceasta?".  

- nu oferă un feedback evaluativ imediat, ci acceptă și manifestă interes pentru răspunsurile 

paradoxale.  

Rezultatul acestor strategii proprii este că elevii înșiși vor tinde să-și pună probleme, să descopere 

noi probleme și să problematizeze asupra unor lucruri acceptate ca adevărate.  
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ROLUL BASMELOR ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI 
STUDIU DE SPECIALITATE 

 prof. înv. primar MARINESCU LUCREȚIA 
                                    LICEUL TEORETIC “ A. SALIGNY”, CERNAVODA 

  

Dintre creaţiile literare în proză, basmele  au rămas de-a lungul veacurilor operele cele mai 

îndrăgite de copii, începând din primii ani ai copilăriei şi până aproape de adolescenţă.Valoarea 

instructiv-educativă a acestora  este deosebită. Ele aduc o preţioasă contribuţie la dezvoltarea 

proceselor de cunoaştere, a proceselor afective, la formarea trăsăturilor de voinţă şi caracter, la 

formarea personalităţii copiilor. Exprimând înţelepciunea şi năzuinţele poporului, necazurile şi 

bucuriile sale, lupta cu forţele naturii, relaţiile dintre oameni, basmele îi ajută pe copii să înţeleagă 

complexitatea aspectelor vieţii. Basmul reprezintă o oglindire a vieţii în moduri fabuloase.[1] 

Înţelegând conflictul dintre cele două forţe care apar în basm, cititorii îşi formează reprezentări şi 

noţiuni despre dreptate, cinste, curaj, vitejie, hotărâre, perseverenţă, hărnicie. Ascultând basmele, 

copii sunt de partea dreptăţii, adevărului, binelui şi detestă nedreptatea, lăcomia, îngânfarea, 

răutatea şi minciuna. 

Basmul este preţios şi pentru că pune într-o lumină vie ce e bine şi ce e rău, ajutându-l pe 

copil să-şi însuşească aceste reprezentări morale. Lectura basmelor prezintă o deosebită importanţă 

educativă şi prin reliefarea calităţilor eroilor, care constituie pentru copii modele demne de urmat. 

Din faptele eroului pozitiv ei învaţă să fie curajoşi , perseverenţi şi hotărâţi, modeşti şi harnici, 

cinstiţi şi drepţi, prieteni adevăraţi. 

Basmele sunt şi puternice mijloace de dezvoltare a atenţiei şi a memoriei. Ascultând sau 

citind basmele, copiii îşi exersează atenţia urmărind cu încordare peripeţiile narate. Basmul este 

valoros atât pentru educarea artistică a copiilor cât şi pentru dezvoltarea limbajului. Alături de 

conţinutul de idei, copilul sesizează şi expresiile poetice pe care şi le însuşeşte îmbogăţindu-şi 

astfel vocabularul cu cuvinte şi expresii noi. Citind basmele, copiii întâlnesc mereu expresii care 

le sunt cunoscute şi se bucură atunci când le ştiu. Ei memorează expresiile cu care încep şi se 

încheie poveştile, precum şi acelea care se repetă, astfel expresiile proprii limbii poporului intră în 

limbajul lor. 

Basmul este un minunat mijloc de educare a gustului pentru frumos, prilejuind copilului 

puternice emoţii estetice.Literatura constituie o sursă inepuizabilă de exemple frumoase de 

comportare oglindite în mici antiteze între personaje, ne oferă consecințele neascultării sau 

ascultării, vredniciei sau lenei, cinstei sau necinstei, adevărului sau minciunii, ne prezintă trăsături 
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pozitive ale unor eroi: vitejia, curajul, înțelepciunea, stăpânirea de sine, devotamentul, prietenia 

sinceră, dar și trăsături nedemne, condamnabile ale unor personaje: viclenia, zgârcenia, lăcomia, 

șiretenia, îngâmfarea.Copiii trăiesc cu intensitate alaturi de eroii îndrăgiți ai operelor literare, se 

bucura când aceștia depășesc obstacolele ivite în cale și se întristează când aceștia au de suferit. 

Basmul demonstrează că omul de soi se vădește sub orice strai[2]. Este de necrezut cu câta sete și 

afecțiune privesc copiii morala ascunsă în haina basmului, îi vezi triști și disperați când eroul sau 

eroina povestirii relatate sunt în impas și îndură suferințe, apoi strigă de bucurie când vine întorsura 

fericită și personajele iubite sunt salvate.În călătoriile provocate de imaginarul din basme și 

povești, copilul se simte fericit, participa afectiv și este alături de eroii pe care îi însoțește și la bine 

și la rau imitându-i mai târziu în activitatea lor.   Conținutul povestilor și basmelor îl transpune pe 

copil într-o lume mirifică, îi cultivă fantezia și visarea. Ele au încântat întotdeauna copilăria tuturor 

generațiilor și, totodată, acestea constituie un mijloc important care contribuie la lărgirea 

orizontului copilului.Literatura își găsește un larg auditoriu în rândul tinerilor tocmai pentru că 

apelează la afectivitatea lor, aceasta contribuie la cunoașterea prin intermediul imaginii artistice a 

lumii înconjuratoare, lărgirea sferei de reprezentări despre cele petrecute anterior dar și la formarea 

unei atitudini corespunzătoare. 

Copilul este creatorul propriilor imagini, povestitorul fiind cel ce le sugerează verbal. 

Efortul copilului de a-și imagina și întelege nu poate fi conceput în afara unei gimnastici intense a 

memoriei, a gândirii, a voinței și a limbajului. Pătrunzând într-o lume nouă pe care n-o cunoaște, 

copilul încearcă să și-o imagineze și să judece după propriile idei faptele prezentate. 

CONCLUZII: 

Basmele au o mare forță de atracție, ele au fermecat copilaria tuturor generațiilor, i-au 

alimentat elanurile, imaginația deschizându-i astfel căi de acces către nenumăratele taine ale 

Universului. Este știută marea lor valoare instructiv-educativă și formativă; aceasta în primul rând 

pentru că basmele sunt tablouri ale vieții, reflectând în ele problemele majore ale existenței: 

nașterea, căsătoria, calitatea fizică și morală a copiilor, a părinților buni sau vitregi, ridicarea prin 

merite a tânărului sărac, originea bogăției și a sărăciei, valoarea conduitei morale, aspirația și 

posibilitatea omului de a birui boala și moartea, spațiul și timpul, de a supune forțele ostile ale 

naturii, de a-și face viața mai usoară și mai frumoasă. 

Valoarea educativă a basmului constă în reliefarea unor calități morale cu care sunt 

înzestrate personajele pozitive: curaj și vitejie, hotărâre și perseverență în îndeplinirea țelului, spirit 

de sacrificiu, prietenie și umanism, respectarea cuvântului dat și îndeplinirea angajamentului luat, 
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dârzenie și tărie în înfrângerea piedicilor și greutăților.Copiii trec prin stări emotive diferite, de la 

teama pentru răul care ar putea s-o piardă pe eroina îndrăgită, la bucuria că a scăpat cu bine din 

toate încercările pricinuite de personajele negative. Bunătatea, cinstea, curățenia sufletească, 

mărinimia sunt răsplatite totdeauna, poate mai târziu, dar nu niciodată. Basmul îi incintă pe copii 

și datorită frumoaselor imagini vizuale construite prin comparații cu elemente concrete pe care 

copiii le rețin. 

 BIBLIOGRAFIE: 

Ion Creangă, Poveşti. Povestiri. Amintiri, Editura Casa Editorială Muntenia, Bucureşti, 2001 

G Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent,Editura Minerva, București 

1988 
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STUDIU 

 

PARTENERIATUL EDUCATIV ŞCOALĂ –FAMILIE 

-UN SUCCES AL PROCESULUI EDUCAŢIONAL 

Prof. inv. Primar Țăranu Ioana 

 

 

Îmbunătăţirea relaţiei şcoală-familie-comunitate este un obiectiv prioritar la nivelul învăţământului 

românesc. În condiţiile în care şcoala reprezintă factorul principal al educaţiei tinerei generaţii, dar nu 

suficient, educaţia de tip familial devine necesară cu atât mai mult cu cât bazele formării personalităţii se 

pun în mediul familial. Familia se poate constitui într-un factor de risc sau în unul de protecţie în funcţie de 

abilităţile pe care le dezvoltă, climatul educaţional şi afectiv existent la nivel familial. Acordul familiei cu 

şcoala înseamnă găsirea în comun a unei soluţii care să corespundă atât intereselor copilului şi familiei cât 

şi şcolii şi societăţii. Modul în care sunt prezentate, comentate, argumentate informaţiile de către părinţi, 

influenţează opiniile şi atitudinile copiilor. 

În societatea modernă familiile se confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie crescută pentru 

obţinerea atenţiei din partea copiilor, precum şi cu poveri economice, care fortează tot mai mulţi părinţi să 

lucreze multe ore peste program şi limitează serios timpul pe care aceştia îl petrec cu copiii lor. Familiile 

trimit copiii la şcoală, acolo unde speră ca ei să-şi dobândească instrumentele necesare pentru a reuşi în 

viaţă. Şcolile preiau copiii şi-i trimit înapoi în familiile lor, acolo unde presupun că le va fi furnizat sprijinul 

de care aceştia au nevoie pentru a creşte şi a învăţa. Termenul de „parteneriat şcoală-familie” este folosit 

pentru a sublinia faptul că şcolile, familiile şi comunităţile împart responsabilităţile care vizează copiii, prin 

suprapunerea sferelor de influenţă. Şcolile trebuie să răspundă nevoilor părinţilor şi să le ofere acestora 

sprijinul necesar pentru ca ei să se poată implica în procesul de învăţare al copilului. În acelaţi timp, părinţii 

trebuie să încetinească ritmul vieţii cotidiene, acordând mai multã importanţă educaţiei copiilor. 

Modelele de conduită oferite de părinţi – pe care tinerii le preiau prin imitaţie şi învăţare – precum 

şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o 

influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a 

 modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este recunoscut faptul că 

strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare 

măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale tinerilor, comportamentul lor 

sociomoral. Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă a realităţii în existenţa 

activităţii comune familie – şcoală. Cercetările arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al 
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familiei, când părinţii sunt parteneri în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o 

mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar şi scăderea fenomenului delincvenţei. 

Părinţii au aşteptările lor privind activitatea cadrelor didactice. Iată câteva dintre ele: să fie sensibili 

la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi 

copiii; să manifeste entuziasm în educarea copiilor; să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; să 

întărească discipina copiilor; să comunice des şi deschis cu părinţii; să ofere recomandări privitoare la 

modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. 

De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: să creeze copiilor 

oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică); să susţină scopurile, regulile şi 

politica şcolii; să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viață, să-și accepte 

responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu, să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între 

activitățile școlare și cele extrașcolare, să-i învețe pe copii autodisciplina și respectul pentru cei din jur, să-

i încurajeze pe copii să fie cât mai buni ( să seautodepăşească) şi să-şi stabileacă scopuri realiste; să 

comunice des şi deschis cu cadrele didactice (fără a jigni sau a critica competenţa profesională a acestora). 

Oricare ar fi aşteptările, esenţială este încrederea. Părinţii trebuie să aibă încredere în cadrele didactice, dar 

şi să aibă grijă să nu proiecteze asupra copiilor propriile amintiri neplăcute pe care le-ar putea avea din 

perioada şcolii. Ei trebuie să le recunoască cadrelor didactice un profesionalism pe care ei nu îl au, 

pedagogia fiind o adevărată meserie, nu doar o simplă ocupaţie. În relaţia şcoală- familie pot apărea 

dificultăţi de ordin comportamental sau de ordin material (se cere un surplus de efort din punct de vedere 

material sau de timp). Aceste dificultăţi pot apărea din părerile diferite privind responsabilitatea statului şi 

a familiei cu referire la educaţia copiilor, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, 

participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală, dar şi randamentul pedagogic al cadrelor 

didactice sau lipsa de timp a părinţilor. Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca 

părinţii să ia legătura cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când 

copiii se confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii 

(serbări, festivităţi, concursuri, spectacole), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea 

educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter 

educativ realizate pentru părinţi. Pentru a facilita comunicarea între şcoală şi familie, cadrul didactic poate 

să comunice cu părinţii prin e-mail, în cazul în carea aceştia dispun de un calculator conectat la internet, să 

efectueze vizite la domiciliul elevilor, să realizeze întâlniri după cursuri ori de câte ori se impune acest 

lucru, la o oră agreată de părinţi. 

O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă faptul că unele familii se simt neglijate 

sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar intimidate de cadrul didactic. Una din cauze este 

educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. În această situaţie, cadrele didactice 
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trebuie să înţeleagă nivelul de disponibilitate existent pentru implicarea părinţilor în activităţile şcolare, dar 

şi să-şi adapteze strategiile pentru a contribui la realizarea unui parteneriat reuşit între şcoală şi familie. 

Iată şi câteva acţiuni concrete pe care părinţii, şcoala şi comunităţile le pot întreprinde pentru a-i ajuta pe 

copii să înveţe: să elaboreze un program zilnic pentru teme, într-un loc liniştit de studiu, fără TV, radio, 

telefon sau calculator; să citească împreună cu copilul, să-l ducă pe acesta la bibliotecă şi să-l ajute să-şi 

aleagă cărţile potrivite; să folosească televizorul cu înţelepciune, stabilind anumite ore pentru privit la TV 

şi să selecteze programele pe care să le urmărească, discutând apoi subiectele respective; să păstreze 

legătura cu școala;să-i laude pe copii, să le aprecieze efortul, să-i încurajeze să persevereze; să le vorbească 

adolescenților și să le cunoască prietenii și locurile în care își petrec timpul liber; să-i sprijine în activitățile 

extracurriculare; să-i implice în activităţile familiei. Copiii şi părinţii pot învăţa multe unii de la alţii doar 

printr-o simplă acţiune de comunicare. Aduţii ar trebui să le prezinte deschis acestora valorile lor. Discutând 

despre importanţa unora, precum: onestitatea, încrederea de sine, responsabilitatea, părinţii îşi ajută copiii 

să decidă singuri şi să adopte cele mai bune soluţii.    Şcolile ar trebui: 

1. să încurajeze familiile şi profesorii să stabilească acorduri de învăţare, definind scopurile, 

expectaţiile şi responsabilităţile împărtăşite ale şcolilor şi părinţilor, ca parteneri egali la succesul elevilor; 

2. să instruiască pe cei din conducerea şcolii: directori, cadre didactice şi alţi membri din 

conducerea şcolii, precum şi părinţi, în scopul de a-i ajuta pe toţi colaboratorii să obţină abilităţile 

necesare; 

3. să ofere teme, care să-i atragă pe părinţi; 

4. să existe programul de lucru din şcoală: rămânând deschise după-amiază, seara şi la sfârşitul 

săptămânii, şcolile permit elevilor şi familiilor să se angajeze în activităţi de învãăţare şi recreative, 

oferind programe de educaţie a adulţilor şi de instruire a părinţilor; 

5. să acorde părinţilor dreptul de a decide: şcolile pot prezenta opţiuni, pentru ca părinţii să se angajeze 

individual sau colectiv în luarea de decizii referitoare la scopurile şi standardele copiilor şi cele ale 

instituţiei de învăţământ; 

6. să creeze un centru de resurse pentru părinţi, desemnând o zonă în şcoală unde să invite părinţii să 

împărtăşească experienţele celorlalţi şi să lucreze cu profesorii şi conducerea şcolii în activităţile specifice 

instituţiei respective de învăţământ. 

Principiile fundamentale ale colaborării familie-şcoală sunt: copiii să se implice ca participanţi 

activi în interacţiunile familie-şcoală, centrate pe învăţare; să ofere tuturor părinţilor oportunităţi de a 

participa activ la experienţele educaţionale ale copiilor, chiar dacă vin sau nu la şcoală; colaborarea familie-

şcoală să fie folositoare pentru rezolvarea problemelor dificile şi drept cadru de sărbătorire a realizărilor, a 

performanţelor deosebite; relaţia dintre cele două instituţii atât de importante să constituie fundamentul 

restructurării educaţionale şi a reînnoirii comunităţii; eficienţa profesională a cadrelor didactice şi a 

întregului personal al şcolii să fie maximizată prin dezvoltatea unor abilităţi concrete, esenţiale conexiunii 

cu părinţii şi comunitatea. 
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În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul 

în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie ce 

are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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Importanta poveştilor lui Ion Creangă în învăţământul 

preşcolar 

                                                           Prof. Înv. Preşcolar: Catana Niculina-Nicoleta 

                                                   G.P.N. ,,Dumbrava Minunată” , Draganeşti-Olt 

 

,,Oricât de simple şi uşoare ar părea aceste 

poveşti, ele, nasc, fără îndoială,între copii dorinţa de 

  a fi asemănători cu cei buni, care ajung fericiţi, în 

acelaşi timp se naşte în sufletul lor teama faţă de 

nenorocirile ce li s-ar putea întâmpla dacă i-ar 

urma pe cei răi” 

                                                                                                                                             Charles Perrault 

Poveştile  au încântat întotdeauna copilăria tuturor generaţiilor. Acestea constituie un mijloc 

important care contribuie la lărgirea orizontului copilului, mai ales când acestea sunt cele scrise de Ion 

Creangă, scriitorul care prin opera lui a reuşit să încânte generaţii şi generaţii de copii.Poveştile  scot în 

evidentă trăsăturile personajelor, dându-i copilului posibilitatea să înveţe să deosebească frumosul de urât, 

binele de rău şi să urmeze exemplul personajelor pozitive. Vârsta preşcolara este cea mai propice pentru a 

obişnui copilul cu cărţile, a-i deschide apetitul pentru ele, a-i stimula şi dezvolta imaginaţia, vocabularul, 

gândirea, spontaneitatea, creativitatea . 

  Poveştile lui Creangă au un caracter realist, fantasticul fiind puternic individualizat şi umanizat, 

tocmai de aceea copiii ascultă cu placere Capra cu trei iezi , Punguţa cu doi bani, Ursul păcălit de vulpe, 

Fata babei şi fata moşneagului.  Adevaratele comori ale sufletului , poveştile menţin o adeziune afectiva 

faţa de tot ce e mai frumos, mai curat, mirific şi inedit din această lume a copilariei. Fantezia cunoaşterii 

resimţita încă de la fragede vârste, se contureaza treptat, pe masură ce copilul dobândeşte noi şi noi 

experienţe de învaţare, le transfigurează în comportamente de înalta ţinută morală şi estetică. Cultivarea 

gustului pentru frumos, pentru estetic, are loc la aceasta vârsta printr-un amplu proces de inserţie în lumea 

fabulosului . 

Modul fantastic al poveştii este modul în care copilul descoperă lumea, modul accesibil mentalitaţii 

lui. Copilul începe să privească lumea cu ochii omului primitiv, pentru care explicaţia fantastică a 

fenomenelor naturii, vieţii şi societăţii e cea mai accesibilă. Copilul moşteneşte setea  de fantastic a primilor 
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oameni, iar povestea îi ofera încorporate, primele elemente cu ajutorul carora îşi va face o imagine a ceea 

ce se cheama lumea oamenilor.  

Ascultând poveştile  lui Creangă, copilul se transpune în acea lume frumoasă şi fabuloasă , traieşte 

la maxim fiecare moment identificându-se cu personajul. Pe de-o parte, copilul ramâne în universul  său 

liliputan, pe de altă parte, datorită miraculosului din basm, se vede mare şi învingător  într-un timp 

condensat care nu mai ţine de timpul diurn în care vieţuieste. Chiar dacă în curând copilul va depaşi faza în 

care credea că povestea îi înfaţisa adevarul, ea va ramâne mereu ca parte integrantă a copilăriei. Copilul 

ramâne fidel poveştilor îndrăgite, iar, când credinţa în miraculosul lor se destramă,  se desparte de ele cu 

nostalgie.                             

Multi pedagogi s-au întrebat dacă într-o epocă în care cuceririle ştiinţei depăşesc cu mult visurile 

milenare ale omenirii mai are rost să li se citeasca poveşti copiilor. Ce efect mai poate avea "covorul 

fermecat" asupra imaginaţiei copilului care cunoaşte avionul? Ce dimensiuni va mai atinge mirarea lui, 

urmarindu-l pe erou în peregrinările sale pe fundul mărilor, când copilul a aflat de existenţa submarinului? 

Ce efect ar mai avea asupra lui oglinda fermecată , când cunoaşte televizorul? 

Cu toată invazia tehnologiei moderne, povestea ramâne în inimile celor mici. Înşişi marii  

povestitori şi-au dat seama de potenţele educative  ale acesteia. Charles Perrault afirma în prefaţa volumului 

său de basme (1695) că cei aflaţi la o vârsta fragedă nu au limpezite noţiunile de bine şi rău, de aceea este 

nevoie în copilarie de haina plină de vraja şi de mister a poveştii şi a basmului. Ele stârnesc dorinţa copiilor 

de a se asemui cu cei buni şi totodata teama de nenorocirile în care cad cei răi ,din cauza rautaţii lor .         

Creangă era un rafinat bijutier, cu scris subţire şi elegant şi cu fraze şlefuite prin repetate reveniri 

asupra fiecărui cuvânt. Dacă citim poveştile lui Creangă în ordinea în care au fost scrise, devine surprinzător 

de limpede ce strânsă legătură este între viaţa scriitorului şi opera sa literară care îi oglindeşte cu mare 

fidelitate gândurile, preocupările, năzuinţele şi nedumeririle.  

Toate scrierile sale sunt educative. Deci, Creangă nu a fost doar un mare scriitor, ci a fost un mare 

educator, un educator pentru popor. Lecţia morală şi atenţia scriitorului cade asupra omului şi manifestărilor 

lui. Omul stă în centrul operei lui Creangă, alcătuind măsura tuturor lucrurilor, cu inteligenţa lui, cu munca 

lui, cu virtuţile lui. Omul înţelept şi activ constituie idealul uman al scriitorului. Scrierile lui Creangă nu au 

fost de la început preţuite aşa cum s-ar fi cuvenit. Poveştile devin cu timpul cunoscute şi apreciate, chiar 

iubite şi adorate de foarte mulţi.  
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  Poveştile  dezvoltă personalitatea preşcolarilor . Factorul principal în dezvoltarea personalităţii 

copilului preşcolar îl reprezintă cadrul didactic, care poate dezvolta încă de la vârstă preşcolară dragostea 

lui pentru literatură. Poveştile lui Ion Creangă contribuie cu precădere la dezvoltarea  limbajului şi a 

comunicării orale, precum şi la modelarea personalităţii. 

            „A fost odată ca niciodată…”, aşa încep toate poveştile. Preşcolarii sunt fiinţe mici şi gingaşe,cu 

suflet bun şi minte ascuţită. Cu toţii pornesc într-o lungă călătorie de iniţiere în viaţă, având ca 

îndrumători Feţi-Frumoşi dârji şi neînfricaţi şi Ilene Cosânzene cu chip frumos şi suflet bun. Asemenea 

discipolilor, tinerele vlăstare vor să devină oameni buni şi harnici, curajoşi şi de încredere. Vârsta 

preşcolarităţii le oferă cadrul adecvat pentru iniţierea în societate, căci acum este perioada în care copiii 

descoperă cele mai multe personaje din basme şi poveşti pe care doresc să le copieze. Căci literatura,după 

cum menţionează Bianca Bratu, este cea care oferă prilejul copilului de a realiza o binevenită dedublare a 

sa atunci când se recunoaşte în altul .Înainte de a putea înţelege că eul său se află necesarmente în contact 

cu alte euri, el îşi află un alter ego multiplicat în fiecare personaj cu care simpatizează: copil, zână, prinţ, 

iepure, gândăcel, etc.” 

În grădiniţă, poveştile şi povestirile reprezintă suportul principal al formării caracterelor. Nu este 

lipsită de importanţă nici informaţia despre lumea de altădată pe care o transmit basmele şi poveştile. 

Acestea constituie de multe ori un mijloc plăcut de însuşire a cunoştinţelor despre natură şi om şi un 

procedeu eficient de îmbogăţire a limbajului preşcolarilor. Poveştile reprezintă un instrument important în 

educarea estetică, frumosul din literatură contribuind la dezvoltarea gustului estetic al copiilor. 

Pentru formarea şi informarea preşcolarilor am apelat deseori la poveşti  din literatura naţională şi 

universală. Mijlocul de insuflare la preşcolari a dragostei pentru literatură, dar şi pentru informarea copiilor 

despre aspecte din mediul înconjurător şi formarea de priceperi şi deprinderi este povestirea.    

            Poveştile şi povestirile au un rol important în dezvoltarea limbajului sub aspect gramatical, fonetic 

şi lexical. Ascultând poveşti ,copiii descoperă expresii şi cuvinte noi, pe care şi le însuşesc. Pronunţă, de 

asemenea, sunete, utilizează vorbirea dialogată, povestesc şi repovestesc. Plecând de la poveşti, 

educatoarele desfăşoară o serie de jocuri exerciţiu cu scopul pronunţării corecte a sunetelor, pentru 

exersarea vorbirii dialogate sau pentru dezvoltarea unei exprimări orale corecte. Jocurile Oglinda 

fermecată, Căsuţa poveştilor sau În lumea poveştilor verifică însuşirea corectă conţinutului unor poveşti, 

dar oferă şi prilejul vorbirii dialogate, posibilitatea de-a formula propoziţii corecte gramatical, utilizarea 

sinonimiei, antonimiei, omonimiei,etc. 

  Domeniul Om şi societate are ca obiective de referinţă cunoaşterea şi respectarea de către preşcolari 

a normelor necesare integrării în viaţa socială, respectarea regulilor de securitate personală, manifestarea 

unor relaţii de prietenie, toleranţă, armonie cu colegii, adaptarea comportamentului propriu la cerinţele 

grupului în care trăieşte, descrierea şi identificarea elementelor locale specifice ţării noastre şi a zonei în 

care locuiesc.  Poveştile şi povestirile au un rol important în realizarea acestor obiective. Ascultând 



 
 

” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                                  NR.4 - FEBRUARIE 2020 

27 
 

poveşti preşcolarii cunosc şi îşî însuşesc noţiuni, convingeri şi sentimente morale, se raportează la 

personajele pozitive şi dezaprobă comportamente negative. Astfel, pentru ca preşcolarii să înţeleagă ce 

înseamnă bunătatea, prietenia, hărnicia şi pentru a urî răutatea, duşmănia, lenea, le-am povestit basme 

precum Fata babei şi fata moşneagului de I.Creangă şi îi determină pe copii să spună adevărul şi să urască 

minciuna. Neascultarea părinţilor, încăpăţânarea şi consecinţele acestora sunt reliefate de povestea Capra 

cu trei iezi de I.Creangă. Păţaniile personajelor i-au convins pe copii că trebuie să asculte sfatul părinţilor, 

că nu este bună încăpăţânarea şi trebuie să se adapteze la regulile impuse de societate. Educarea dragostei 

faţă de muncă a fost posibilă şi prin prezentarea unor poveşti precum Povestea unui om leneş, din cuprinsul 

cărora preşcolarii au înţeles importanţa şi utilitatea muncii în viaţa oamenilor. 

          Poveştile şi povestirile sunt bogate în exemple morale ce ajută la formarea personalităţii micilor 

ascultători. De aceea este importantă lectura nu numai pentru copii ci şi pentru adulţi! 

          Împreună cu frumosul din artă, frumosul din literatură contribuie la formarea gustului estetic. Prin 

valorificarea capodoperelor literaturii, educatoarele pot forma la copii sentimente şi convingeri estetice. 

Expresivitatea dialogurilor din operele lui Creangă trezesc dragostea şi interesul pentru lectură. 

           Lumea copilăriei este o lume de poveste lungă şi frumoasă. Ioan Slavici, subliniind importanţa 

poveştilor, preciza: ,,povestea a fost fondul plăcerilor mele din copilărie-poveştile erau darurile ce mi se 

prezentau pentru purtarea cea bună.’’ Să nu încetăm şi noi, educatoarele, să le oferim copiilor astfel de 

plăceri spre a fi sigure că vom modela caractere nobile, asemenea eroilor buni şi curajoşi din poveşti. 
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PARTENERIATUL ŞCOALĂ AGENT ECONOMIC. EXEMPLE DE BUNĂ 

PRACTICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

 

Autor, DEHELEAN MARIANA CRINA 

Şcoala: colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalau 

 

 
Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 

copilului la nivelul procesului educativ. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni 

educative între factorii educaţionali. Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul 

educaţional  propriu-zis. El se referă la proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii, 

influenţe şi agenţi educaţionali. 

Parteneriatul educaţional se realizează între: 

• instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate; 

• agenţii educaţionali: copii, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuţi etc.); 

• membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului 

(medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei etc.); 

 

Parteneriatul educaţional se adresează în principal părinţilor şi profesorilor, şi se referă la a 

acţiona în acelaşi sens. Ceea ce hotărăşte familia, trebuie să fie în acord cu măsurile şcolare, şi 

ceea ce face un părinte, să nu fie negat de celălalt. Se ştie că educaţia, ca acţiune socială organizată, 

presupune mai mulţi factori: familia, şcoala şi comunitatea. Democratizarea educaţiei face 

necesară deplasarea centrului de interes de pe cunoştinţe impuse - pe obiective, de pe programe 

abstracte - pe nevoile curente ale elevului, astfel încât acesta să fie centrul de interes al tuturor. 

 În privinţa  comunităţii, încercând să-i dăm o definiţie, am putea spune că este: 

• spaţiu în care oamenii conlucrează pentru a identifica nevoile comune şi valorile pe care 

le preţuiesc; 

• spaţiu al interacţiunilor sociale bazate pe nevoi, interese şi aspiraţii comune; 

• spaţiu în care membrii au încredere unii în alţii şi conlucrează la rezolvarea problemelor 

comune; 

• spaţiu în  care există consens axiologic al membrilor (respect civic, respect etnic, 

cooperare etc.) 

Comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual şi geografic de dezvoltare al elevului. Prin 

caracteristicile ei, poate susţine interesele şcolii.  Fiecare şcoală devine ,,o comunitate a celor ce 

învaţă”, în condiţiile propriului său plan de îmbunătăţire continuă a predării, învăţării şi 

disciplinei. Toţi elevii săi se străduiesc şi fac progrese în direcţia atingerii standardelor dorite, fiind 

ajutaţi de părinţi, cadre didactice şi alţi parteneri implicaţi. Şcolile şi comunitatea îmbunătăţesc 

instrucţia, evaluarea, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, implicarea părinţilor şi a 

oamenilor de afaceri, astfel încât fiecare aspect al educaţiei funcţionează ca parte a unui sistem, 

care sprijină toţi elevii pentru a-şi atinge obiectivele. 
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Formarea profesională reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici prin care se asigură pregătirea 

necesară dobândirii competenţelor profesionale minime pentru obţinerea unui loc de muncă sau 

dezvoltării de noi competenţe.  

Sistemul de educaţie se bazează în primul rând pe dezvoltarea în rândul tinerilor a anumitor 

competenţe. Unele din ele sunt căutate pe piaţă muncii, altele din păcate nu au nici o aplicabilitate 

practică nici pe piaţă muncii şi nici în viaţă noatră cotidiană.  

Unul din lucrurile care ne caracterizează poate cel mai mult este adaptabilitatea. Când vorbim de 

afaceri, abilitatea de a ne adapta pieţei în schimbare este esenţială. Mai mult decât atât, abilitatea 

de a prevede schimbarea şi de a reacţiona rapid este importantă.  

Cu cât suntem mai capabili de adaptare, cu atât suntem mai puţin vulnerabili.  

Adaptabilitatea se educă. Educarea presupune schimbare. Schimbarea presupune ieşirea din zona 

de confort şi expunere. Mare parte dintre noi evităm expunerea fiindcă asta ne face vulnerabili.  

Schimbarea pare să fie o constanţa a fiecărei afaceri. Angajatorii doresc angajaţi versatili, care pot 

face faţă situaţiilor noi, oricare ar fi acestea. Vor angajaţi care pot gestiona urgenţe sau situaţii de 

criză şi să rezolve problemele în mod creativ. Supervizorii sunt mai înclinaţi spre a promova 

angajaţi care îşi pot ajusta atitudinea şi comportamentul la job, într-un mod eficient venind cu idei 

noi.  

Răspunzând cerinţelor sociale şi comunitare, şcoală trebuie să orienteze întregul sau demers asupra 

elevilor, care trebuie să devină centrul de interes al oricărui parteneriat practicat în domeniul 

educaţiei şcolare. Transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional, 

poate conduce în mod gradual la creşterea prestigiului şcolii în comunitate şi la sensibilizarea şi 

mobilizarea partenerilor potenţiali ai unităţilor de învăţământ. Pentru aceasta trebuie adoptate 

unele măsuri generale ca: formarea personalului din învăţământ în sensul comunicării, cooperării, 

parteneriatelor; promovarea unui cadru legislativ care să incurajeje iniţiativele şcolii; 

sensibilizarea societăţii în raport cu problemele educaţiei şi cu semnificaţia sa. 

În acord cu aceste cerinţe, fiecare dintre unităţile şcolare trebuie să se orienteze către centrarea 

întregii activităţi asupra elevului, pregătirea resurselor umane ale şcolii pentru parteneriat, 

atragerea partenerilor potenţiali în parteneriate efective. 

Cunoaşterea şi înţelegerea familiei în calitate de partener constant şi autentic devine o prioritate 

mai ales în contextul actual, în care familia înseşi trebuie să se adapteze unor schimbări 

semnificative. Îmbinarea la nivelul diferitelor familii a elementelor tradiţionale cu elemente inedite 

generate de noi realităţi socio-economice determină o diversificare a familiilor şi a situaţiilor 

considerate anterior atipice. Pentru a atrage familia, şcoala trebuie să ia act de aceste schimbări, 

adaptându-şi atitudinile şi comportamentele în consecinţă. 

Pornind de la aceste premise, efortul îndreptat către cunoaşterea familiei trebuie să se orienteze 

către: trăsăturile, calităţile, problemele sale specifice; valorile şi normele pe care le avansează; 

avantajele pe care le poate câştigă. 

Chiar în condiţiile asumării acestei perspective, în relaţiile dintre şcoală şi părinţi pot apărea 

disfuncţii. Pentru a le depăşi trebuie asumate următoarele priorităţi; creşterea iniţiativei şi 

implicării managerilor şcolii în sensibilizarea şi atragerea familiei; elaborarea unor proiecte 

centrate pe parteneriatul cu părinţii; transformarea comitetelor de părinţi în structuri active şi 
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dinamice cu rolul de interfaţă în relaţia şcoală şi părinţi; diseminarea unor informaţii clare cu 

privire la şcoală, activităţile şi problemele ei; organizarea unor activităţi extraşcolare diverse în 

regim de parteneriat. 

Centrat pe stabilirea unui echilibru între cererea şi oferta educaţională, parteneriatul dintre şcoală 

şi agenţii economici poate avea un impact semnificativ, din perspectiva dezvoltării personale a 

elevilor şi a inserţiei socio-profesionale a viitorilor absolvenţi. 

Pornind de la beneficiile pe care parteneriatul cu agenţii economici poate să le aducă şcolii şi 

elevilor săi, este necesar ca managerii unităţilor de învăţământ să aplice anumite srategii care să 

valorifice prevederile legislative, să stabilească priorităţile şcolii, să atragă şi să sensibilizeze 

agenţii economici, să organizeze acţiuni preliminare de pregătire a parteneriatului, etc. 

Elaborarea şi aplicarea acestor strategii presupune pregătirea prealabilă a resurselor umane ale 

şcolii pentru dialog, intercunoastere şi colaborare cu partenerii sociali ai şcolii. 

În ultimul timp, pe fondul schimbărilor sociale din societatea noastră, s-a înregistrat o proliferare 

a organizaţiilor cu caracter nonguvernamental, care şi-au asumat roluri specifice, inclusiv în 

domeniul educaţiei. 

O parte dintre acestea au derulat proiecte şi activităţi care au avut un impact fie asupra educaţiei, 

fie asupra comunităţii din care şcoală face parte. În acest sens sunt semnificative proiectele derulate 

de unele organizaţii cu privire la: identificarea problemelor la nivelul comunităţii atragerea 

resurselor financiare stimularea dezvoltării comunităţilor ( tradiţionale)  stimularea parteneriatelor 

la nivel local. 

Ca urmare a acumulării de informaţie, experienţă şi expertiză la nivelul unor organizaţii 

nonguvernamentale, acestea dispun de un potenţial notabil care poate şi trebuie valorificat în 

cadrul parteneriatelor educaţionale. 

Pentru încheierea acestor parteneriate managementul şcolii trebuie să îşi asume responsabilităţi 

specifice cu referire la: cunoaşterea şi atragerea organizaţiilor nonguvernamentale care pot devenii 

parteneri reali; stabilirea cadrului şi a modalităţilor de lucru; pregătirea resurselor umane ale şcolii 

pentru a acţiona în acest domeniu. 

Încheierea şi derularea parteneriatelor educaţionale au ca factor fundamental comunicarea. În acest 

sens managerii şcolii trebuie să desfăşoare activităţi intense pentru informarea partenerilor cu toate 

datele necesare derulării programelor, pentru ca aceştia să primească informaţii clare, complete şi 

într-un timp oportun. 

Managerii trebuie să creeze un climat pozitiv de muncă, descchis oricăror idei, flexibil oricăror 

activităţi. În acest sens, relaţionarea şi comunicarea devin factori cheie ai realizării activităţilor 

propuse. 

În societatea pe care o trăim, ca ţară a unei Europe multiculturale şi multietnice, secretul succesului 

oricărei activităţi este toleranţa, flexibilitatea şi cunoaşterea. Activitatea de parteneriat în 

comunitate, fără aceşti factori fundamentali nu poate avea succes. “ Fiind condamnaţi “ să trăim şi 

să muncim împreună, trebuie să pornim totdeauna de la principiul “ fă binele care aştepţi să ţi se 

facă.” 
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Lipsa de comunicare între membrii unei comunităţi, reprezintă una din problemele de actualitate. 

De aceea este nevoie de o colaborare strânsă între partenerii educativi ai unei comunităţi 

(primărie, bibliotecile orăşeneşti şi comunale, muzee, Bisericăetc.), pentru a aborda educaţia 

valorică din perspectiva afectivităţii, a cunoaşterii, a reglării trebuinţelor, valorilor şi 

motivaţiei  care stau la baza unei convieţuiri democratice şi integrării în comunitate. 

    A educa înseamnă a adapta copilul la mediul social adult, ţinând seama de natura sa proprie, de 

posibilităţile individuale de asimilare, înseamnă a face apel la mijloacele, metodele şi procedeele 

care corespund trebuinţelor copilului. A educa înseamnă răbdare şi insistenţă, înseamnă o muncă 

cotidiană continuă. 

   Instituţiile bine determinate ale societăţii, şcoala, familia şi comunitatea, joacă diferite roluri în 

creşterea şi dezvoltarea fiinţei umane. Pentru valorizarea maximală a acestora pledează 

instituirea parteneriatului educaţional.  Şcoala este instituţia care realizează în mod planificat şi 

organizat sprijinirea dezvoltării individului prin procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în 

procesul de învăţământ. O şcoala eficientă este partenera elevului, valorizând respectarea 

identităţii sale cu familia, recunoscând importanţa acesteia şi căutând să atragă în procesul didactic 

toate resursele educative ale societăţii, pe care le identifică, le implică şi le foloseşte activ. 

   Colaborarea cu alte instituţii nu este întotdeauna uşoară, unii răspund pozitiv, alţii nu. Este parte 

a rolului şcolii să ajungă la comunitate, să încurajeze şi să convingă organizaţiile să se implice; 

uneori oamenii vor rezista din cauza a ceea ce văd ca graniţe profesionale. 

   În devenirea personalităţii elevului, comunicarea permanentă, colaborarea şi cooperarea 

factorilor educaţionali reprezintă o prioritate, materializându-se în avantaje oferite de instituţii în 

formarea sa, în spiritul valorii societăţii în care trăieşte. 

 

  ,,Succesul, în mare parte, stă în voinţa de a învinge; să ne străduim deci şi să 

stăruim.” (Seneca) 
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Asigurarea și recunoașterea calității proiectelor educative 
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Asigurarea calității proiectelor educative 

 

  Calitatea nu are o măsură unică, fiind strâns legată de valorile și de așteptările fiecăruia. Un 

proiect educativ de calitate ar trebui să răspundă câtorva întrebări-cheie pentru a-și verifica valoarea.  

a. Este relevant, răspunde unor nevoi?  

Dacă are relevanță din punct de vedere al învățării, dacă este util pentru a susține la un moment 

dat demersul didactic (în multiple feluri – facilitează înțelegerea, oferă contexte concrete de exersare a 

unor abilități, oferă activități atractive de învățare pentru elevi etc.), dacă aduce valoare adăugată față de 

alte instrumente care ar putea fi folosite, atunci ne putem declara mulțumiți de calitatea sa.  

b. Are proiectul obiective clare și posibil de atins? Sunt acestea semnificative din punct de vedere 

educativ?  

De exemplu, dacă un proiect își propune să creeze un e-book, fără a explica relevanța pedagogică 

a acestei activități – ce rezultate în planul învățării va avea această activitate, cu ce rămân elevii după 

această experiență – va fi un proiect axat pe produs, cu valoare pedagogică limitată. Prin urmare, proiectul 

are nevoie de obiective clare, în acord cu specificul său de proiect derulat în colaborare cu alte școli.  

c. Abordarea proiectului implică un bun raport cost-rezultate? Ce resurse sunt necesare pentru a 

ne atinge obiectivele? Care este raportul cost-beneficii?  

Există situații în care sunt atinse obiectivele, însă cu un consum de energie și de resurse care nu se 

justifică. Proiectele nu trebuie să se transforme într-o povară, nici pentru profesor, nici pentru elev. Prin 

urmare, e nevoie să fim realiști când planificăm un proiect, să estimăm cât mai corect timpul necesar și să 

anticipăm eventualele obstacole, inclusiv de tip motivațional. De asemenea, e bine să nu ne considerăm 

unica unitate de măsură și să impunem celorlalți (elevi sau parteneri) entuziasmul nostru, ritmul nostru de 

lucru sau interesele noastre.   

Când proiectăm un demers de colaborare, să ne amintim principiul evaluării autentice – „întregul 

este mai important decât partea”. Prin urmare, este nevoie să ne asigurăm că proiectul „se leagă”, iar toate 

componentele sale (obiective, activități, resurse etc.) concordă către scopul său general. Cu alte cuvinte, 

obiectivele pot fi bine formulate, clare, concise, relevante în raport cu anumite nevoi de învățare, dar e 

nevoie să ne întrebăm dacă activitățile propuse au potențialul de a determina atingerea obiectivelor, dacă 

sunt suficiente, dacă sunt posibil de realizat etc. Coerența o verificăm la nivelul tuturor componentelor 

proiectului.  

 



 
 

” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                                  NR.4 - FEBRUARIE 2020 

33 
 

 

d. Ce efecte are proiectul? Ce impact?  

Impactul se referă la efectele pe care le produce un proiect, o intervenție. Nu se rezumă la 

rezultate sau produse, ci se referă la modul în care acestea produc efecte, schimbări, beneficii pe termen 

scurt, mediu sau lung. 

Controlul calității vs asigurarea calității  

Folosite uneori cu același sens, cele două sintagme au înțelesuri și fundamente diferite. Controlul 

calității semnifică, de regulă, abordarea „de sus în jos”, în care standardele sunt impuse central, iar 

verificarea o realizează un expert extern. Asigurarea calității semnifică demersul constructiv în care sunt 

stabilite niște standarde, iar activitatea este ritmic analizată pentru a se putea ajusta treptat. De asemenea, 

asigurarea calității presupune crearea condiţiilor care să permită obținerea performanței. „Asigurarea 

calității este mai importantă decât controlul acesteia” – se precizează într-un volum coordononat de 

Serban Iosifescu. De ce? Pentru că este un demers bazat în special pe efortul intern de autoevaluare și 

autoameliorare. Cu alte cuvinte, nu căutăm calitatea pentru că alții ne cer să facem asta, ci pentru că noi 

înșine ne-o dorim.  

Cum asigurăm calitatea?  

Există, în mod cert, diferite modalități de a asigura calitatea parteneriatelor,pe unele le voi trece în 

revistă în continuare.  

Autoevaluarea are cel puțin două avantaje: este mereu „la îndemână“ și este naturală – fiecare 

dintre noi ne întrebăm permanent cum ne situăm față de ceva (de la aspecte foarte simple, la aspecte 

complexe). Autoevaluarea este un instrument folosit permanent pentru dezvoltare şi învăţare. Comparația 

„cum sunt anumite lucruri față de cum ar trebui să fie” este sau devine o 

practică permanentă, cu scop constructiv, de ameliorare. Acest proces este lipsit de valoare dacă nu este 

urmat și de niște acțiuni menite să apropie „ce/cum este” de „ce/cum ar trebui să fie”. Prin urmare, în 

urma autoevaluării, ne ajustăm activitatea, altfel, autoevaluarea este inutilă.  

Autoevaluarea poate fi formală (exercițiu planificat, bazat pe instrumente special create – de ex., liste de 

verificare) sau informală (simpla reflecție onestă asupra activității proprii, permanentă, fără birocrație și 

formalism). Ambele forme sunt valoroase dacă dau rezultate. Autoevaluarea informală poate fi extrem de 

valoroasă dacă este onestă, cât mai obiectivă (pornim de la premisa că nu există obiectivitate totală). 

Autoevaluarea nu este un demers de autoapărare, de auto-legitimare, ci este o practică absolut firească de 

analiză a propriilor acțiuni, gânduri, emoții, pentru a învăța din experiență (inclusiv din greșeli).  

Interevaluarea – se referă la evaluarea între colegi (sau instituții). Poate fi, la fel ca 

autoevaluarea, formală sau informală. În cazul parteneriatelor, interevaluarea este foarte importantă, 

făcând parte din comunicarea firească între parteneri, din efortul comun de management al proiectului. 

Rolul interevaluării este să sprijne calitatea, nu să pună unul dintre parteneri într-o lumină favorabilă. 



 
 

” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                                  NR.4 - FEBRUARIE 2020 

34 
 

Contează ca acest proces de oferire de feedback, de împărtășire a propriilor judecăți de valoare să se 

realizeze în manieră constructivă, colegială, să se bazeze pe argumente. Atunci când oferim feedback, este 

de dorit să ne referim la o acțiune concretă a unui partener din proiect, să evităm generalizările, să evităm 

etichetările (de ex., „așa faci mereu”), să explicăm ce, de ce și cum poate fi ameliorat.  

Monitorizarea proiectelor, identificarea și promovarea bunelor practici sunt modalități de 

stimulare a calității utilizate cu regularitate. De asemenea, este importantă oferirea de consultanță 

pedagogică cadrelor didactice, fie prin feedback direct în urma monitorizării sau evaluării proiectelor, fie 

prin accesul la resurse pedagogice – ghiduri, colecții de bune practice, kit-ur de proiecte, seminarii de 

formare, ateliere.  
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Nevoia de Educaţie socială-sTudiu de specialitate 

 

Prof. Pasăre Laura, Şcoala Gimnazială Nr.1 Motru 

 

În ciuda eforturilor susţinute depuse în ultimii ani şi în ţara noastră, în ceea ce priveşte 

acordarea de timp şi atenţie predării disciplinei Educaţie socială, la întrebarea:”Cât de multe 

lucruri ştiu elevii despre drepturile lor?”, răspunsul  este:”Nu prea multe!”. Slaba informare a 

elevilor despre drepturile, responsbilităţile aferente, instituţiile şi persoanele, fizice sau juridice, 

abilitate să intervină în apărarea şi promovarea acestor drepturi, datorată în principal surselor 

de informare utilizate: mass-media(scrisă sau vorbită, internetul, radioul, televiziunea), şi nu 

familia ori şcoala. Locul ei pare a fi luat de mass-media, de grupul de prieteni virtuali, eşuând 

astfel în rolul ei de a informa viitorii cetăţeni despre acest domeniu important al societăţii, 

reprezentat de conectarea elevului la probleme precum: cunoaşterea şi apărarea drepturilor, 

respectarea legii, necesitatea voluntariatului,  lipsa implicării, exprimarea unui punct de vedere 

propriu, bine argumentat. 

 În acest context, accentul nu mai poate fi pus pe transmiterea de cunoştinţe prin 

utilizarea unor metode învechite, de tip expozitiv-conversaţional, ci pe metode activ-

participative, care să stimuleze implicarea activă a elevilor în propria formare şi dezvoltarea 

gândiri critice. Astfel exerciţiul implicării elevilor nu mai este greu de realizat, nemaifiind privit 

cu reticenţă. Asigurarea unui cadru favorabil pentru formarea şi exersarea competenţelor civice, 

devine o necesitate pentru cadrul didactic. El motivează elevii valorificând noi surse de 

informare, interacţionând cu aceştia, încurajând exprimarea liberă a punctului de vedere, 

abordând probleme personale sau legate de viaţa şcolii, utilizând timpul liber pentru pregătirea 

prealabilă a scenariului didactic în aplicarea metodelor interactive, şi de ce nu, elaborând chiar 

un suport de curs pentru o disciplină opţională. 

Prin natura lor, activităţile desfăşurate în şcoală,  într-un climat deschis, plasează elevul 

în contexte reale sau simulate, care contribuie la formarea spiritului civic al tânărului, mândru 

că este român, cu o participare activă şi directă la activităţi diverse. 

Pentru obţinerea reuşitei acestora am demonstrat prin cercetarea de faţă că, utilizând strategii 

didactice interactive, aceasta va contribui la optimizarea modului în care elevii de gimnaziu îşi 

îmbogăţesc pregătirea şcolară şi îşi formează o cultură juridică, menită să-i transforme în 

cetăţeni activi, într-o societate democratică, din perspectiva protecţiei juridice a drepturilor lor. 

Pentru a rezolva sarcina principală, aceea de a pregăti elevii, ca viitori cetăţeni activi, 

diferiti faţă de cei din prezent, se încearcă mereu găsirea de soluţii, mijloace şi metode eficiente 
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care să  contribuie la formarea unei culturi juridice, din perspectiva protecţiei juridice a 

drepturilor lor, dar şi la îmbunătăţirea performanţei şcolare.  

Studierea acestei discipline prin utilizarea strategiilor didactice interactive, poate 

contribui la atingerea scopului propus, deoarece: 

• Elevii învaţă în clase cu un climat deschis, având acces la informaţii de calitate, 

implicaţi în mai multe acţiuni la nivelul şcolii, şi nu numai, exersându-şi drepturile şi 

responsabilităţile; 

• Şcoala redevine sursă principală de informare, alături de familie; 

• Elevii participă direct la activităţi diverse, intră în contact cu reprezentanţii comunităţii 

locale, cu implicare sau lucru în echipă- elaborarea de proiecte de voluntariat, 

organizarea de concursuri de promovare a drepturilor; 

• Elevii sunt încurajaţi să-şi exprime liber punctul de vedere, participând la luarea unor 

decizii în consiliul şcolii; 

• Elevii se implică în activităţi extracurriculare-elaborarea revistei şcolii, dar şi a unor 

regulamente interne; 

• Elevii participă la diferite concursuri având ca temă drepturile lor, la nivel local, 

judeţean şi chiar naţional; 

Noul Curriculum pentru învăţământul preuniversitar, aduce printre altele, ca element de 

noutate, utilizarea strategiilor didactice interactive, în predarea disciplinelor socio-umane. 

Am constatat că aceste noutăţi, pot constitui cumva, un element problematic, şi anume, modul 

în care profesorul gestionează resursele de timp, de conţinut sau pe cele umane. El trebuie, 

totuşi, să persevereze în dorinţa de a aplica metode interactive, de a crea contexte de învăţare, 

utilizând adecvat instrumentarul didactic şi resursele informaţionale. 

În urma experimentului am constatat că, deşi posibilităţile intelectuale, starea de 

sănătate şi mediul din care proveneau elevii lotului de control, nu au fost cu nimic mai prejos 

decât ale lotului experimental, elementul care a dus la rezultatele diferite, a fost studierea 

opţionalului prin strategii didactice interactive. 

Folosind strategii didactice interactive în predarea opţionalului, am observat că elevii au 

învăţat cu plăcere, gândirea lor a fost mereu solicitată, i-am putut cunoaşte mai repede şi mai 

bine, şi-au dezvoltat spiritul de observaţie, de analiză, de judecată. 

.  
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Studiu de specialitate - Metoda reducerii la absurd 

sau metoda contradicției 

 

Autor: prof. Vișinică Daniela 

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede 

 

Unul dintre cele mai importante motive pentru care folosim studiul matematicii în procesul 

educațional este dezvoltarea gândirii raționale, a capacității de a efectua un raționament logic. De aceea 

este important să antrenăm de timpuriu copiii în acest sens, învățându-i diferite tehnici de raționament, 

coborând ideile generale la nivelul lor de înțelegere.  

Metoda reducerii la absurd este o metodă generală de rezolvare a problemelor de matematică. Ea 

se bazează pe principiul terțului exclus, potrivit căruia orice propoziție este adevărată sau falsă, iar o a 

treia posibilitate nu există, precum  și pe principiul contradicției, potrivit căruia, o propoziție nu poate fi 

adevărată și falsă în același timp.    

Practic se presupune provizoriu ca adevărată negarea enunțului care se cere să se arate că e adevărat, 

iar apoi, din această presupunere, se deduc o serie de consecințe care conduc la un rezultat absurd, adică 

în contradicție cu un adevăr stabilit anterior, sau la negarea datelor problemei.    

 

Ca un prim exemplu, să demonstrăm că, pentru numerele întregi pozitive a și b, avem a2−4b2 ≠1 

Demonstrarea indirectă: Presupunem, din contră, că pentru anumite numere întregi pozitive, a și b, 

a2−4b2=1. 

Am avea astfel că  (a−2b)(a+2b)=1, din care rezultă două cazuri: fie a−2b=a+2b=1, fie a−2b = a+2b 

=−1. 

În primul caz, adunând cele două ecuații obținem că 2a=2, adică a=1, ceea ce rezultă că  b=0, ceea ce 

este fals, deoarece b este număr nenul (întreg pozitiv). 

În al doilea caz, adunând cele două ecuații obținem 2a=−2, adică a=−1, de asemenea fal, deoarece a nu 

poate fi număr negativ. 

Astfel, în cele două cazuri am obținut ca rezultat o contradicție a ipotezei, ceea ce arată că presupunerea 

noastră a fost falsă. 

În matematica elementară, "reductio ad absurdum", "reducerea la absurd" este adesea cea mai 

simplă cale de a stabili că o condiție este necesară și suficientă pentru ca o altă condiție să existe. 

De exemplu, într-un triunghi dreptunghic avem Teorema lui Pitagora: a2+b2=c2, unde a,b sunt catete, iar 

c este ipotenuza triunghiului. 
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Vreau să demonstrez contrariul: dacă într-un triunghi cu laturile a,b,c, are loc relația  a2+b2=c2 atunci 

unghiul opus laturii c este un unghi drept. 

Presupunem prin reducere la absurd că unghiul opus laturii c  nu este drept. Atunci putem să ridicăm pe 

b o perpendiculară de lungime a. 

 

Din Teorema lui Pitagora, cea de a treia latură a noului triunghi construit este egală cu c, ceea ce 

înseamnă că avem acum două triunghiuri distincte cu trei laturi egale, în contradicție cu cazul LLL 

(latură-latură-latură) cele două triunghiuri nefiind congruente. 

Un alt exemplu, știm că două unghiuri înscrise în același cerc și care subîntind același arc de 

cerc sunt egale. 

Pentru a dovedi contrariul, presupunem că există două unghiuri egale ABC și AB′C, care nu au 

punctele A,B,B′,C conciclice. Asta înseamnă că punctul C nu aparține cercului circumscris triunghiului 

ABC. Consider doar un caz, în care B′ este în exteriorul cercului astfel încât CB intersectează cercul 

în D cum este prezentat în figura de mai jos (desigur că mai există și alte posibilități de studiat): 

 

Din figură avem, ∠ADC este unghi exterior ΔADB′ astfel că  

∠ADC =∠AB′D +∠B′AD =∠AB C+ ∠B′AD >∠ABC. 

Dar aceasta contrazice faptul că unghiurile ABC și ADC sunt înscrise în același cerc și astfel prin 

teorema directă, ele sunt egale. 
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Alte două exemple: 

1. Se consideră 12 numere naturale mai mici decât 144. Demonstrați că printre ele există trei care 

pot fi lungimile laturilor unui triunghi. 

 Soluție: Se consideră cele 12 numere naturale astfel încât 1a1 a2 …  an  144. Se folosește metoda 

reducerii la absurd. Se presupune că printre cele 12 numere nu există trei care pot fi lungimile laturilor 

unui triunghi. Trei numere naturale x, y, z, cu x   y   z  nu pot fi laturile unui triunghi dacă z  x+  y. 

În aceste condiții au loc inegalitățile: 

 a3   a2 + a1  1+1 = 2  

a4   a3 + a2  2+1 = 3 

a5   a4 + a3  3+2 = 5 

a6   a5 + a4  5+3 = 8 

a7   a6 + a5  8+5 = 13 

a8   a7 + a6  13+8 = 21 

a9   a8 + a7  21+13 = 34 

a10   a9 + a8  34+21 = 55 

a11   a10 + a9  55+34 = 89 

a12   a11 + a10  89+55 = 144 

Se obține astfel o absurditate, deoarece ar trebui ca a12 144. 

Deci presupunerea făcută este falsă și printre cele 12 numere există trei (cel puțin) care pot fi lungimile 

laturilor unui triunghi. 

2. Aflaţi numerele naturale x, y, z ştiind că 3x +3y+ 3z = 245.  

Soluție: Cu toate că problema aceasta este „de aflat” și nu „de demonstrat”, se va folosi și metoda 

reducerii la absurd. Se poate presupune, pentru început, că x y z. 

 Se presupune, prin reducere la absurd, că x  0. În acest caz, fiecare dintre numerele 3x, 3y și 3z este 

multiplu de 3, iar suma lor 3x +3y+ 3z este de asemenea un număr divizibil cu 3, dar 245 nu este divizibil 

cu 3. S-a ajuns astfel la o contradicție, deci presupunerea făcută este falsă și x=0. 

 Ecuația devine 30 +3y+ 3z = 245, deci 3y+ 3z = 244.  

Se presupune, prin reducere la absurd, că y 0. În acest caz, fiecare dintre numerele  3y și 3z este multiplu 

de 3, iar suma lor 3y+ 3z este de asemenea un număr divizibil cu 3, dar 244 nu este divizibil cu 3. S-a 

ajuns astfel la o contradicție, deci presupunerea făcută este falsă și y =0. 

 Înlocuind se obține 30+ 3z = 244, deci 3z = 243 și z =  5. 

 S-a obținut, în ipoteza că xyz, soluția x= 0  , y= 0  , z=5, dar ecuația este simetrică în necunoscutele 

x, y și z, deci soluțiile ecuației sunt tripletele (0,0,5), (0,5,0) și (5,0,0). 
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        PORTOFOLIUL,, EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ” 

 

• Inițiatorul activității- Stochița Elena/ profesor de limba și literatura română/ telefon: 

0762816034/ email: stochita.alina@yahoo.com 

• Scoala Gimnaziala Lunca Priporului 

1. Titlul activității: POVEȘTI PE AXA TIMPULUI 

2. Domeniul în care se încadrează: OPȚIONAL INTEGRAT, ariile curriculare LIMBĂ ȘI 

COMUNICARE/ OM ȘI SOCIETATE 

COMPETENŢE SPECIFICE 

• Identificarea profilului personalităților istorice al căror destin a influențat literatura română; 

• Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate 

• Cunoașterea principalilor reprezentanți ai literaturii istorice 

• Dezvoltarea spiritului interogativ-argumentativ despre viaţă şi lume 

• Stabilirea de legături tematice şi de idei între operele artistice studiate 

Descrierea activității: 

Discuții libere despre un domnitor sau despre o personalitate istorică marcantă/ Oglinda tablei, 

prin care s-au notat aspectele esențiale/ Lectura unei opere reprezentative/Receptarea, 

interpretarea și explorarea textului, făcând apel la EXPLOZIA STELARĂ, metodă prin care 

elevii unei grupe construiesc întrebări, iar alții, din altă grupă răspund. Succesul lecțiilor a fost 

asigurat de redactarea unui dialog autentic cu unul dintre personaje, imaginându-și o întâlnire 

in cofetăria istoricilor, iar răspunsul interpelărilor să vină din partea altui elev, care să 

interpreteze rolul eroului. Elevii pot deveni autorii propriei povesti, având posibilitatea să 

călătorească pe axa timpului, să modifice firul acțiunii sau să devină personaj al poveștii. 

METODA CADRANELOR   C1: Interpretați semnificația titlului./C2: Notați ideile principale./ 

C3: Prezentați rolul moralizator al operei./ C4: Reprezentați printr-un desen un moment al operei 

care v-a impresionat. Sau  II. C1: Propune alt titlu.   C2: Povestește pe scurt o întâmplare.  C3: 

Ce te-a impresionat?   C4: Imaginează-ți un alt final. 

         POVEȘTI PE AXA TIMPULUI aduce la un loc ariile curriculare OM și SOCIETATE și  

LIMBĂ ȘI COMUNICARE, pe motiv că din clasa a IV a elevul este familiarizat cu noţiunea de istorie 

şi este introdus într-o lume minunată plină de eroi şi de întâmplări semnificative pentru poporul din care 

face parte. 

         Motivația alegerii a apărut din experiența didactică la clasă, unde am constatat că elevii nu mai 

sunt interesați de lectură, ci mai mult de tehnicile computerizate. De cele mai multe ori acestea pun 

stăpânire pe ei, distrugând posibilitatea de a descoperi un univers plăcut, relaxant, atractiv oferit de 

lectură. Acest univers trebuie redescoperit prin inițierea și parcurgerea unor teme interesante, cu valențe 

formative capabile să readucă în conștiința lor adevăratul sens al cărții. Factorii care contribuie la 

formarea și modelarea caracterelor, la stimularea dorinței de cunoaștere și perfecțiune sunt personajele 

exponențiale, epicul dens, conflictul împins spre suspans și senzorial, limbajul, deznodământul fericit 

etc 

mailto:stochita.alina@yahoo.com
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    Literatura este o sursă de îmbogăţire spirituală, ea dispunând de valenţe multiple, estetice şi morale 

sigure, cultivându-le elevilor sentimentele alese prin modelele oferite de textele selectate sau învăţându-

i pe aceştia să dezaprobe modelele negative întâlnite. 

    Am vrut să combin cele două arii curriculare, să pun în valoare aspectele comune, să- i familiarizez 

pe elevi cu personalitățile istorice specifice poporului român, să-i introduc într-o lume a dreptății și  a 

corectitudinii. 

   Activitățile de învățare propuse sunt inedite, solicitând imaginația, creativitatea, capacitatea de a face 

conexiuni interdisciplinare, nuanțarea limbajului și oferă posibilitatea elevilor de a compara personalități 

istorice, de a descoperi prietenii, de a valoriza noțiunile morale, de a redacta mesaje, de a sesiza rolul 

cuvintelor în construirea atmosferei locale sau de epocă, de a exprima și argumenta o opinie 

   Evaluarea  s-a realizat prin Portofoliul (Rezumatul a trei opere în care identificați întâmplări 

ISTORICE; 

Acrostihul cuvântului LITERATURĂ; Trei desene care să surprindă scene, întâmplări VITEJEȘTI; Un 

articol pentru revista școlii despre ceea ce înseamnă pentru voi TRECUTUL; Un interviu luat unui 

cadru didactic,  O compunere de 10-15 rânduri în care să prezentați o întâmplare EROICĂ SAU 

LEGENDARĂ) 

Jurnalul reflexiv,  Investigația,  Eseul de cinci minute,  Posterul. 

Concluzii: 

Investigaţiile practice m-au condus la concluzia că introducerea acestui opţional a avut consecinţe 

pozitive asupra comunicării, cum sunt capacităţile:  de a decodifica cu uşurinţă înţelesul mesajelor 

obişnuite; de a-şi exprima gândurile în propoziţii corecte şi clare, în enunţuri orale şi scrise ;  de a asculta 

cu atenţie un mesaj pentru a-l recepţiona corespunzător ,de a stabili relaţii cu alţi copii şi cu adulţi fără 

teamă şi ezitări; de a se informa din surse diferite:cărţi, mijloace mass-media, internet etc.;  de a 

comunica civilizat cu semenii. 

Compararea rezultatelor, evidenţiază progresul în activitatea de învăţare a majorităţii subiecţilor.: 

dobândirea unor cunoştinţe temeinice din sfera celor două arii curriculare;  dezvoltarea capacităţii de a 

opera şi transfera cunoştinţele dobândite ( concursuri şcolare); exersarea abilităţilor de comunicare în 

situaţii de viaţă variate; implicarea şi activizarea tuturor elevilor în activitatea de învăţare, stimularea 

capacităţilor intelectuale. (anexa 2 poze) 

Un alt aspect pozitiv al acestei cercetări a fost îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale între subiecţii, 

aceştia dovedind:  un comportament asertiv ; empatie în relaţia cu ceilalţi ;  o mai bună comunicare, 

susţinută de argumente proprii; mai multă toleranţă faţă de cel care comunică;  recunoaşterea meritelor 

celorlalţi cu care sunt în competiţie, fără invidie şi răutate. 

Având în vedere că moderez clubul de lectură al școlii, pot spune că  opționalul a cultivat interesul 

pentru lectură și plăcerea de a citi,  în special pentru cărțile din tematica History, ale clubului 

Arthur(Războiul care mi-a salvat viața, Noaptea despărțirii, Istoria lui Răzvan, Mica istorie a unui 

secol mare etc.), din care deprind un set de valori personale care să confere identitate persoanei. 
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Relevanța activității proiectului pentru nevoile categoriilor de elevi, aflați în risc. 

   O altă utilitate a activității: printre elevii clasei a V-a există un copil cu deficiente faciale, cu dificultăți 

de exprimare, de scriere și de citire, marginalizat oarecum de colegi pe motiv că este antisocială. Am 

remarcat o reală încântare de a participa la orele de optional și mi-am dat seama că îi plac poveștile, 

activitățile desfășurate, filmuletele vizionate, mai ales să coloreze sau să picteze scene inspirate din 

textele care pun în evidență fapte eroice. ( anexe 2 foto) 

    Având în vedere că atmosfera universului creat în textele populare, precum legenda, basmul, balada 

,este încărcată de voioșie și de jovialitate, toate convențiile sunt destrămate și oamenii devin egali, 

respirând permanent un aer de sărbătoare. Am încercat să imprim acest aer orelor prin costumarea 

elevilor cu straie populare și prin confecționarea unui pom al scriitorilor români format din 100 de piese, 

unde am remarcat implicarea tuturor elevilor.  Am putut constata că munca depusă a dat roade, elevii 

participanți ajungând la același nivel de implicare activă în sarcinile școlare.( anexa 3 poze) 

    Elevii zilelor noastre aparțin erei digitale, prin urmare nu mai manifestă interes pentru textele vechi, 

care pun în vedere aspectele esențiale ale satului românesc, ale floclorului , ale tradițiilor sau ale portului 

popular. 

Proiectul derulat a reușit să îi aducă aproape de cele enumerate, prin activitățile educative dedicate 

MARELUI CENTENAR, în care au dovedit interes și curiozitate față de eroii neamului, de înfăptuitorii 

Marii Unirii și mai ales față de spiritul vitejesc al neamului.( anexa 3 poze) 

    Pentru elevii ciclului gimnazial efectele activităților propuse încep să capete noi valențe, precum: 

dobândirea unor tehnici noi de învățare, deschiderea minții spre înțelegerea unității lumii în diversitatea 

ei, rezolvarea amiabilă a conflictelor, receptivitate la opiniile altora, etc. După fiecare activitate propusă 

la clasa experimentală, desfășurată în manieră activă și interactivă am remarcat o creștere treptată a 

motivației elevilor caracterizată prin potențial de muncă sporit și responsabilitate față de cerințele date. 

     Internetul este considerat un adevărat risc pentru elevii din mediul rural, atât în ceea ce priveste 

siguranța de socializare a elevilor, cât și, timpul îndelungat petrecut în faţa calculatorului, astfel încât 

ajung să-şi neglijeze temele, să nu mai fie interesat de şcoală, să absenteze mult sau chiar să renunţe la 

a se mai duce la şcoală. În acest sens, am militat pentru lectură și pentru avantajele acesteia, textul a fost 

privit un partener de dialog, care oferă o multitudine de înțelesuri ce trebuie descifrate pentru receptarea 

mesajului, dar și pentru desfășurarea altor activități, prin care timpul liber să fie valorificat creativ. 

     Având în vedere că informațiile transmise prin mass-media promovează comportamentul agresiv și 

violența, consider că tema a fost potrivită, aleasă pe baza valențelor formative din punct de vedere moral, 

deoarece elevii își pot găsi în erou un model, pot să facă distincția dintre bine și rău,  pot conștientiza că 

în viață vor răzbi numai urmând drumul cel drept presărat cu valori precum: cinstea, onoarea, bunătatea 

și generozitatea. 
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”Ne împrietenim prin artă” – Proiect extracurricular pentru elevii cu C.E.S. 

integrați în învățământul de masă  

 

Profesor itinerant și de sprijin Rusu Raluca Elena 

Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” Iași 

 

Arta este importantă pentru dezvoltarea tuturor copiilor, iar în cazul copiilor cu dizabilități ea 

capătă valențe terapeutice. Ariile pe care le atinge actul artistic sunt numeroase și diverse; astfel, atunci 

când creează, copilul își dezvoltă motricitatea, coordonarea, atenția, memoria, gândirea analitică, 

gândirea abstractă, relațiile cu ceilalți dar și cu sinele, răbdarea, gândirea în perspectivă, imaginația. În 

plus, în desfășurarea activităților artistice, copiii trăiesc diferite experiențe senzoriale pozitive care pot 

fi și vindecătoare. Procesul de creație oferă oportunități pentru exprimarea ideilor și a emoțiilor, care 

pot fi de multe ori dificil de exprimat verbal, pentru un copil cu nevoi speciale. Și, cel mai important, 

încrederea și starea de bine generală a copilului este îmbunătățită prin manipularea cu succes a 

materialelor și ducerea la bun sfârșit a lucrului început. Acestea sunt o parte dintre aspectele care ne-au 

motivat în urmă cu 10 ani în inițierea proiectului ”Ne împrietenim prin artă”. Pe lângă aceste motive, 

profesorilor de sprijin care s-au implicat trup, minte și suflet în acest proiect, a fost aceea de a creea 

oportunități plăcute și pozitive de relaționare între elevii cu CES, din școlile integratoare gimnaziale. 

Proiectul extracurricular ”Ne împrietenim prin artă” a implicat anual peste 10 profesori 

itineranți și de sprijin din școlile integratoare din Iași și peste 30 de elevi cu CES, beneficiari ai serviciilor 

de sprijin educațional. 

Problemele elevilor participanți în proiect erau, pe lângă dizabilitățile psihice (deficiență 

mintală, autism, ADHD), dificultățile emoționale și comportamentale, dar și carențele educative și 

afective din familie. Consecințele cele mai vizibile sunt în plan relațional; elevii participanți în proiect 

au dificultăți în a se integra în clasele de care aparțin, având nevoie să trăiască din plin experiențe 

pozitive, de acceptare și apreciere, atât din partea covârstnicilor, cât și din partea cadrelor didactice. 

Multe dintre familiile elevilor incluși în proiect au probleme sociale (venituri foarte mici, conflicte 

frecvente, nu au disponilbilitatea afectivă de a-și susține emoțional copiii, aspect atât de necesar în 

armonioasa dezvoltare a unui tânăr). 

Scopul proiectului a fost acela de a dezvolta la elevii cu C.E.S. relaţii armonioase şi atitudini 

pozitive faţă de cei din jur, în cadrul unor activităţi de art-terapie, iar obiectivele proiectului sale sunt: 

- formarea şi consolidarea deprinderilor tehnice de desen, pictură şi alte abilităţi practice și artistice,  

- stimularea spiritului de cooperare şi întrajutorare în munca individuală şi de echipă, 

- crearea unei atitudini de acceptare şi înţelegere faţă de copiii cu C.E.S. şi nevoile acestora, 

- îmbunătăţirea relaţiilor parteneriale între instituţiile de învăţământ. 

Proiectul a creeat oportunitatea ca, an de an, cadrele didactice să devină din ce în ce mai creative, 

să descopere și dezvolte jocuri și tehnici de lucru mai interesante și mai provocatoare. Vârsta elevilor a 
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permis ca în derularea activităților să fie incluse jocuri de ice-breaking, exerciții de intercunoaștere cu 

efecte pozitive și tehnici de lucru complexe (tehnica decoupage, quilling, string art, mozaic, tangram 

etc), astfel încât, pe lângă faptul că elevii au plecat de fiecare dată cu un obiect făcut cu mâinile lor, au 

rămas și cu experiența plăcută a interacțiunilor pozitive, atât cu alți elevi, cât și cu alte cadre didactice 

de sprijin, cu emoțiile plăcute trăite (prin reușita obținută, aprecierile pozitive primite, relațiile ce se 

legau la fiecare întâlnire), cu o imagine îmbunătățită despre propria persoană dar și despre activitățile 

școlare și profesori, în general. 

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost elevii participanți, însă beneficiarii indirecți erau mult 

mai numeroși, deoarece cu ocazia acestui proiect, implicit, au mai fost atinse obiective precum: 

- schimbul de bune practici între colegii profesori de sprijin. 

- promovarea imaginii școlilor integratoare, dar și a Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu”, 

căreia îi aparțin profesorii de sprijin implicați în proiect. 

- îmbunătățirea imaginii elevilor cu CES în școlile integratoare, atât față de colegii lor (prin expozițiile 

ulterioare de obiecte, fotografii în școli), cât și față de cadrele didactice (prin prezentarea proiectului în 

cadrul unor Comisii Metodice sau a Cercurilor Pedagogice). 

Enumerăm câteva din titlurile activităților, pentru a forma o imagine cât mai clară asupra 

evenimentelor petrecute sub numele proiectului ”Ne împrietenim prin artă”.  

- ”Tablouri altfel” (din boabe de orez și piper, semințe de chimen, susan și mac, boia, etc). 

- ”Atelier de păpuşi” (din șosete și ornamente). 

- ” Bonsai din mărgele” (copăcei ornamentali din sârmă și mărgele). 

- "ECO-ul naturii" (reutilizarea materialelor reciclabile pentru realizarea de tablouri în 

miniatură). 

- ”Suport de creioane” (decorarea unor suporturi prin tehnica decoupage). 

- ”Curcubeul bucuriei” (realizarea unui poster uriaș prin tehnica mozaicului). 

- ”Căsuța din pădure” (construirea unei machete 3D pe baza unei povești). 

- ”Vază hand-made” (realizarea unei vaze din sfoară). 

- "Origami de iarnă" (inițiere în tehnica origami). 

- "Felicitări vesele" (lucrări ornate cu boabe de orez colorat). 

- ”Tablouri comestibile” (tablouri din boabe de muștar, orez, piper, praf de boia, semințe 

diverse). 

- ”Învăț să cos” (realizarea de minitablouri cusute, inițiere în tehnica string art). 

În aceste activități, elevii (și profesorii) și-au exersat atenția, răbdarea, perseverența, au aflat că 

pot picta dulce și picant, că șosetele vechi pot fi jucării distractive, că geometrica e chiar distractivă, au 

învățat să lucreze împreună pentru un scop comun, să se aprecieze, au aflat că profesorii sunt distractivi, 

au dat nume emoțiilor și pe unele le-au îmblânzit, au acceptat provocări și au aflat că pot, au gustat 

reușita și succesul. Pentru un elev cu CES aceste câștiguri sunt piloni ce pot sprijini dezvoltarea 

armonioasă. 

Rezultatele acestui proiect au fost vizibile în ceea ce privește motivația copiilor de a participa, 

în faptul că aceștia povestesc mândri de experiențele trăite, în faptul că unii au ales să dăruiască obiectele 

realizate unor profesori, unor colegi sau unor membri ai familiei, în interesul manifestat ulterior față de 
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alte persoane cunoscute la activități și dorința de reîntâlnire. Proiectul a avut efecte atât de bune, încât 

era așteptat în fiecare lună, atât de cadrele didactice, cât și de elevi, fiind o motivație importantă în 

comportamentul lor (ca urmare a comportamentelor pozitive de peste lună,  la final puteau fi premiați 

cu participarea la proiect). Înșiși părinții copiilor au simțit micile schimbări în ceea ce privește 

entuziasmul copiilor lor de a participa la proiect și l-au folosit ca pe un motivator ca aceștia să aibă o 

prezență mai bună la școală și chiar relații mai bune cu profesorii și colegii. Pentru a se asigura că vor 

participa la proiect într-una din lunile următoare, unii elevi și-au găsit motivație (de lungă durată, 

spunem noi) să diminueze din comportamentele negative, să participe la ore și să dea dovadă de mai 

multă colaborare la școală. Efectele pozitive au fost observate și asupra cadrelor didactice participante, 

grupul acestora închegându-se, din colaborarea lor născându-se noi proiecte.  

În descrierea proiectului ”Ne împrietenim prin artă” am utilizat timpul trecut deoarece, acum 4 

ani s-a transformat în proiectul ”Ne împrietenim prin joc”, gândit după același model (colaborare între 

școli integratoare, cu participarea elevilor cu CES de la gimnaziu), dar care urmărea îndeosebi 

dezvoltarea personală a elevilor participanți prin tehnici de joc, dramă și alte activități extracurriculare. 

Proiectul s-a transformat, deoarece am dorit să oferim elevilor ajunși în pragul adolescenței, cu suficient 

de multe probleme emoționale și de comportament (pe lângă cele specifice deficiențelor), oportunitatea 

de a se dezvolta pe latura emoțională, comportamentală, a auto și inter-cunoașterii, implicându-i în 

activități noi comparativ cu cele trăite de ei până în prezent. 

De anul acesta, proiectul s-a extins la nivelul cadrelor itinerante din județul Iași, numindu-se 

”Prietenie și diversitate prin artă și joc” și urmărește exersarea competențelor socio-emoționale ale 

elevilor cu CES prin intermediul activităților non-formale artistice și de joc. 

Încurajăm inițierea și derularea proiectelor extracurriculare deoarece oferă elevilor 

oportunitatea dezvoltării generale a personalității, asigurând șansa unei integrări școlare și sociale 

adecvate.  
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Rolul proiectelor și parteneriatelor educaționale școlare în socializarea și 

valorizarea elevilor 

CROITORIU DELIA 

LIC. TEHNOLOGIC ”PETRE BANIȚĂ” CĂLĂRAȘI, DOLJ 

        În contextul societății contemporane caracterizate prin criza de timp și prin explozia 

informațională și tehnică, computerul și, implicit, internetul,  au devenit fenomene globale a căror 

înțelegere încă ne depășește. Apreciem, desigur, efectele pozitive, conectivitatea, rapiditatea găsirii 

răspunsurilor, dar mai greu ne dăm seama de potențialul lor nociv. Copiii și adolescenții pot deveni 

foarte ușor prizonierii unui dialog virtual, joc sau aplicație, devin dependenți de net, renunță la a mai 

socializa în mod direct, la jocuri sportive, se însingurează, iar dezvoltarea personalității lor va avea 

serios de suferit. În plus, se deschid porți de vulnerabilitate fără precedent, de care adulții nu au știut 

niciodată și nu le percep prea ușor pentru că nu au crescut cu așa ceva. Iată de ce, din ce în ce mai 

mult, se afirmă că școala și specialiștii săi au un rol esenţial în formarea și pregătirea tinerilor pentru 

viaţă.   

         O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e 

răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o 

astfel de şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi 

planifice şi să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea 

trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze 

periodic rezultatele. 

       Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, 

memorizare, repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, 

socială, pe experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele 

învățate și în viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie 

puși în situații în care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât 

mai atractiv. Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea 

să își perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 

experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, 

pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o 

necesitate a activităţii didactice. 
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         Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe 

expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru 

educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de 

parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de 

parteneriat şi altele. 

       Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe 

părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009) 

      Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: 

explorare – evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – 

consolidare – acţionare – implementare – evaluare. 

Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, 

coordonare, cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al 

comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, cel al parteneriatului.       Astfel, parteneriatul 

reprezintă o formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt 

formele intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea reprezintă 

punctul de plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părţi. 

         Condițiile realizării unui parteneriat reuşit implică: 

• identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii; 

• găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 

• organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 

• identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la 

maxim; 

• combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica diferitelor 

sarcini; 

• utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 

       Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu 

atât asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra 

construirii şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt 

apreciate de către copii şi factorii educaţionali în măsura în care: 

• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

• valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

• organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 

• formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ; 
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• au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

      Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei 

pe care o face şcoala. Acestea sunt: 

– împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală poate fi aplicat în cadrul 

unei acţiuni concrete; 

– acţiunile dezvoltă la elevi empatia, responsabilitatea faţă de semenii lor; 

– se creează legături la nivelul comunităţii; 

– se stimulează gândirea critică; 

– se educă percepţia multiculturalităţii; 

– se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

       Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi 

comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat 

are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, 

oferă un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat 

educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, 

comunitate. 

       Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care 

asigură o implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea 

relaţiilor dintre părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare 

a tuturor factorilor educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de 

comunicare, relaţionare, cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional 

şcoală-familie-comunitate. 

         Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, 

mediul extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste 

medii educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a 

copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

Școala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea 

deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de 

oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor. 

       Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 

succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și 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 
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clasei de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o 

problemă de natura relaţiilor publice. 

    Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, 

experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, 

socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe 

personale. 
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“MICII EXPLORATORI” – ACTIVITATE OUT-DOOR 

 

Prof. Ardelean Raluca Florica 

În socitatea actuală este constat resimțită nevoia de inovare de găsire a unor metode noi prin 

care procesul instructive – educative să fie mai eficient.  O provocare pentru sistemul actual de 

învățământ o reprezintă și activitățile de tip out-door. Acest tip de activitate desfășurată în cadrul 

grădiniței plasează copilul într-un mediu social unic, întrucât preșcolarul se confruntă cu situații unice 

care îl pun în situația de a analiza, de a investiga și de a descoperi singur prin participare directă 

cunoștintele necesare. 

 Activitatea desfășurată cu preșcolarii a presupus descoperirea mediului și schimbările care se 

produc în anotimpul primăvara., atingându-se astfel toate nivelurile de dezvoltare: cel cognitiv, motric 

și afectiv. 

  Activitățile liber alese au fost structurate pe 3 centre de 

interes: 

Întrucât prin participare directă, copiii își 

însușesc cel mai bine cunoștințele, primul centru a 

presupus construirea unui cuib de păsări. Manipularea 

materialor din natură precum: crengi paie, pene, noroi 

etc. a dus la dezvoltarea capacitătilor senzoriale, la 

familiarizarea copiilor cu procesul de construire a unui 

cuib. Participând direct ei au descoperit frumusețea 

naturii și tainele ei. 

 

 Al doilea centru a presupus o activitate de tip 

gospodarească în care copiii au fost 

familiarizati cu legumele timpurii ,cu uneltele 

necesare și cu aspectul semințelor. Activitatea 

a urmărit o serie de etape: reactualizarea 

cunoștințelor anterioare, prezentarea 

uneltelor, a semințelor și a modului de 

plantare. Fiecare copil a avut ocazia să afâneze 

pământ să observe forma și textura semințelor 

și mai apoi să le planteze. Această activitate 

are o importanță multiplă întrucât copilul este 

stimulat atât cognitiv cât și afectiv, dar mai 

ales motric. 
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Explozia de culori pe  care primavara ne-o oferă 

a fost cadrul perfect pentru ai pune pe copii în rol de 

exploratori. Fiecare copil a primit o tavă cu 4 culori 

diferite de cele primare (care au fost deja însuite deja de 

cei mic)i, și au avut ca sarcină să descopere din natură 

elemente de aceeași culoare. Astfel sub forma unui joc de 

cercetare, copiii au descoperit care sunt culorile specifice 

acestui anotimp, dar și denumiri de plante și flori  care 

înfloresc în acestă perioadă.            

 

 

În ceea ce privește activitatea pe domenii 

experențiale prima activitate a presupus acumularea 

de noi  cunoștințe despre micile viețuitoare din 

natură și de aceea am ales ca și metodă observarea 

directă de către copii a micilor insecte. Este bine de 

știut că observarea este cea mai directă formă de 

achiziționare a informațiilor printr-o experiență 

direct, nemediată obținută de la o sursă primară. 

Inarmati cu lupe aceștia au pornit în căutarea insectelor din curtea gradiniței. Astfel ei au observant 

mediul de viață al acestora, modul de hrănire cât și structura corpului. 

Ziua s-a încheiat printr-o activitate artistico-plastică care a avut ca scop dezvoltarea creativității 

și a unor stări emoționale și de apreciere a frumuseții naturii. Fiecare copil și-a adunat în tava sa elemente 

din natură de care au fost inspirați în a realiza pictura . Daca de cele mai multe ori copiii sunt puși în 

situația de a picta în contur această activitate i- a pus în sitiuația de-aș da frau liber creativității si de-a 

explora noi dimensiuni ale naturii și de a le transpune în lucrarile lor. 
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Implementarea proiectelor educaționale prin intermediul metodelor interactive 

Prof. înv. preșc. Sala Ioana 

 

 

 Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării experienţiale, de 

exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Specific acestor metode este 

faptul că ele promovează interacţiunea dintre preşcolari, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un 

demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, preşcolarii 

depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor demersuri 

interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi asumă 

responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii. De asemenea, aceste metode activează toţi copiii şi le 

dezvoltă comunicarea, creativitatea,independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să 

argumenteze deciziile luate.  

            Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor forme de 

activitate,îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, evaluarea corectă 

arezultatelor obţinute şi reconsiderarea relaţiei educatoare-copil. Metodele de învăţare activă implică 

copiii în procesul de învăţare, în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul de educare, 

astfelfiind ajutaţi să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de învăţare ceea ce 

auînvăţat. Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai mult în practica educaţională alături de 

celetradiţionale ori în combinaţie cu acestea. 

În societatea actuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să țină 

pasul cu evoluția societățiii și implicit a educației. Transformările sociale implică necesitatea creării 

unui mediu de învățare care să eficientizeze tehnicile de învățare și de muncă intelectuală.2 

Considerăm astfel că strategiile didactice interactive (de predare - învățare - evaluare) oferă 

ocazii benefice de organizare pedagogică și a unei învățări temeinice, ușoare, plăcute, cu un pronunțat 

caracter activ – participativ din partea copiilor, cu posibilități de cooperare și de comunicare eficientă. 

Folosirea sistematică a strategiilor de interacțiune între participanții la activitate presupune 

desfășurarea unor relații de comunicare eficientă și constructivă. 

Metodele interactive de grup dezvoltă o relație dinamică, de comunicare și de schimb de 

informații între indivizi.  

Metodele interactive sunt modalități moderne de stimulare a învățării și dezvoltării personale 

încă de la vârstele timpurii. Interactivitatea presupune o învățare prin comunicare, prin colaborare, 

produce o confruntare de idei, opinii și argumente, creează situații de învățare centrate pe implicarea 

directă și activă a copiilor. 

 
2Metode interactive de predare – învățare (suport de curs) – Educatori pentru societatea 

cunoașterii, 2013, p. 2-3. 
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Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calități și 

disponibilități din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, 

dorință de autoperfecționare, gândire reflexivă și modernă, creativitate, inteligența de a accepta noul.  

Învățământul modern preconizează o metodologie axată pe acțiune, pe promovarea metodelor 

interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenței, ale imaginației și creativității.  

Vorbind despre necesitatea inovării în domeniul metodologiei didactice și a căutării de noi 

variante pentru a spori eficiența activității instructiv-educative din grădiniță și școală, prin directa 

implicare a copilului și mobilizarea efortului său cognitiv, profesorul Ioan Cerghit afirmă: „Pedagogia 

modernă nu caută să impună niciun fel de rețetar rigid, dimpotrivă, consideră că fixitatea metodelor, 

conservatorismul educatorilor, rutina excesivă, indiferența etc. aduc mari prejudicii efortului actual de 

ridicare a învățământului pe noi trepte; ea nu se pune în niciun fel inițiativei și originalității individuale 

sau colective de regândire și reconsiderare în spirit creator a oricăror aspecte care privesc perfecționarea 

și modernizarea metodologiei învățământului de toate gradele. În fond, creația în materie de metodologie 

înseamnă o necontenită căutare, reînnoire și îmbunătățire a condițiilor de muncă în instituțiile școlare” 

(1997, p. 44). 

După funcția didactică principală propunem următoarea clasificare a metodelor și tehnicilor 

interactive: 

➢ Metode și tehnici de predare - învățare interactivă în grup: 

• Metoda predării / învățării reciproce 

• Metoda Jigsaw (Mozaicul) 

• Citirea cuprinzătoare 

• Cascada 

• STAD – Metoda învățării pe grupe mici 

• TGT – Metoda turnirurilor între echipe 

• Metoda schimbării perechii (Share-pain circles) 

• Metoda piramidei 

• Învățare dramatizată 

• Conversația euristică 

• Dezbaterea și discuția în grup 

• Problematizarea de grup 

• Jocul didactic 

• Studiul de caz etc. 
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➢ Metode și tehnici de fixare și sistematizare a cunoștințelor și de verificare /  evaluare 

alternativă interactivă: 

• Brainstorming 

• Explozia stelară 

• Metoda Pălăriilor gânditoare 

• Caruselul 

• Masa rotundă 

• Sinectica 

• Metoda Frisco 

• Phillips 6/6 etc. 

➢ Metode de cercetare în grup: 

• Experimentul pe echipe 

• Portofoliul de grup etc. 

În procesul instructiv-educativ este necesară schimbarea poziției față de copil. Acesta trebuie 

considerat drept un participant activ și creativ la propria formare. 

„Creația ca activitate a gândirii conduce nu numai la simpla corectare a structurii cognitive 

existente, ci și la emergența unora noi” (Mielu Zlate, 1999). 

Profesorul Ioan Neacșu afirmă că „educatorii sunt solicitați astăzi, în mod continuu, să 

promoveze învățarea eficientă. Și nu orice învățare eficientă, ci una participativă, activă și creativă” 

(1990, p. 12) 

Interactivitatea are la bază relațiile reciproce și se referă la procesul de învățare activă, în 

cadrul căreia cel care învață acționează asupra informației pentru a o transforma într-una nouă, personală 

și interiorizată. 3 
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PROFESORUL REFLEXIV ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ 

Profesor psihopedagogie specială AURORA LEFTER 

C.S.E.I. ,,ELENA DOAMNA” FOCŞANI 

În Europa celui de-al treilea mileniu, educaţia trebuie adaptată la provocările noului timp. Şcoala 

trebuie să se apropie cât mai mult de viaţă, asigurand prin finalităţile ei pregătirea elevilor pe măsura 

nevoilor şi aşteptărilor unei societăţi în continuă schimbare. 

Meseria de profesor este cea mai importantă și nobilă deoarece, cel care o practică are acces 

direct la sufletele copiilor, iar de aceasta depinde întreaga evoluție umană. Pentru a putea să desfăşurăm 

o muncă de calitate în această perioadă e necesar să fim la curent cu toate noutăţile, cu toate schimbările. 

Invăţământul centrat pe informaţie trebuie să treacă la învăţământul care să permită elevului dezvoltarea 

unui sistem de competenţe funcţionale, la învăţătura novatoare, participativă. Noile finalităţi impun o 

nouă viziune în proiectarea didactică, noi strategii, noi metode. Scopul educatorului este să-și învețe 

elevii cum să gândească, nu ce să gândească. Trebuie să le ,,descătușeze gândurile, să le trezească 

curiozitatea și să le aprindă mințile” (Pushkin,D.2001). A avea succes în activitatea educativă constă în 

a fi un profesor reflexiv. 

Trăsătura cea mai importantă a unui profesor reflexiv este responsabilitatea, incluzând aici și 

ideea de responsabilitate din punct de vedere moral. Ca urmare, un astfel de cadru didactic este un 

profesor atent, creativ și dinamic, dispus să-și revizuiască și să-și modernizeze în mod continuu 

activitatea. Dacă analizăm din punct de vedere obiectiv activitatea pe care o desfășurăm la clasă, putem 

identifica caracteristici ale unui profesor reflexiv? Sunt un profesor reflexiv? Care sunt caracteristicile 

unui astfel de profesor? 

Conform A. Nedelcu, un profesor practician reflexiv este cel care îndeplinește următoarele 

condiții: 

• examinează, formulează și încearcă să rezolve dilemele practicii de la clasă; 

• este atent la contextele instituționale și culturale în care acționează; 

• își asumă responsabilitatea pentru propria dezvoltare profesională; 

• ia parte la dezvoltarea curriculum-ului și este implicat în eforturile de schimbare a școlii. 

Un profesor reflexiv știe când este momentul să acționeze, să acorde sprijin elevului și când trebuie 

să lase elevul să se descurce singur, să învețe din propriile greșeli. În relația profesor-elev, o importanță 

deosebită o are feedback-ul. Răspunsul primit de la elev îi oferă profesorului informații despre ceea ce 

elevul a înțeles și despre ce mai are nevoie să aprofundeze. 

Feedback-ul reprezintă un  motivator  important al relației profesor-elev, fiind o componentă 

deosebit de importantă a procesului didactic, Gamble definindu-l ca ,,totalitatea mesajelor verbale pe 

care o persoană le transmite în mod conștient sau inconștient ca răspuns la comunicarea altei persoane 

(Gamble, 1993, p.151, apud. I.O.Pânișoară). Feedback-ul poate fi oferit cu intenție pozitivă sau negativă. 

Starr (2008) ne oferă câteva exemple din ambele variante: 
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1. Intenții pozitive – pentru a ajuta pe cineva să învețe ceva care-i va fi folositor, pentru a sprijini 

o persoană să-și atingă țelurile, pentru a face o persoană să se simtă valorizată, pentru a ajuta pe cineva 

să treacă peste o problem 

2. Intenții negative - pentru a-i da cuiva o ,,lecție “ (folosit pentru a raspunde unei alte persoane 

care, la rândul său, a criticat un răspuns, o prezentare) sau pentru a obține o favoare din partea altuia 

(recomandări, renume bun sau foloase materiale) 

Determinante ale feedback-ului pe care profesorul îl transmite elevului: 

• să se bazeze pe încrederea dintre emițător și receptor; 

• să fie specific, nu general, de preferat să conțină exemple recente din activitatea elevului; 

• să se concentreze asupra activității desfășurate în prezent și mai puțin asupra activităților 

anterioare. 

Obiectivul feedback-ului este reducerea decalajului dintre stadiul actual al elevului, nivelul la care 

se află în momentul de față și unde ar trebui să fie. Feedback-ul servește unor scopuri variate în procesul 

de reducere a acestui decalaj, oferă indicii care captează atenția unei persoane, o ajută să se concentreze 

la sarcină și poate direcționa atenția spre metode necesare pentru rezolvarea sarcinii. 

Este necesar ca fiecare profesor să conștientizeze importanța feedback-ului și să reacționeze ținând 

cont de trei întrebări importante: Spre ce mă îndrept ?, Cum voi ajunge acolo? și Ce urmează?. 

         Modalități de a folosi feedback- ul pentru a optimiza învățarea: 

• Focalizarea feedback-ului asupra sarcinii, nu asupra celui care învață; 

• Reducerea neclarităților referitoare la performanță și obiective; 

• Păstrarea feedback-ului într-o formă cât mai simplă, dar nu simplistă (în funcție de nevoile celui 

care învață); 

• Oferirea feedback-ului după ce elevii au încercat o soluție a situației care trebuie îmbunătățită 

(ceea ce duce la un plus de autoreglare). 

Profesorul reflexiv trebuie să creadă în anumite lucruri, și anume că toți elevii din clasa lui pot să 

învețe și să creadă că sarcina lui este să-i facă pe toți copiii să învețe, asta înseamnă diferențiere în 

învățare! Și să creadă că învățarea și predarea nu sunt despre el, despre profesorul de la catedră, nu este 

despre teste, despre cum dau bine sau nu dau bine. Este clar că-ți ajuți copilul așa cum este el, copilul 

care se luptă să învețe...Trebuie să-i aducem pe toți pe calea învățării. Celor care au nevoie de ajutor 

trebuie să li-l oferi chiar de la început și pe măsură ce progresează, să le lași independența de a se afirma. 

Până la urmă, când ajung oameni împliniți, toți aparțin societății. Nu poți să ai oameni care nu sunt 

funcționali. Sarcina noastră este să-i ajutăm să învețe. Flexibilitatea trebuie să se manifeste în tot ce faci, 

în gândire, cum predai, cum evaluezi, cum privești elevii, să-l înțelegi pe fiecare din perspectiva lui. Te 

pui în locul lui, uneori. Păstrezi distanța ca profesor, dar când trebuie să te joci, să te joci. Reflexibilitate 

înseamnă toată această arie... 
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În orice școală, atât elevii, cât și profesorii își doresc ca activitățile desfășurate să fie plăcute, 

învățarea să fie utilă, cunoștințele interesante, iar lecțiile să fie organizate folosind metode diverse și 

interactive. Pentru a stimula învățarea eficientă a elevilor este necesară acordarea permanentă a 

feedback-ului. Profesorul trebuie să ia în considerare efectul pe care feedback-ul acordat îl are asupra 

elevilor, astfel încât aceștia să nu fie descurajați, ci să aibă încredere în forțele proprii pentru ca 

activitatea să se desfășoare permanent cu rezultate în continuă creștere. Dascălul reflexiv asigură 

succesul, numai dacă are abilitatea de a crea, de a promova situaţii educaţionale care să conducă la 

învaţare eficientă, la dezvoltarea gândirii critice. 

Ce am putea schimba în lecție? Am putea schimba conținuturile plictisitoare și vaste, care nu 

își regăsesc echivalentul în realitatea imediată, precum ,,prelegerile profesorului”, acordând elevilor 

timp pentru dezbatere, îndemnându-i să-și argumenteze opiniile și să-și construiască discursuri bazate 

pe argumente solide și verosimile. Discuțiile cu ei să fie constructive, să răspundă anumitor probleme 

ridicate de aceștia, iar relația profesor-elev să fie o relație ,,umăr la umăr”, care îl pune în prim plan pe 

elev, profesorul rămânând doar un moderator. Așadar, lecția nouă rămâne o necesitate pentru actualul 

proces de învățământ și pentru societatea contemporană, alături de profesorul reflexiv, mereu preocupat 

de schimbările pe care trebuie să le realizeze pentru elevul său. 

Oferiți de fiecare dată un feedback constructiv, având la bază intenții pozitive și asigurați-vă că 

feedback-ul care ajunge la elev este corect înțeles de către acesta! 
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EDUCAȚIA NONFORMALĂ ȘI EDUCAȚIA OUTDOOR 

Profesor psihopedagogie specială BOGDANA MIHAELA FĂNUŢĂ 

C.S.E.I. ,,ELENA DOAMNA” FOCŞANI 

 

Într-o societate în care tehnologia progresează cu o viteză ameţitoare şi datorită ei de la cele mai 

fragede vârste copiii sunt asaltaţi de adevărate avalanşe  de informaţii, ştiinţele educaţiei se orientează 

din ce în ce mai acut către întoarcerea la natură. După secole în care toate eforturile educatorilor s-au 

concentrat pe aducerea copiilor între pereţii clasei pentru a li se face educaţie, s-a constatat că nu este 

cea mai fericită formă de educaţie şi, ca atare, a apărut nevoia acută de altceva, de întoarcerea la natură, 

ca izvor de educaţie sănătoasă.  Se pune atunci întrebarea dacă nu cumva viitorul omenirii nu constă, de 

fapt, în supravieţuirea speciei umane în condiţii din ce în ce mai dificile şi mai neprevăzute, iar răspunsul 

la întrebare nu este altul decât cel de întoarcere la natură, ca cel mai bun şi eficient educator. Copiii care 

stau din ce în ce mai mult în casă în faţa monitoarelor de orice fel, cunosc natura numai din „poze” şi 

din filme. Este momentul şi avem obligaţia de a-i scoate „afară”. Este motivul pentru care de câţiva ani 

a apărut conceptul de activitate outdoor, ca alternativă pentru educaţia formală, tradiţională. Există mai 

multe accepţiuni pentru termenul de outdoor, cea mai simplă fiind aceea de activitate în aer liber, în afara 

spaţiului instituţional al şcolii. 

Educaţia outdoor se pliază cel mai bine pe cea nonformală, întrucât ca şi aceasta, educaţia outdoor se 

bazează foarte mult pe participarea activă, maximizează procesul de învăţare, minimalizând constrângerea 

specifică şcolii, oferă o utilitate practică imediată cunoştinţelor învăţate, se desfăşoară în contexte diferite 

având un cadru de învăţare şi un conţinut lejer, foloseşte metode care stimulează implicarea şi 

participarea, are o structură şi o planificare flexibilă, procesul învăţării este orientat spre participant, se 

bazează pe experienţa participanţilor. Atât educaţia nonformală cât şi educaţia outdoor pot fi integrate cu 

succes în educaţia formală cu scopul de a maximiza efectele procesului de învăţare, tendinţa actuală este 

aceea de amplificare a celor două forme, mai ales pentru faptul că încorporate, ele conduc la un sistem 

educativ mult mai valoros din punct de vedere al calităţii, produc avantaje pe termen lung, permit acoperirea 

unei game largi de discipline şi cel mai important, actul educaţional se axează în aceeaşi măsură şi celor care 

o implementează (în speţă profesorilor) şi celor care fac obiectul învăţării (în speţă elevii). 

Educaţia formală are meritul de a fi organizată şi structurată, încorporând o paletă întreagă de 

informaţii şi cunoştinţe de care are nevoie un individ în formarea sa educaţională, educaţia informală vine în 

sprijinul educaţiei formale şi asigură procesul de învăţare oricând şi oriunde, pe tot parcursul vieţii, educaţia 

non-formală vine cu acele elemente de natură să satisfacă nevoile unui individ de natura, psihica, social, 

emoţională prin diferite metode interactive, participative, iar educaţia outdoor " scoate la aer " cele trei forme 

de educaţie, le revigorează, le adaugă prospeţime si îşi extinde acţiunea benefică în diferite domenii 

(dezvoltare durabilă, protecţia mediului, dezvoltare personală şi profesională ). 

In funcţie de activităţile alese, obiectivele unui program de Educatie Outdoor pot face parte din 

oricare aceste trei categorii. Astfel, elevii pot învăţa mai multe lucruri despre: 
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 - mediul înconjurător în care ne desfăşurăm activitatea, relaţiile dintre componentele acestuia şi 

cum pot să-şi aducă aportul la protecţia lui; 

- propria persoană, propriile limite şi cum le pot depăşi; 

- comunicarea şi colaborarea eficace în cadrul unui grup. 

          Caracteristicile educaţiei outdoor 

      Educaţia outdoor oferă posibilitatea contactului direct cu natura - protecţia mediului reprezintă un 

subiect de interes mondial, urbanizarea masivă a produs un efect nociv asupra mediului şi prin faptul că 

oamenii nu conştientizează impactul pe care acţiunile lor non-ecologice le au asupra mediului iar educaţia 

outdoor poate fi privită ca o modalitate extrem de benefică pentru schimbarea atitudinilor şi 

comportamentelor faţă de mediu; 

      Educaţia outdoor reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare - un mediu relaxant, liber, fără 

constrângerile pe care le impun „cei patru pereţi ai unei săli de clasăˮ poate oferi copiilor nenumărate 

provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, inspiraţional şi de natură să schimbe comportamente 

antisociale, să creeze o relaţie puternică între copii, bazată pe sprijin reciproc; 

      Educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al copiilor care întâmpină dificultăţi – astfel, 

educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite copiilor care în mod uzual întâmpină dificultăţi 

de învăţare şi au un nivel scăzut de performanţă şcolară să devină motivaţi; 

      Educaţia outdoor duce la dezvoltarea personală atât a celor care o aplică,  dar si a copiilor; 

      Educaţia outdoor contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă - conexiunea între copii-copii, copii-

profesor duce la creşterea gradului de participare activă. 

Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că răspunde atât nevoilor de bază ale individului, 

cât şi celor care îl particularizează în grupul din care face parte: 

- Nevoia de a fi  respectat – derularea de diferite activități în aer liber încurajează copilul să se simtă în largul 

său, astfel el va fi mult mai deschis, va comunica, își va exprima propriile opinii, se va simți băgat în seamă 

și va simți ca deciziile sale contează pentru ceilalți; elevii pot fi consultați cu privire la diferite jocuri sau 

activități. 

- Nevoia de a fi responsabil –  activităţile outdoor permit copilului oportunitatea de a primi diferite sarcini, 

responsabilităţi pentru atingerea scopului propus (spre exemplu, dacă se optează pentru o activitate de 

ecologizare, un copil poate primi sarcina de a curăţa pomii, un altul  sarcina de a uda florile, important 

este  însă, ca prin comunicarea cu copilul, profesorul să-i transmită acestuia sentimentul că prin ceea ce 

întreprinde el, mediul va fi mai curat, astfel el va conştientiza că are o responsabilitate faţă de protejarea 

mediului). 

- Nevoia de a fi activ – implicarea în diferite activități sportive, jocuri, plimbări tematice, aduce numeroase 

beneficii dezvoltării fizice, psihice ale copilului. Jocul fiind activitatea fundamentală a copilului este 

important ca toţi copiii să fie stimulaţi în mod constant să se joace, să alerge, să participe la diferite activităţi 

în mod activ. 
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- Nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educaţiei outdoor este aceea că este 

o modalitate de succes de a depăşi unele dificultăţi ale copilului (psihice, fizice, sociale, emoționale sau 

economice), astfel încât acesta să fie inclus social, să simtă că aparţine unei comunităţi; se consideră ca mediul 

din interiorul  grupei este mai degrabă unul competitiv, în timp ce cel din afara clasei este unul suportiv, care 

permite copiilor să se exprime, să relaționeze cu ceilalți, să colaboreze. 

- Nevoia de a se simţi în siguranță – interiorul clasei este mult mai sigur pentru copii, în timp ce mediul 

exterior implică diferite ricuri şi situaţii neprevăzute care pot avea efect negativ. 

Educatorul trebuie să identifice posibilele riscuri care pot să apară şi să conceapă un plan de 

management al riscului, întrucât este un aspect deosebit de important care i-a făcut pe unii specialişti în 

domeniu să nege utilitatea utilizării educației outdoor. 

Noile tipuri de activități asigură creșterea încrederii în sine atât pentru indivizi, cât și pentru 

grup. Pe măsură ce în mintea individului se dezvoltă ideea că el aparține unei echipe de succes, va lua 

parte din ce in ce mai activ la activitatea grupului, renunțând la rolul de observator pasiv. Formarea 

spiritului de echipă produce succes fără a crea și perdanți, așa cum se întâmplă în cazul educației 

competiționale. Pentru a comunica eficient avem nevoie de ,,canale” de comunicare: cuvinte, tonul vocii, 

expresia feței și expresia corpului. 

Metodele de învăţare în context nonformal au obiective educaţionale bine definite, sunt active, 

interactive şi creative, au caracter participativ şi experienţial şi determină implicarea, toleranţa, învăţarea 

prin joc, cunoaşterea, deschiderea, acţiunea. Toate modelează atitudini şi dezvoltă competenţe. 
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Importanƫa proiectelor educaƫionale în procesul de învãƫare 

Prof. Avram Laura-Mãdãlina 

Liceul Tehnologic Baróti Szabó Davíd, Baraolt,Covasna 

| 

 Implementarea proiectelor educaƫionale vizeazã modalitãƫile concrete de dezvoltare 

instituƫionalã și de creștere a calitãƫii în învãƫãmânt. Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor 

proiecte prin care elevii au posibilitatea de a-și perfecțioa și de a pune în practică cunoștințele, de a 

participa la competiții, excursii, schimburi de experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele 

de comunicare. 

 Un citat cunoscut „Nu este destul să ştii, trebuie să şi aplici; Nu este destul să vrei, trebuie să şi 

faci.”( J. W. Goethe) atrage atenƫia cadrelor didactice în privinƫa faptului cã epoca în care trãim impune 

o schimbare totală a opticii asupra educaţiei datoritã ritmului accelerat de evoluţie şi transformare. Noua 

funcţie a educaţiei este de a-l forma pe om pentru a face faţă cerinţelor viitorului, pentru a se integra 

activ în viaţa socială. 

 Reforma învăţământului românesc a ţinut cont de cele două mari direcţii din noul curriculum 

(crearea unui mediu educaţional adecvat pentru o stimulare continuă a învăţării şi introducerea copilului 

în ambianţa culturală a spaţiului social căruia îi aparţine, în ideea formării lui ca personalitate autonomă 

şi conştientă de sine) şi a oferit posibilitatea cadrelor didactice de a-şi manifesta măiestria în procesul 

educativ, prin abordarea creativă a conţinuturilor învăţării, aplicând metoda programelor şi proiectelor 

de parteneriat educaţional.  

 Proiectul este un complex de activităţi specifice noi, programate în conformitate cu un plan de 

activităţi, în scopul realizării unor obiective, într-un interval de timp definit, cu ajutorul unor resurse 

umane, tehnice şi financiare, identificate ca atare la momentul elaborării propunerii de proiect. 

Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă 

şi presupune participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi 

partenerii, comunicare eficientă între participanţi, acţiuni comune cu respectarea rolului fiecărui 

participant, interrelaţionare. 

 Se reușește astfel diversificarea şi continuarea situaţiilor de învăţare, atât în cadrul activităţilor 

obligatorii, cât şi în cadrul activităţilor extracurriculare. Motivul principal pentru crearea unor astfel de 

parteneriate este dorinţa de a-i ajuta pe copiii să aibă succes şi la şcoală dar şi în viaţă. Daca  părinţii, 

copiii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în procesul educativ, succesul 

şcolar poate fi atins mult mai uşor. 

 Proiectele solicitã din partea elevilor implicare, cercetare, investigare şi colaborare între 

ei, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, experimentează 

abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, socializează, învăţând 

să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe personale. În urma derulării 
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acestor activitãƫi se observã o îmbunătăţire a relaţiilor profesor-elev, elev-elev, dar şi o creştere a 

procesului de învăţare al elevilor, prin realizarea mai multor activităţi cu rol colaborativ. 

 Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative au implicaţii deosebite  asupra 

construirii şi modelării personalităţii elevilor. Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi factorii 

educaţionali în măsura în care au un efect pozitiv pentru munca desfãșurată în grup, creează un sentiment 

de siguranţă şi încredere, valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional 

și organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă. 

  Mai importante efecte pe care le produc proiectele educative sunt creșterea gradului de 

socializare și valorizare a elevilor, asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală, stimularea şi 

multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii, reducerea procentului fenomenelor 

antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar si creşterea ratei promovabilităţii şcolare. 

 Participarea la acest tip de proiecte schimbã viziunea tradiţională a învăţământului românesc 

spre un învăţământ modern contribuind la îmbunătăţirea perspectivei pedagogice asupra procesului 

educaţional,  predarea devenind un demers educativ în cadrul căruia sunt mobilizate resursele clasei de 

elevi care este motivată permanent să parcurgă procesul instructiv. Proiectele permit creşterea calităţii 

activităţilor, învăţarea prin descoperire asigurând elevilor o dobândire conştientă a conţinutului 

curricular, acesta fiind uşor de reactualizat, odată trecut prin filtrul propriu.  

 Şcoala trebuie să încurajeze formarea unui spirit critic, a unor atitudini pozitive şi a studiului 

individual, antrenând elevii în activităţi diverse, pentru a-i face să renunţe la comportamentul pasiv. 
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  Influenta mass-media asupra dezvoltării personalității copilului -  studiu de specialitate 

 

                                                                                                          prof. înv.primar Marusac Livia 

  Școala Profesională ,,Gheorghe Burac’’ Vlăsinești 

 

 

 

 Termenul de mass-media a rezultat  prin  asocierea  cuvântului latinesc ,,media,, (mijloace) cu 

cel englezesc ,,mass,, (masă) . Astfel, noţiunea de mass media este folosită în literatură de specialitate 

pentru a desemna suportul de difuzare şi tehnică de transmitere a mesajelor, precum şi ansamblul 

instituţiilor care produc sau difuzează mesajele. În general, mijloacele de comunicare în masă sau 

mass-media se constituie din  ziare , reviste , televiziune , radio, cinema, internet şi alte suporturi care 

servesc la transmiterea mesajelor către un număr mare de receptori. 

 Alături de şcoală şi de alte instituţii implicate, mass-media ocupă un rol important în sistemul 

factorilor educativi, adăugand noi dimensiuni eforturilor generale de formare şi dezvoltare a 

personalităţii umane . Ioan Cerghit menţionează că aportul educativ este adus în două moduri : implicit 

şi explicit . În esenţă, funcţiile mass-media  încorporează  funcţia educativă  prin  realizarea  

informării, culturalizării, socializării  individului . Mass-media oferă posibilităţi educative spontane şi 

eterogene, dar este utilizată şi pentru realizarea unor activităţi educative explicite. 

Copilul petrece anual, conform unor studii  recente, în medie, 900 de ore la ṣcoală ṣi aproape 

1000 de ore în faţa televizorului ṣi a calculatorului. Prea multe ore petrecute în faţa televizorului sau  

calculatorului pot afecta dezvoltarea fizică si psihică a copilului, chiar dacă este vorba de emisiuni sau 

site-uri educative. Ar fi bine dacă cel mic ar fi implicat în activităţi specific vȃrstei alături de prieteni și 

colegi. Ȋn acest fel își  dezvoltă capacităţile de inter-relaţionare, i se stimuleaza imaginația și își 

consumă energia fizică. 

In cadrul microcercetării a fost investigat un eşantion de 50 de subiecţi, dintre care 25 elevi  din 

învăţămȃntul primar, și  25 părinţi, un părinte al fiecărui elev chestionat .În aceste condiţii, 

microcercetarea s-a desfăşurat simultan pe două eşantioane de subiecţi, iar procedeul de selecţie s-a 

realizat aleatoriu. 

Pentru prezentarea rezultatelor am considerat că sunt importante câteva domenii de interes care 

au fost instrumentate cu întrebările din chestionar. 

REZULTATE  PRIVIND  ELEVII 

1. Cum este văzută televiziunea 

 Rezultate : Din răspunsurile oferite la primul item rezultă că cei mai mulţi dintre dintre elevi, 55%, se 

uită la TV pentru a-şi umple timpul liber iar 35% dintre ei pentru a-şi forma o părere despre diferite 

fenomene şi evenimente sociale, politice, mondene. 

 Interpretare : Analizând răspunsurile la întrebarea 1 observăm că televiziunea este un mod de a umple 

timpul liber al elevilor. Astfel, deducem că timpul liber reprezintă o resursă importantă şi o condiţie 
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pentru consumul de mass-media. Se mai observă că televiziunea este mai puţin considerată un mod de 

viaţă şi un formator de opinii decât  o simplă sursă de informare ṣi  “un  devorator” de timp liber. 

2. Consumul de mass-media 

Rezultate : Cea mai mare pondere de elevi se uită la TV, în medie,  cel mult 4 ore pe zi, urmată de cei 

care petrec doar 1-2 ore în faţa televizorului. 

Interpretare : Analizând rezultatele la întrebarea 2 şi corelându-le cu cele de la întrebarea 1, putem 

concluziona că elevii petrec foarte mult timp liber în faţa televizorului, fără a avea însă un scop bine 

definit (cum ar fi aflarea de informaţii, înţelegerea unor fenomene, dezvoltarea culturii generale etc). 

3. Timp liber  

Rezultate : 45% dintre elevi aleg să-şi petreacă timpul liber navigȃnd pe internet, un sfert aleg 

televizorul, tot un sfert aleg să-ṣi petreacă timpul liber în compania prietenilor iar cea mai mică 

pondere, de 5%, aleg să asculte muzică. 

 Interpretare : Internetul se află pe primul loc în preferinţele elevilor, conducȃnd detaṣat. 

4. Motivaţia consumului de mass-media 

Rezultate : Cei mai mulţi elevi, 65% , urmăresc o emisiune din interes, iar un procent mic o urmăresc 

deoarece şi cei din jurul lor o  urmăresc. 

 Interpretare : O pondere destul de importantă dintre elevi urmăresc diverse programe de televiziune 

din curiozitate, fie au auzit,  fie le-au fost recomandate de colegi, prieteni sau cunoscuţi.Acest lucru arată 

că elevii pot fi destul de uşor de influenţaţi de alegerile/preferinţele celor cu care intră în contact. 

5. Preferinţele în raport cu mediile de comunicare  

Rezultate : Cei mai mulţi elevi aleg să se uite la filme şi să asculte muzică în detrimentul ştirilor şi talk-

show-urilor. 

 Interpretare : Răspunsurile la acestă întrebare nu sunt deloc surprinzătoare, copiii fiind mai receptivi 

la vizionarea filmelor şi ascultarea de muzică decât la urmărirea emisiunilor de ştiri sau talk-show-uri. 

REZULTATE  PRIVIND  PARINTII 

1. Consumul de mass-media (copii) 

Rezultate : Jumătate din părinţii intervievaţi au apreciat că, în medie, copii lor se uită peste 2 ore la 

TV, iar ponderi egale de 5 % au considerat că se uită fie mai puţin de 1 oră, fie mai mult de 4 ore. 

Interpretare : Corelând rezultatele cu cele ale întrebării 1 din chestionarul adresat elevilor, se observă 

că părinţii nu cunosc foarte bine programul copiilor în ceea ce priveşte petrecerea timpului.Acest lucru 

este un semnal de alarmă, deoarece copiii nu au un spirit critic dezvoltat şi fără cineva care să le selecteze 

programele astfel încât să fie în concordanţă cu nevoia lor de dezvoltare şi modelare a 

comportamentului, riscă să fie influenţaţi negativ 

2. Consumul de mass-media (părinţi) 

Rezultate : Cei mai mulţi dintre părinţi, 40% au răspuns că se uită la TV peste  4 ore zilnic  şi numai 5 

% sub 1 oră. 

Interpretare : Această întrebare are o strânsă legătură cu întrebarea 1, deoarece arată cum influenţează 

comportamentul părinţilor comportamentul copiilor. Răspunsurile la cele 2 întrebări arată că părinţii nu 
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cunosc programul real al elevilor şi ar putea exista o posibilă influentă din partea părinţilor în ceea ce 

priveşte numărul de ore în fata televizorului. Copiii au tendinţa de a-i imita pe adulţi, copiindu-le 

comportamentul şi preluându-le activităţile. 

3. Selectarea programelor  

 Rezultate : Aproximativ 26 % dintre părinţi ar recomanda copiilor lor vizionarea de documentare 

şi procente aproximativ egale de 10 % vizionarea de filme, emisiuni de divertisment  şi emisiuni 

muzicale. 

 Interpretare : Faptul că aproximativ 26 % dintre părinţi ar recomanda copiilor emisiuni educative arată 

faptul că aceştia consideră mass-media un factor educogen. 

4. Implicarea în procesul de învăţare 

Rezultate : 25% dintre părinţi îşi ajută copii la rezolvarea temelor pentru acasă, 70 % îi ajută ocazional 

şi 5 % niciodată. 

 Interpretare : 70% dintre părinţi îṣi ajută ocazional copii la rezolvarea temelor. Acest lucru implică 

un risc major pentru copii deoarece sunt nevoiţi să găsească singuri surse de informare pentru a realiza 

sarcinile de lucru şi de multe ori acestea nu sunt din cele mai sigure şi corecte surse. 

5. Atitudinea faţă de recomandările posturilor de televiziune 

Rezultate : 40% dintre părinţi ţin cont de restricţiile de vizionare a programelor TV, rămȃnȃnd ca 

diferenţa, adică 60%,  să ţină cont doar uneori de aceste recomandări. 

 Interpretare : Procentul celor care nu acordă suficientă atenţie acestor recomandări este destul de mare. 

S-a demonstrat prin diverse studii că vizionarea unui program neadecvat vârstei poate duce la un 

comportament violent şi iresponsabil din partea copiilor care adoptă „realitatea” din filme drept 

realitatea curentă. De aceea, părinţii ar trebui să acorde importanţă restricţiilor de vizionare a 

programelor TV precum şi a site-urilor cu conţinut  inadecvat copiilor.  

CONCLUZIILE  MICROCERCETARII 

Majoritatea părinţilor cunosc faptul că nu toate programele TV sunt benefice copiilor, însă nu 

sunt destul de conştienţi de efectele acestora, ei neacordând o mare atenţie programului pe care copiii 

lor îl au în fiecare zi. 

Copiii nu ştiu să aleagă programele TV la care să se uite şi o fac din lipsă de ocupaţie. Acest 

lucru se datoareză în parte profesorilor care nu îi îndrumă şi părinţilor care nu se ocupă îndeajuns de 

mult de educaţia lor. 

Tocmai de aceea părinţii şi profesorii trebuie conştientizeze că este  responsabilitatea lor să-i 

înveţe să folosească timpul liber în mod eficient ; lectura unor cărţi bune, plimbări în natură, jocuri în 

aer liber, practicarea unui sport .  Să fie îndrumaţi să asculte muzică, să  deosebească genurile 

muzicale, să simtă  muzica bună, de calitate şi să o aprecieze, să înveţe un instrument muzical.  
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Fizica în viaţă vs la şcoală 

Prof. Stefanescu Violeta-Elena 

Şcoala Gimnazială Candiano Popescu Ploiesti, Prahova 

 

Motto: Cel mai important lucru este să nu te opreşti din a-ţi pune întrebări. Albert Einstein 

Alături de celelalte discipline din aria curricularş “Ştiinţe ”, fizica are o mare aplicabiliatate în 

viaţa cotidiană, dar şi în dezvoltarea profesională a acestor elevi. 

Având în vedere că meseriile în care se pregătesc elevii sunt din domeniile electric şi mecanic, 

noţiunile de fizică sunt folosite la disciplinele de specialitate în pondere foarte mare, mai ales 

capitolele de mecanică, curent electric, echilibrul corpurilor şi noţiuni de termodinamica. 

Noţiunile dobândite la disciplina fizica îi ajută să-şi explice anumite fenomene din natură, să se 

fereasca de cele dăunătoare, iar pe altele să le folosescă în ajutorul lor. Această listă ar cuprinde: 

➢ Fulgerul, tunetul, micile pocnituri ale hainelor din lână, atunci când ne dezbrăcăm. 

➢ De ce iese praful din lucruri atunci cand le scuturam 

➢ Deplasarea obiectelor grele folosind sistemul de parghii sau scripeti; 

➢ Folosirea forţei de frecare în ajutorul nostru ( frâna de la bicicletă, cea de la tren, cea de la 

maşină şi importanţa lor) 

➢ Mărirea coeficientului de frecare la alunecare în cazul roţilor maşinii (anvelope de iarnă), a 

încălţămintei şi efectul acestuia. 

➢ Micşorarea vitezei unui autovehicul la intrarea într-o curbă nu numai ca aşa prevede codul 

rutier ci şi explicarea fenomenului şi conştientizarea pericolului vitezei mari. 

➢ Schimbarea siguranţei fuzibile, cum se efectuează şi care este rolul ei. 

➢ Ocolirea conductoarelor electrice căzute la pământ (pericol de electrocutare). 

➢ Folosirea obiectelor electrocasnice, conectarea acestora la reţeaua de curent electric numai cu 

mâinile uscate, şi scoaterea corectă a acestora din priză (cu o mână se fixează prize, iar cu cealaltă 

prezentă zilnic în viaţa noastră, fie că noi o cunoastem, fie că nu.  

Dacă avem un minim de cunoştiinţe acumulate, acestea le putem folosi în a ne uşura munca, 

de a ne feri de pericole şi de a întelege ce se întâmplă în jurul nostru. 

În multe situaţii necunoaşterea legilor fizicii poate fi fatală.[1] 

Tocmai de aceea este foarte important ca elevii să înteleagă fenomenele fizice din clasele mici. 

Pentru a iubi şi a întelege fizica elevii ar trebui să fie motivaţi să o descopere singuri, astfel 

fizica va deveni o materie mult mai interesantă. Învăţarea fizicii prin investigaţie şi experimente va 

atrage elevii stârnindu-le curiozitatea. 

Un banal experiment pentru clasa a VI-a de a calcula viteza unei masinuţe de jucărie a 

antrenat toata clasa . Dar dacă avem 2 masinuţe....? Facem o întrecere între maşinuţe şi vedem care are 

viteza mai mare – astfel elevii trebuie să cunoască formula, să cunoască timpul ,durata parcursă de 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

67 
 

fiecare masinuţă–pe care o măsurăm cu un cronometru - , elevii ar trebui să ştie să măsoare o lungime 

– acesta fiind drumul parcurs de masinuţă- şi astfel la final putem calcula viteza. 

Pe acest principiu simplu să facem distractive şi atractive lecţiile de fizică la clasă. 

 

 

                          

 

Bibiografie: 

[1]. https://fizica1.wordpress.com/2014/10/14/fizica-si-viata-cotidiana/ 

[2]. http://ceae.ro/cursceae/ 
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IMPORTANȚA FORMĂRII INIȚIALE ÎN CARIERA DIDACTICĂ  

 

 
Prof. înv. primar PALINCAȘ NATALIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERȚA MICĂ, SATU MARE 

                          Motto: "Dacă te gândeşti la ziua ce va urma, ia-ţi de mâncare. Dacă te gândeşti la anul 

care va urma, plantează un copac. Dacă te gândeşti la secolul ce va urma, educă copiii!" Proverb 

chinezesc 

          În societatea contemporană, dinamică şi mereu în transformare, cu schimbări rapide şi efecte 

imediate, educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, iar concepţia de educaţie 

regândită şi modernizată. Învăţământul românesc capătă noi valenţe în condiţiile impuse de reforma cu 

deschidere europeană.        

            Sistemul educational este principal promotor al dezvoltării socioculturale şi al edificării unei 

societăţi dezvoltate bazate pe cunoaştere. Recunoaşterea rolului educaţiei ca instrument esenţial în 

atingerea obiectivelor propuse este unanimă iar măsurile preconizate în acest sens sunt promovate şi 

recomandate tuturor statelor europene. Educaţia este chemată să accelereze găsirea soluţiilor optime, să 

participe la remedierea prezentului dar şi la construcţia viitorului. Începând încă din anul 2000, Comisia 

Europeană a recomandat o serie de măsuri structurale şi curriculare în educaţie. Primele au vizat câteva 

deziderate principiale de la care să pornească reconstrucţia: cultivarea valorilor democraţiei, extinderea 

educaţiei pe parcursul întregii vieţi, multiculturalitatea. Rapoarte ulterioare şi-au canalizat eforturile spre 

identificarea şi definirea acelor elemente care pot contribuii la dezvoltarea unei societăţi a cunoaşterii. 

Accesul la cunoaştere și formarea instrumentelor psiho-comportamentale cade în sarcina şcolii, 

respectiv a educatorilor, astfel încât pregătirea lor corespunzătoare devine imperios o prioritate. 

          Una dintre dimensiunile importante ale Reformei învăţământului o constituie profesionalizarea 

carierei didactice, fapt care implică o redefinire a competenţelor profesorului, indiferent de disciplina 

pe care o predă. Personalitatea cadrului didactic este produsul unui sistem interpersonal, care ia fiinţă şi 

se dezvoltă numai prin interacţiunile sale cu ceilalţi, dar numai prin competenţele specifice pe care le 

dobândeşte prin programele de formare iniţială şi continuă, acesta devine un adevărat profesionist. Se 

impune astfel necesitatea unor delimitări conceptuale clare între aptitudine, calitate, trăsătură de 

personalitate şi competenţă, întrucât aceşti termeni sunt de cele mai multe ori folosiţi în mod inadecvat 

chiar şi în lucrările de specialitate.  Asemeni oricărei profesii, cea de cadru didactic presupune un cumul 

de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe specifice pe care trebuie să le deţină cei care aleg să urmeze această 

profesie. Toate acestea se acumulează prin parcurgerea de către studenţi, viitoare tinere cadre didactice, 

a unor activităţi de pregătire teoretică şi practică, atât în domeniile specifice obiectelor de învăţământ ce 

urmează să fie predate, cât şi în domeniul ştiinţelor educaţiei. 
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           Profesionalizarea constituie procesul formării unui ”ansamblu de capacităţi şi competenţe într-

un domeniu dat pe baza asimilării unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice, proces controlat 

deductiv de un model al profesiei respective” (E. Păun, apud. Gliga, L., 2002). 

           Formarea cadrelor didactice trebuie realizată atât la nivel teoretic cât şi practic. Pregătirea 

teoretică vizează cultura generală, de specialitate, dar şi cea psihopedagogică. Aceasta din urmă implică 

două lături: 

• Cunoştinţe de psihopedagogie, etică, sociologie; 

• Cunoştinţe de pedagogie practică, didactică, metodică 

           Pedagogia ca reflecţie teoretico-epistemică asupra educaţiei a apărut ulterior practicii educative, 

generalizând şi conceptualizând o serie de elemente, pasibile de acest lucru, din sfera influenţei şi 

intervenţiei educative ca atare. Etimologia cuvântului pedagogie  trimite spre două cuvinte greceşti: 

paidos = copil şi agoge = conducere, dirijare. Într-o manieră diacronică evoluţia epistemică a pedagogiei 

prezintă trei etape: 

1. Etapa întâi sau preepistemică – în care ideile despre educaţie sunt izolate, sporadice şi la nivelul 

simţului comun; 

2. Etapa a doua, cea a orientărilor filosofice – acum se formulează primele sisteme pedagogicecare au 

la baza diversele orientări filosofice; 

3. Etapa a treia, cea propriu-zis epistemică – apar şi se conturează diverse orientări pedagogice, 

concretizate în veritabile sisteme teoretice, având la bază orientări de origine psihologică sau 

sociologică. 

          Elementele definitorii pentru statutul de ştiinţă al unui domeniu sunt următoarele: conturarea unui 

domeniu de activitate, un obiect, un aparat conceptual, o metodologie şi o normativitate epistemică. 

          În ansamblul conţinuturilor care contribuie la formarea viitoarelor cadre didactice, activitatea de 

„practică pedagogică constituie dimensiunea centrală în care sunt antrenate toate celelalte conţinuturi 

teoretice precum şi toate disponibilităţile psihice ale studentului” (Franț, A., 2002). Toate achiziţiile 

acumulate prin studiul disciplinelor de specialitate, socio-psiho-pedagogice şi didactice sunt mai bine 

înţelese şi devin durabile prin cunoaşterea nemijlocită a ambianței şcolare (procesul de învăţământ) şi 

extraşcolare (activităţi pară/perişcolare). Mai mult, prin practică, toate cunoştinţele şi competențele 

dobândite sunt activate, combinate şi adaptate la situaţii şi contexte particulare (ex. Predarea aceleiaşi 

lecţii la clase diferite). 

          Societatea de azi şi cea viitoare are aşteptări din ce în ce mai ridicate de la profesori, dorind 

performanță si profesionalism. De aceea, pregătirea în specialitate concomitentă cu cea pentru cariera 

didactică implica o dublă responsabilitate. Practica pedagogică este activitatea prin care, în anul III de 

studiu, cele două laturi ale formării profesionale (didactică şi de specialitate) interacţionează cu adevărat. 

Importanta practicii pedagogice derivă şi din faptul că este singura formă prin care se formează 

aptitudinea pedagogică şi se pun bazele unui stil didactic personal. 
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          Aptitudinea pedagogică este o aptitudine specială, "o formaţiune psihologică complexă care, 

bazată pe un anumit nivel de organizare şi funcţionalitate al proceselor psihice - modelate sub forma 

unui sistem de acţiuni şi operaţii interiorizate, constituite genetic conform modelului extern al activităţii 

educaţionale, facilitează un comportament eficient al cadrului didactic prin operaţionalizarea adaptativă 

a întregului conţinut al personalităţii sale." (N.Mitrofan, 1988, p.56). Ea intră în structura personalităţii 

profesorului pe măsura formării şi dezvoltării în şi prin activitatea didactică. Această activitate debutează 

prin calitatea de student practicant, prin activităţile de practică pedagogică, urmând a fi definitivată în 

primii ani de învăţământ, la catedră. ,,Profesionalizarea carierei didactice nu se termină cu absolvirea, 

am putea spune că profesionistul trece la o altă etapă, şi anume dezvoltarea carierei, care se realizează 

în cadrul educaţiei permanente”, consideră Iucu Romiţă.[5] Există o diferenţă între sistemul tradiţional 

şi cel modern în ceea ce priveşte formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice. Sistemul tradiţional 

pune accent pe deprinderile obişnuite profesionale,pe abordarea teoretică (abstractă) şi sistemul modern 

pune accent pe competenţele profesionale, pe standarde,pe abordarea pragmatic. 

          Cunoştinţele de specialitate ale studenților-practicanți se împletesc cu primele elemente de 

competență psihopedagogică. Competenţa psihopedagogică este conferită de sinteza acelor însuşiri 

psihopedagogice prin care se asigură eficiență şi eficacitatea procesului didactic. Recomandări actuale 

pentru activitatea de formare a viitorilor profesori accentuează focalizarea pe formarea unor capacităţi 

înalte, care să includă motivaţia pentru învăţare, creativitatea şi cooperarea (din Raportul OECD 

"Profesorii pentru şcolile de mâine - Analiza indicatorilor educaţiei mondiale", 2001). 

           Practica pedagogică a studenţilor este activitatea organizată de către cadre didactice universitare 

şi profesori-mentori, printr-un parteneriat Universitate-Inspectorat Şcolar, Facultate-Scoala de aplicaţie. 

Obiectivele intermediare şi specifice, tipurile de activităţi şi formele de organizare a acestora se 

subordonează obiectivului general al practicii pedagogice: învăţarea şi exersarea profesiunii didactice. 

Psihologia învăţării şi-a pus dintotdeauna problema obiectivelor care trebuie atinse în procesul instruirii. 

La început, obiectivele erau formulate la modul general, fără a se face o legătura sistematică între 

calităţile intelectului care se doreau a fi formate şi conţinutul programelor şcolare. În ordine istorică, 

comportamentismului îi revine meritul de a fi atras atenţia asupra legăturii stricte care trebuie să existe 

între obiectivele înscrise în programă şi testarea performanţelor atinse. Cu transformarea obiectivelor în 

ţinte riguroase ale procesului de instruire, se trece, defapt de la didactica clasică la tehnologiile didactice. 

Două deschideri au fost explorate ulterior. Prima, cea a practicii didactice ce a dus la apariţia 

taxonomiilor, iar a doua, care pornea de la recunoaşterea faptului că procesele intelectuale sunt reale şi 

testabile ducând astefel la ştiinţa de cogniţie. Iniţial, taxonomiile au urmărit o clasificare a scopurilor, 

mai exact o clasificare a comportamentelor, deoarece s-a constatat că aceste comportamente sunt foarte 

variate şi imposibil de catalogat în perspectivă pur behavioristă. Cea mai semnificativă clasificare 

formală a comportamentelor aparţine lui B. S. Bloom, care elaborează o întreagă teorie publicată în 

lucrarea „Taxonomiile obiectivelor pedagogice “(1956). În concepţia lui Bloom, taxonomia este un 

sistem de clasificare a scopurilor, care respectă o regulă specială şi anume aceea a ordinii reale. Această 
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ordine reală se traduce printr-o anumită ierarhie a scopurilor. Simplele comportamente ale celor care 

învaţă constituie baza unora de ordin mai înalt, iar acestea vor constitui, la rândul lor, temelia unora şi 

mai înalte. 

           Pasul următor pe care l-a făcut didactica a fost găsirea modalităţilor de a atinge aceste obiective. 

Căile de atingere a obiectivelor au fost numite, ca şi analoagele lor din industrie, tehnologii. Astfel, au 

apărut tehnologii diverse, materializate în tipuri variate de auxiliare didactice şi manuale care, fiecare în 

parte, urmăresc să răspundă cât mai bine cerinţelor unei anumite norme de grup; dacă trecem dincolo de 

intenţiile taxonomiilor bloomiene această cale ne duce la ideea unor tehnologii multiple care urmăresc 

atingerea aceloraşi obiective în condiţii de învăţare foarte diferite.  

          În contextul evoluţiilor teoretice descrise anterior, necesitatea de a forma şi de a dezvolta 

competenţe prin procesul de învăţământ, este astăzi acceptată ca imperioasă în majoritatea sistemelor 

educaţionale. Problemele majore care apar ţin, pe de o parte, de modul de organizare şi definire a acestor 

competenţe pentru a putea fi descrise şi operaţionalizate, iar pe de altă parte, ţin de identificarea acelor 

modalităţi (tehnologii) care conduc la formarea în realitate a competenţelor descrise. 

Anticipând asfel, parţial, posibilitatea aplicării practice a acestor dezvoltări teoretice, curriculumul 

românesc la nivelul învăţământului liceal a fost structurat pe competenţe. 

Definim competenţele ca fiind ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare 

care permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit 

domeniu. 

          Competenţele generale se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata învăţământului 

liceal; acestea au un grad ridicat de generalitate şi complexitate.Competenţele specifice se definesc 

pentru fiecare obiect de studiu şi se formează pe durata unui an şcolar, ele fiind deduse din competenţele 

generale şi constituie etape în dobândirea acestora.Termenul de competenţă are numeroase accepţiuni: 

el a migrat uşor dinspre domeniul profesional-tehnic către educaţie, primind valenţe complexe în acest 

domeniu. Proiectarea curriculumului pe competenţe vine în întâmpinarea achiziţiilor cercetărilor din 

psihologia cognitivă, conform cărora prin competenţă se realizează în mod exemplar transferul şi 

mobilizarea cunoştinţelor şi a deprinderilor în situaţii/contexte noi şi dinamice. 

Modelul de proiectare curriculară centrat pe competenţe simplifică structura curriculumului şi asigură o 

mai mare eficienţă a proceselor de predare – învăţare – evaluare. Acest fapt permite operarea la toate 

nivelurile cu aceeaşi unitate: competenţa, în măsura să orienteze demersurile tuturor agenţilor implicaţi 

în procesul de educaţie. 

           Pentru a asigura o marjă cât mai largă de acoperire a obiectelor de studiu, în construcţia modului 

de derivare a competenţelor s-a pornit de la o diferenţiere cât mai fină a secvenţelor unui proces de 

învăţare.Astfel, s-au avut în vedere următoarele şase secvenţe care vizează structurarea operaţiilor 

mentale: percepţie, interiorizare primară, construire de structuri mentale, transpunere în limbaj, 

acomodare internă şi adaptare externă. Categoriilor de secvenţe prezentate anterior le corespund 

categorii de competenţe organizate în jurul câtorva nume definitorii, şi anume: 
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          1. Receptarea, care poate fi concretizată prin următoarele concepte operaţionale: identificarea de 

termeni, relaţii, procese; observarea unor fenomene, procese; perceperea unor relaţii, conexiuni; 

nominalizarea unor concepte, relaţii, procese; culegerea de date din surse variate; definirea unor 

concepte. 

          2. Prelucrarea primară (a datelor), care poate fi concretizată prin următoarele concepte 

operaţionale: compararea unor date, stabilirea unor relaţii; calcularea unor rezultate parţiale; clasificări 

de date; reprezentarea unor date; sortarea-discriminarea; investigarea, explorarea; experimentarea. 

          3. Algoritmizarea, care poate fi concretizată prin următoarele concepte operaţionale: reducerea la 

o schemă său model; anticiparea unor rezultate; reprezentarea datelor; remarcarea unor invarianţi; 

rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare. 

          4. Exprimarea, care poate fi concretizată prin următoarele concepte operaţionale: descrierea unor 

stări, sisteme, procese, fenomene; generarea de idei, concepte, soluţii; argumentarea unor enunţuri; 

demonstrarea. 

          5. Prelucrarea secundară (a rezultatelor), care poate fi concretizată prin următoarele concepte 

operaţionale: compararea unor rezultate, date de ieşire, concluzii; calcularea, evaluarea unor rezultate; 

interpretarea rezultatelor; analiza de situaţii; elaborarea de strategii; relaţionări între diferite tipuri de 

reprezentări, între reprezentare şi obiect. 

          6. Transferul, care poate fi concretizat prin următoarele concepte operaţionale: aplicarea; 

generalizarea şi particularizarea; integrarea; verificarea; optimizarea; transpunerea; negocierea; 

realizarea de conexiuni complexe; adaptarea şi adecvarea la context. 

           Profesiunea didactică implică un ansamblu bogat şi nuanţat de competenţe din partea celor 

educaţi să-l exercite. Competenţele solicitate fac necesară atât o formare teoretică, menită să asigure 

cunoaşterea principalelor fenomene de educaţie şi înţelegerea modurilor de abordare îi rezolvare, cât şi 

o formare practică, vizând dezvoltarea capacităţii de a acţiona şi formarea abilităţilor pe care le implică 

acest tip de activitate. Desprinderea semnificaţiilor şi funcţiilor activităţii de predare îl va ajuta pe 

student să-şi asume responsabilitatea preluării lor pentru a susţine el însuşi o lecţie pe care să o poată 

controla sub cât mai multe din aspectele desfăşurării ei. Desigur, tinerii studenţi vor fi plasaţi în clase 

supravegheate, unde vor găsi ajutor imediat atunci când se vor afla în dificultate. Premisă de la care e 

porneste este aceea că studentul trebuie să se pregătească pentru a-şi asuma responsabilitatea totală a 

educatorului. El va lua în acest fel cunoştinţă de un principiu deontologic de mare importanţă: nu avem 

dreptul, sub pretextul formării unui educator, de a folosi şcolile de aplicaţie în moduri care să 

traumatizeze copiii. Nu poate fi sacrificată pregătirea şcolară a elevilor pentru a favoriza pregătirea 

profesională a viitoarelor cadre didactice. Susţinerea lecţiilor de probă trebuie să se realizeze în condiţii 

maxime de succes, atât pentru studenţi, cât şi pentru elevi. Studenţii trebuie să-şi fi asimilat, mai înainte 

de a se fi angajat în susţinerea unei lecţii de probă, exigenţa că, „a fi educator înseamnă a fi capabil de 

a educa” (Gaston Mialaret,1981). 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. Ausubel, D., Floyd R. (1981), Învăţarea în şcoală, EDP, Bucureşti. 

2. Cucoş, C. (1999), Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi. 

3. Dumitru Vâlcan, 2005, Programul Magister Pentru Profesorul de Matematică, Edit. Casa Cărţii de   

    Ştiinţă, Cluj-Napoca. 

4. Ezechil L., Dănescu E., (2009), Caiet de practică pedagogică, (NIVEL ÎI), Ed. Paralela 45, Seria  

    Ştiinţele educaţiei, Piteşti. 

5. Ilie Marin, Elemente de pedagogie generală- teoria curriculum-ului si teoria instruirii. 

6. Ionescu, M., Radu, I. (1995), Didactica modernă, Ed. Dacia., Cluj-Napoca. 

7. Modele teoretice şi aplicative, Teza de doctorat, UBB Cluj-Napoca 

8. Nicola, I. (1996), Tratat de pedagogie şcolară, EDP RĂ, Bucureşti. 

9. Neacşu, I. (1990), Instruire şi învăţare, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti. 

10. Onutz, Sanda, 2011, Profesionalizarea procesului de formare pentru cariera didactică. 

11. Radu, I.T. (1981), Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, EDP, Bucureşti. 

12. Iucu, Romiţă, Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii, Editura Humanitas  

      Educaţional, Bucureşti, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

74 
 

PATRULATERE INSCRIPTIBILE. PUNCTE CONCICLICE 

PROF. Ramureanu Elena Carmen 

Școala Gimnaziala ‚Tudor Vladimirescu’, Dragasani 

 

Patrulaterul care are toate vârfurile sale pe un cerc se numeşte patrulater înscris în acel cerc. 

Este evident că într-un acelaşi cerc se pot înscrie nesfârşit de multe patrulatere, alegând după voie 

vârfurile pe cerc. 

Dacă, însă, se dă un patrulater oarecare, atunci nu există totdeauna un cerc care să treacă prin 

toate vârfurile lui. Într-adevăr, se ştie că prin trei puncte se poate duce întotdeauna un cerc şi numai 

unul; atunci dacă se duce prin trei dintre vârfurile patrulaterului un cerc, al patrulea vârf, în general, nu 

se găseşte pe acelaşi cerc. Dacă, însă, şi al patrulea vârf se găseşte pe cercul dus prin cele trei vârfuri, 

atunci se zice că patrulaterul este inscriptibil. 

Aşadar, patrulaterul inscriptibil, este patrulaterul căruia i se poate circumscrie un cerc. 

Pătratul, dreptunghiul şi trapezul isoscel sunt patrulatere inscriptibile. 

În mod analog, un poligon care are toate vârfurile pe acelaşi cerc este un poligon înscris în 

acel cerc. Invers, însă, dacă se dă un poligon oarecare, atunci, în general, nu există un cerc care să 

treacă prin toate vârfurile lui; când un astfel de cerc există, atunci se zice că poligonul este inscriptibil.  

Din cele prezentate mai sus, rezultă că nu orice patrulater este inscriptibil. De aceea, trebuie 

găsite condiţiile ca un patrulater să fie inscriptibil şi cum sunt recunoscute acestea. 

Pentru a demonstra că patru puncte sunt situate pe un cerc (sunt conciclice), se formează cu ele 

un patrulater şi, apoi, se caută condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească acesta pentru a fi 

inscriptibil. 

Dacă, însă, trebuie demonstrat că mai mult de patru puncte sunt conciclice, atunci arătăm, mai 

întâi, că patru dintre ele sunt situate pe un cerc, apoi că un al cincilea punct se află pe acel cerc, şi aşa 

mai departe, până se epuizează toate punctele considerate. 

Pentru a demonstra că un anumit patrulater este inscriptibil (altfel spus, că patru sau mai 

multe puncte sunt conciclice), pot fi utilizate următoarele metode: 

 1. Pentru a dovedi că patru puncte sunt conciclice, se foloseşte rezultatul (teorema) care 

precizează că „dacă două unghiuri opuse ale unui patrulater convex sunt suplementare, atunci 

patrulaterul este inscriptibil”. 

 2. Pentru a dovedi că patru puncte sunt conciclice, se foloseşte rezultatul (teorema) care 

precizează că „dacă într-un patrulater convex unghiul format de o diagonală cu o latură este 

congruent cu unghiul format de cealaltă diagonală cu latura opusă, atunci patrulaterul este 

inscriptibil”. 

 3. Pentru a dovedi că patru puncte sunt conciclice, se foloseşte rezultatul care precizează 

că „dacă un unghi al unui patrulater convex este congruent cu unghiul exterior al unghiului opus lui, 

atunci patrulaterul este inscriptibil”. Este de reţinut că rezultatul pe care se bazează această metodă 
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este o consecinţă a rezultatului (teoremei) care este utilizat la prima metodă. 

 4. Pentru a dovedi că patru puncte sunt conciclice, uneori, se arată că ele sunt vârfurile 

unui trapez isoscel, sau ale unui dreptunghi sau pătrat. 

 5. Pentru a dovedi că patru puncte sunt conciclice, uneori, se arată că ele sunt egal 

depărtate de un punct fix. Metoda aceasta este numită metoda determinării centrului; centrul cercului 

căruia îi aparţin punctele respective se găseşte la intersecţia mediatoarelor a două segmente, ce au ca 

extremităţi puncte dintre cele cerute să fie conciclice. 

 6. Pentru a dovedi că patru puncte sunt conciclice, se foloseşte rezultatul care precizează 

că „dacă pe două drepte d1 şi d2, concurente în punctul A, se iau punctele B, B pe d1 şi C, C pe d2 

astfel încât produsul AB∙AB să fie egal cu produsul AC∙AC (punctul A fiind exterior celor două 

segmente, [BB] şi [CC], sau interior amândoura), atunci cele patru puncte sunt conciclice”. 

 7. Teoremele lui Ptolemeu: a) d1.d2=a.c+b.d;  b) (d1/d2)=(ab+cd)/(ad+bc); a=AB, b=BC, 

c=CD, d=AD, d1=BD, d2=AC. 

Demonstrarea acestui rezultat este imediată, utilizând asemănarea triunghiurilor sau metoda 

reducerii la absurd. 

În continuare, sunt prezentate probleme pentru rezolvarea cărora sunt utilizate unele metode 

din cele expuse mai sus. 

Problemă:   Să  se demonstreze că o dreaptă, paralelă cu tangenta dusă prin vârful unui 

triunghi, înscris într-un cerc, şi care intersectează două laturi ale triunghiului, taie din el un 

patrulater căruia i se poate circumscrie un cerc. 

Soluţie: 

 Fie   DE∥CF, CF fiind tangenta în C la cerc.  

Atunci avem: 

∢DEB∢ECF (unghiuri corespondente). 

m(∢DAB)+m(∢DEB)= ∙arc(CKB)+ ∙arc(CAB) 

 = ∙3600=1800.  

Prin urmare, patrulaterul ADEB este inscriptibil.  
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Elevii învață și in afara școlii 

 

Profesor: Bene Adriana Daniela 

Liceul Tehnologic Marmația 

 

Activităţi extracurriculare 

 

Reprezintă activităţi academice, sportive şi artistice care se organizează la nivelul unităţii de 

învăţământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar faţă de disciplinele din planurile-cadru de 

învăţământ şi din curriculumul la decizia şcolii. Activităţile extracurriculare se organizează în spaţiile 

şcolare din unitatea de învăţământ, de regulă în afara orarului principal. 

Activităţile extracurriculare se propun de către Comisia pentru Curriculum din Liceul Tehnologic 

Marmația, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie. 

După aprobarea activităţilor extracurriculare, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele 

existente, aceste activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv. Prezenţa 

la ore şi rezultatele evaluărilor la activităţile extracurriculare se consemnează în documentele cadrului 

didactic care susţine activitatea respectivă şi nu se trec în catalog. 

Situaţia prezenţei la activităţile extracurriculare a elevului care a optat în scris pentru aceste activităţi 

este luată în considerare la stabilitea notei la purtare, în acelaşi regim cu prezenţa la celelalte ore. 

Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extracurriculare se menţionează şi se 

recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ. 

 

Activităţi extraşcolare 

Reprezintă activităţile educative, de orientare şcolară şi profesională, culturale, artistice, sportive, 

recreative etc. organizate pentru elevii Liceului Tehnologic Marmația, de regulă în afara unităţii de 

învăţământ şi în afara orarului. Activităţile extraşcolare se stabilesc şi se organizează de diriginţi şi de 

echipe/comisii cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea direcţiunii. 

Participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul activităţii, 

poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori. Elevii trebuie să respecte şi pe 

parcursul activităţilor extraşcolare regulile unui comportament civilizat şi decent. 
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Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi să respecte 

întocmai aceste reguli - pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi pentru a asigura succesul activităţii. 

Prezenţa şi rezultatele elevilor la activităţile extraşcolare se consemnează de organizatori şi nu se trec 

în catalog. 

Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extraşcolare se menţionează şi se 

recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ. 

 

Activitățile extrașcolare și extracurriculare ale Liceului Tehnologic Marmația pentru acest an școlar se 

găsesc în secțiunea dedicată (Extra curricular/școlar). 
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ROLUL PROIECTELOR ŞI PARTENERIATELOR EDUCAŢIONALE   

ĨN SOCIALIZAREA ŞI VALORIZAREA COPIILOR DIN GRADINITA  
  

Prof. Constantin Sorina  

Grădiniţa nr. 255  

Sector 3 Bucuresti 

  

          

              Procesul de construire a modelului de educaţie în şi pentru democraţie e complex 

şi trebuie să angajeze nu numai grupul de educatori din sistemul naţional de învăţământ, ci 

şi părinţii, instituţiile culturale, mijloacele de comunicare în masă, într-un cuvânt, societatea 

în ansamblul său. Scopul final al educaţiei îl constituie dezvoltarea copilului pentru a se 

putea manifesta ca subiect social activ. Acest lucru este posibil doar dacă familia în care 

trăieşte şi se formează copilul, şcoala la care învaţă şi comunitatea, prin acţiunile sale, îl fac 

să se simtă protejat şi să-şi dezvolte personalitatea.   

              În condiţiile în care societatea românească se confruntă cu o serie de probleme 

greu rezolvabile (venituri insuficiente, somaj, delicvenţă, droguri, trafic de carne vie, etc.), 

familia a devenit tot mai fragilă şi vulnerabilă. Prin urmare, şcolii îi revine tot mai mult rolul 

de a întări educaţia copiilor şi tinerilor, de a susţine familia şi implicit de a contribui la 

îmbunătăţirea climatului social al comunităţii. Ca principal factor de cultură şi civilizaţie, 

şcoala îşi centrează învăţarea pe elev, care devine subiect activ al propriei deveniri.  

        Teoretic, fiecare copil tebuie să aibă şanse egale la educaţie. Considerând şcoala 

ca principala instanţă de socializare a copilului, integrarea şcolară reprezintă o 

particularizare a procesului de integrare socială a copiilor prin formarea unor conduite şi 

atitudini, a unor aptitudini şi calităţi favorabile acestui proces. Cadrele didactice sunt 

garanţii ale acestor rigori, ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, 

a cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie. 

Deseori ne punem întrebarea cum îi putem stimula pe copii, cum îi putem motiva pentru a 

deveni cetăţeni responsabili şi creativi dacă nu tocmai prin calitatea relaţiei pedgogice a 

cărei bogăţie este dimensiunea ei interculturală. Pentru cadrele didactice este esenţial să 

creeze relaţii pozitive în interacţiunea dintre semeni, să favorizeze dezvoltarea persoanei 

cât şi a relaţiilor constructive în grup, pentru a trăi sentimentul propriei identităţi.  

        În ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să-si dezvolte 

stări afective pozitive, să manifeste interes, să-şi formeze atitudini, să-şi completeze aria 

de preocupare, miam propus să lărgesc sfera noastră de activităţi prin proiecte educaţionale 
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desfăşurate la nivelul comunităţii locale, cât şi prin implicarea în proiecte pe plan naţional 

şi internaţional.  

             Proiectul este  un complex de  activităţi specifice noi, programate în 

conformitate cu un plan de activităţi, în scopul realizării unor obiective, într-un interval de 

timp definit, cu ajutorul unor  resurse umane, tehnice şi  financiare, identificate  ca  atare  la 

momentul elaborării propunerii de proiect.  

               Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării 

societăţii prin prisma educativă şi presupune participare la o acţiune educativă comună, 

interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii, comunicare eficientă între 

participanţi, acţiuni comune cu respectarea rolului fiecărui participant, interrelaţionare. 

Parteneriatul educaţional mai presupune, unitate de cerinţe, de opţiuni, decizii şi acţiuni 

educative, subordonate actului educativ propriu-zis care vine în sprijinul  dezvoltării 

personalităţii copiilor, asigurându-le acestora realizarea autonomiei personale, prin 

valorizarea socială a fiecăruia dintre ei.  

              Proiectul  de  parteneriat, formă modernă şi complexă de învăţare- evaluare, se  

bazează pe  toate formele  de  organizare a  activităţilor – individual, pe  perechi, pe  grupe, 

frontal – grupele  participante  devenind o comunitate  de învăţare, în  care fiecare contribuie 

atât la propria formare, cât  şi  la  procesul  de  învăţare colectiv. Învăţarea  bazată  pe  proiect 

este  o  abordare  instrucţională  care angajează  elevii într-o investigaţie  bazată  pe  

cooperare-comunicarecolaborare. Copiii  află  soluţiile problemelor prin: formularea şi 

rezolvarea întrebărilor; dezbateri de idei; proiectarea de planuri sau experimente; 

comunicarea ideilor şi a rezultatelor unii altora; adresarea de noi întrebări; crearea de 

produse noi; extragerea concluziilor; formularea de predicţii. Această abordare are o 

eficienţă crescută în creşterea motivaţiei copiilor şi în  stimularea operaţiilor superioare ale 

gândirii. Învăţarea  bazată pe proiect este o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi 

timp.  
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Proiect educațional „Dreptul la educație„ 

 

Drăghici Monica Alina,profesor-educator 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria,Teleorman 

Tema: asigurarea dreptului la educație, indiferent de originea etnică și socială. 

Public țintă: elevii de nivelul ciclului gimnazial 

Forma de activitate propusă: 

- activitate formală- tema în cadrul orelor de dirigenție; 

- activitate non-formală- activitate tematică în cadrul unor cercuri de educație pentru cetățenie 

democratică, cercuri interdisciplinare, club de dezbateri sau activități integrate în cadrul altor 

activități extracurriculare. 

DREPTURI IMPLICATE: 

- dreptul la educație pentru toți; 

- dreptul la protecție față de exploatarea copilului prin muncă; 

- dreptul la joacă. 

OBIECTIVE: 

- înțelegerea ideii de egalitate în drepturi a ființei umane; 

- dezvoltarea unei atitudini de respect față de fiecare ființă umană; 

- înțelegerea faptului că dreptul la educație este un drept universal; 

- înțelegerea faptului că dreptul la protecția copilului față de orice formă de exploatare este un 

drept universal; 

- formarea și dezvoltarea capacității de analiză și a gândirii critice; 

- formarea și dezvoltarea responsabilității în găsirea unor soluții și rezolvarea unor probleme. 

ARGUMENT: 

Educația este un drept al fiecărei ființei umane, fără realizarea căreia nu pot fi exercitate alte 

drepturi. Educația reprezintă principalul mijloc prin care persoanele dezavantajate pot să depășească 

acestă condiție (prin dobândirea încrederii în propriile posibilități, afirmarea și punerea în valoare a 

propriului potențial), pot să devină persoane cu drepturi efective implicate în viața comunității din care 

fac parte. 

În școală, formatorii sau cadrele didactice pot fi puse în situația de a face față diferitelor forme 

de manifestare a prejudecăților și discriminărilor: părinții care nu vor să își lase copiii cu un rrom în 

aceiași bancă sau care solicită mutarea copilului lor din clasa cu mai mulți rromi, copii care nu vor să 

facă echipă cu rromi etc. Dacă din clasă dispare un obiect, un telefon, de exemplu constatăm că 

majoritatea copiilor își vor întoarce aproape involuntar privirile către colegul rrom. 

În vederea schimbării acestei stări de lucru, formatorii și cadrelor didactice le revin următoarele 

roluri principale: 
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- să depisteze și să spună nu stereotipurilor, prejudecăților și discriminărilor față de copii rromi 

sau de orice altă etnie și categorie socială; 

- să propună fiecărui participant la procesul educațional un exercițiu de autocunoaștere, de 

redescoperire și recunoaștere a prejudecăților și tendințelor discrimatorii. 

Nu putem să scăpăm de prejudecăți dacă nici măcar nu recunoștem că le avem. După ce am înțeles 

că existența prejudecăților și a discriminării este un rău social, să începem fiecare să ne analizăm 

atitudinea și reacțiile față de celelalte etnii, comunități, persoane. Până și cei mai democrați dintre noi 

se pot surprinde în anumite circumstanțe făcând generalizări nepermise, având atitudini rigide, negative 

față de anumite categorii sociale.  

Incluziunea rromilor constituie una din problemele importante cu care se confruntă actuala societate 

românească. Democrația este, prin definiție, o societate pentru toți și a tuturor. În cadrul ei fiecare om, 

categorie socială, grup, comunitate trebuie să-și găsească locul și rolul, să se bucure de șanse egale la 

educație și să-și valorifice aptitudinile, talentele. Cu toate acestea constatăm că partea cea mai mare a 

populației rrome se află într-un decalaj major față de populația majoritară. O bună parte a acestei 

comunități continuă să trăiască undeva, la marginea societății, în condiții de sărăcie, cu un nivel minim 

educațional și de securitate socială sau chiar sub acest prag. 

În mod paradoxal, cea mai mare parte a populației majoritare se auto percepe ca tolerantă, 

înțelegătoare, susținând pe de o parte ca sigurii vinovați pentru starea de înapoiere în care se află sunt 

rromi înșiși. 

MATERIALE UTILIZATE: tablă, markere, coli format A3, coli A4, cu text. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Elevii sunt organizați în grupuri de 4-5 persoane. Activitatea poate începe cu o discuție frontală 

despre înțelesul termenului „educație„ și despre mijloacele prin intermediul cărora să se realizeze 

educația fiecărui copil. Elevii sunt întrebați personal, copiii care deși au formal dreptul la educație, nu 

beneficiază în fapt de acest drept sau dacă au informații despre astfel de copiii, din mass-media sau din 

alte surse. 

Se împarte fiecărui grup câte o coală format A3 și se distribuie, de asemenea, o coală în care 

este prezentată povestea lui Petrică:„ Petrică este un copil de 14 ani de etnie rromă, slăbuț, cu ochii mari 

și triști, foarte timid. Aceste lucruri au fost remarcate de profesorul său diriginte, atâta timp cât a venit 

la școală. Timp de 3 ani nu a lipsit decât foarte puțin de la școală și se descurca la ore, deși de multe ori 

nu reușea să-și rezolve temele acasă. În clasa a VIII-a a venit la începutul anului școlar pentru ca apoi 

să nu mai vină. Dirigintele a aflat, imediat de la ceilalți elevi că Petrică lucrează la o spălătorie auto, 

deoarece mama lui și frații mai mici nu mai au o sursă de venit stabilă. 

SARCINI DE LUCRU: 

Prima etapă -fiecare grup va imagina o continuare a poveștii lui Petrică, anticipând evoluția vieții lui, 

într-un an, iar apoi pentru o perioadă mai lungă de timp respectiv 7 ani. Vor fi determinate drepturile de 

care nu beneficiază Petrică, grupul își va rezuma în scris ideile, pe coli A3, și își va desemna un raportor. 

Colile grupului vor fi afișate simultan, iar raportorii vor prezenta rezultatele activității propriului grup. 
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Pe rând membrii fiecărui grup vor face observații asupra activității celorlalte grupuri, iar în final se 

va conveni asupra celei mai plauzibile evoluții a vieții lui Petrică. De asemenea va fi elaborată o listă 

comună a drepturilor de care nu beneficiază Petrică. 

Etapa a doua- într-o a doua etapă (a doua oră în cazul în care activitatea se desfășuară pe parcursul 

a 120 de minute),elevilor (organizați în grupele inițiale sau în noi grupe)li se poate solicita să 

construiască soluții cu privire la modul în care este necesar să se rezolve problema lui Petrică. Profesorul 

coordonator al activității poate formula o serie de întrebări ajutăroare de genul: 

- Cunoașteți copii aflați în situații similare? De exemplu, copii care nu merg la școală sau sunt 

nevoiți să abandoneze școala ori care muncesc în timpul nopții, iar dimineața vin la școală. 

- Este firesc ca un copil să muncească? 

- Ce s-ar întâmpla cu acest copil dacă nu ar avea această sursă de venit? 

- Ce șanse au acești copii în viitor? 

- Cine sunt cei care au aceste responsabilități în vederea asigurării dreptului la educație pentru 

toți copiii? 

- Cum ar putea fiecare din noi să contribuie la rezolvarea acestei probleme? 

Ideile referitoare la soluțiile fiecărui grupe sunt formulate în scris pe coli, iar fiecare raportor va 

prezenta soluția grupului. De comun acord se va opta pentru soluțiile cele mai agreate care vor fi 

sintetizate de către profesorul coordonator al activității pe o coală separată. 

BIBLIOGRAFIE: 

• GHID PENTRU PROFESORI „Să înțelegem și să răspundem la cerințele elevilor din clasele 

incluzive„- Editura RO MEDIA 

• GHID DE PREDARE –ÎNVĂȚARE „Pentru copii cu cerințe educative speciale„- Asociația 

Reninco România 
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Importanţa jocului în vederea pregătirii copilului pentru şcoală 

                                                  Prof. Înv. Preşcolar:   Buzurin Mariana 

                                                              Liceul Tehnologic Draganeşti-Olt 

 

Având în vedere scopul educaţiei preşcolare care  se realizează prin mai multe obiective ce 

vizează dezvoltarea fizică, intelectuală, morală, estetică, practică, a copilului preşcolar, în principiile 

care contribuie la realizarea conţinutului programei se numără şi asigurarea unitaţii şi continuităţii dintre 

grădiniţă şi şcoală.” Pregătirea copiilor pentru şcoala este şi va fi un obiectiv necesar al activităţii din 

grădiniţă”. 

          În lucrările de specialitate din literatura pentru copii se reliefează pregnant ideea că din totdeauna 

şi pretutindeni, jocul a fost strâns legat şi este strâns legat de mirifica lume a copilăriei. Pentru copiii 

noştri, acum în prag de mileniul trei am reconsiderat ceea ce Roindonet Tagore numea „ pedagogia 

libertăţii” în care munca noastră este bucurie, e libertate, e joc, adică este creaţie. 

          „Jucându-se copilul îşi lărgeşte orizontul de cunoaştere, învaţă, dar altfel decât în clasă, se apropie 

cu dragoste de muncă, tehnică, artă, îşi cultivă aptitudinile , talentul, tendinţa către nou, creativitatea, 

exersează reguli de convieţuire şi colaborare, reguli ale vieţii sociale şi fireşte, jucându-se copilul se 

întăreşte fizic, se dezvoltă sănătos, face primii paşi în sport,,.Florica Andreescu, Pedagogie Prescolară, 

E.D.P Buc. Pag.53 

          Jocul produce plăceri, bucurii, satisfacţii.Cu cât un copilul se joacă mai mult, aleargă, respiră în 

voie nu numai că ajunge mai sprinten, se dezvoltă în mod normal, dar devine mai vesel, mai optimist, 

bucuros de viaţă. De asemeni prin joacă cunoaştem mai bine firea copiilor, căci în ea îşi pun la bătaie 

toate puterile ascunse ale sufletului lor primăvăratic, jocul şi celelalte activităţi specifice vârstei nu pot 

fi separate căci între joc şi viaţa însăşi nu există graniţe. 

       E o legătură între trup şi suflet pe care trebuie mereu să o avem în vedere lăsând-o să prindă cât mai 

mult. La joc copilul nu aşteaptă să fie invitat în mod deosebit. În orice colectivitate de copiii, porniţi de 

tendinţe fireşti de a se întrece, de a-şi pune în lumină cunoştinţele, aptitudinile, deprinderile, de a se 

bucura. 

        Jocul, zeu al copilariei, e asemenea unor flăcări fermecate, floare de veselie, de voie bună ce zburdă 

laolaltă cu cei mici, îi îndeamnă, îi mână în haosul bucuriei de a trăi sub soare. 

        Prin joc activitatea copilului se desfăsoară într-un timp şi univers imaginar construit din rezerve de 

dorinţe, atitudini, trăiri de experienţe, care au avut ecou în personalitatea copiilor  preşcolari. Fiind într-

o permanentă interactivitate cu adultul,copilul reflectă prin jocurile lui  din viaţa şi activitatea acestuia. 

       ,,Jocurile copiilor sunt o adevărată oglindă a societăţii contribuind la dezvoltarea psihică, morală şi 

intelectului copiilor, la formarea bazelor personalităţii, la formarea trăsăturilor de caracter,,.E Andreescu 

Invaţământ Preşcolar . 
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       Dictionarul de psihologie consideră jocul ca formă de activitate specifică pentru copil, hotărâtoare 

pentru dezvolatrea lor. 

       Jocul contribuie la dezvotarea gândirii, a inventivităţii, creativităţii şi combativităţii, la dezvotarea 

limbajului, angajează numeroase resurse cognitive, afective şi soluţionale. 

      Jocul poate fi mijloc educativ, metodă de educaţie, procedeu educativ şi principiu educativ. 

     Jocul ca activitate instrctiv-educativă trebuie înţeles ca un cadru organizatoric inedit de desfăşurare 

a activităţii didactice aşa cum este de exemplu activitate dirijată.Cadrul respectiv este de aşa natură 

asigurat de educatoare încât copii găsesc cel mai bun climat psihologic de manifestare şi dezvoltare a 

propriei personalitaţi. 

     Jocul ca modalitate modernă de desfăşurare a procesului educativ în grădiniţă rezultă din faptul că 

fiind antrenat în joc în calitatea sa de participant la propria formare , copilul este sprijinit să dobândească 

metodele şi căile accesibile lui de cunoaştere, pentru ca pe temeiul  acestei condiţii importante, el să 

poată cuceri orice cunoştinţe de care are nevoie. 

     Jocurile copiilor devin ,,metodă de instruire,, în cazul în care ele sunt  organizate şi desfăşurate în 

ordinea implicatiei de logică a cunoaşterii şi învăţari.Jocul, ca metodă, intra, indiferent de participarea 

educatoarelor în cadrul activităţilor. Ele au înţeles metoda  de a face mereu jocuri noi şi metode de joc 

în conformitate cu specificul diferitelor teme. 

         Folosind jocul ca metoda stimulativă s-a constatat că între  joc şi situaţia reala există asemănări 

formale, analogii pe care copilul trebuie să le sesizeze, să le încorporeze, în reprezentările sale despre 

fenomenul respectiv. 

        Prin intermediul jocului ,,copilul părăseşte lumea care-l înconjoară şi-l încătuşeaza, scapă de forma 

constrângerii exterioare, de povara trupului,,, aşa cum menţioneză Jean Chateau în lucrarea sa ,,Copilul 

şi jocul,,, şi intrând în joc cu trup şi suflet se realizează deplin. 

      Forma de activitate care face trecerea de la joc la învăţare şi muncă  este jocul didactic. Jocul didactic 

este o formă de activitate atractivă şi accesibilă copilului prin care se realizează  o bună parte din 

sarcinile educaţionale şi instituţionale preşcolare. 

      Jocul didactic este acceptat cu mare placere de copii cu intenţia de a se juca, căci aşa cum spunea 

J.J.Rousseau ,,nu e supunere mai perfectă decât aceea care păstrează amprenta libertăţii,,. 

    Jocul didactic deţine un rol deosebit de important în planul de învăţământ preşcolar deoarece îmbină 

deosebit de eficient sarcini şi funcţii specifice învăţarii. 

     Astfel jocul didactic, realizează odată cu instruirea copiilor într-un anumit domeniu de cunoaştere şi 

sporirea interesului pentru activitate  prin elementele distractive folosite şi care concură la realizarea 

scopului formativ-educativ şi împreună cu celelalte activităţi determină realizarea sarcinilor cu privire 

la pregătirea copilului pentru şcoala. 

    Eficienţa jocului didactic constă în perfecta îmbinare între procesul de învăţare şi acţinea de joc. Jocul 

didactic este activitatea  pe care copilul o acceptă nu cu intenţia de a învăţa ci cu intenţia de a se distra, 

căci este o activitate care place. 
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   Jocul didactic are rolul de a preciza, consolida, sistematiza, verifica unele cunoştinţe acumulate de 

copil în activităţile precedente, cunoştinţe despre mediul înconjurător, de dezvoltare a limbajului, de 

matematică. 

  Jocurile didactice contribuie la dezvoltarea analizatorilor, la educarea sentimentului moral, a 

trasăturilor  de voinţă şi caracter. 

     Un rol important îi revine jocului didactic în închegarea colectivului şi formarea disciplinei 

conştiente, copilul fiind obligat să respecte iniţiativa colegilor, să respecte meritele colegilor. 

     Prin jocurile didactice este stimulată cinstea, răbdarea, spiritul critic şi autocritic, stăpânirea de sine. 

De aici se vede eficienţa jocului în pregătirea copilului pentru adaptarea la regimul şcolar. 

     Activitate complexă, interesantă, plăcută, antrenantă, jocul dezvoltă flexibilitatea găndirii, 

peseverenţa în acţiune, spiritul de cooperare, consolidează o serie de deprinderi, stimulează iniţiativa, 

inventivitatea şi creativitatea. 

   Vârsta de 3-7 ani este perioada de adaptare sociala accentuată prin achiziţionarea modelelor de 

comportament social, favorizată de lărgirea sistemului de comunicare verbală. 

    O importanţă deosebită în realizarea  sociabilităţii o are jocul, teren unic al coeziunii ocupaţionale la 

vârsta preşcolară. Jocul reprezintă calea de socializare a copilului, fiind în acelaşi timp oglinda vieţii 

sociale. 

   Pe lânga activităţile ce se desfăşoară în grădiniţă, jocul didactic influenţează procesul dezvoltării şi 

maturizării psihice a copilului, asigură pregătirea lui psihologică pentru activitatea pe care o va desfăşura 

în şcoală.  

Jocurile didactice exercită un ansamblu de influenţe pozitive nu numai asupra laturii intelectuale 

ci şi asupra întregii personalităţi a copilului, fiind un mijloc important de educare a copiilor preşcolari 

în vederea integrării cu succes în şcoală. 

Ceea ce caracterizează, în esenţă, jocul didactic constă tocmai în aceea că el îmbină într-un mod 

unitar şi armonios atât sarcini specifice jocului, cât şi sarcini şi funcţii specifice învăţăturii. 

Prin urmare, jocurile didactice au drept scop, pe de o parte instruirea copiilor într-un anumit 

domeniu al cunoaşterii, iar pe de altă parte sporirea interesului pentru activitatea respectivă, prin 

utilizarea unor elemente distractive caracteristice jocului care facilitează atingerea scopului formativ-

educativ urmărit şi împreună cu celelalte activităţi obligatorii exercită o puternică influenţă formativ-

educativă asupra copilului în vederea pregătirii lui pentru şcoală. 

          Caracterul formativ-educativ al acestui joc aduce o contribuţie de seamă la formarea şi dezvoltarea 

spiritului de observaţie, a atenţiei, a memoriei şi gândirii. 

Mai ales la grupa mare li se poate cere copiilor să compare o jucărie cu alta, spre a scoate în 

evidenţă asemănările şi deosebirile dintre ele. Asemenea cerinţe solicită într-un grad înalt spritul de 

gândire: analiza, sinteza, comparaţia, abstractizarea şi generalizarea. 

Jocurile didactice au o mare valoare formativă, ele urmăresc capacitatea de concentrare şi felul 

atenţiei. 
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În grupurile organizate copiii au posibilitatea să se confrunte unii cu alţii, devin mai activi, 

cooperează şi astfel îşi îmbogăţesc volumul de cunoştinţe. 

E apt pentru şcolarizare un copil care pe lângă o dezvoltare fizică normală stabilită de medic, 

trebuie să mai posede un limbaj suficient dezvoltat care să-i permită însuşirea de noi cunoştiinţe, să se 

orienteze în timp şi în spaţiu în mod corespunzător vârstei, să aibă dezvoltate suficient principalele 

procese ale memoriei pentru a fi capabil să reacţioneze, să înregistreze, să reţină cât mai multe semne şi 

să reproducă în mod conştient şi corect datele senzoriale şi să aibă capacitatea de a fi atent şi de a depune 

un efort voluntar, necesar subordonării sale cerinţelor şcolare. 

Jocurile didactice exercită un ansamblu de influenţe pozitive nu numai asupra laturii intelectuale 

ci şi asupra întregii personalităţi a copilului, fiind un mijloc important de educare a copiilor preşcolari 

în vederea integrării cu succes în şcoală. 
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METODA MOZAICULUI APLICATĂ LA MATEMATICĂ 

 

Profesor Gavrilă Simona 

Liceul Tehnologic „Grigore Antipa”, Bacău 

 

Metoda mozaicului sau „metoda grupurilor interdependente” (A. Neculau, 1998), este o metodă 

bazată pe învățarea în echipă. Fiecare elev devine expert în sarcina care i-a fost atribuită. El are 

responsabilitatea de a transmite celorlalți colegi, informațiile asimilate, fiid la rândul său profesor pentru 

colegii săi. 

În cadrul acestei metode rolul profesorului este diminuat, el intervine la începutul activității când 

împarte elevilor sarcinile de lucru și la sfârșitul activității când va prezenta concluziile activității. 

Prezentarea metodei  

ETAPE : 

1. Clasa a X a D va fi împărţită în patru grupe eterogene de patru elevi, fiecare dintre aceştia primind 

o fişă de lucru ce conţine patru probleme. Fişele sunt notate cu câte o literă A, B, C, D. Problemele din 

fişe vor fi discutate şi rezolvate de către elevi . 

2. Lecţia va fi prezentată succint. Vor fi amintite noţiunile de mulţime finit ordonată, permutare, a 

formulei de calcul a permutărilor. 

Se vor explica sarcinile de lucru şi modul în care se va desfăşura activitatea. 

Fişa A va cuprinde probleme de scriere a unor mulţimi finite cu anumite proprietaţi. 

Fişa B va cuprinde probleme de aflare a numărului de mulţimi, folosind permutările. 

Fişa C va cuprinde probleme de calcul a unor factoriale. 

Fişa D va cuprinde probleme de rezolvare a unor ecuaţii sau inecuaţii cu factoriale. 

3. Elevii se vor regrupa în funcţie de litera fişei primite în grupuri de experţi A, B, C, D. 

4. Elevii vor rezolva prin cooperare, dar şi cu ajutorul profesorului, exerciţiile de pe fişe, apoi vor 

hotărî modul în care vor explica şi celorlalţi colegi soluţiile problemelor de pe fişă. 

5. Elevii vor reveni apoi în grupul originar şi vor explica celorlalţi colegi problemele rezolvate. 

Dacă există neclarităţi, se adreserază întrebări expertului. Dacă neclarităţile persistă se pot adresa 

întrebări şi celorlalţi membri din grupul expert pentru secţiunea respectivă. În acest fel, fiecare elev 

devine responsabil atât pentru propria sa înţelegere a problemelor, cât şi pentru transmiterea şi explicarea 

completă şi corectă a soluţiilor problemelor. Întreaga activitate va fi monitorizată de către profesor, 

pentru ca achiziţiile să fie corect transmise. 

6. Câteva probleme selectate de elevi, vor fi apoi prezentate la tablă întregii clase. 

Metoda mozaicului are avantajul că implică toţi elevii în activitate, şi că fiecare dintre ei 

devine responsabil, atât pentru propria învăţare, cât şi pentru învăţarea celorlalţi. De aceea 

metoda este foarte utilă în motivarea elevilor, iar faptul că se transformă pentru scurt timp în 

„profesori”, le conferă încredere în sine și recunoașterea implicării în activitate. 
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FIŞA DE LUCRU A 

SCRIEREA UNOR MULŢIMI FINIT ORDONATE 

1. Scrieţi mulţimile ordonate care se pot forma cu mulţimile : 

            

2. Fie . 

Scrieţi mulţimile ordonate ale lui A, astfel încât elementul 2 să aibă rangul 4, şi elementul 3 rangul 3. 

3. Un număr este format din 5 cifre distincte folosind cifrele 1,2,4,6,8. 

Scrieţi aceste numere, ştiind că cifra 2 este pe locul sutelor, iar cifra 8 este pe locul zecilor. 

 

FIŞA DE LUCRU B 

AFLAREA NUMĂRULUI UNOR MULŢIMI FINITE ORDONATE FOLOSIND DEFINIŢIA 

PERMUTĂRILOR 

1. În câte moduri se pot aranja şase fotografii într-un album? 

2. Câte numere de patru cifre distincte se pot forma cu cifrele 1, 7, 8, 9?   

3. Un număr de cinci persoane se aşază la o masă de cinci locuri. În câte moduri se pot aşeza aceste 

persoane? 

 

FIŞA C 

CALCULE CU FACTORIALE 

1. Calculaţi :  ,   

2. Simplificaţi :  ,  , ,  

3. Simplificaţi : ,  unde . 

 

FIŞA DE LUCRU D 

REZOLVAREA UNOR ECUAŢII SAU INECUAŢII CU FACTORIALE 

Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale nenule ecuaţiile : 

1.  

2.  

3. Aflaţi numerele naturale , care verifică relaţia . 
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FIȘA EXPERT 

MULŢIMI FINIT ORDONATE. PERMUTĂRI 

1. Scrieţi mulţimile ordonate care se pot forma cu mulţimile: 

             

2. Un număr este format din 5 cifre distincte folosind cifrele 1,3,5,7,9. 

Scrieţi aceste numere, ştiind că cifra 3 este pe locul sutelor, iar cifra 9 este pe locul zecilor. 

4. În câte moduri se pot aranja cinci fotografii într-un album ? 

5. Câte numere de patru cifre distincte se pot forma cu cifrele 1,3,5,7 ?  

6. Un număr de patru persoane se aşează la o masă de patru locuri. În câte moduri se pot aşeza aceste 

persoane? 

7. Calculaţi :  ,  ,  . 

8. Simplificaţi :  ,  , , , . 

9. Simplificaţi : ,  ,  , unde . 

10. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale nenule ecuaţiile  , 
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Limbajul la preșcolarul mic 

Moldovan Violeta Maria 

 

La preșcolarul mic (3-4 ani) învăţarea conştientă a limbii este legată de dezvoltarea psihologică 

a copilului, de maturizarea lui intelectuală. Perfecţionarea limbii se realizează pe măsură ce copilul îşi 

dezvoltă gândirea şi începe să-şi însuşească primele elemente de cultură generală. 

Cultivarea şi educarea limbajului implică educarea gândirii. Învăţându-i pe copii să se exprime 

clar şi corect, aceştia, implicit, gândesc clar şi corect. Autocontrolându-se mereu, gândind asupra 

mijloacelor de exprimare a propriilor idei, copilul reuşeşte să imprime vorbirii sale mai multă 

corectitudine, claritate, coerenţă, precizie. În rezolvarea exerciţiilor de limbă, se reflectă, pe de o parte, 

măsura în care copilul şi-a însuşit cunoştinţele predate, iar, pe de altă parte, capacitatea sa de a opera cu 

acestea. 

Limbajul poate fi privit ca mijloc de comunicare instrumentală şi de cunoaştere a lumii reale. 

Ca mijloc de comunicare, limbajul asigură copilului schimbul de idei între el şi semenii lui, transmiterea 

unor cunoştinţe, contribuind la îmbogăţirea experienţei de viaţă şi realizează lărgirea şi complicarea 

relaţiilor cu mediul social. 

Dacă până la vârsta de 3 ani copilul foloseşte blocurile sintagmatice, lanţuri stereotipe de cuvinte 

în vorbirea sa, acest fenomen datorându-se slabei capacităţi de discriminare a expresiilor adulţilor şi de 

reformulare în sinteze noi ( ex.: „un trei iezi cucuieţi mare”, „un trei iezi cucuieţi mic”, „Capra cu trei 

iezi avea şase iezi”, „Punguţa cu doi bani era plină de bani” etc.), după vârsta de 3 ani, dezvoltarea 

limbajului constă într-o diferenţiere suplă a elementelor sintagmatice, în acelaşi timp cu discriminarea 

de către copil a elementelor şi a relaţiilor din realitate, totodată, aceste sintagme vor contribui la 

dezvoltarea gândirii. 

Vorbirea copilului începe să aibă o eficienţă de comunicare din ce în ce mai mare: ea este mai 

bine înţeleasă de interlocutorii săi pe măsură ce copilul se apropie de vârsta de 3 ani, atunci când el chiar 

face eforturi pentru a se autocorecta şi, uneori, chiar el corectează pe alţii. Copilul evoluează deci către 

punerea în relief a funcţiei sociale, de comunicare a limbajului. 

Vorbirea copilului preşcolar după 3 ani nu mai este caracterizată prin blocurile sintagmatice 

utilizate în mod mecanic, copilul de acum pare să „gândească”, să reflecteze asupra limbii, pe care vrea 

s-o utilizeze şi, astfel, apar „creaţiile de cuvinte”, tendinţa de a regulariza limba prin analogii. De  

exemplu, din pâine şi brutărie, un copil creează pâinerie; sau „ Zăpada s-a molit” ( din moale şi topit). 

În selectarea mijloacelor gramaticale predomină tendinţa de a alege ceea ce este mai concret şi 

mai apropiat de momentul prezent, ceea ce este mai mult determinant afectiv. Dificultăţi mari întâmpină 

preşcolarul în ceea ce priveşte concordanţa timpurilor, pe care el nu reuşeşte s-o stăpânească :„Mâine 

am fost la bunica”.  
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Ordinea cuvintelor la copilul preşcolar este foarte variată şi reproduce fidel ordinea ideilor lui, 

suita imaginilor, infiltraţiile afective, care produc deplasări de valori, punerea în relief a elementelor de 

importanţă subiectivă. 

Modul specific în care se prezintă vorbirea copilului, prelucrarea – prin propria sa gândire şi 

prin amestecul continuu al afectivităţii – a mijloacelor de exprimare oferite de limbă, alegerea şi 

utilizarea într-o manieră specifică a elementelor lexicale- semantice, morfologico- sintactice, 

„extralingvistice” ( gesturile mâinilor, mimică, pantomimă), uneori chiar a elementelor fonetice, denotă 

un stil al vorbirii copilului, cu particularităţi specifice diferitelor etape de vârstă şi în care îşi pot găsi 

loc şi variaţii stilistice 

individuale.  

 La preşcolar stilul vorbirii nu implică intenţia realizării estetice, totuşi, de multe ori, se pot 

întâlni şi efecte artistice inventate, mai ales în povestirile copiilor, unde micii povestitori sunt dornici să 

fie ascultați şi plăcuţi de  „publicul” lor, copii sau adulţi, sau, pur şi simplu sunt antrenaţi de propria lor 

plăcere de a povesti şi de a se integra în evenimentele narate. 
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Studiu asupra unor limite de funcții 

Prof.Opriș Brișcan Maria,Liceul Tehnologic ,,C-tin Brâncuși”,Oradea 

 

Limitele de funcții le întâlnim în ,,Analiza matematică” în clasa a XI-a, în testele de 

bacalaureat,în fizică cât și în anii de facultate în diferite specializări.Lucrarea conține noțiuni 

teoretice , apoi studiul unor exemple de limite de funcții elementare și funcții în care apar diferiți 

parametrii reali. 

Noțiuni teoretice: 

Fie funcția f:D→R și x0 ∈D,atunci limita funcției în x0 se scrie și se calculează  

lim
x→x0

f(x) = f( x0) 

Sunt binecunoscute următoarele limite ale funcțiilor elementare: 

1. lim
x→±∞

(anxn + an−1xn−1 + ⋯ + a0) =  an. (±∞)n 

2. lim√x
x→∞

=∞ 

3. lim
x→∞

ax={
∞ , dacă a > 1

0 , dacă 0 < a < 1
 

           4. lim
x→−∞

ax={
0 , dacă a > 1

∞ , dacă 0 < a < 1
 

          5. .lim
x→0

  loga x = {
−∞ , dacă a > 1

∞ , dacă  0 < a < 1
x→0

 

          6. .lim
x→∞

loga x=∞pentru  a > 0 

          7.lim
x→0

ln (1+x)

x
=1 

         8.lim
x→0

(1+x)n−1

x
= n 

Limita la stânga și limita la dreapta se notează 

ls(x0)= lim
x→x 0

x<x0

f(x)           și        ld(x0)= lim
x→x 0

x>x0

f(x) 

Dacă cele două limite sunt egale atunci spunem că funcția are limită in x0. 

Cuvinte cheie:analiză matematică,limite de funcții,limita la stânga și la dreapta. 

În continuare mă voi referi la câteva limite de funcții prin exemple , având fiecare     rezolvarea 

proprie. 

1)   Calculați limitele : 

  a) 𝑙𝑖𝑚
𝑥→−2

(−𝑥2 + 5𝑥 − 4)=-4-10-4=-18 

  𝑏)      𝑙𝑖𝑚
𝑥→3

 𝑙𝑜𝑔1

3

𝑥2 = 𝑙𝑜𝑔1

3

9 = −2 

          2) Aflați parametrul real m pentru care au loc egalitățile: 

      𝑎)𝑙𝑖𝑚
𝑥→1

(2𝑥2 − 𝑚𝑥 + 4) = 0 
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     Avem 2-m+4=0 =>m=6 

      𝑏) lim
𝑥→−3

[𝑥2 − (𝑚 + 1)𝑥 − 2]=m+2 

     Înlocuind pe x cu -3 obținem 10+3m=m+2 , prin urmare m=-4 

     𝑐) lim
𝑥→𝑚+3

√𝑥=m=3 

Rezolvare: Înlocind pe x obținem m+3=(𝑚 + 3)2 ,iar în final rădăcinile sunt m=-3 și m=-2 

          3)  Să se studieze dacă funcția următoare are limită în punctul x=0: 

f(x)={
𝑒𝑥 + 1, 𝑑𝑎𝑐ă 𝑥 ≤ 0

𝑥3 − 4𝑥 + 2, 𝑑𝑎𝑐ă 𝑥 > 0
 

Rezolvare: Așadar vom calcula limitele laterale: 

 

        ls(0)= lim
𝑥→0
𝑥<0

(𝑒𝑥 + 1)=2   și        ld(0)= lim
𝑥→0
𝑥>0

(𝑥3 − 4𝑥 + 2)=2 

        Prin urmare cele două limite sunt egale ,rezultă că funcția are limită în punctul 0. 

4) Să se studieze dacă funcția f:R→R are limită în punctul x=2: 

 

f(x)={
𝑥2 + (𝑚 + 2)𝑥 + 2𝑚 , 𝑑𝑎𝑐ă 𝑥 ≤ 2

√𝑥 + 6 ,3 𝑑𝑎𝑐ă 𝑥 > 2
 

Rezolvare:Vom calcula limitele laterale în x=2 

        ls(2)= lim[
𝑥→2
𝑥<2

𝑥2 + (𝑚 + 2)𝑥 + 2𝑚]=4+2m+4+2m=4m+8 

       ld(2)= lim
𝑥→2
𝑥>2

√𝑥 + 6 ,3
=√8

3
=2 

Ca să existe limita funcției în x=2 , cele două limite trebuie să fie egale deci 4m+8=2 ,adică m=-

3

2
 

5) Aflați constantele reale a și b pentru care funcțiile următoare au limite în toate punctele 

indicate: 

a) f(x)={
𝑎 + 2, 𝑑𝑎𝑐ă 𝑥 ≤ 0

3𝑥 − 𝑎 − 5, 𝑑𝑎𝑐ă 0 < 𝑥 < 1

𝑏𝑥2 − 𝑥 − 3, 𝑑𝑎𝑐ă 𝑥 ≥ 1
    în punctele 0 și 1  

Rezolvare: Calculăm limitele laterale în cele două puncte indicate 

        ls(0)= lim
𝑥→0
𝑥<0

(𝑎 + 2)=a+2       ld(0)= lim
𝑥→0
𝑥>0

(3𝑥 − 𝑎 − 5)=1-a-5=-a-4 

Egalând cele două rezultate și rezolvând ecuația obținută rezultă a=-3 

               ls(0)= lim
𝑥→1
𝑥<1

(3𝑥 − 𝑎 − 5)=-2-a   ld(1)= lim
𝑥→1
𝑥>1

(𝑏𝑥2 − 𝑥 − 3)=b-4 

Egalăm din nou și ținem cont că a=-3 rezultă că b=5 

b) f(x)={

log3 𝑥 + 𝑎𝑥  , 𝑑𝑎𝑐ă 𝑥 < 3
9 , 𝑑𝑎𝑐ă 3 ≤ 𝑥 < 5
𝑏𝑥−2

𝑥−3
 , 𝑑𝑎𝑐ă 𝑥 ≥ 5

    în punctele 3 și 5 
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Rezolvare: 

Calculăm limitele laterale în cele două puncte 

 

        ls(3)= lim
𝑥→3
𝑥<3

(log3 𝑥 + 𝑎𝑥)=𝑎3 + 1          ld(3)= lim
𝑥→3
𝑥>3

 9=9  

Egalăm și a=2 

        ls(5)=9     ,    ld(5)= lim
𝑥→5
𝑥>5

𝑏𝑥−2

𝑥−3
=

5𝑏−2

2
  ,egalăm din nou și obținem b=4 

c) f(x)={
𝑒−𝑥 + 2𝑎 − 𝑎2, 𝑑𝑎𝑐ă 𝑥 ≤ 0

2𝑥 + 3𝑥 − 4𝑥  , 𝑑𝑎𝑐ă 0 < 𝑥 < 1

𝑏5 + 2𝑥, 𝑑𝑎𝑐ă 𝑥 ≥ 1

   în punctele 0 și 1 

Rezolvare: 

        ls(0)= lim (
𝑥→0
𝑥<0

𝑒−𝑥 + 2𝑎 − 𝑎2)=−𝑎2 + 2𝑎 + 1   , ld(0)= lim (
𝑥→0
𝑥>0

2𝑥 + 3𝑥 − 4𝑥)=1 

Se rezolvă ecuația de gradul 2 și avem a=0 sau a=-2 

 

        ls(1)= lim (
𝑥→1
𝑥<1

2𝑥 + 3𝑥 − 4𝑥)=1 ,  ld(1)= lim (
𝑥→1
𝑥>1

𝑏5 + 2𝑥)=𝑏5 + 2 

Din egalitatea ultimelor două limite avem b=-1 

 

6) Aflați constantele a și b pentru care au loc egalitățile: 

a) lim
𝑥→∞

(
𝑥2−4𝑥+5

𝑥−2
− 𝑎𝑥 − 𝑏) = 4 

Rezolvare: 

Aducem la același  numitor comun ,grupăm termenii și obținem  

lim
𝑥→∞

𝑥2(1−𝑎)+(2𝑎−𝑏−4)𝑥+2𝑏+5

𝑥−2
=4 

De aici rezultă că 1-a=0 ,adică a=1 și 2a-b-4=4 , de unde b=-6 

 

b)  lim
𝑥→∞

(
3𝑥2+𝑎𝑥−𝑏

𝑥+2
− 3𝑥) = 1 

Rezolvare: 

După calculele făcute în paranteză avem 

lim
𝑥→∞

𝑥(𝑎−6)

𝑥+2
=1 și în acest caz rezultă că a-6=1, a=7 iar b∈R 

 

7) f:D→ R f(x)=x-√𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 1  Aflați a,b∈R , a> 0 astfel încât 

 lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = −
1

2
 

Rezolvare: 
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lim
𝑥→∞

(x-√𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 1)= lim
𝑥→∞

𝑥2−𝑎𝑥2−𝑏𝑥−1

𝑥+√𝑎𝑥2+𝑏𝑥+1
= lim

𝑥→∞

𝑥2(1−𝑥)−𝑏𝑥−1

𝑥[1+√𝑎+
𝑏

𝑥
+

1

𝑥2

 

 

            O dată 1-a=0 rezultă a-1 și 
−𝑏

1+√𝑎
=−

1

2
  de unde și b=1 

     

           8) Dacă x,y∈ (0,1) calculați lim
𝑛→∞

1+𝑥+𝑥2++ ⋯+𝑥𝑛

1+𝑦+𝑦2+⋯+𝑦𝑛  

           Rezolvare:observăm că atât la numărător cât și la numitor avem sume în progresii geometrice  

           și atunci limita devine lim
𝑛→∞

(𝑥𝑛+1−1)(𝑦−1)

(𝑦𝑛+1−1)(𝑥−1)
=

𝑦−1

𝑥−1
 

 

           9) Să se calculeze lim
𝑥→∞

(3𝑥+√𝑥2−1)
𝑛

+(3𝑥−√𝑥2−1)
𝑛

𝑥𝑛  

           Rezolvare: 

            Se dă factor comun forțat și avem lim
𝑥→∞

𝑥𝑛[(3+√1−
1

𝑥2)

𝑛

+[(3+√1−
1

𝑥2)

𝑛

𝑥𝑛 =(3 + 1)𝑛 +

(3 −              1)𝑛=4𝑛 + 2𝑛 

         10) Aflați numărul real a pentru care are loc egalitatea 

           lim
𝑥→2

(2-
𝑙𝑛𝑥−𝑙𝑛2

𝑥−2
)=3-a 

           Rezolvare: 

  Limita se mai scrie 2-lim
𝑥→2

𝑙𝑛𝑥−𝑙𝑛2

𝑥−2
=2-lim

𝑥→2

𝑙𝑛
𝑥

2

𝑥−2
= 2 − lim

𝑥→2

𝑙𝑛
𝑥−2+2

2

𝑥−2
= 2 − lim

𝑥→2

ln (1+
𝑥−2

2
)

𝑥−2

2
2

2-
1

2
=

3

2
  3- a=

3

2
 , 

în final a=
3

2
 

 

 

Bibliografie: 
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Modalităţi de evaluare în cadrul orelor de geografie 

                                     Prof. POP DANINA DIANA 

SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE SILASI BECLEAN 

LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDA BECLEAN 

 

De la un conţinut la altul, strategiile de evaluare îşi propun acelaşi obiectiv 

,,ÎMBUNĂTĂŢIREA EDUCAŢIEI”. Pentru ca sistemul de evaluare să fie operaţional, 

evaluatorul trebuie să răspundă la o serie de întrebări ca: De ce evaluăm?, Ce evaluam?, Cui 

foloseşte evaluarea?, Pe cine evaluam?, Când evaluăm?, Cum evaluăm?. 

 O evaluare eficientă analizează în ce măsură conţinuturile au fost definite în 

conformitate cu obiectul dacă s-a efectuat o analiză de nevoi ale elevului şi în ce măsură 

procesele de instruire au stimulat şi au favorizat învăţarea. În acest sens, trebuie precizat faptul 

că modurile de evaluare a rezultatelor şcolare influenţează procesul de instruire şi activitatea de 

învăţare. 

 

           Forme de evaluare folosite în lecţiile de geografie 

           După modul de integrare a verificării şi evaluării în procesul de învăţământ distingem 

trei modalităţi mai importante: 

         Evaluarea iniţială. D. Ausubel, referindu-se la importanţa acestei forme de evaluare, 

preciza că: „ ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le 

posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă”. 

 Această modalitate de evaluare se foloseşte la început de an şcolar, de ciclu de 

învăţământ, de semestru, de capitol. 

            Am realizat evaluarea iniţială la clasa a IV-a prin chestionare orală, folosind întrebări 

ca: 

1) Denumiţi corect elementele mediului înconjurător prezentate sub forma imaginilor 

pe panourile didactice expuse( plante, animale, forme de relief...). 

2) Descrieţi locuri şi momente în care aţi observat aceste elemente în timpul 

vacanţei? 

Acelaşi conţinut se poate realiza în cadrul unei drumeţii organizate în împrejurimi. 

            Am aplicat evaluarea iniţială şi sub forma unui test scris. 

            Exemplu: 

1) Fixaţi punctele cardinale pe fişă. 

2) Recunoaşteţi apele curgătoare în desenul dat. 

Evaluarea sumativă ( cumulativă) cuprinde global finalităţile învăţării – cunoştinţe, 

deprinderi, capacităţi, atitudini. 

 Se foloseşte la sfârşitul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Este de o mare 

complexitate-ca obiective, ca metode( varietatea procedeelor), ca timp, ca acţiuni de recuperare, 

perfectare. 

            Am exemplificat această formă de evaluare folosind diferite metode de evaluare, cum 

ar fi: observarea, chestionarea orală, proba scrisă şi proba practică prin realizarea unor mulaje, 

machete.  

Evaluarea continuă (formativă) se desfăşoară pe tot parcursul programului de instruire 

în cadrul lecţiilor şi la încheierea unui capitol, acoperind întregul conţinut, conform programei. 

Oferind permanent informaţii cu privire la eficienţa programului de instruire, ea dă 

posibilitatea învăţătorului să întreprindă la timp măsuri necesare prevenirii unor insuccese 

şcolare şi să perfecţioneze metodele de predare-învăţare. În acelaşi timp, acest tip de evaluare 
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ritmică, pe baza unui feed-back continuu, oferă elevilor informaţii cu privire la eficienţa 

metodelor de învăţare folosite de ei. Practica arată că acest tip de evaluare este dominant în 

ciclul primar, mai ales în primele clase. Evaluarea continuă se poate realiza fie prin chestionarea 

orală, fie prin aplicarea unor probe scrise. 

           Evaluarea, în orele de geografie se poate realiza şi cu ajutorul unor metode tradiţionale 

şi moderne. 

           Una dintre metodele moderne este Proiectul. 
         Proiectul constituie o provocare adecvata posibilitătilor elevilor si implica o activitate 

efectivă de explorare, desfasurata într-un interval de timp. 

           Proiectul este o modalitate de învatare prin acțiune – learning by doing, o metodă 

interactivă amplă și  un instrument de evaluare complex prin care se formează omul 

independent, practic și creativ. 

         Fiind o activitate amplă, de durată, care implică multă muncă şi efort intelectual, proiectul 

devine o formă de evaluare motivantă pentru elevi care facilitează o apreciere nuanţată a 

învăţării. Deoarece se lucrează în echipă şi se abordează un subiect din mediul cunoscut de 

viaţă, în funcţie de interesul şi de oportunităţile participanţilor, proiectul permite  

colaborarea elevilor cu nivel cultural variat,cu abilităţi şi competenţe diferite.  

  

BIBLIOGRAFIE: 

 

Viorica Tomescu şi alţii – Metodica predării geografie şi ştiinţelor naturii în ciclul 

primar, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2001 

            I. Cerghit – Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006 
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Utilizarea corectă a articolului posesiv. Acordul  articolului posesiv 
 

Prof.  Niţulescu Gabriela Madălina, Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu”, Piteşti 

 

Articolul de faţă vizează , în special, la situaţiile mai dificile de acord al articolului posesiv cu elementul 

determinat, exemplele fiind excerptate din diverse texte ce aparţin stilului oficial-administrativ, cu 

precădere, limbajului juridic, semnate de o categorie de specialişti competenţi în domeniu, dar nu 

întotdeauna suficient de versaţi în subtilitățile gramaticii, întâmpinând unele dificultăți chiar la utilizarea 

articolului posesiv (genitival). 

Se ştie că gramaticile tradiţionale, în general, analizează modele accesibile cu acest tip de articol, 

neglijind cazurile mai dificile de utilizare. În linii mari, se precizează că ,,articolul posesiv se foloseşte 

şi la coordonarea mai multor genitive sau atribute posesive ale aceluiaşi substantiv, sau introduse de 

aceeaşi prepoziţie” [3, p. 106]. De exemplu: vacanţa 

studenţilor şi a profesorilor, contra voastră şi a lor etc. 

De asemenea, nici în cele mai recente studii de gramatică, nu se pomenesc erorile din comunicarea orală 

şi scrisă la acordul articolului respectiv. Bunăoară, C. Dimitriu stăruie asupra unor particularităţi 

gramaticale ale acestuia. Se menţionează că e vorba de un articol ce poate preceda un substantiv ori un 

substitut al lui, servind ca element formativ în structura numeralului ordinal [2, p. 171]. 

În literatura de specialitate, cazuri mai complicate de întrebuinţare a articolului posesiv, acordul acestuia 

cu determinatul, au fost relevate de către M. Avram, G. Gruiţă, V. Guţu Romalo ş.a. [1; 4; 5; 6]. Pe 

lângă formele de acord, constată M. Avram, articolul posesiv ridică şi alte probleme de cultivare a limbii, 

legate de contextele în care prezenţa lui este motivată sau nu. În viziunea lingvistei V. Guţu Romalo, 

greşelile cele mai frecvente pe care le comit purtătorii limbii române sunt, fireşte, cele de acord [6, p. 

35]. 

La prima vedere, în situaţii ordinare de genul: W. Scott, creator al romanului istoric 

englez; proprietatea este a mea, acordul articolului posesiv nu ar trebui să creeze dificultăţi, deşi în uzul 

limbii se mai atestă tot felul de erori intolerabile, fapt deloc întâmplător. M. Avram observă cu deplin 

temei că acestea se produc ,,prin atracţia exercitată de forma atributului introdus sau/şi prin nesiguranţa 

vorbitorilor deprinşi cu forma invariabilă a”. Reiese că se recurge peste tot la aceeaşi formă (un 

caiet a (pentru al) meu, doi fraţi a (pentru ai) mamei. Uneori, din hipercorectitudine, se introduc forme 

flexionare nejustificate [1, p. 100]. De exemplu, respectarea 

regulamentelor şi ale (pentru a) deciziilor adoptate de Parlament. 

În accepţia M. Avram şi a lui G. Gruiţă, complicaţiile la acord apar dacă este un grup nominal: substantiv 

+ substantiv cu prepoziţie + substantiv (sau pronume) în genitiv cu articol posesiv. O atare structură 

poate reliefa două situaţii distincte. În funcţie de acestea, diferă şi regula de acord al articolului posesiv. 

Structura respectivă provoacă anumite incertitudini, dacă cele două substantive sunt de genuri sau 

numere diferite [1, p. 101; 5, p. 129]. 

Un caz des întâlnit este acela în care atât substantivul cu prepoziţie, cât şi substantivul sau pronumele în 

genitiv formează atributele elementului determinat: 

(1) Art. 10. Modul de aplanare a litigiului dintre părţi până la adresare în instanţă... (CC, p. 8); 

(2) Art. 11. Metodele de apărare a drepturilor civile (CC, p. 8); 

(3) Art. 26. Activitatea de întreprinzător a persoanei fizice (CC, p. 13); 

(4) Art. 98. Termenul de repartizare a activelor (CC, p. 36). 

Nu e greu de observat că în enunţul (2) sintagma evidenţiată conţine substantive ce se deosebesc ca 

număr, în celelalte şi ca gen. În toate exemplele, asocierile posibile cu determinativul în gen, urmat de 

articolul posesiv a, sunt substantivele precedate de prepoziţia de: aplanarea litigiului, apărarea 

drepturilor civile, activitatea persoanei fizice, repartizarea activelor. 

Iată un exemplu ce pare discutabil: 

Art. 108. Actul de constituire al societăţii comerciale (CC, p. 39). Substantivele din îmbinarea vizată 

sunt de gen diferit, deşi au acelaşi număr. O dificultate de acord însă există: determinativul din dreapta 

articolului posesiv se poate raporta la oricare dintre cele două elemente ale structurii în cauză. Astfel, s-

ar putea spune actul societăţii comerciale, dar şi constituirea societăţii comerciale. Utilizarea 

formelor al sau a se referă, în acest caz, numai la raporturile sintactice interne, nu la sensul propoziţiei, 

care este identic în ambele variante. Opţiunea pentru o formă sau alta de articol depinde de intenţiile 

celui ce scrie, de sensul lexemului pe care se pune accentul. 
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Un exemplu similar: 

Art. 364. Obligaţia de garanţie a coproprietarilor (CC, p. 110). Se admite a folosi asocierea: obligaţia 

coproprietarilor şi garanţia coproprietarilor, acelaşi substantiv în genitiv se raportează la cele două 

determinate (obligaţie şi garanţie). 

Indicăm un exemplu în care articolul posesiv e în corelaţie doar cu substantivul prepoziţional din cadrul 

îmbinării ce invocă forma ale: 

Art. 187. Genurile de activitate ale organizaţiilor necomerciale (CC, p. 65). Corect: genurile de 

activitate a organizaţiilor necomerciale. 

Prin urmare, trebuie să fim extrem de prudenţi atunci când avem de a face cu grupuri nominale 

(substantiv + prepoziţie + substantiv). Nu e suficient să cunoaştem regula elementară: articolul posesiv 

se acordă cu substantivul determinat de genitiv. În limbajul oral şi în cel scris, de fapt, în comunicarea 

curentă, urmează a stabili după sens la ce cuvânt se referă genitivul dat. 

Lingvistul G. Gruiţă subliniază că multe dintre structurile substantiv + prepoziţie + 

substantiv reprezintă construcţii fixe, locuţiuni, cuvinte compuse (punct de vedere, certificat de 

naştere, copil de trupă ş.a.), unde termenul prim îşi impune categoriile gramaticale ce devin ale 

întregului ansamblu, ceea ce facilitează, într-o anumită măsură, acomodarea articolului [5, p. 130-131]. 

Dacă aceasta va fi percepută ca o structură integrală, desigur, oricine, chiar mai puţin instruit, va efectua 

uşor şi corect acordul în exemple de tipul: medicul de gardă al secţiei de chirurgie; certificatul de 

naştere al copilului. 

În limbajul juridic, asemenea structuri nominale sunt destul de frecvente. T. Irinescu şi A. Stoichiţoiu-

Ichim le evidenţiază pe cele mai uzuale: grad de rudenie, act de justiţie, complet de judecată, drept de 

apărare, proces-verbal de sechestru, secret de stat, certificat de stare civilă, certificat de vacanţă 

succesorală, contract de vânzare-cumpărare, contract de ipotecă, contract de muncă, contract de 

căsătorie etc. [7, p. 52-53]; termen de prescripţie, termen de recurs, termen de revizuire, titlu de 

proprietate, titlu de credit, titlu de legitimare, act de alienare, act de înstrăinare, stare de ebrietate, 

ordonanţă de urgenţă, contract de leasing, împrumut de folosinţă, Curte de Apel, Curte de Casaţie, 

subiect de drept etc. [8, p. 113; 153-154; 167]. 

A se vedea unele îmbinări extrase din Codul civil al Republicii Moldova: 

(1) Art. 19. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice (p. 11); 

(2) Termenul de prescripţie al acţiunilor intentate de turist este de 6 luni... (p. 289); 

(3) Art. 1594. Înregistrarea în străinătate a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova (p. 

391). 

Prezentăm şi alte exemple selectate din texte oficial-administrative, publicate în diverse reviste: 

(1) Colectivul de muncă al instituţiei penitenciare şi cel al întreprinderii din cadrul sistemului 

penitenciar... (RINJ, nr. 4, 2008, p. 73); 

(2) Termenul de valabilitate al uleiurilor se stabileşte de către producător în conformitate cu Legea... 

(MO, 4.06.2010, p. 17); 

(3) Repararea prejudiciului nu poate fi condiţionată de... structura devizului de cheltuieli al acestei 

organizaţii (CA, nr. 8, 2003, p. 53). 

Semnalăm la cele constatate de către cercetătorul G. Gruiţă că multe sintagme substantivale cu 

prepoziţia de cer ,,pauză de gândire” înainte de acordul lui al. O alegere ,,neinspirată”, de rând cu 

gramaticalizarea nesigură a exprimării, poate duce la confuzie şi uneori deturnează sensul enunţului [4, 

p. 202]: 

(1) Art. 1574. Dacă locul de aflare al unui moştenitor nu este cunoscut, moştenitorii sunt obligaţi să ia 

decizii... (CC, p. 386). 

În exemplul (1), se întrevede o situaţie concretă, unde se găseşte un moştenitor (domiciliul acestuia). În 

acelaşi timp, nu se exclude şi îmbinarea celor două cuvinte aflarea unui moştenitor. Credem că ambele 

variante sunt posibile, fără a se modifica sensul sintagmei, al raportului dintre elementele constituente 

ale segmentului locul de aflare al unui moştenitor. 

(2) Gradul de relevanţă al acestei prevederi legislative... va deveni mai uşor de sesizat (RINJ, nr. 4, 

2008, p. 72). Se potriveşte şi asocierea gradul de relevanţă a acestei prevederi legislative... 

(3) Art. 1598. Regimul naţional de activitate al persoanelor juridice străine în Republica Moldova (CC, 

p. 392). În acest enunţ nu există o îmbinare fixă de cuvinte: e compatibilă asocierea cu substantivul din 

preajma determinativului genitival activitate, fiind adecvată forma a. Corect: Regimul naţional de 

activitate a persoanelor juridice... 
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(4) ... au fost realizate mai multe interviuri în ţările-ţintă pentru Moldova, din punct de 

vedere a investiţiilor şi exportului... (VM, nr. 11, 2007, p. 78). Aici nu a fost identificată adecvat 

îmbinarea fixă punct de vedere. Determinativul se subordonează termenului prim ce îşi impune 

categoriile gramaticale. 

O anumită dificultate constatăm atunci când atributul genitival se referă la un regent multiplu. Conform 

regulilor generale de acord gramatical, e nevoie ca articolul posesiv să fie raportat la oricare dintre 

termenii regentului multiplu, luând forma de plural masculin. În cazul în care ambii regenţi denumesc 

fiinţe de gen diferit, masculinul are întâietate. În acest context, G. Gruiţă susţine că norma veche a 

pătruns în uz şi se menţine: are loc acordul prin atracţie, deci cu ultimul lexem al regentului multiplu [4, 

p. 131-132]: 

(1) Termenul stabilit în ani expiră în luna şi ziua respectivă a ultimului an al termenului (CC, p. 84); 

(2) numele, adresa şi numărul de telefon al reprezentanţilor locali... (CC, p. 286); 

(3) termenul şi modalitatea de plată a preţului şi a celorlalte costuri (CC, p. 287). 

După cum lesne se observă, în exemplele analizate s-a realizat acordul prin atracţie. G. Gruiţă confirmă 

că tendinţa de extindere a acordului gramatical e destul de puternică în limba română actuală, când există 

un regent multiplu, fiind în defavoarea celui prin atracţie. Noul acord, adică cel gramatical, devine tot 

mai relevant, fiindcă se intensifică gramaticalitatea şi calitatea relaţională a unei structuri sintactice. 

Chiar dacă ambele norme funcţionează, singularul şi pluralul se află în raport de variaţie liberă. Cel care 

posedă o exprimare exactă, verificată riguros, utilizează forma de plural. Indiscutabil, contează 

particularităţile semantico-gramaticale ale termenilor coordonaţi, mai ales, în redarea şi în conturarea 

ideii de pluralitate. Substantivele abstracte, defective de plural, infinitivele lungi, fostele supine etc. 

acceptă mai greu pluralitatea, fiind admisă în mod justificat norma veche (singularul) [4, p. 132]. 

Am atestat exemple în care se face acordul gramatical, chiar dacă articolul posesiv determină un regent 

multiplu: Apărarea onoarei, demnităţii, reputaţiei profesionale ale cetăţenilor şi 

organizaţiilor (Dreptul tău..., p. 286). 

Atât M. Avram, cât şi G. Gruiţă semnalează un caz dificil de utilizare a articolului posesiv. Dacă două 

sau mai multe atribute genitivale sunt coordonate sau solicitate de o prepoziţie, este obligatorie plasarea 

articolului posesiv înaintea fiecărui termen, începând cu cel de-al doilea [1, p. 102; 4, p. 203]: 

(1) Răspândirea juridică pentru divulgarea secretului comercial şi al celui fiscal (CA, nr. 12, 2003, p. 

117); 

(2) Art. 31. Domiciliul minorului şi al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu (CC, p. 14); 

(3) Art. 41. Controlul asupra îndeplinirii contractului colectiv de muncă şi a convenţiei colective (CM, 

p. 41). 

În aceste structuri coordonate se includ nu doar prepoziţii, dar şi locuţiuni prepoziţionale (în cadrul, în 

jurul, în dreptul, de-a lungul, în faţa ş.a.), ce solicită reluarea articolului posesiv. Realmente, acest lucru 

exprimă regimul cazual al prepoziţiei sau al locuţiunii prepoziţionale: 

(1) Contractul colectiv de muncă produce efecte şi în cazul schimbării denumirii 

unităţii sau al desfacerii contractului de muncă cu conducătorul unităţii (CM, p. 37); 

(2) Art. 1265. Girul poate fi făcut în folosul trăgătorului sau al oricărei persoane obligate (CC, p. 320). 

În unele cazuri, se atestă omiterea articolului posesiv, în loc de a repeta regimul cazual al prepoziţiei sau 

al locuţiunii prepoziţionale: 

(1) Art. 1542. Testatorul poate pune achitarea integrală sau parţială a datoriei în sarcina unui sau mai 

multor moştenitori... (CC, p. 381). E corect: ...sarcina unui sau a mai multor moştenitori. 

(2) Orice persoană are dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale... (CC, p. 

10). Corect: ...respectul onoarei, al demnităţii şi al reputaţiei sale profesionale. 

(3) Art. 104. Audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului... (CPP, p. 116). Corect: Audierea 

bănuitului, a învinuitului şi a inculpatului. 

În concepţia M. Avram, articolul posesiv nu e necesar dacă genitivele coordonate constituie o unitate, 

substantivele date exprimând noţiuni identice sau strâns legate [1, p. 102]. 

De accentuat că în limbajul oficial-administrativ, în cel juridic, asemenea cazuri se atestă mai rar: 

(1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (MO, 4.06.2010, p. 44); 

(2)... se va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil... (RINJ, nr. 1, 

2009, p. 2); 

(3)... se poate dispune asupra administrării şi folosinţei bunului comun (CC, p. 343). 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

101 
 

Trebuie să specificăm că, nici pe departe, nu e lesne a efectua acordul atunci când articolul posesiv e 

însoţit de pronumele relativ care în genitiv, are loc un acord încrucişat [4, p. 203-204]: 

Societate pe acţiuni este societatea comercială al cărei capital social este divizat în acţiuni şi ale 

cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii (CC, p. 54). 

E regretabil că anume în acest caz se comit cele mai multe greşeli: 

Persoana a cărei domiciliu nu poate fi stabilit... (CC, p. 14). Corect: ...al cărei domiciliu nu poate fi 

stabilit... 

Rezumând cele expuse supra, am dori să concretizăm că acele dificultăţi pe care le întâlnim la utilizarea 

articolului posesiv în exprimarea orală, cu atât mai mult în cea scrisă, sunt cauzate de insuficienta 

cunoaştere a regulilor gramaticale. Are perfectă dreptate G. Gruiţă, care afirmă că o dovadă concludentă 

de stăpânire a limbii române este şi acordul corect al acestui cuvânt scurt, a cărui morfologie depinde 

permanent de alţi termeni [4, p. 201]. Spre a le evita, a le exclude din exprimarea noastră, se cer a fi 

luate în considerare şi criteriile semantico-gramaticale de îmbinare a elementelor constituente ale 

sintagmelor ce se caracterizează printr-o anumită structură, despre care am amintit deja: îmbinările fixe 

de cuvinte, întrucât de acest lucru depinde întrebuinţarea formei adecvate de articol posesiv. 

V. Guţu Romalo e de părere că multiple greşeli de acord al articolului posesiv sunt provocate de 

complexitatea raporturilor implicate de folosirea lui. Evitarea dezacordului presupune o analiză detaliată 

şi atentă a acestor raporturi [6, p. 47]. 
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                                    Parteneriatele școlare și partenerii  din educație 

                                                                                          Prof. înv. Primar  Cazacu Smaranda Maricela  

                                                                                         Școala Gimnazială Nr. 25, Galați                            

                Parteneriatul educațional , ca o soluție reală a problemelor din învațământ  și în contextul 

unei societăți care se schimbă  ca formă si fond, trebuie să devină o prioritate a strategiilor orientate 

către dezvoltarea educației românești, capabilă fiind să își asume o nouă perspectivă asupra 

funcționării și evoluției sale.   Complexitatea problemelor cu care școala românească se confruntă, cât 

și impactul educației școlare asupra intregului sistem social presupun  soluționarea dificultăților 

prezente dar și colaborarea, cooperarea și parteneriatul unor categorii largi, cum ar fi: personalul din 

învățământ, toate categoriile de elevi, familia, organizații guvernamentale cu caracter central sau local, 

organizații cu caracter nonguvernamental,  reprezentanții cultelor religioase, agenții economici,  

sindicatele, autoritățile centrale și locale.                                                                                                                  

La nivelul comunității se constituie un grup de lucru  în care reprezentanții școlii trebuie să își 

asume rolul de promotor, catalizator si facilitator al parteneriatului educațional. Coeziunea si eficiența 

unui astfel de grup sunt condiționate de asumarea si promovarea unor valori comune cum ar fi: 

asigurarea egalitații șanselor în educație, încurajarea ințiativei și participării, dezvoltarea cooperarii și 

colaborării, statutarea disciplinei și responsabilității. 

Instituțiile de învățământ urmăresc să obtină recunoașterea importanței parteneriatului lor cu 

întreaga comunitate locală, prin relații directe si prin “noile educații”: educația civică, educația în spiritul 

inițiativei economice, educația ecologică, educația în spiritul drepturilor omului, a combaterii violenței, 

educația în spiritul valorilor europene și al dialogului cultural.  Răspunzând cerințelor sociale și 

comunitare, școala trebuie să orienteze întregul său demers asupra elevilor, care trebuie să devină centrul 

de interes al oricărui parteneriat practicat in domeniul educației școlare.   Transformarea reală a elevilor 

în actori principali ai demersului educațional poate conduce în mod gradual la creșterea prestigiului 

școlii în comunitate si la sensibilizarea și mobilizarea partenerilor potențiali ai unităților de învățământ. 

Pentru aceasta trebuie adoptate unele măsuri generale ca: formarea personalului din învățământ în sensul 

comunicarii, cooperarii, parteneriatelor; promovarea unui cadru legislative care să încurajeze initiațivele 

școlii; sensibilizarea societății în raport cu problemele educației si cu semnificația sa. 

În acord cu aceste cerințe, fiecare dintre unitățile școlare trebuie sa se orienteze către centrarea 

întregii activități asupra elevului, pregatirea resurselor umane ale școlii pentru parteneriat, atragerea 

partenerilor potențiali în parteneriate efective.  Cunoașterea si înțelegerea familiei în calitate de partener 

constant si autentic devine o prioritate mai ales în contextul actual, în care familia  trebuie sa se adapteze 

unor schimbări semnificative. Îmbinarea la nivelul diferitelor familii a elementelor tradiționale cu 
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elemente inedite generate de noi realități socio-economice determină o diversificare a familiilor si a 

situațiilor considerate anterior atipice. Pentru a atrage familia, școala trebuie sa ia act de aceste 

schimbări, adaptându-și atitudinile si comportamentele în consecință.  Chiar in condițiile asumării 

acestei perspective, în relațiile dintre școală și părinți pot apărea disfuncții. Pentru a le depăși trebuie 

asumate următoarele priorități: creșterea initiațivei si implicării managerilor școlii în sensibilizarea și 

atragerea familiei; elaborarea unor proiecte centrate pe parteneriatul cu parinții; transformarea 

comitetelor de părinți în structuri active si dinamice cu rolul de interfața în relația școală și părinți; 

diseminarea unor informații clare cu privire la școală, activitățile și problemele ei.     În virtutea unor 

prevederi legale dar și pe baza unor relații tradiționale care s-au stabilit de-a lungul timpului, autoritățile 

locale oferă sprijin concretizat prin:fonduri, resurse materiale, combustibil; donații pentru ameliorarea 

bazei materiale; facilitarea obținerii unor resurse financiare bugetare; organizarea unor activități 

extrașcolare; alocarea unor spații și terenuri în folosința școlii. 

Pentru a depăși unele disfuncții generate de carențe în legislație, blocaje în comunicare 

interpersonală, absența educației pentru colaborare, presiunea problemelor curente, etc…este necesară 

adoptarea unor măsuri cu caracter local care țin de inițiativa si interesul școlii și autorităților locale. În 

acest sens, managerii unităților de învățămant trebuie sa se orienteze către ameliorarea modului de 

informare adresat autorităților locale, asigurarea participării reprezentanților autorităților locale la 

întalniri cu personalul școlii, părinți, organizarea unor activități de interes comunitar în colaborare cu 

autoritățile locale. 

Pornind de la beneficiile pe care parteneriatul cu agenții economici poate să le aduca școlii si 

elevilor săi, este necesar ca managerii unităților de învațământ să aplice anumite strategii care să 

valorifice prevederile legislative, să stabileasca prioritățile școlii , să atragă si să sensibilizeze agentii 

economici, să organizeze acțiuni preliminare de pregătire a parteneriatului. 

În ultimul timp, pe fondul schimbărilor sociale din societatea noastră, s-a înregistrat o proliferare 

a organizațiilor cu caracter nonguvernamental, care și-au asumat roluri specifice, inclusiv în domeniul 

educației. 

O parte dintre acestea au derulat proiecte si activități care au avut un impact fie asupra educației, 

fie asupra comunității din care școala face parte. În acest sens sunt semnificative proiectele derulate de 

unele organizații cu privire la: identificarea problemelor la nivelul comunității;atragerea resurselor 

financiare; stimularea dezvoltării comunitaților ; stimularea parteneriatelor la nivel local. 

Alături de aceste demersuri generale o parte dintre organizatiile nonguvernamentale s-au 

implicat în proiecte adresate explicit educației și unității de învațământ: consiliere si orientare 

vocatională; consilierea părinților; formarea formatorilor pentru domenii specifice; sensibilizarea 

opiniei publice  față de problemele școlii; facilitarea încheierii unor parteneriate între școli și parteneri 

interni sau externi; promovarea obiectivelor și a ofertelor educaționale la nivelul instituțiilor.   Pentru 
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încheierea acestor parteneriate managementul școlii trebuie să își asume responsabilități specifice cu 

referire la: cunoașterea și atragerea organizațiilor nonguvernamentale care pot deveni parteneri reali; 

stabilirea cadrului si a modalităților de lucru; pregătirea resurselor umane ale școlii pentru a acționa în 

acest domeniu. 

Încheierea si derularea parteneriatelor educaționale au ca factor fundamental comunicarea. În 

acest sens managerii școlii trebuie să desfășoare activități intense pentru informarea partenerilor cu toate 

datele necesare derulării programelor, pentru ca aceștia să primeasca informatii clare, complete și într-

un timp oportun.   Managerii trebuie sa creeze un climat pozitiv de muncă, deschis oricăror idei, flexibil 

oricăror activități.   În acest sens, relationarea si comunicarea devin factori cheie ai 

realizarii activităților propuse. 

În societatea pe care o trăim, ca țară a unei Europe multiculturale si multietnice, secretul 

succesului oricărei activități este toleranța, flexibilitatea si cunoașterea. Activitatea de parteneriat în 

comunitate, fără acești factori fundamentali nu poate avea succes.  

În ziua de astăzi se vorbeşte despre o nouă paradigmă educaţională, cea a centrării procesului 

de învăţământ pe dezvoltarea competenţelor, fapt care aduce câteva modificări fundamentale în 

organizarea educaţiei: natura activităţilor educative formale se schimbă, iar importanţa activităţilor 

extracurriculare şi extraşcolare creşte considerabil.   Pentru a facilita implementarea acestei paradigme, 

statul, încurajează dezvoltarea parteneriatului public-privat. Operatorii culturali pot realiza o varietate 

de activităţi de colaborare cu şcoala, de la acţiuni de formarea profesorilor în domeniul culturii, la 

realizarea împreună a activităţilor educative formale şi nonformale, curriculare sau extracurriculare, în 

spaţiul şcolii sau în afara lui. Practica ultimilor ani ne-a arătat că parteneriatele cel mai uşor de pus în 

practică sunt cele care vizează activităţi de tip nonformal, cum sunt cele din cadrul Programului „Şcoala 

altfel”. 

Deşi se face referire la aspectele practice ale colaborării cu instituţiile sistemului de învăţămât, 

nu trebuie neglijat faptul că organizaţiile culturale pot să contribuie şi la aspecte formale, printr-un aport 

la definirea politicilor în domeniul educaţiei.  Ministerul Educaţiei „proiectează, fundamentează şi aplică 

strategiile naţionale în domeniul educaţiei, cu consultarea  ONG-urilor finanţatoare care susţin programe 

educative”.    În vederea atingerii obiectivelor şcolii, directorul şi Consiliul de administrație colaborează 

cu administraţia publică locală şi reprezentanţii comunităţii locale şi pot realiza parteneriate cu asociaţii, 

fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale sau alte 

tipuri de organizaţii. 

Un partener important în implementarea parteneriatelor cu şcolile îl reprezintă Comitetul de Părinți, 

care sprijină organizarea activităţilor educative extraşcolare.  O altă structură relevantă ce poate susţine 

parteneriatele cultural-educaţionale este Asociația Părinților. Aceasta are dreptul legal de a propune 
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şcolilor programe de tip CDȘ, sprijină şi se implică direct în derularea parteneriatelor educaţionale cu 

organizaţiile din comunitatea locală şi de a susţine programul „Şcoala după şcoală”. 

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar îşi propun să sprijine dezvoltarea, 

transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune 

cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce  şi schimbului de experienţă la nivel european.  

 În funcție de obiectivele și componența parteneriatului strategic, proiectele pot fi : 

        *  Proiectele pentru susţinerea inovării - își propun să dezvolte rezultate inovatoare și/sau să ofere o 

diseminare și exploatare structurată asupra produselor intelectuale inovatoare deja existente; 

       *  Proiectele pentru susţinerea schimbului de bune practice - se axează pe procesul de învățare și pe 

activități în sine. Acest tip de proiecte oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel 

transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând deasemenea 

rezultate tangibile. În cadrul proiectelor pentru susţinerea schimbului de bune practici s-a creat un format 

specific: Parteneriatele de schimb interşcolar. 

        *  Parteneriatele strategice în domeniul școlar -reprezintă o variantă flexibilă de cooperare între 

parteneri din ţări diferite. Activităţile propuse în cadrul proiectelor trebuie să contribuie la atingerea 

obiectivelor stabilite la nivelul Programului Erasmus  pentru domeniul școlar şi pot include o varietate 

din cele prezentate mai jos. 

      *   Dezvoltarea, testarea, adaptarea și adoptarea/punerea în aplicare de practici inovatoare privind: noi 

programe de învățământ, cursuri, materiale și instrumente de învățare;     metodologii și abordări 

pedagogice de predare și învățare, în special cele care furnizează competențe cheie și competențe de 

bază, competențe lingvistice și axarea pe utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor; noi forme 

de programe de formare practică și studiul unor cazuri reale din afaceri și industrie; noi forme de învățare 

și de furnizare a educației și formării profesionale, în special utilizarea strategică a învățării deschise și 

flexibile, mobilitate virtuală, resurse educaționale deschise și o mai bună exploatare a potențialului 

tehnologiei informației și comunicațiilor; metode și instrumente de orientare, consiliere și 

pregătire;     instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice, a formatorilor și a altor categorii de personal, cu un accent deosebit pe educația inițială 

îmbunătățită și pe formarea continuă a cadrelor didactice; gestionarea și conducerea instituțiilor de 

educație și formare; activități de informare între organizațiile din diferite sectoare ale educației, formării 

și tineretului; cooperare strategică între furnizorii de învățare, pe de o parte, și autoritățile 

locale/regionale, pe de altă parte. 

În educaţia timpurie, învăţarea integrată semnifică modul în care cadrul didactic integrează 

conţinuturile mai multor domenii experienţiale, exploatând resursele din mai multe centre de activitate 

cu scopul atingerii mai multor obiective de referinţă. O abordare integrată permite copiilor să se angajeze 
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în scop de învățare, relevanta. Învățarea integrată încurajează copiii să vadă interconectarea și 

interdependențele dintre ariile curriculare. Orice activitate trebuie să fie o experienţă de învăţare  şi 

pornind de la acest fapt să se acorde  o importanţă egala tuturor tipurilor de activităţi desfăşurate.  

Abordarea integrată este o împletire a conţinuturilor într-o formă atractivă,  flexibilă, mobilizatoare, care 

conduce activitatea copilului spre investigare, documentare, cercetare si aplicare practică a celor 

învăţate.  Reușita predării integrate a conținuturilor ține în mare masură de gradul de structurare a 

conținutului proiectat, într-o viziune unitară, țintind anumite finalități. Învățarea într-o manieră cât mai 

firească, naturală pe de-o parte și, pe de altă parte, învățarea conform unei structuri riguroase sunt 

extreme care trebuie sa coexiste în curriculum-ul integrat. De reținut este faptul că elevii trebuie sa 

învețe într-o manieră integrată, fiecare etapă de dezvoltare fiind strâns legată de cealaltă. Activitățile 

integrate sunt oportune în acest sens, prin ele aducându-se un plus de lejeritate și mai multă coerență 

procesului de predare-învățare, punând accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces. 

 

 

Bibliografie: 

Adam Tania, Exemple   de  bune  practici  privind  abordarea  integrată a activităților-

instructiv  educative din educația timpurie 

www.didactino.ro, Bune practici în formarea parteneriatelor școlare și implicare comunitară în 

învățământul preuniversitar 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.didactino.ro/


 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

107 
 

Şcoala mea- partener european 

                    ”CHILDREN’S RIGHTS-ONE WORLD, ONE FUTURE”-proiect ERASMUS + 

                                                                                                                              Autor : Irod Medina 

                                                                                                prof. înv. primar – Şc. Gimn. Nr.5, Bv. 

 

         În perioada 2017-2019, Şcoala Gimnazială Nr. 5, Braşov a participat ca partener în cadrul 

proiectului ERASMUS+: ”CHILDREN’S RIGHTS-ONE WORLD, ONE FUTURE”. Ca şcoală 

europeană, ne-am dorit ca împreună cu elevii nostri să implementăm în activităţile didactice şi 

extracurriculare, activităţi preluate ca exemple de bune practici de la partenerii de proiect (Spania – 

ţara coordonatoare, Cehia, Polonia si Marea Britanie). 

        Am coordonat activitatea la nivelul şcolii în cadrul acestui proiect, în primul an de desfăşurare si 

pot  spune  că a fost o experienţă deosebită. Toate cadrele didactice şi elevii claselor implicate şi-au 

adus aportul la buna desfăşurare şi obţinerea de rezultate remarcabile pe care să le prezentăm 

partenerilor noştri. 

        Scopul implicării şcolii noastre în acest proiect european trebuie privit într-o manieră 

triunghiulară:  

           1. Respectarea si promovarea unei culturi a Drepturilor copiilor; 

           2. Dezvoltarea competenţelor de învăţare prin practici non-discriminatorii; 

           3. Responsabilizarea fiecărui elev pentru bunăstarea şi armonia grupului. 

         În cadrul proiectului, toate activităţile lunare au fost implementate în şcoala noastră şi s-au 

desfăşurat conform planului de activităţi agreat la nivelul parteneriatului. Aceste activităţi sunt 

susţinute prin imagini si prezentări în mass-media locală. Şcoala şi comunitatea locală au sprijinit 

derularea optimă a activităţilor din proiect.  

         Ideea proiectului, care pune in centrul activităţilor copilul şi drepturile acestuia, a fost bine 

percepută în şcoală, iar profesorii au dorit să se alăture activităţilor de învăţare, formare şi predare din 

şcolile partenere. Tema accesibilă şi de actualitate a acestui proiect a atras majoritatea profesorilor din 

scoală. Aceştia au cunoscut progresul activităţilor din proiect prin diseminările care s-au realizat în 

cadrul consiliilor profesorale.  

        Activităţile iniţiale au constat în evaluarea dorinţei cadrelor didactice de a se alătura acestui 

proiect. Activităţile puse in practică au promovat drepturile copilului prin implicare în activităţi de 

grup si adaptare la contexte particulare, folosind diferite strategii. S-a încurajat folosirea limbii engleze 

in comunicare pentru dezvoltarea abilităţilor de folosire a acesteia.  

        După obţinerea aprobării proiectului am contactat şcolile partenere şi am decis împreună asupra 

calendarului de activităţi, a perioadelor de desfăşurare, întâlniri şi responsabilităţi. Au fost utilizate 
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reţele de comunicare şi socializare – facebook, skype, mail – pentru a facilita schimbul activ de idei, 

sugestii si propuneri. 

       

        Pe platforma TwinSpace au fost postate constant fotografii şi filmuleţe. A fost elaborat calendarul 

de activităţi pentru primul an al proiectului, luând în considerare structura anului şcolar pentru fiecare 

şcoală parteneră. Aceste perioade au inclus toate activităţile care urmau să fie desfăşurate în fiecare 

organizaţie, precum şi data aproximativă a începerii şi finalizării fiecarei activităţi.  

          În zilele de 13 si 14 octombrie 2017 – Zilele Erasmus – am avut o prezentare a proiectului pe un 

post local de televiziune – Mix TV .  

         În primul an de proiect am folosit sume din grantul pentru management şi implementare necesare 

promovării în comunitatea locală a temei proiectului. Astfel, am confecţionat un roll-up de prezentare, 

precum şi 100 bucăţi de broşuri reprezentative. S-a realizat un panou – Project Corner, care cuprinde 

elementele esenţiale ale acestui proiect.  

         În şcoală s-au desfăşurat lunar activităţi tematice: 

-5 octombrie 2017 – Ziua Educaţiei/ amenajare perete reprezentativ; 

-13-14 octombrie 2017 – s-a realizat o întâlnire în scoală, în cadrul activitaţii Zilele Erasmus, unde s-a 

prezentat reprezentanţilor şcolilor si comunităţii locale o diseminare a proiectului şi a modului de 

aplicare a acestuia; 

-noiembrie 2017 – prezentare digitală Our Heroes; 

-1 decembrie 2017 – Ziua Natională a României/ activităţi artistice cu specific naţional; 

-ianuarie 2018 – piesa de teatru cu tema Violence bullying; 

-februarie 2018 – Children s rights civic education competition (art.13); 

                - Video- theatre plays – Childhood memories, Ion Creangă; 

-martie 2018 – lecţie la clasa a V-a , Gândire critică şi drepturile copilului, pe tema libertăţii de 

exprimare şi a dreptului la opinie al copiilor (art.12); 

-martie 2018 – realizarea de Podcast-radio – program made by children (articles 12, 13, 14); 

-martie 2018 – prezentare de proiecte – Matematica si explorarea mediului (Vieţuitoare din diferite 

medii geografice) -  art. 13/Accesul liber la informatie; 

-mai 2018 – 9 May, European Union Day – Interdisciplinary activity; 

                   - Arts and Crafts Contest – Happy children, happy world; 

-mai 2018 – diseminarea activităţilor din proiect în cadrul Microcercului Învăţământ Primar; 

-1 iunie 2018 – Ziua Internaţională a Copilului – excursie de studiu (dreptul la timp liber si dreptul la 

informare) – Cluj Napoca, Salina Turda. 

         Proiectul a avut un impact pozitiv asupra elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi a autorităţilor 

locale. Astfel, performanţa proiectului o putem măsura prin atingerea obiectivelor propuse şi 

asigurarea calităţii dorite în activităţile desfăşurate. Tema proiectului este de actualitate si a oferit 

posbilitatea desfaşurării unei game diversificate de activităţi dedicate copiilor: expoziţii, lecţii 
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demonstrative, piese de teatru, concursuri, radio-podcast, excursii tematice, activităţi artistice. Elevii s-

au implicat direct in acest proiect. În colaborare cu profesorii, ei au realizat prezentări pe diverse teme 

cu trimiteri către articole din Convenţia Drepturilor Copilului. Aceste materiale au fost postate pe site-

ul proiectului, platforma e-Twinning. 

         Acest proiect a avut un impact deosebit si asupra profesorilor, aceştia îmbunătăţindu-şi 

aptitudinile socio-profesionale, abilităţile lingvistice prin creşterea motivaţiei şi încrederii în sine. De 

asemenea, profesorii au avut ocazia de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele despre tările şi culturile 

partenerilor. 

          Impactul asupra şcolii a fost major deoarece a revitalizat activitatea acesteia, a influenţat 

aproape toate activităţile desfăşurate, motivând profesorii şi elevii să se implice în foarte multe 

activităţi. Putem spune ca pe parcursul primului an de proiect Scoala Gimnazială Nr.5 a devenit o 

prezentă activă în comunitatea şcolară din Braşov si nu numai. Conducerea şcolii a susţinut 

dezvoltarea şi implementarea proiectului din toate punctele de vedere – prin punerea la dispoziţie de 

resurse umane si materiale. 

         Proiectul a antrenat în activităţile desfăşurate şi reprezentanţi ai ISJ Brasov care au fost prezenţi 

în şcoală în perioada 13-14 octombrie 2017 (Zilele Erasmus).  
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EXEMPLE   DE  BUNE  PRACTICI  PRIVIND  ABORDAREA   INTEGRATĂ A 

                   ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE DIN EDUCAŢIA 

TIMPURIE 

                                                                                    Prof . inv. preşcolar  Enache Lavinia 

                                                                                                   Şcoala Profesională Daneţi                                                           

           Preşcolaritatea este “minutul de aur” al vieţii în care se pot forma copiilor 

abilităţi importante, de bază, pentru: educaţie civică, istorie, cultură europeană, muzică, sport, 

limbi moderne, dar şi capacităţi de gândire şi comunicare necesare învăţării şcolare de mai 

târziu. Procesul formativ – educativ pe care îl desfăşoară în activitatea cu preşcolarii permite 

fiecărei educatoare să-şi valorifice propria experienţă didactică, originalitatea şi creativitatea 

prin realizarea activităţilor cu caracter integrat şi cu o abordare complexă a conţinuturilor. 

Învăţarea reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, 

intensiv, organizate şi conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităţilor prevăzute în 

curriculum. In educaţia timpurie, învăţarea integrată semnifică modul în care cadrul didactic 

integrează conţinuturile mai multor domenii experienţiale, exploatând resursele din mai multe 

centre de activitate cu scopul atingerii mai multor obiective de referinţă. O abordare integrată 

permite copiilor să se angajeze în scop de învățare, relevanta. Învățarea integrată încurajează 

copiii să vadă interconectarea și interdependențele dintre ariile curriculare. Orice activitate din 

grădiniţă trebuie să fie o experienţă de învăţare  şi pornind de la acest fapt să se acorde  o 

importanţă egala tuturor tipurilor de activităţi desfăşurate. Toate tipurile de activităţi reprezintă 

diferite momente ale programului zilnic al copilului în grădiniţă şi toate reprezintă oportunităţi 

de învăţare în modul cel mai natural al copilului.Cele 6 teme generale din curriculum  combină 

cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi din mai multe domenii experienţiale şi permit implicarea mai 

multor domenii de dezvoltare. Acesta poate fi înţeles ca totalitatea experienţelor de învăţare ale 

copilului, atât în grădiniţă, cât şi în afara ei, prin activităţi de tip nonformal sau extracurricular, 

planificate şi aplicate de grădiniţă. Aplicarea acestuia aduce cu sine noi schimbări în realizarea 

procesului de predare–învăţare–evaluare.   Abordarea integrată este o împletire a 

conţinuturilor într-o formă atractivă,  flexibilă, mobilizatoare, care conduce activitatea copilului 

spre investigare, documentare, cercetare si aplicare practică a celor învăţate. 

  Pornind  de la principiile  de disciplină inteligentă: „ Toți elevii sunt diferiti". "Toți elevii 

urmează aceeași secvență în dezvoltarea sa, dar fiecare într- un ritm diferit. “Elevii sunt în mod 

natural curiosi și dornici de a explora mediul lor.“: “Elevii stiu să învețe unii de la 

alții"Învățarea este posibila atunci când ai interes și când poți participa activ.“ "Utilizarea mai 

multor modalitati senzoriale facilitează învățarea.“  si nu in ultimul rand acela ca  "Jocul este 

unul dintre cele mai bune moduri de a invata." Predarea integrată a conţinuturilor se manifestă 

atât la nivelul proiectării globale, cât şi în proiectarea activităţilor zilnice.Procesul formativ–

educativ pe care îl desfăşoară în activitatea cu preşcolarii permite fiecărei educatoare să-şi 
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valorifice propria experienţă didactică, originalitatea şi creativitatea prin realizarea activităţilor 

cu caracter integrat. 

Experienţele de învăţare la care copilul participă pot fi comune tuturor copiilor din grupă 

sau pot fi diferenţiate, în funcţie de gradul de interes manifestat de aceştia, de particularităţile 

individuale ale fiecărui copil. Astfel, activităţile integrate se pot organiza prin alternarea tuturor 

formelor de învăţare, individual, în perechi, în microgrup sau cu întreaga grupă. Prin 

intermediul jocului,considerat element dominant al vârstei preşcolare, copilul poate dobândi 

noi cunoştinţe, îşi formează anumite priceperi şi deprinderi, dar are şi ocazia să aplice în situaţii 

concrete cunoştinţele învăţate, să interrelaţioneze cu colegii, să-şi formeze şi dezvolte abilităţi 

socio-afective, prin asumarea responsabilităţii şi rolurilor diferite în cadrul microgrupului din 

care face parte. 

Obiectivele cadru şi de referinţă propuse de programă pentru învăţământul preşcolar se 

pot realiza atât prin activităţi pe domenii experienţiale, cât şi prin activităţi cu caracter 

integrat,acestea din urmă permiţând educatoarei o abordare complexă a temelor enunţate în 

conţinuturi. Activităţile realizate în manieră integată oferă copiilor posibilitatea de a se exprima 

liber, de a fi plasaţi în mijlocul acţiunii, de a realiza diverse construcţii în plan mental, de a 

investiga, de a crea, de a transpune în practică cele învăţate, de a găsi mijloace pentru o finalitate 

reală, astfel că viitorul elev de mai târziu se va deprinde încă de timpuriu cu strategia cercetării, 

îşi va însuşi metodele de muncă ştiinţifice, va învăţa să creeze situaţii problemă, va emite 

ipoteze asupra cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, va face prognosticuri asupra 

rezultatelor posibile, va formula idei şi va exprima puncte de vedere diferite. Aceste activităţi 

lasă mai multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru preşcolari, cât şi pentru educatoare, 

care poate să-şi construiască un program zilnic în funcţie de temele propuse de programă, de 

perioada de semestru, de particularităţile colectivului de copii. 

   Jocul este cea mai eficientă formă de învăţare integrată datorită naturaleţei cu care copilul 

învaţă! Desfăşoară o activitate specifică în sensul identităţii personale, urmează cerinţele şi 

determinările de bază ale copilului; Realizează mişcări de motricitate grosieră şi fină, de 

coordonare oculo- motorie; Comunică, îşi îmbogăţesc şi exersează vocabularul, îşi dezvoltă 

limbajul; Rezolvă probleme de viaţă din mediul lor fizic şi social; Experimentează posibilităţi 

de adaptare, rezolvă probleme, creează soluţii; Prin joc prescolarul  exprimă sentimentele lor 

în simboluri, îşi dezvoltă astfel gândirea abstractă,   comunică cu sine, cu ceilalţi, îşi exprimă 

sentimente, reacţionează afectiv, recepţionează şi învaţă să recunoască sentimentele 

celorlalţ,foloseste  obiectele din jurul lui  în scopuri în care au fost create, dar şi în alte scopuri 

(îşi dezvoltă creativitatea), îşi dezvoltă atenţia, motivaţia, interesul. Pentru copil  in gradinita 

aproape orice activitate este joc, prin joc el anticipează conduitele superioare Pentru copil 

“jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii.:Sarim coarda , Ne jucam cu 

cifre si litere Jocul este sintagma, atmosfera în care fiinţa sa psihologică poate să respire şi, în 

consecinţă, poate să acţioneze”, fotbal Dramatizare Jocul, în contextul ataşamentului 

securizant oferit de adulţi, oferă copiilor bogăţia, stimularea şi activitatea fizică de care au 

nevoie pentru dezvoltarea creierului pentru învăţarea viitoare. Din experienta mea de 

educatoare  am invatat ca JOCUL este   o experienţă naturală, universală jocul liber Jocul de 

rol/drama tizarea Jocul cu reguli Jocul de construc ţii Jocurile dinamice/ de mişcare jocul 

didactic Jocuri senzoriale Jocuri de analiză perceptivă vizuală, de reconstitu ire de imagini din 

bucăţele Jocuri logice de comparare a obiectelor după criterii date şi de analiză, descriere, 
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clasificare Jocuri gramatica le Cel mai interesant lucru pentru copii la aceasta varsta este sa se 

joace. Asadar, daca vrei sa ii trezesti copilului interesul pentru cunoastere, potem face acest 

lucru propunandu-i jocuri din care va invata lucruri noi. Jocul este un proces interdisciplinar, 

el încurajează toate tipurile de inteligenţă, conform teoriei inteligenţelor multiple a lui H. 

Gardner (1983): lingvistică, muzicală, logico-matematică, spaţială, corporal- chinestezică, 

personală şi socială. Copilul are nevoie de timp zilnic pentru joc, de spaţiu corespunzător şi de 

obiecte (jucării, materiale, truse) absolut necesare iniţierii şi desfăşurării jocului. Educatoarea 

trebuie să urmărească: ce se joacă, cu ce se joacă, cu cine se joacă. Copilul alege centrul în 

funcţie de stimulul pe care-l reprezintă obiectele ce se află acolo şi care-i satisfac lui nevoia 

de exprimare a experienţei trăite. Jocul ne permite să urmărim copilul sub toate aspectele 

dezvoltării sale, în întreaga sa complexitate: cognitiv, motor, afectiv, social, moral. Trei tipuri 

de activităţi sunt fundamentale în grădiniţă: EXPLORAREA, EXPERIMENTAREA şi 

JOCUL. Copiii acumulează prin aceste trei tipuri de activităţi experienţe cu semnificaţie 

pentru dezvoltarea lor şi le satisface nevoile specifice vârstei. Ei încearcă să cucerească lumea 

din jur acţionând pe cele trei căi.  

EXPLORAREA Domeniul stiinte include atât abordarea domeniului matematic prin 

intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele 

umane cu care se află în interacţiune. • Mediul înconjurător reprezintă totalitatea factorilor 

externi din natură şi societate care acţionează asupra omului şi condiţionează existenţa lui. Încă 

de la naştere copilul creşte şi se dezvoltă biopsihosocial sub influenţa directă a mediului, acesta 

constituind principala sursă de informaţii ce vor sta la baza procesului de cunoaştere a realităţii. 

Cunoaşterea mediului înconjurător contribuie la dezvoltarea unor percepţii şi reprezentări 

legate de frumosul din artă, din natură, din societate, la formarea unor capacităţi de a aprecia şi 

evalua frumosul, la cultivarea gustului estetic, la formarea unor deprinderi şi îndemânări tehnice 

de artă, stimularea capacităţilor creatoare, a unor aptitudini estetice Abilităţi şi competenţe 

asociate demersurilor de investigaţie ştiinţifică, cum ar fi observarea, selectarea elementelor 

semnificative din masa elementelor irelevante, generarea de ipoteze, generarea de alternative, 

conceperea şi realizarea de experimente, organizarea datelor rezultate din observaţii pot fi 

dobândite de copiii preşcolari atunci când sunt puşi în contact cu domeniul cunoaşterii naturii, 

prin activităţi simple cum ar fi: observarea unor fiinţe/plante/animale/obiecte din mediul 

imediat apropiat, modelarea plastilinei (putând face constatări privind efectul temperaturii 

asupra materialului), confecţionarea sau jocul cu instrumente muzicale simple, aplicarea unor 

principii ştiinţifice în economia domestică (ex. producerea iaurtului) sau prin 

comparareaproprietăţilor diferitelor materiale. Cunoaşterea mediului înconjurător este o sarcină 

de bază a procesului instructiv educativ în grădiniţă şi contribuie la realizarea laturilor educaţiei: 

intelectuală, morală, estetică, profesională, fizică, subliniate de pedagogul francez, René Hubert 

          Exemple de bune practici  

. Cunoscand fapul ca  activităţile integrate lasă multă libertate de exprimare şi acţiune atât 

pentru copil cât şi pentru  mine ca educatoare ca   i se oferă  copilului o gamă largă de 

oportunitaţi pentru a-şi exersa o învăţare activă,  ca  se aduce un plus de lejeritate şi mai multă 

coerenţă procesului educativ, punându-se un accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui 

proces si  de asemenea activitatea integrată se dovedeşte o soluţie pentru o mai bună corelare a 

activităţilor de învăţare cu viaţa socială si culturală voi exemplifica  prin  cateva activitati pe 

care le-am desfasurat . 
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  In cadrul proiectului “Am si eu o identitate “ am explica faptul  ca  fiecare  copil are dreptul 

la un nume şi o cetăţenie, că orice copil are dreptul de a-şi păstra identitatea, cetăţenia, numele 

şi relaţiile familiale, că trebuie soluţionate şi mai ales prevenite cazurile de răpire şi de ţinere 

ilegală a copilului în afara graniţelor ţării şi că orice copil are dreptul de a avea propria sa 

cultură, religie şi limbă.Personalitatea unui copil se formează prin relaţiile sale cu mediul 

înconjurător. Pentru ca aceste relaţii să fie pozitive, copiii au nevoie de afecţiune, de respect şi 

de încurajare permanentă. Dacă se vor simţi iubiţi şi în siguranţă, copiii vor fi capabili să-şi 

aprecieze propria valoare şi să perceapă real valoarea altora. Cunoaşterea drepturilor le dezvoltă 

respectul faţă de ei înşişi şi faţă de ceilalţi. Respectul de sine al copiilor va fi foarte fragil dacă, 

în mod constant, sunt criticaţi, insultaţi, pedepsiţi sau cenzuraţi. Fiecare copil, în funcţie de 

vârsta pe care o are, trebuie să înţeleagă că are drepturi, iar de acest lucru se poate ocupa foarte 

bine familia, instituţiile furnizoare de educaţie, instituţiile de asistenţă şi protecţie, ONG-urile, 

statul, biserica şi toţi cei abilitaţi să vegheze la o bună creştere şi educare a unei generaţii 

sănătoase şi competente. 

 Un lucru foarte important este acela ca toţi copiii să înţeleagă că, pe lângă drepturi, în 

funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale, ei au îndatoriri, obligaţii, în familie, în 

grădiniţă, în şcoală şi în comunitatea din care fac parte. 

 Vorbind despre identitatea copiilor, am desfăşurat jocul Cine este, cine este? O 

persoană, n-o vedeţi?, le-am citit povestea „ Fetiţa care nu avea nume”, le-am cerut să-şi 

deseneze autoportretul şi să comenteze ce le place mai mult la ei înşişi şi le-am prezentat câteva 

studii de caz referitoare la abuzuri şi încălcări ale drepturilor copiilor şi a demnităţii umane. Le-

am arătat certificatul de naştere, cartea de identitate, carnetul de elev, legitimaţia de student, 

paşaportul şi le-am explicat semnificaţia fiecăruia, subliniind că fără acestea nu li se recunoaşte 

existenţa. 

    Mergand  mai departe am ales ca modalitate de evaluare a proiectului realizarea unui album 

al grupei in care fiecare prescolar si-a adus fotografii de cand erau bebelusi si pana in prezent, 

fiecare copil avand alocate pagini atat pentru fotografii ,dar si pentru certificatul de nastere .Cu 

acest prilej am vazut bucuria din ochii lor,emotiile pe care le traiau cand vedeau evolutia in 

timp,cat de mult au crescut si impartaseau bucuria cu colegii  : „vezi mai am si acum bratarica 

de la nastere !” sau „si tu ai fost  crestinat de acelasi preot  ca si mine „ lucruri care ii leaga 

afectiv foarte mult  pe copii . 

    In planificarea  proiectului „Familia  mea „am pornit de  la prmisa  ca in familie se formează 

personalitatea copilului şi se dezvoltă identitatea sa, este important ca familia să ofere copiilor 

posibilitatea valorificării lor ca fiinţe umane, iar copiii să simtă că sunt parte a unei familii. Prin 

proiectele tematice referitoare le familie copiii au cunoscut componenţa familiei, felurile  

familiei   ( lărgită, monoparentală, de adopţie, plasament) şi responsabilităţile pe care le pot 

avea în sânul acesteia.La activităţile de educare a limbajului copiii au învăţat poezia Familia şi 

au ascultat poveştile Băiatul care nu se oprea din plâns, Hansel şi Gretel, Cenuşăreasa, 

Tom Degeţel, Fratior si suirioara etc. Activităţile au fost integrate cu activitati  artistico-

plastice de desen  si pictura  in care  copii au redat familia şi au descris  pe membri familiei ,ce 

le place si ce nu le place   la fiecare dintre ei .  
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  Stiut fiind contextul actual in care multi dintre parinti  pleaca in alte tari pentu un loc de munca  

in cadrul  jocurilor si activitatilor alese  prin jocurile de rol si cele de masa am incercat sa  

exprim dreptul copiilor de a nu fi separaţi de părinţii lor, cu excepţia cazului în care o asemenea 

separare este în interesul superior al copilului, de a menţine în cazul separării o relaţie personală 

cu ambii părinţi, chiar dacă trăiesc în ţări diferite, sau in camine diferite , responsabilitatea 

comună a părinţilor pentru creşterea şi dezvoltarea copilului şi obligaţia statului de a-i sprijini 

în această acţiune, obligaţia statului de a oferi protecţie copiilor lipsiţi de mediul familial(dat 

fiind faptul ca in grupa noasta frecventeaza copii asistati la  casute de tip familial)  şi de a 

asigura posibilitatea îngrijirii corespunzătoare din partea altei familii sau în cadrul unei instituţii 

şi, în fine, protecţia copilului împotriva oricărei forme de exploatare, abuz şi violenţă. 

   Pentru recunoaşterea de către copiii înşişi a apartenenţei la o comunitate mai largă decât 

familia, cunoaşterea responsabilităţilor speciale pe care comunitatea le are faţă de copii şi 

înţelegerea responsabilităţilor pe care copiii le au faţă de comunitate. am desfăşurat acţiunea” 

O ieşire în comunitate.”-proiect tematic  in care copiii au observat locurile special organizate 

pentru ei: grădiniţa, şcoala, parcul, policlinica, cât şi oamenii comunităţii: poliţiştii, gardienii 

publici, vânzătorii. A doua zi au redat prin desen ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut în această 

plimbare. Folosind planşe am discutat despre ce face medicul pentru copii, ce face educatoarea 

,  ce face invatatoarea ,ce face preotul sau ce face poliţistul pentru copiii din comunitate. Tot pe 

baza materialului ilustrativ am desfăşurat convorbiri privind respectarea de către copii a 

regulilor de viaţă în comunitate: să nu arunce hârtii pe stradă sau în parc, să traverseze prin 

locuri marcate, să nu alerge după minge în mijlocul străzii, să salute vecinii, educatorii, 

cunoscuţii, să nu se bată sau insulte, să nu chinuie animalele, să-i ajute pe bătrâni. Am decupat 

din reviste materiale care reprezintă problemele comunităţii şi rolul copilului. Cu acestea am 

realizat un poster pe care l-am afişat în clasă. 

Copilul are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare, are acces la informare şi la materiale 

care să asigure bunăstarea sa spirituală, socială şi morală, are dreptul la educaţie gratuită în 

ciclul primar şi gimnazial, disciplinele şcolare trebuie să fie compatibile cu demnitatea umană 

a copilului, educaţia trebuie să dezvolte personalitatea copilului şi să-l pregătească pentru viaţa 

de adult iar copiii care aparţin comunităţilor minoritare au dreptul la propria lor cultură, religie 

şi limbă.Acum  au ascultat cu atentie „  Povestea ursareasca „ si „Pantofiorii rosii „ care  redau 

toate aceste sentimente ,dar care au fost integrate cu activitati artiastico plastrice de modelaj si 

desen  ce redau cele mai frumoase imagini din povestile ascultate .  

Educaţia este un drept fundamental al copilului. Acest drept nu se limitează numai la accesul la 

şcoală, ci se referă inclusiv, la crearea condiţiilor adecvate realizării lui. Este important ca 

procesul de învăţământ din gradinita  să îmbine deopotrivă latura formativă cu cea informativă. 

Astfel li se va dezvolta respectul de sine şi li se vor forma abilităţi proprii. Am citit copiilor 

povestea Băiatul care nu voia să studieze, am efectuat vizite la şcoală, activităţi comune cu 

şcolarii şi desene cu tema Şcoala mea. 

 Pentru a cunoaste drepul lor la opinie, participare, organizare, orice chestiune sau 

procedură care afectează copilul, dreptul copilului de a-şi exprima opiniile şi libertatea de a 

obţine şi difuza informaţii, dreptul copilului la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, supus 
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îndrumării corespunzătoare a părinţilor şi legilor naţionale şi libertatea de asociere, cu excepţia 

cazurilor când un asemenea fapt ar viola drepturile altora,am desfăşurat jocul Ecoul muntelui, 

jocuri de rol La cumpărături, În vizită la prietenii noştri, iar conversaţiile, poveştile, 

cântecele şi desenele au contribuit la stimularea capacităţii de exprimare a copiilor şi la 

dezvoltarea creativităţii. 

     Concluzii 

 Activităţile integrate aduc un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului de predare-

învăţare, punând accent deosebit pe joc ca metodă de bază. 

Activitatea integrată se dovedeşte de a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de 

învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi tehnologia didactică. Pentru copiii mici, adaptarea la 

regimul grădiniţei se face adesea cu greutate. Cea mai uşoară cale de a-l face pe copil să nu 

simtă absenţa mamei, a jucăriilor şi lucrurilor personale de acasă este aceea a "scenarizării" 

activităţilor din grădiniţă. Marea artă a educatoarei este aceea de a fi o artistă deosebită şi de a 

da, în fiecare clipă, "marea reprezentaţie" în faţa micilor spectatori şi de a-i implica şi pe ei. 

 Reușita predării integrate a conținuturilor în grădinită ține în mare masură de 

gradul de structurare a conținutului proiectat, într-o viziune unitară, țintind anumite finalități. 

Învățarea într-o manieră cât mai firească, naturală pe de-o parte și, pe de altă parte, învățarea 

conform unei structuri riguroase sunt extreme care trebuie sa coexiste în curriculum-ul integrat. 

De reținut este faptul că preșcolarii trebuie sa învețe într-o manieră integrată, fiecare etapă de 

dezvoltare fiind strâns legată de cealaltă. Activitățile integrate sunt oportune în acest sens, prin 

ele aducându-se un plus de lejeritate și mai multă coerență procesului de predare-învățare, 

punând accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces.  

Contextul actual ne cere să formăm micile personalităţi ale copiilor pentru a fi capabile 

să-şi exprime gânduri,emoţii, sentimente, opţiuni. Altfel spus, în faţa acumulării de cunoştinţe 

primează aplicarea informaţiilor, capacitatea de socializare a copilului, dobândirea  autonomiei 

şi spiritul critic. 

 Trebuie să umplem rezervorul emoţional al copiilor cu timp acordat, cu încurajări, cu 

recompense şi cuvinte de iubire. Fericirea este cea mai mare sursă de putere, de cunoştinţă şi 

de bucurie. Fericirea dată de munca cu, şi alături de copii, este cea mai mare sursă de lumină, 

căldură şi armonie.  

 

 

BIBLIOGRAFIE : 

1.Activitatea integrată din Grădiniţă- Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar. Didactica Publishing House 2008 

2.Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?, coordonator – Laurenţia 

Ciulea, Editura Diana, 2009;  



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

116 
 

3.Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) 2008 

4. Educaţia timpurie – ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar, Adina Glava, 

Maria Pocol, Lolica-Lenuţa Tătaru, Editura Paralela 45, 2009; 

5.Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar- O metodică a activităţilor instructiv-

educative .Monica Lespezeanu,2007 

6. Scrisoare metodica 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

117 
 

 VALORIFICAREA EXPERIENŢEI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR 

EDUCAŢIONALE DIN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII VIOLENȚEI ASUPRA 

FEMEILOR ŞI FETELOR 

Prof. Mirela Iordache, Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius”, Brăila 

Şcoala, este, poate mai mult ca oricare instituţie, expusă exigenţelor prezentului. Ea trebuie să 

se adapteze rapid schimbărilor sociale pentru a putea pregăti indivizi adaptaţi lumii în care trăiesc şi 

capabili de a face faţă constrângerilor şi provocărilor unei societăţi  complexe, cum este cea a secolului 

XXI.   

 Pe lângă funcţia sa primară, formativă, şcoala are un alt rol important, acela de a oferi modele 

comportamentale. Pentru a putea adopta această nouă pedagogie orientată spre competenţe, şcoala 

trebuie să depăşească cadrul său formal şi să colaboreze cu alţi actori din comunitate, integrând în 

procesul de formare al elevului activităţi extraşcolare, fie ca obiectiv sau activitate în cadrul lecţiei, fie 

în afara ei. Aceste activităţi iau de cele mai multe ori forma unui proiect educaţional, instrument care 

permite pe de o parte, dezvoltarea personală/professională a elevului, dar şi determinarea eficacităţii 

educaţionale în termeni de impact/rezultat.  

În acest context, în urma parteneriatului încheiat cu Agenția Națională pentru Egalitatea de 

Șanse între Femei și Bărbați din Bucureşti, Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius”, Brăila a desfăşurat în 

anul şcolar 2018-2019 Campania de informare şi conştientizare  „Stop abuzurilor asupra femeilor!” 

Campania a facut parte din cadrul proiectului european „Justice Has No Gender” implementat 

de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați împreună cu Autoritate Națională 

pentru Persoanele cu Dizabilități şi Asociația Active Watch din Bucureşti reprezintă un pas important 

făcut pentru îndeplinirea angajamentelor pe care România şi le-a asumat la nivel internaţional în ceea 

ce priveşte promovarea în rândul tinerilor a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi 

prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor.  

În cadrul proiectului liceeni din 13 județe şi 26 de licee au fost încurajați să deruleze campanii 

de comunicare şi sensibilizare menite să combată violența împotriva femeilor şi fetelor și să promoveze 

non-discriminarea persoanelor cu dizabilități.  

Campania privind prevenirea violenței față de femei şi fete cu sau fără dizabilităţi la nivel 

comunitar a avut scopul de a sensibiliza copiii, profesorii, părinții, profesioniştii cu privire la fenomenul 

violenţei asupra femeilor şi încurajarea unui comportament nonviolent.  

Obiectivele campaniei: 

Creşterea gradului de conştientizare şi sensibilizare în rândul elevilor de liceu şi al profesorilor 

acestora, prin activităţi educaţionale cu privire la violenţa în şcoli cauzată de discriminare cu accent pe 

violenţa bazată împotriva femeilor şi fetelor cu sau fără dizabilităţi; 

Îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor profesorilor de liceu în ceea ce priveşte dezvoltarea de 

programe alternative şi non-formale, care să abordeze combaterea şi prevenirea violenţei; 
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 Organizare de activități şi evenimente destinate adolescenţilor, în cadrul proiectului european 

“Justice has no gender”;  

Materiale informative (broşuri, ghiduri, cărţi, postere) puse la dispoziţie de Agenția Națională pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Bucureşti distribuite în rândul elevilor şi profesorilor din 

cadrul Liceului Pedagogic „D.P, Perpessicius”, Brăila au avut rolul să explice, să aducă răspunsuri, să 

prezinte modele și să ofere alternative ale violenței asupra femeilor şi fetelor cu sau fără dizabilităţi. 

Au fost organizate ateliere de informare, mese rotunde, workshopuri interactive şi acţiuni 

caritabile, serbări, târguri cu ornamente realizate de elevi cu scopul strângerii de fonduri financiare şi 

donarea lor unor fete din Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius”, Brăila cu risc de abandon şcolar datorită 

unor probleme de sănătate grave.  Activităţile proiectului au fost mediatizate în publicaţiile online din 

presa locală.                        

Campania de informare, conştientizare şi sensibilizare „Stop abuzurilor asupra femeilor!” a 

contribuit la informarea elevilor, profesorilor, părinţilor si comunităţii privind fenomenul violenței 

asupra copiilor. De asemenea, aceasta a făcut posibil ca prevenirea primară a violenţei asupra femeilor 

şi fetelor cu sau fără dizabilităţi să devină un efort comun și continuu al comunităţilor. Astfel, copiii și 

adulţii au devenit mai informaţi cu privire la formele și consecinţele violenţei împotriva femeilor şi 

fetelor, precum și la  modalitățile de raportare a cazurilor suspecte. Sensibilizarea membrilor comunităţii 

a condus la creșterea ratei de identificare a femeilor şi fetelor  aflate în situaţie de risc dar şi a victimelor 

violenţei și exploatării. 

Violenţa faţă de femei şi fete rămâne a fi o problemă actuală pentru majoritatea ţărilor. Din lipsa 

unui sistem eficient de raportare a cazurilor suspecte de abuz asupra femeilor, datele oficiale nu reflectă 

dimensiunea reală a acestui fenomen.  

În ciuda faptului că violenţa în familie şi în special violenţa împotriva femeii constituie de câteva 

decenii un subiect de dezbatere, comunitatea internaţională nu a reuşit, până în prezent, să pună capăt 

acestei forme extrem de distructive. Violenţa în familie este o problemă complexă, care implică atât 

protecţia integrităţii personale a victimelor, cât şi protejarea intereselor lor sociale comune, precum 

libertatea şi democraţia. 
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ACTIVITĂŢI DE TIP OUTDOOR- POSIBILITĂȚI ȘI MODALITĂȚI DE 

ORGANIZARE CU PREȘCOLARII 

 
                                                                         Prof. învăţ. Preş.  DRIMBE   MONICA  

                                                              Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 1 Tinca  

                                                       Judeţul  Bihor 

 

 

Copiii de vârstă preşcolară percep natura înconjurătoare, capătă cunoştinţe, îşi însuşesc o anumită atitudine faţă de 

diferite fenomene ale naturii. Natura îi atrage prin frumuseţea, varietatea ei, precum şi prin multitudinea culorilor, 

formelor, mirosurilor şi sunetelor. Unul din mijloacele intuitive prin care copiii pot cunoaşte lumea înconjurătoare este 

şi excursia , pe care dicţionarul limbii române o denumeşte ca” o plimbare sau o călătorie în grup, făcută pe jos, sau 

cu mijloace de transport, în sens educativ sau distractiv”. De accea, am folosit plimbările, excursiile şi vizitele, în 

perioada activităţilor liber-alese, pe o scară din ce în ce mai largă, pentru că ele constituie mijloc de recreere, de 

destindere şi totodată de asimilare de noi cunoştinţe şi de reactualizare a celor vechi. În acelaşi timp, fac legătura 

directă cu natura şi cu societatea, cu rezultatele muncii omului. 

În cadrul acestora, copiii au cunoscut în procesul muncii, oamenii cu creaţiile lor, animalele în mediul lor de viaţă, 

păsări, insecte, flori, fructe, legume etc. 

Astfel, dacă copiii întreabă: „ Cum se numeşte cutare plantă?”, fireşte că trebuie să le răspundem direct. Însă dacă 

întreabă: „ Cu ce se hrăneşte gândacul pe care l-am găsit?”, trebuie să le propunem să adune crenguţe de la copaci de 

diferite specii şi să observe, să gândească, îi va deprinde să fie independenţi.  

Copiii percep lumea înconjurătoare în totalitatea ei în mod direct, dar nu pot căpăta reprezentări sistematice şi 

corecte despre ea decât cu ajutorul cuvântului  adulţilor, care dirijează întreaga activitate de cunoaştere, îi orientează 

spre esenţial conform scopului propus. 

În excursiile făcute, în atenţia mea a stat îmbogăţirea vocabularului copiilor. Am căutat în acest scop să-i deprind 

să se exprime corect şi clar. Le-am urmărit cu atenţie forma de exprimare, să fie cât mai corectă şi expresivă. Chiar 

dacă ne-am găsit în mijlocul naturii sau în vizită la o instituţie, nu am admis copiilor întrebări sau răspunsuri incorecte 

sau fragmentare. Cu cât am insistat mai mult asupra răspunsurilor, cu atât copiii s-au exprimat mai corect. 

Însuşindu-şi cunoştinţele, copiii depun efort intelectual, aceasta ajutându-i să-şi formeze deprinderi elementare de 

muncă intelectuală, care-i integrează mai uşor în activitatea şcolară de mai târziu. Venind în contact cu obiecte şi 

fenomene din mediul înconjurător, învaţă denumirea lor, pe parcurs încep să le plaseze în lumea din care acestea fac 

parte, ajungând la concluzii, la generalizări, abstractizări, la formarea unor noţiuni clare şi precise. Cunoaşterea îşi 

urmează drumul ei, de la contemplarea vie la abstract şi înapoi la practică. 

Nu este suficient să-l familiarizăm pe copil cu natura şi societatea numai din cărţi şi ilustrate. Un asemenea  fel de 

a educa copiii este profund greşit, deoarece nici cele mai captivante poveşti, nici cele mai minunate imagini nu pot 

înlocui natura vie. Excursiile, plimbările şi vizitele prijeluiesc contemplarea vie a fenomenelor în mediul lor natural. 

Prezentând copiilor obiecte şi fenomene din natură, reprezentările lor devin clare, corespunzătoare realităţii. Atunci 

când copiii observă ceva într-un tablou, reprezentările lor sunt doar aproximative. De exemplu, imaginea unui mijloc 
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de locomoţie cunoscut,”trenul”, îi dă copilului o idee cu totul generală. Observându-l direct în gara sau alergând pe 

linie, copilul îşi va însuşi cunoştinţe corecte despre el: aspectul lui caracteristic, mărimea vagoanelor, forma lor, 

locomotiva, sunetele pe care le produce, viteza cu care merge, mişcarea roţilor etc. 

Excursia, plimbarea şi vizita îşi aduc din plin contribuţia la formarea trăsăturilor morale ale copiilor, acestea 

ocupând un loc important în procesul de formare a personalităţii lor. Copiii se obişnuiesc cu unele reguli de comportare 

în colectiv. Ei devin ascultători, li se educă o atitudine conştientă faţă de cerinţele educatoarei, faţă de colectivul de 

copii, li se dezvoltă spiritul de organizare şi de ordine faţă de tot ce ceea ce-i înconjoară. Am căutat ca de fiecare dată 

copiii să ia legătura directă cu unele aspecte din procesul muncii, pentru a-i face să înţeleagă importanţa muncii în 

dezvoltarea societăţii.  

Copiii au învăţat să preţuiască munca, să iubească şi să respecte pe oamenii muncii, bunurile produse de aceştia în 

folosul lor şi al întregii societăţi. Astfel, au început să deosebească frumuseţea fiecărei meserii în parte, sub ipoteza 

că:-„ ce s-ar întâmpla dacă n-am avea cizmar?”-„ rămânem fără încălţăminte”;” dar dacă n-ar exista croitori?”etc. 

Important este să-i facem să înţeleagă că a munci în orice sector nu este o ruşine, ci o mândrie, că fără aceste 

meserii şi fără aceşti oameni care le practică nu se poate trăi, că ei se străduiesc să producă bunuri cât mai frumoase şi 

de bună calitate în folosul nostru, al tuturor. 

Am obişnuit copiii în excursii, plimbări şi vizite să deosebească ceea ce este bine de ceea ce este rău, ceea ce este 

permis şi ceea ce este interzis. Excursiile, plimbările, vizitele sunt un prilej deosebit pentru popor educarea 

convingerilor şi a sentimentelor morale, a dragostei pentru cunoaşterea bogăţiilor şi frumuseţilor patriei. Am căutat să 

dezvolt la copii calităţile voinţei şi trăsăturile pozitive  de caracter prin supunerea faţă de cerinţele colectivului. 

 Sunt şi copii care strică jucăriile, zgârie şi mâzgălesc mobilierul. Venind în contact cu muncitorii direct în procesul 

de producţie şi cu efortul depus pentru realizarea bunurilor necesare lor, le educăm grija pentru păstrarea bunului 

obştesc , cerinţă de mare importanţă în viaţa de colectiv. 

Aşadar, vedem că într-adevăr contactul nemijlocit cu tot ceea ce-i înconjoară pe copii- natura vie, viaţa socială,- 

contribuie la dezvoltarea lor, îi ajută la formarea intelectuală, le formează patriotismul, dragostea faţa de muncă, le 

dezvoltă simţul estetic şi le întăreşte sănătatea. Într-un cuvânt, excursiile, plimbările şi vizitele fac parte din multiplele 

mijloace care asigură dezvoltarea personalităţii copiilor.  

Activitățile educației de tip outdoor se desfășoară întotdeauna în natură și nu au ca finalitate rezultate palpabile ( 

diplome, atestate) , ci produse vizibile la nivelul comportamentului copiilor. 

        Dacă învățarea clasică, în sala de grupă, are un aspect cognitiv, activitatea de tip outdoor are un aspect pur 

practic, informal și exepriențial. 
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UN MODEL DE ACTIVITATE OUTDOOR 

 

Finalitatea activității de tip outdoor este aceea de a dezvolta personalitatea fiecărui copil în unul dintre 

domeniile: gândire practică, creativitate, disciplină, încredere, comunicare, muncaîn echipă, protecția 

mediului etc. 

Împreună cu preșcolarii mei, am organizat o activitate matematică în aer liber. Ne-am folosit de 

materiale din natură pentru a sorta sau număra. 

Am profitat de o zi plină cu soare ( o așteptam de ceva timp, în săptămâna aceea au fost zile înnorate) 

Copiii au observat culorile toamnei și schimbările care au loc în acest anotimp ( căderea frunzelor, 

venirea frigului, plecarea păsărilor călătoare în tările cade). 

Aceștia au cules câte un buchet mare de frunze galbene  și au avut ocazia să le observe cu atenție. 

     Preșcolarii au fost harnici și au strâns multe materiale din natură 

 

    După ce au strâns frunzele, i-am lăsat pe cei mici să se joace în voie cu ele. Ei s-au bucurat să le 

arunce în aer și să încerce să le prindă. 

     A urmat o activitate de sortare în funcție de culoare. La final, am avut trei mulțimi de frunze, sortate 

după criteriul culorii: frunze ruginii, galbene și verzi. 
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,,De ce trebuie să meargă copilul la școală?’’ 

-eseu- 

          Realizat de: Tudose Simona  

 

 Rolul școlii în viața copilului:  

 Școala este instituția care organizează trăirea unor experiențe de învățare. Ea urmărește atingerea 

unor obiective, cu ajutorul unor metode și mijloace științifice. Școala informează și formează elevii ținând 

cont de anumite principii, având grijă să evalueze modul în care obiectivele au fost atinse. Pentru copil, 

școala reprezintă al doilea mediu de viață (mediu de învățare), primul fiind familia.  

 Psihanalistul, Speranța Farca, cercetător în cadrul Institutului de Științe ale Educației și autoarea 

ghidului ,,Copilul meu merge la școală’’ este de părere că școala poate oferi copilului o preocupare pe 

măsura sa, un scop personal și un loc unde să plece de acasă pentru a se simți util social. 

 Copilul simte nevoia de a avea un rost al său și își va face singur prieteni pe care și dorește. Acest 

lucru contribuie la dezvoltarea normală din punct de vedere emoțional și rațional a copilului. 

 La întrebarea ,,De ce trebuie să meargă copilul la școală?’’, am încercat să ofer un răspuns făcând 

referire la piramida trebuințelor a lui Abraham Maslow.  

În opinia mea, orice copil are anumite nevoie fără de care nu s-ar putea dezvolta optim. În afară de hrană, 

siguranță și adăpost, copiii au nevoi emoționale pe care nu le conștientizează decât mai târziu, când vor 

fi deja adulți. Astfel, copiii nu vor cere părinților în mod explicit încredere, încurajare sau consecvență, 

dar este bine ca părinții să știe că aceste nevoi există, chiar dacă nu sunt exprimate de către copii în 

cuvinte. 

 Abraham Maslow a conceput o diagramă în formă de piramidă, în prezent faimoasă, pentru a-

și exprima ideile. În partea de jos a pus motivele bazale sau nevoile biologice. În partea de sus erau 

nevoile superioare, spirituale sau existențiale.  

Maslow a argumentat că, pe măsură ce fiecare nevoie mai mică este îndeplinită, nivelul imediat superior 

devine mai atrăgător. În primul rând, în stratul inferior, sunt nevoi biologice cum ar fi cele de alimente 

și de somn. Toți oamenii trebuie să dispună de aceste lucruri.  

Următoarele sunt nevoile de securitate sau de siguranță: să ai un loc unde să stai, să știi de unde vine 

următoarea ta masă și să eviți pericolul. Apoi vine iubirea sau dragostea și apartenența: nevoia de a se 

afilia cu alți oameni. 

 Copilul trebuie să meargă la școală pentru a-i fi satisfăcute nevoile sociale, nevoia de 

apartenență la grup, nevoia de recunoaștere socială și nu în ultimul rând nevoia de autorealizare (nevoile 

sociale, nevoia de stimă de sine și nevoia de autorealizare). 

 Nevoia de apartenență la grup îl determină pe copil să se alăture altora, să formeze comunități, 

să se asocieze unor grupuri  cu care empatizează. 
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 Nevoia de recunoaștere socială implică încrederea în sine pe care o capătă la momentul respectiv 

copilul. Lipsa respectului de sine poate da naștere unor sentimente de inferioritate, care mai târziu se pot 

transforma în complexe de inferioritate și inalienare socială. 

 Ultimul nivel identificat de Maslow, nevoia de autorealizare este cel mai important, dar și cel 

mai greu de atins. Nevoia de autorealizare este dorința unei persoane de a se realiza ca personalitate 

unică în concordanță cu potențialul său și în cadrul limitelor puse de realitate. Satisfacerea acestei nevoi 

permite individului să-și realizeze potențialul, talentele și capacitățile de care dispune, totodată va duce 

și la creșterea celorlalte nevoi. Autorealizarea include obiective mai înalte și mai abstracte, de exemplu: 

dreptatea, perfecțiunea, bunătatea, adevărul, hotărâri individuale, obiective ce sunt mai greu de atins. 

 Astfel, copilul vine la școală deoarece este important, necesar să aparțină unui grup, să se 

integreze social, să-și dezvolte stima de sine și nu în ultimul rând să se autorealizeze. Dacă familia, 

primul mediu de viata, învățare al copilului îi satisface acestuia nevoile de bază/ fiziologice și cele de 

siguranță, rolul școlii este acela de a-i satisface copilului nevoile sociale (nevoia de apartenență la grup, 

nevoia de recunoaștere socială), nevoia de stimă de sine și nevoia de autorealizare.  

 Pentru a înțelege motivele pentru care copiii vin la școală, am realizat un scurt interviu, ce-l are 

ca subiect pe Alex, elev în clasa a IV-a: 

Eu: De ce crezi tu că trebuie să mergi la școală? 

Alex: Trebuie să învăț să citesc, să scriu, deși știam deja înainte să încep școală. Am învățat acasă cu 

mami și tati. 

Eu: Până acum cum ți se pare la școală? Îți place? 

Alex: Mega-plictisitor. Facem aceleași exerciții de pe fișe de o mie de ori, doamna ne repetă același 

exercițiu de trei ori, un exercițiu simplu durează cam 10 minute, când eu îl fac în maxim 5 minute. Sau, 

chiar, o etapă de la un exercițiu în loc să dureze 5 minute, la ea durează foarte mult. E o nebunie școala 

asta. 

Eu: De ce crezi că durează așa de mult să faceți un exercițiu? 

Alex: Pentru că suntem mulți copii, 32 de copii. Și, dacă colegii ar fi mai atenți, ar merge mai repede 

treaba.  

Eu: Ce ar trebui doamna să facă altfel că să dureze mai puțin și să predea altfel? 

Alex: Ar trebui să nu mai țipe, să nu mai repete același lucru de o sută de ori și să nu se mai supere pe 

copiii care nu știu să rezolve. Să ne lase pe noi să gândim. 

Eu: De ce zici că nu va lasă să gândiți? 

Alex: Păi ea ne zice mereu ce să scriem în fișe, nu ne lasă să facem noi singuri. 

Eu: Păi poate va explică la început cerința și apoi voi știți ce aveți de făcut. 

Alex: Nuu, ea ne dă soluția. Nu ne întreabă, ea chiar ne zice cum să facem. Ne zice cum să completăm. 

Și ar putea să explice doar celor care nu știu cum să rezolve, nu întregii clase. Așa ne și deranjează, 

poate unii vor să gândească. E mega- plictisitor asta. 

Eu: E ceva ce-ți place, totuși, la școală? 
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Alex: Îmi place în pauză de masă, și tot timpul îmi place plecarea de la școală. 

Eu: E ceva ce ai învățat nou la școală până acum? 

Alex: Da, franceză, foarte puțină. Matematică, iar foarte puțină, cuvinte noi. Mai sunt lucruri noi, dar 

nu știu acum exact. Am cunoscut persoane noi, m-am împrietenit cu colegii. 

Eu: Ce nu-ți place la școală? 

Alex: Că doamna ne zice că suntem cuminți sau obraznici. Iar eu cred că nu există cuvintele astea, copiii 

nu sunt nici cuminți, nici obraznici. Știu asta de la grădiniță. Dar doamna le folosește des și asta nu îmi 

place. Și că avem pauze scurte, când ne jucăm cu câteva jucării urâte și stricate. Și că nu învățam mai 

jucăuș, nu așa serios cu stat în bancă tot timpul, copil-model. Adică aș vrea să învățam jucându-ne. 

Eu: Tu cum îți imaginai școală acum un an? 

Alex: Mi-o imaginam mult mai rea, și acum e rea, dar nu așa de grav. Am și momente în care nu mă 

simt așa de rău, atunci când doamna nu țipă. Și e liniște. 

Eu: Dar cum îți imaginezi ca arată școală din viitor? 

Alex: Să fie doamne mai bune, fără bănci și să stăm cu toții pe un covoraș și să învățam mai ușor, să ne 

lase să gândim și să ne zică soluția abia după ce avem timp de gândire, nu din prima.  

Eu: Ce oră îți place cel mai mult? 

Alex: Sportul îmi place, că jucăm rațele și vânătorii. 

Eu: E ceva ce ai vrea să înveți mai mult la școală? 

Alex: Muzică, fiindcă asta e pasiunea mea. Să am oră de muzică unde să învățam notele muzicale, pentru 

că eu vreau să fiu solist. Și mai e ceva important: aș vrea că doamna să ne întrebe pe fiecare ce știe și ce 

nu știe și să ne învețe exact lucrurile pe care nu le știm, nu și pe cele care le știm. Să vorbească cu fiecare 

din noi. 

 În urma acestui interviu, aflăm că Alex este un copil căruia nu-i place la școală pentru că 

,,doamna țipă mereu’’, nu invață prin joc, totul e prea serios, că nu are timp de gândire deoarece doamna 

le spune mereu răspunsurile fără să-i lase să gândească. Din păcate, lui Alex îi plac doar recreațiile și 

momentul plecării de la școală. El și-ar dori doamne mai bune, care să nu țipe și să-i lase să gandească, 

iar învățarea să se realizeze sub forma unor jocuri pe un covoras, nu în bănci. 

 Concluzionând, școala este comunitatea care îi poate oferi copilului integrarea în societate, 

consolidarea relațiilor sociale, apartenența la un grup, respectul pentru sine, consolidarea stimei de sine 

și nevoia de autorealizare. Astfel, copilul pasionat de muzică va ajunge solist, cel pasionat de matematică  

va fi cu adevărat un matematician, ș.a.m.d doar dacă cadrele didactice vor contribui la satisfacerea 

nevoilor sociale, de stimă de sine și nevoia de autorealizare. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL SIMULTAN ÎN SOCIETATEA ACTUALĂ 

 

Prof.înv.primar GRĂDINARU SILVIA 

Școala Gimnazială Nr.1 MOȚĂȚEI 

Structura DOBRIDOR 

DOBRIDOR 

DOLJ 

 

Organizat din necesităţi obiective, învăţământul simultan în mediul rural prezintă o serie de 

particularităţi specifice: 

1) prezenţa unor efective mici de elevi impune desfăşurarea activităţii cu un grup nou format, 

cuprinzând copii de vârste şi inteligenţe diferite;  

2) mediul socio-economic cu valenţe inegale şi contradictorii îşi pune amprenta asupra 

diferenţelor individuale de învăţare;  

3) climatul psihosocial şi nivelul cultural scăzut al familiei(în majoritatea cazurilor) constituie 

pentru copil un univers generator de diferenţe, pentru activitatea de învăţare din şcoală. 

Adaptarea normelor curriculare la specificul învăţământului simultan va viza următoarele obiective: 

- realizarea cuplării claselor, conform unor criterii psihopedagogice clar determinate; 

- trecerea de la  ,,învăţământul pentru toţi” la ,,învăţământul pentru fiecare”, conform 

principiului flexibilităţii şi al parcursului individual; 

- realizarea unei scheme orare paralele pe structura ariilor curriculare; 

- respectarea structurii unitare a programei şcolare printr-o adaptare atentă a conţinuturilor, în 

aşa fel încât să se respecte logica internă a disciplinei; 

- valorificarea aptitudinilor, talentelor, intereselor elevilor prin alegerea opţionalului 

performant; 

- selectarea manualelor alternative care prezintă o structură echilibrată pe cerinţele 

alternanţelor simultane; 

- valorificarea eficientă a tehnologiei didactice (strategie, mijloace) ; 

Diferenţierea activităţii didactice pe grupe eterogene impune adaptarea conţinutului şi 

tehnologiei didactice, capacităţilor şi posibilităţilor fiecărui elev, asigurând dezvoltarea tuturor. 

Totalitatea formelor şi mijloacelor prin care se acţionează într-o situaţie practică de instruire 

sunt desemnate de tehnologia didactică.  

Un loc important în cadrul tehnologiei didactice îl ocupă strategiile didactice  un ansamblu de 

procedee prin care se realizează conlucrarea dintre profesori şi elevi în vederea declanşării mecanismelor 

psihologice ale învăţării potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi a condiţiilor 

concrete în care are loc predare, învăţarea, evaluarea.  

În condiţiile specifice ale învăţământului simultan, strategia didactică va fi astfel proiectată încât 

să permită o îmbinare continuă între activitatea învăţătorului şi cea a elevului. Fiind rezultatul 

interacţiunii mai multor procedee va urmări multiple obiective didactice.  

În contextul tehnologiei didactice, mijloacele de învăţământ sunt instrumente auxiliare în 

procesul de predare-învăţare, stimulând mecanismele învăţării alături de celelalte componente ale 

tehnologiei didactice : metode, forme, relaţii.  
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Pentru că activitatea didactică simultană la două sau mai multe clase, în mediul rural, se 

desfăşoară într-o singură sală de clasă, aceasta trebuie să fie organizată în aşa fel încât să fie un mediu 

funcţional, propice învăţării, dar şi un ambient locativ. 

În cazul efectivelor mici, la şcolile cu predare simultană la trei sau patru clase se acceptă clasa 

şcolară ca grup, în timp ce predarea simultană la două clase poate să adopte şi metodologia 

grupului(echipei) de elevi. 

Activităţile de grup se bazează pe activităţi individuale dirijate în manieră cooperantă. 

Evaluarea şcolară permite evidenţierea progresului înregistrat de elevi în raport cu obiectivele 

prevăzute de programă, făcând posibilă măsurarea capacităţilor şi abilităţilor individuale, precum şi 

selecţia celor mai buni. 

Organizarea activităţii didactice în condiţii simultane, alternează munca independentă cu cea 

directă, ea axându-se pe trei modalităţi de organizare: activităţi frontale, activităţi de grup, activităţi 

individuale. 

Un rol important în alegerea strategiilor didactice ce urmează a fi folosite în lecţie la clasa 

simultană îl are orarul.  

Învăţătorul alege strategiile didactice în scopul individualizării şi diferenţierii în predare, 

învăţare şi evaluare, dar totodată trebuie să găsească influenţele educative care să contribuie la coeziunea 

grupului.  

Activitatea independentă, specifică învăţământului simultan, în lecţiile proiectate  cuprinde 

variantele activităţii de grup şi individuale. 

Mijloacele de învăţământ sunt instrumente auxiliare în procesul de predare-învăţare evaluare, 

îmbinarea celor care cuprind mesaj didactic (mulaje) cu mijloacele de învăţământ care facilitează 

transmiterea mesajelor didactice (calculatorul) facilitează individualizarea şi diferenţierea în predare, 

învăţare şi evaluare. 

Avantajul grupelor de elevi de vârstă apropiată este evidenţiat de preocupările comune şi de 

nivelul de cunoştinţe apropiate, acest lucru înlesnind comunicarea şi interacţiunea în cadrul grupului. 

  BIBLIOGRAFIE: 

• Ministerul Învăţământului. Recomandări metodice privind organizarea procesului de 

învăţământ şi aplicarea conţinutului programelor pentru clasele I-IV, în condiţiile activităţii 

simultane. Ed. Didactică şi pedagogică 1987 

• Moise E., Activitatea didactică în condiţiile predării simultane 1 în: „ Învăţământul primar” nr. 

6-7, pag. 64-66, 1994 

• Molan Vasile „Activitatea didactica în condiţii de lucru simultan cu două sau mai multe clase 

în învăţământul primar” nr. 1-2 din 1995 

• Molan Vasile „Modalităţi de optimizare a activităţii în clasele cu predare simultană în: 

„Modernizarea învăţământului primar.” Culegere modernă editată de revista de pedgogie 1980. 
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JOCURILE COPILĂRIEI DE IERI ȘI DE AZI 

                                                   Prof. pt. înv. primar: CRASNEAN LIVIA   

Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncoveanu”,  Satu Mare  

 

         Jocurile și distracțiile sunt mai intense la vârstele copilăriei și tinereții. Copiii de vârsta preșcolară 

se joacă tot timpul. Aceasta le conferă conduitei lor multă flexibilitate ăi, mai ales, le dezvoltă imaginația 

și creativitatea; tot prin joc este exprimat și gradul de dezvoltare psihică. Spunem de multe ori: « Se 

comportă ca un copil » sau « Parcă nu e maturizat »; aceasta datorită unei exagerate antrenări în distracții 

care conduce la o personalitate nematură, puerilă. 

         Jocul presupune un plan, stabilirea unui scop și a anumitor reguli pentru a realiza în final o anumită 

acțiune ce produce satisfacție. Prin joc se afirmă eul copilului, personalitatea sa. 

  Fiecare om descoperă din copilărie ce înseamnă a te juca. Jocul este ocupația preferată și cea 

mai intensă a copiilor. Având experiența celor 15 ani de la catedră, dar și pe cea a ... copilului care am 

fost, nu pot să nu remarc însă că, în zilele noastre, ceva s-a schimbat. Este suficient să privim elevii în 

pauze și aproape putem spune că ei nu știu să se mai joace, fie ele jocuri în aer liber, de mișcare, ori de 

interior. Nu pot să nu îmi pun întrebarea: oare de ce? 

        Deși trăiesc și profesez în mediul rural, unde computerul încă nu este prezent în toate casele, am 

observat că, tot mai des, copiii discută despre jocurile pe calculator. Este adevărat că acestea sunt 

atractive, pot stimula și dezvolta intelectual un copil, dar cred că trebuie avut grijă unde este granița 

dintre beneficiile acestor jocuri și pericolele ce pot apărea (de exemplu, dependența de calculator, 

probleme medicale cauzate de statul îndelungat în fața acestuia, izolarea de ceilalți, lipsa de 

comunicare, de interacțiune cu alți copii etc.).  Nu voi insista pe această temă, s-au scris și se vor mai 

scrie destule, însă aș dori să reamintesc, în continuare,  beneficiile jocului ca activitate ce implică 

relaționarea cu semenii. 

       • Dobândirea bunei dispoziții – copiii se pot juca o perioadă îndelungată, pentru că le face 

plăcere şi se simt bine. Fiecare joc ar trebui să urmărească îndeplinirea acestui principiu. Astfel 

jocurile preferate de copii se pot repeta de mai multe ori,  dar trebuie urmărit ca buna-dispoziţie să-i 

cuprindă pe toţi şi nu ca ea să apară pe seama neîndreptăţirii unui alt copil (de ex. prin batjocură sau 

maliţiozitate). 

      • Eliberarea de energie şi formarea de reacţii – În timpul unui joc se eliberează foarte multă 

energie; nu numai prin participarea fizică (fugă, săritură etc.), ci şi prin folosirea intelectului 

(concentrare, gândire intensă, ghicire). 

• Reproducerea şi prelucrarea realităţii – Prin joc copiii pot simula şi reda ceea ce ei văd, aud şi 

simt în fiecare zi. Ei se confruntă astfel cu realitatea şi se cunosc pe ei înşişi şi mediul din jurul lor mai 
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bine. Jocul înlesneşte relaţionarea lor cu realitatea, prin faptul că prelucrează impresiile şi lucrurile 

care îi preocupă. Jocurile sunt „caricaturi, oglinzi sau modele ale realităţii”  

• Îmbunătăţirea contactului cu ceilalţi şi înlesnirea stabilirii unei relaţii prieteneşti – A 

întreprinde o acţiune comună stimulează relaţiile dintre copii. Stabilirea unui contact prin joc duce la o 

scădere naturală,de la sine înţeleasă, a reţinerilor, a inhibiţiilor. Legarea de noi prietenii este 

influenţată de atmosfera de joc creată. 

• Exersarea capacităţii de exprimare şi dezvoltarea creativităţii – La baza jocului găsim fantezia 

şi puterea de formare. În strânsă legătură cu activarea fanteziei în cadrul jocului este şi potenţialul de 

folosire a libertăţii, putând schimba regulile vechi de joc şi defini altele noi. În acelaşi timp, este 

permisă utilizarea variată a mijloacelor de expresie prin folosirea elementelor paraverbale (ton, ritm) 

sau a formelor nonverbale (mimică, gestică, comportament). 

• Stimularea capacităţii de înţelegere a legăturilor dintre diferite situaţii – Libertatea tipică 

situaţiilor de joc permite copiilor un spectru mare de înţelegere şi trăire a diferitelor reacţii pentru 

acceptarea capacităţilor propriului corp şi a propriei gândiri. 

• Trăirea activă a unui spirit de grup – Un joc se desfăşoară la parametrii normali doar cu 

participarea activă a fiecărui jucător. Toţi membrii unei grupe se implică individual activ în joc. 

Fiecare în parte contribuie la o acţiune comună. 

De-a lungul timpului au fost enunţate unele teorii privind originile şi formele de manifestare a 

jocurilor. Astfel s-a urmărit stabilirea unor puncte comune de definire a termenului de „joc” şi a 

conţinutului lui. Exemple ar fi următoarele: 

• Teoria eliberării de energie – Noi, oamenii, avem la îndemâna determinării vieţii mult prea 

multă energie. Prin joc noi eliberăm acest surplus de energie şi putere. 

• Teoria instinctului de joc – Oamenii posedă, asemenea animalelor, anumite capacităţi 

moştenite, care în mare parte sunt acoperite şi deviate prin educaţie. În unele activităţi ale adulţilor, 

acest instinct se manifestă ca poftă de joc. 

• Teoria curăţiei (Catarsis) – Noi, oamenii, suntem conduşi de instincte iniţial agresive şi 

neadaptabile vieţii în comunitate. Jocul reprezintă o posibilitate de a se debarasa pe cale paşnică de 

aceste impulsuri. 

• Teoria exerciţiului – Noi, oamenii, interpretăm jocul ca o creaţie înţeleaptă a naturii, pentru ca 

noi să avem astfel un spaţiu şi un timp corespunzător acomodării la diferite situaţii. 
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• Teoria recreerii – Noi, oamenii, alungăm stările de moleşeală şi plictiseală şi alimentăm 

energie prin joc. 

• Teoria satisfacerii aparente – În joc noi putem schimba şi reflecta realitatea după dorinţele 

noastre. Cu acest prilej noi dezvoltăm puteri nebănuite. 

• Teoria expansiunii Eu-lui propriu – Prin joc, noi învăţăm şi prelucrăm activităţi necesare în 

decursul vieţii noastre viitoare. 

• Teoria dezvoltării creativităţii – Bazele atitudinii de joc sunt fantezia şi capacitatea de 

organizare şi modelare. 

          Având ca bază aceste considerente teoretice și observațiile expuse în prima parte a materialului, 

mi-am propus ca în activitatea mea la clasă să-i învăț pe copii și să ... se joace. Da, pentru că am 

observat că ei știu prea puțin să facă acest lucru. Încercând să caut o explicație a acestui fapt, am găsit 

ca posibilă cauză, pe lângă evoluția tehnologiei, tehnologie care, să recunoaștem, ne acaparează pe 

toți, cu mic cu mare, și scăderea numărului de copii (mai ales în zonele rurale). Trebuie să 

recunoaștem că rar regăsim ”cetele” de băieți și fete ce se adunau odinioară pe ulițele satului în fiecare 

zi, copii care cu greu se dădeau duși seara la casele lor, deși erau istoviți de câtă energie depuseseră în 

jocurile lor.  

           În continuare voi aminti câteva jocuri simple, dar atât de dragi celor din generația mea și nu 

numai. Când le-am prezentat elevilor mei o parte din ele, pe lângă încântarea produsă, mulți dintre ei 

au avut următoarea replică: ”Și mama/tata povestea că se jucau așa când erau ca mine!”. 

• ”Țară, țară, vrem ostași!” 

• ”Rațele și vânătorii” 

• ”Batistuța” 

• ”Ițele încâlcite” (sau ”Mațele încurcate”, cum mai este cunoscut jocul) 

• „Coarda” 

• ”Sticla cu otravă” 

• ”Rândunică, mută-ți cuibul!” 

• ”Podul de piatră” 

• ”La metrou” 

• ”Țăranul e pe câmp” 
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• ”Țările” 

• ”Omul Negru” 

• ”Încetul cu încetul se fabrică oțetul” 

• ”Statuile” 

Jocurile prezentate mai sus pot fi clasificate ca fiind jocuri de mișcare, în aer liber, unele 

dintre ele, însă, putându-se desfășura și în interior. Pe lângă acestea, în caz de vreme urâtă și 

nu numai, mai putem aminti jocuri ce presupun a se folosi doar un instrument de scris și o 

hârtie: 

• ”Pâinicile” (sau ”Mămăliguțe”) 

• ”X și 0” 

• ”Palma” 

• ”ȚOMANAP” 

• ”Țintar” 

• ”Biscuitele” 

• ”Avioane” 

• ”Spânzurătoarea” 

Am prezentat o mică parte din multitudinea de jocuri ”de ieri”, care sunt oricând de actualitate și care 

”prind” indiferent de generația de copii. Așadar, nu trebuie să uităm că prin joc sunt încercate şi 

exersate moduri de comportament în viaţă, sunt testate reacţii la diferite situaţii şi sunt formate 

atitudini. Copiii nu pot menţine suspansul pentru un timp mai îndelungat, de aceea ei pot repeta 

situaţiile de joc la infinit, până ce au învăţat ceva din acestea. Astfel jocul devine o metodă importantă 

de învăţare şi memorare. În dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor jocul ocupă un loc de frunte, fiecare 

formă de joc fiind un act de învăţare. Jocul este o metodă, care are un mare potenţial de formare şi 

dezvoltare a personalităţii complete (corp – raţiune – suflet).  

         Jocul trebuie privit ca o activitate ce formează și modelează inteligența. El prilejuiește o refacere 

energetică, o relaxare, o odihnă activă evidentă. Jocul poate costitui o modalitate importantă de 

identificare a capacităților psihologice, intelectuale, a trăsăturilor de personalitate precum și a 

capacităților copilului de socializare și relaționare cu cei de vârsta lui și cu adulții. 

         LĂSAȚI COPIII SĂ SE JOACE ȘI CHIAR JUCAȚI-VĂ CU EI PENTRU A AVEA 

SATISFACȚIA  CREȘTERII UNUI COPIL CU O DEZVOLTARE FIZICĂ ȘI PSIHICĂ 

ARMONIOASĂ. 
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Dezvoltarea abilităților de comunicare la părinți prin activitățile derulate în grădiniță 

                                                                    Profesor Învățământ Preșcolar Potocea Daniela Veronica 

                                                                Grădinița Step by Step cu PP și PN ,,Rază de Soare” Ploiești 

 

            Relația părinte-copil-educator poate fi privită prin ochii fiecărui participant la educație. Fiecare 

vede în mod diferit aceasta relație, dar este cert că fiecare participant în actul educațional își dorește ca 

această relație să funcționeze, iar părinții și cadrele didactice au ca scop bunăstarea fizică și psihică a 

copilului. La prima vedere, această relație pare simplă: părinții aduc copilul la grădiniță și lasă totul pe 

seama instituției (alimentația, educația, învățarea și siguranța copilului), copilul rămâne la grădiniță și 

încearcă pe cât posibil sa facă față provocărilor zilnice, iar educatorii își exercită meseria cum pot mai 

bine, sperând să contribuie la formarea unei personalități frumoase a copilului. La o a doua privire, 

lucrurile stau diferit. Este nevoie ca mai multe aspecte să fie luate în considerare ca această relație să 

funcționeze și să dea rezultate deopotrivă. Tocmai de la aceste aspecte a pornit cercetarea de față. În 

cadrul acestei cercetări am derulat multe activități cu implicarea familiei pentru a identifica care 

este relația părinților cu copilul lor și modul în care aceștia înțeleg să se implice ca partener în 

educație și care sunt cele mai reușite activități de a implica cât mai mult părinții. 

La începutul anului școlar am aplicat cadrelor didactice din grădiniță un chestionar pentru a 

identifica cum se prezintă relația educator-părinte din punct de vedere al comunicării dar și al 

implicării părinților în procesul educației. La această fază a cercetării au participat 18 cadre 

didactice. 

În urma evaluării chestionarelor,au rezultat următoarele procente: 

- 38,8% din cadrele didactice comunică cu părinții în cadrul ședințelor, individual, prin 

telefon sau în cadrul lectoratelor pentru părinți 

- 27,7% din cadrele didactice comunică cu părinții prin intermediul ședințelor dar și 

individual 

- 22,2% din cadrele didactice comunică cu părinții prin intermediul ședințelor, individual 

și telefonic 

- 11,15 comunică cu părinții doar prin ședințe și lectorate 

Aceleași procente sunt valabile și când sunt solicitate cadrelor didactice să se specifice care 

sunt cele mai eficiente modalități de comunicare cu părinții. 

Referitor la cauzele unei comunicări ineficiente părinte-copil-educator, cadrele didactice au 

considerat în proporție de 100% că lipsa timpului este principala cauză, urmată de slabe abilități 
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de comunicare la părinți în procent de 27,75 și doar 5,5% consideră că și slabele ablitățile de 

comunicare la cadrele didactice pot influența comunicarea  

Situația celor mai eficiente modalități de angajare a părinților ca parteneri în educație este: 

- Particiuparea la activitățile derulate în clasă 94,4% 

- Particiuparea la activitățile extracurriculare 61,1% 

- Participarea părinților la luarea deciziilor la nivel de grădiniță 22,2% 

- Acordarea de sprijin material 11,1% 

             Concluzia cercetării realizate în cadrul unei lucrări științifice de obținere a gradului didactic 

I, este că revigorarea relației părinte-copil-educator are la bază poziția pe care o are fiecare participant 

la educație. Astfel, educatoarea nu trebuie să pornească în această relație de pe o poziție superioară, 

de autosuficiență, care știe tot și dă sfaturi tot timpul chiar dacă nu sunt cerute. Tocmai pentru că este 

un specialist în educație, trebuie să știe cum să își apropie atât copiii, cât și părinții, să știe să consilieze 

atunci când este nevoie și, nu în ultimul rând, să managerieze anumite situații. La rândul lor, părinții 

trebuie să obțină încredere din partea educatoarei pentru a putea să fie deschiși, motivați și pentru a 

participa ca parteneri în educație. Aici intervine rolul de bun psiholog al educatoarei deoarece  nu 

există o rețetă comună tuturor părinților. Dacă această relație părinte-educator funcționează bine, 

atunci și copilul va avea o stare de bine, iar învățarea va decurge într-un mod plăcut. Conform 

cercetării, cele mai bune modalități de revigorarea a relației părinte-copil-educator sunt activitățile 

extracurriculare și cursurile de educație parentală. 

                  Prin participare la activitățile extracurriculare, părinți și-au îmbunătățit abilitățile de 

comunicare deoarece au comunicat relaxat, deschis atât cu educatoarea, cât și cu copiii, această 

comunicare nemaiavând loc într-un cadru formal și ținând strict de un anume subiect. Cursurile de 

educație parentală au adus un plus în dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă din partea 

părinților. Ei au putut împărtăși din experiența lor personală celorlalți, lucru ce le-a dat o stare de bine 

și de valoare. În urma discuțiilor cu părinții și a aplicării unor chestionare, părinții au apreciat că și-au 

îmbunătățit abilitățile de comunicare și au învățat lucuri pe care nu le știau la începerea cursurilor. 

Părinții au învățat cum să comunice eficient cu copiii lor, dar și cum să petreacă timp de calitate 

împreună. 

                Fiecare activitate existentă în cercetare a fost prezentată părinților într-un mod atractiv, fapt 

ce a trezit interesul acestora și participarea lor într-un număr cât mai mare, comfirmând în același timp 

și ipoteza cercetării. Prin participarea lor la activități variate alături de copii, dar și la cursuri  de educație 

parentală, părinții și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare. Există, totuși, și câteva limite ale cercetării 

de față, și anume: părinții nu știu care este limita implicării lor în actul educativ, devenind atotștiutori și 

specialiști în domeniu; cea de-a doua limită o reprezintă percepția greșită a colaborării lor cu grădinița. 

Parteneriatul grădiniță-familie trebuie să se întemeieze pe încredere și respect reciproc și în folosul 
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copilului. De multe ori, parteneriatul se transformă într-o confruntare de forțe: pe de-o parte, părintele 

care crede că știe ce este mai bine pentru copilul său și care, din prea multă grijă și protecție sau 

dimpotrivă, indiferență, iar pe de altă parte educatorul, căruia îi lipsesc diplomația, empatia și abilitățile 

de comunicare și care nu reușește să găsească cele mai bune soluții la acele probleme. 

             Părintele se dezvoltă în rolul său cu fiecare moment petrecut alături de copil sau cu fiecare clipă 

când nu îi este alături dar se gândește la el. Comportamentul copilului va fi direct proporțional cu 

comportamentul părinților. Dacă părinții vor fi educați în a fi părinți, atunci și copiii vor avea o educație 

potrivită.  Nevoia de educație parentală a căștigat teren în ultimii ani, termenul de parentalitate 

reprezerntând exercitarea atribuțiilor de părinte și îndeplinirea acțiunilor necesare acestei funcții. 

Această funcție s-a dezvoltat rapid în direcția diversificării modelelor familiale și prin apariția unor 

competențe  și abilități parentale noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

134 
 

  Influenta mass-media asupra dezvoltării personalității copilului -  studiu de specialitate 

 

                                                                                                          prof. înv.primar Marusac Livia 

  Școala Profesională ,,Gheorghe Burac’’ Vlăsinești 

 

 

 

 Termenul de mass-media a rezultat  prin  asocierea  cuvântului latinesc ,,media,, (mijloace) cu 

cel englezesc ,,mass,, (masă) . Astfel, noţiunea de mass media este folosită în literatură de specialitate 

pentru a desemna suportul de difuzare şi tehnică de transmitere a mesajelor, precum şi ansamblul 

instituţiilor care produc sau difuzează mesajele. În general, mijloacele de comunicare în masă sau 

mass-media se constituie din  ziare , reviste , televiziune , radio, cinema, internet şi alte suporturi care 

servesc la transmiterea mesajelor către un număr mare de receptori. 

 Alături de şcoală şi de alte instituţii implicate, mass-media ocupă un rol important în sistemul 

factorilor educativi, adăugand noi dimensiuni eforturilor generale de formare şi dezvoltare a 

personalităţii umane . Ioan Cerghit menţionează că aportul educativ este adus în două moduri : implicit 

şi explicit . În esenţă, funcţiile mass-media  încorporează  funcţia educativă  prin  realizarea  

informării, culturalizării, socializării  individului . Mass-media oferă posibilităţi educative spontane şi 

eterogene, dar este utilizată şi pentru realizarea unor activităţi educative explicite. 

Copilul petrece anual, conform unor studii  recente, în medie, 900 de ore la ṣcoală ṣi aproape 

1000 de ore în faţa televizorului ṣi a calculatorului. Prea multe ore petrecute în faţa televizorului sau  

calculatorului pot afecta dezvoltarea fizică si psihică a copilului, chiar dacă este vorba de emisiuni sau 

site-uri educative. Ar fi bine dacă cel mic ar fi implicat în activităţi specific vȃrstei alături de prieteni și 

colegi. Ȋn acest fel își  dezvoltă capacităţile de inter-relaţionare, i se stimuleaza imaginația și își 

consumă energia fizică. 

In cadrul microcercetării a fost investigat un eşantion de 50 de subiecţi, dintre care 25 elevi  din 

învăţămȃntul primar, și  25 părinţi, un părinte al fiecărui elev chestionat .În aceste condiţii, 

microcercetarea s-a desfăşurat simultan pe două eşantioane de subiecţi, iar procedeul de selecţie s-a 

realizat aleatoriu. 

Pentru prezentarea rezultatelor am considerat că sunt importante câteva domenii de interes care 

au fost instrumentate cu întrebările din chestionar. 

REZULTATE  PRIVIND  ELEVII 

6. Cum este văzută televiziunea 

 Rezultate : Din răspunsurile oferite la primul item rezultă că cei mai mulţi dintre dintre elevi, 55%, se 

uită la TV pentru a-şi umple timpul liber iar 35% dintre ei pentru a-şi forma o părere despre diferite 

fenomene şi evenimente sociale, politice, mondene. 

 Interpretare : Analizând răspunsurile la întrebarea 1 observăm că televiziunea este un mod de a umple 

timpul liber al elevilor. Astfel, deducem că timpul liber reprezintă o resursă importantă şi o condiţie 
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pentru consumul de mass-media. Se mai observă că televiziunea este mai puţin considerată un mod de 

viaţă şi un formator de opinii decât  o simplă sursă de informare ṣi  “un  devorator” de timp liber. 

7. Consumul de mass-media 

Rezultate : Cea mai mare pondere de elevi se uită la TV, în medie,  cel mult 4 ore pe zi, urmată de cei 

care petrec doar 1-2 ore în faţa televizorului. 

Interpretare : Analizând rezultatele la întrebarea 2 şi corelându-le cu cele de la întrebarea 1, putem 

concluziona că elevii petrec foarte mult timp liber în faţa televizorului, fără a avea însă un scop bine 

definit (cum ar fi aflarea de informaţii, înţelegerea unor fenomene, dezvoltarea culturii generale etc). 

8. Timp liber  

Rezultate : 45% dintre elevi aleg să-şi petreacă timpul liber navigȃnd pe internet, un sfert aleg 

televizorul, tot un sfert aleg să-ṣi petreacă timpul liber în compania prietenilor iar cea mai mică 

pondere, de 5%, aleg să asculte muzică. 

 Interpretare : Internetul se află pe primul loc în preferinţele elevilor, conducȃnd detaṣat. 

9. Motivaţia consumului de mass-media 

Rezultate : Cei mai mulţi elevi, 65% , urmăresc o emisiune din interes, iar un procent mic o urmăresc 

deoarece şi cei din jurul lor o  urmăresc. 

 Interpretare : O pondere destul de importantă dintre elevi urmăresc diverse programe de televiziune 

din curiozitate, fie au auzit,  fie le-au fost recomandate de colegi, prieteni sau cunoscuţi.Acest lucru arată 

că elevii pot fi destul de uşor de influenţaţi de alegerile/preferinţele celor cu care intră în contact. 

10. Preferinţele în raport cu mediile de comunicare  

Rezultate : Cei mai mulţi elevi aleg să se uite la filme şi să asculte muzică în detrimentul ştirilor şi talk-

show-urilor. 

 Interpretare : Răspunsurile la acestă întrebare nu sunt deloc surprinzătoare, copiii fiind mai receptivi 

la vizionarea filmelor şi ascultarea de muzică decât la urmărirea emisiunilor de ştiri sau talk-show-uri. 

REZULTATE  PRIVIND  PARINTII 

6. Consumul de mass-media (copii) 

Rezultate : Jumătate din părinţii intervievaţi au apreciat că, în medie, copii lor se uită peste 2 ore la 

TV, iar ponderi egale de 5 % au considerat că se uită fie mai puţin de 1 oră, fie mai mult de 4 ore. 

Interpretare : Corelând rezultatele cu cele ale întrebării 1 din chestionarul adresat elevilor, se observă 

că părinţii nu cunosc foarte bine programul copiilor în ceea ce priveşte petrecerea timpului.Acest lucru 

este un semnal de alarmă, deoarece copiii nu au un spirit critic dezvoltat şi fără cineva care să le selecteze 

programele astfel încât să fie în concordanţă cu nevoia lor de dezvoltare şi modelare a 

comportamentului, riscă să fie influenţaţi negativ 

7. Consumul de mass-media (părinţi) 

Rezultate : Cei mai mulţi dintre părinţi, 40% au răspuns că se uită la TV peste  4 ore zilnic  şi numai 5 

% sub 1 oră. 

Interpretare : Această întrebare are o strânsă legătură cu întrebarea 1, deoarece arată cum influenţează 

comportamentul părinţilor comportamentul copiilor. Răspunsurile la cele 2 întrebări arată că părinţii nu 
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cunosc programul real al elevilor şi ar putea exista o posibilă influentă din partea părinţilor în ceea ce 

priveşte numărul de ore în fata televizorului. Copiii au tendinţa de a-i imita pe adulţi, copiindu-le 

comportamentul şi preluându-le activităţile. 

8. Selectarea programelor  

 Rezultate : Aproximativ 26 % dintre părinţi ar recomanda copiilor lor vizionarea de documentare 

şi procente aproximativ egale de 10 % vizionarea de filme, emisiuni de divertisment  şi emisiuni 

muzicale. 

 Interpretare : Faptul că aproximativ 26 % dintre părinţi ar recomanda copiilor emisiuni educative arată 

faptul că aceştia consideră mass-media un factor educogen. 

9. Implicarea în procesul de învăţare 

Rezultate : 25% dintre părinţi îşi ajută copii la rezolvarea temelor pentru acasă, 70 % îi ajută ocazional 

şi 5 % niciodată. 

 Interpretare : 70% dintre părinţi îṣi ajută ocazional copii la rezolvarea temelor. Acest lucru implică 

un risc major pentru copii deoarece sunt nevoiţi să găsească singuri surse de informare pentru a realiza 

sarcinile de lucru şi de multe ori acestea nu sunt din cele mai sigure şi corecte surse. 

10. Atitudinea faţă de recomandările posturilor de televiziune 

Rezultate : 40% dintre părinţi ţin cont de restricţiile de vizionare a programelor TV, rămȃnȃnd ca 

diferenţa, adică 60%,  să ţină cont doar uneori de aceste recomandări. 

 Interpretare : Procentul celor care nu acordă suficientă atenţie acestor recomandări este destul de mare. 

S-a demonstrat prin diverse studii că vizionarea unui program neadecvat vârstei poate duce la un 

comportament violent şi iresponsabil din partea copiilor care adoptă „realitatea” din filme drept 

realitatea curentă. De aceea, părinţii ar trebui să acorde importanţă restricţiilor de vizionare a 

programelor TV precum şi a site-urilor cu conţinut  inadecvat copiilor.  

CONCLUZIILE  MICROCERCETARII 

Majoritatea părinţilor cunosc faptul că nu toate programele TV sunt benefice copiilor, însă nu 

sunt destul de conştienţi de efectele acestora, ei neacordând o mare atenţie programului pe care copiii 

lor îl au în fiecare zi. 

Copiii nu ştiu să aleagă programele TV la care să se uite şi o fac din lipsă de ocupaţie. Acest 

lucru se datoareză în parte profesorilor care nu îi îndrumă şi părinţilor care nu se ocupă îndeajuns de 

mult de educaţia lor. 

Tocmai de aceea părinţii şi profesorii trebuie conştientizeze că este  responsabilitatea lor să-i 

înveţe să folosească timpul liber în mod eficient ; lectura unor cărţi bune, plimbări în natură, jocuri în 

aer liber, practicarea unui sport .  Să fie îndrumaţi să asculte muzică, să  deosebească genurile 

muzicale, să simtă  muzica bună, de calitate şi să o aprecieze, să înveţe un instrument muzical.  
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 COMPETENȚELE EMOȚIONALE 

 

Dezvoltarea emoțională optimă reprezintă una dintre componentele esențiale ale adaptării.  

Vârsta preşcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate schimbări în viaţa 

afectivă a copilului. Emoţiile şi sentimentele preşcolarului însoţesc toate manifestările lui, fie că este 

vorba de jocuri, de cântece, de activităţi educative, fie de îndeplinirea sarcinilor primite de la adulţi. 

Ele ocupă un loc important în viaţa copilului şi exercită o puternică influenţă asupra conduitei lui. 

Odată cu creşterea, datorită maturizării pe de o parte, şi socializării pe de altă parte, din al treilea an de 

viaţă, copiii încep să prezinte semne de ruşine, jenă, mândrie şi vinovăţie.  

Competenţa emoţională pe care o dobândesc copiii desemnează abilitatea acestora de a-şi 

gestiona propriile emoţii, precum şi de a recunoaşte şi de a se adapta la emoţiile celorlalţi. 

Emoţia este o trăire a unei persoane faţă de un eveniment important pentru aceasta. Emoţiile 

pot fi pozitive şi negative. Cele pozitive apar atunci când ceea ce o persoană îşi doreşte corespunde cu 

ceea ce i se întămplă( bucurie, mulţumire) iar cele negative atunci când există o contradicţie între ceea 

ce i se întâmplă sau ceea ce obţine o persoană şi aşteptările ei( tristeţe, nemulţumire, dezamăgire, 

îngrijorare, furie, etc.). 

Dezvoltarea emoţională în ansamblul ei trebuie raportată în perioada preşcolară la procesul 

identificării. In jurul vârstei de 3 ani, identificarea se manifestă prin creşterea stărilor afective difuze în 
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care copilul plânge cu lacrimi şi râde cu hohote, în exploziile lui de afecţiune, de abandon sau de 

mânie, după care se simte vinovat. In toate aceste împrejurări exprimarea spontană este treptat 

influenţată de conduitele admise şi respinse din viaţa de toate zilele. Intre 4 şi 5 ani, identificarea este 

mai avansată. 

Abilităţile emoţionale înseamnă: 

- a înţelege (a identifica cauza emoţiilor, a numi consecinţele emoţiilor) 

- a exprima (a identifica propriile emoţii, emoţiile altora, a recunoaşte şi a le transmite mai departe 

verbal şi nonverbal, a diferenţia starea emoţională de exprimarea ei externă, a empatiza) 

- a regla emoţiile (a folosi strategii de reglare a emoţiilor). 

Dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor preşcolari este importantă pentru că ajută la 

formarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi şi să se adapteze la grădiniţă; pentru că previne apariţia 

problemelor emoţionale şi de comportament. Cadrele didactice, alături de părinţi sunt cele care 

contribuie  la dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor prin trei modalităţi: 

- prin reacţiile avute la emoţiile exprimate de copii; 

- prin discuţii despre emoţii; 

- prin experimentarea propriilor emoţii faţă de ei. 

 

 

STRATEGII DE REGLARE EMOȚIONALĂ  

Strategiile emoţionale au ca scop nu atât rezolvarea problemei care declanşează emoţia 

negativă, cât mai ales ameliorarea acestei trăiri emoţionale negative. În cazul în care problema nu 

poate fi rezolvată, fie pentru că nu există soluţii aplicabile, fie pentru că persoana implicată nu are 

resursele sau instrumentele necesare, sunt eficiente strategiile emoţionale. 

O strategie emoţională prin care se modifică emoţia negativă şi nu problema care a contribuit 

la declanşarea ei se referă la implicarea copiilor în activităţi recreative sau activitați preferate. 

« A găsi calea de a reconcilia emoțiile pozitive şi negative reprezintă cheia eliberării energiei pentru 

schimbare. »(Michael Fulan) 

Catrinel A. Ştefan şi Kally Eva (2007)  descriu câteva dintre metodele prin care educatoarele 

sau părinţii pot să încurajeze dezvoltarea abilităţilor de reglare emoţională la preşcolari. 

Oferirea stabilității și consecvență în reacții. 

Organizarea unui mediu ambiental prin stabilirea rutinelor, regulilor şi limitelor, precum şi 

prezentarea consecvenţei în comportamentele inadecvate dezvoltă copiilor capacitatea de a face faţă 

situaţiilor cu încărcătură emoţională negativă. 

Exprimarea propriilor emoții și încurajarea exprimării emoționale a copiilor. 

Prin exprimarea propriilor emoţii de către educatoare se dezvoltă la copii competenţa de a conştientiza 

emoţiile, de a le exprima, de a le recunoaşte şi de a le interpreta corect.  
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ACTIVITĂŢI PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR EMOŢIONALE 

♥ Oglinda fermecată 

Competenţa generală: competenţe emoţionale 

Competenţa specifică: exprimarea emoţiilor proprii, recunoaşterea emoţiilor 

Obiective:    Să mimeze emoţiile de bază (bucuria, furia, tristeţea,teama,dezgustul, surprinderea) 

                     Să eticheteze corect emoţiile 

Durata:10-15 minute 

Materiale: oglinzi, ,,harta emoţiilor” 

Procedura de lucru: 

Spuneţi copiilor că vă veţi juca cu oglinzile. 

Arătaţi-le una dintre emoţiile de pe ,,harta emoţiilor”şi cereţi-le să denumească emoţia indicată de 

către dumneavoastră. 

Apoi, rugaţi copiii să mimeze emoţia respectivă, ţinând oglinda în mână. Dacă este nevoie, puteţi să 

mimaţi dumneavoastră emoţia pentru a oferi un exemplu. 

Repetaţi scenariul pentru fiecare emoţie menţionată. 

Dezvoltăm această competenţă deoarece: 

- exprimarea şi recunoaşterea corectă a emoţiilor reprezintă fundamentul pentru achiziţionarea 

abilităţilor de reglare emoţională; 

- dezvoltând această abilitate copiii vor învăţa să interacţioneze eficient cu ceilalţi copii sau cu adulţii; 

- concordanţa dintre emoţia trăită şi emoţia exprimată permite transmiterea adecvată a mesajelor cu 

conţinut emoţional. 

 

♥ Povestea Broscuţei Ţestoase 

Competenţa generală: competenţe emoţionale 

Competenţa specifică: reglarea emoţională, recunoaşterea emoţiilor 

Obiective:    Să caracterizeze  personajul Broscuţei Ţestoase 

                     Să eticheteze corect recţiile emoţionale ale personajelor 

                     Să diferenţieze reacţiile emoţionale adecvate şi cele inadecvate 

Durata:10-15 minute 

Materiale: fişa de desen, povestea, fişa cu etapele tehnicii,,broscuţei ţestoase”, creioane colorate 

Procedura de lucru: 

Etapa I 

Împărţiţi copiilor fişele şi creioanele colorate. 

Prezentaţi copiilor fişa cu Broscuţa Ţestoasă şi discutaţi despre modul în care aceasta se ascunde în 

carapace pentru a se apăra.(,,Cine ştie ce animal este acesta?”, ,,Unde aţi mai văzut astfel de 

animale?”, etc.).Cereţi copiilor să coloreze broscuţa. 

Etapa II 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

140 
 

Citiţi copiilor povestea Broscuţei Ţestoase. 

Pe parcursul poveştii identificaţi împreună cu copiii reacţiile emoţionale ale personajelor. (Cum s-a 

simţit...atunci când...?”) 

Cereţi copiilor să vă spună care a fost personajul care a reacţionat în mod adecvat. 

(,,Cine credeţi că s-a comportat bine ?”) 

Încurajaţi copiii să propună şi alte alternative de comportament adecvat, în afara celor propuse în 

poveste. 

La final exersaţi împreună cu copiii tehnica ,,broscuţei ţestoase”. 

Dezvoltăm această competenţă deoarece: 

- permite identificarea unor reacţii emoţionale alternative, care vor facilita achiziţionarea strategiilor 

de reglare emoţională; 

- ajută copiii să înveţe să stabilească şi să menţină relaţii de prietenie cu ceilalţi copii. 
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Profesor: Vaipan Raluca 

Liceul ,,Ştefan D. Luchian” Ştefăneşti, Botoşani 

Domeniu de activitate: Educaţie Fizică şi Sport 

Nivel: Liceal 

Secţiunea: Studii de specialitate 

 

Optimizare relațiilor interpersonale în cadrul activităților sportive extracurriculare, la 

nivel liceal. 

Activităţile extracurriculare generează capital social, uman şi constituie un mediu formator mai 

atractiv în afara contextului academic (Feldman  şi  Matjasko,  2005).  Adolescenţii  îşi  formează 

identitatea prin dezvoltarea de abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin auto-asocierea cu alţii (Eccles 

şi Barber 1999, Youniss et al 2002). 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri sportive, 

contribuie la formarea personalităţii şi a relaţiilor interpersonale.  

Atunci când vorbim despre „activităţi extracurriculare” ne referim la un tip de activități, 

complementare demersului didactic prevăzut de Planurile cadru și Curriculumul national. 

Ca profesor acord o atenţie deosebită activităţilor extracurriculare deoarece reprezintă o 

modalitate prin care elevilor li se pot dezvolta anumite abilități, unele competențe, într-un mod mai puțin 

rigid, prin folosirea unor strategii moderne, a unor abordări pozitive care le stârnesc creativitatea și 

interesul pentru un anumit domeniu. 

Aceste activităţi sunt organizate și desfășurate în instituţiile de învăţământ sau în alte spaţii, în 

colaborare cu diverse organizaţii, având scop educaţional, o programă suplimentară, mai puţin riguroasă 

decât cele formale și desfășurate în afara incidenţei programelor școlare. 

Implementarea activităţilor extracurriculare impune particularizarea activităţilor iniţiate la tipul 

și specificul activităţii avute în vedere și a colectivului de elevi vizat si au ca scop să evidentieze calitatile 

de relationare, psihice si motice. 

Activitatea desfăşurată ca profesor de educaţie fizică şi sport mi-a oferit posibilitatea observării 

şi analizării mai multor echipe reprezentative, de-a lungul timpului. În urma discuţiilor avute cu colegii, 

precum şi cu partenerii de întrecere, mi-am format o viziune asupra modului în care trebuie să arate o 

echipă câştigătoare. Este evident că în cadrul unei echipe un rol esenţial îl au relaţiile, relaţii stabilite 

între componenţii echipei pe parcursul întregii activităţi desfăşurate. 

În momentul în care condiţiile materiale de la unitatea în care lucrez mi-au permis acest lucru, 

mi-am propus să construiesc o echipă „câştigătoare”, o echipă care să se facă remarcată  la nivel 

judeţean. 

Mi-am propus studierea posibilităţii omogenizării pregătirii membrilor unei echipe 

reprezentative şcolare de pentatlon masculin la nivel liceal pentru a exprima modul în care un grup de 

elevi, ai aceluiaşi liceu poate deveni un grup eficient. 
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Din punct de vedere sportiv mi-am propus să evidenţiez că prin activităţile extracurriculare 

reuşesc să găsesc cele mai bune mijloace prin care să consolidez grupul şi am dorit să scot în evidenţă 

modul în care un grup coeziv poate obţine un loc pe podium, modul în care o echipă construită corect 

poate obţine rezultate. Un element semnificativ ce poate evidenţia coeziunea grupului şi omogenitatea 

pregătirii îl reprezintă plăcerea de a participa la astfel de activitati. Elevii din echipa reprezentativă 

participă de plăcere şi simt bucuria că sunt membrii unei echipe puternice, pentru că sunt trataţi la fel, 

pentru că stăpânesc aceleaşi mijloace şi, nu în ultimul rând, pentru că sunt prieteni. 

Ţinând seama de faptul că pregătirea echipei reprezentative constituie o sarcină destul de grea, 

de mare răspundere şi că rezultatele şi comportarea echipei reprezentative trebuie să oglindească 

competenţele şi efortul depus al profesorului, am optat să cercetez dacă o echipă cu un nivel ridicat de 

coeziune  poate conduce la obţinerea de rezultate favorabile în astfel de concursuri. 

Cercetarea a presupus analiza posibilităţii de omogenizare a echipei în scopul conturării unui 

grup unitar care să acţioneze eficient, respectând sarcinile şi indicaţiile primite de-a lungul 

antrenamentelor, având ca efect rezultate pozitive în competiţii. 

Pentru ca o echipă să aibă rezultate trebuie îndeplinite o multitudine de condiţii. În cadrul 

construcţiei unei echipe reprezentative de pentatlon la nivel liceal, „managerul de proiect” este 

profesorul de educaţie fizică, profesor ce încearcă să analizeze constructiv resursele de care dispune şi 

să obţină performanţe. 

Ipotezele cercetării sunt legate de intercondiţionarea dintre relaţionarea constructivă a 

membrilor unei echipe reprezentative de pentatlon în cadrul pregătirii, obţinerea unor indici calitativi 

apropiaţi valoric şi reuşita în cadrul competiţiilor şcolare prevăzute în calendarul Olimpiadei Naţionale 

a Sportului Şcolar. 

Mi-am propus ca ipoteză a cercetării, să demonstrez că nivelul perfomanţei obţinută de echipă 

este influenţată de un nivel de pregătire echilibrat din punct de vedere al calităţilor motrice, de pregătirea 

fizică, tactică şi tehnică şi de nivelul coeziunii de grup. 

În desfăşurarea studiului am folosit următoarele metode de cercetare: 

• Metoda documentării, metoda observaţiei, metoda experimentului, metoda 

conversaţiei, metoda studiului de caz, metoda statistico-matematică, metoda anchetei.  

Experimentul  a început pe 05.03.2018, s-a desfăşurat pe parcursul semestrului al II-lea 2017-

2018 și pe parcursul ambelor semestre ale anului școlar  2018-2019, şi s-a încheiat pe 15.04.2019, 

conform planului de pregătire prezentat în paginile ce urmează. 

Grupa supusă cercetării a fost alcătuită din 5 elevi  (băieţi) de la Liceul ,,Stefan D. Luchian” 

Stefanesti, Botoşani, cu preponderenţă din clasele a XI-a şi a XII-a. O parte din elevii convocaţi la echipa 

reprezentativa s-au evidențiat încă din şcoala generală. Ceilalţi au fost convocaţi ca urmare a taliei şi a 

motricităţii generale destul de bune, fapt ce i-a ajutat să înveţe relativ uşor elementele principale ale 

celor 5 probe 
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Pe parcursul cercetării am efectuat 1 antrenament pe săptămână, fiecare antrenament având o 

durată de 50 de minute. 

O parte dintre elevi, având aptitudini, au participat la mai multe activităti din cadrul 

concursurilor ONSS.  Echipa reprezentativă a participat la etapele județene din cadrul Olimpiadei 

Naţionale a Sportului Şcolar (2017-2018 / 2018-2019), precum şi la mai multe întâlniri amicale 

desfăşurate pe parcursul anului la Liceul ,,Demostene Botez” Trusești. 

              Cele 2 testări (iniţială şi finală) au fost efectuate la data de 05.03.2018 - testarea iniţială şi pe 

15.04.2019 - testarea finală. 

Pregătirea  elevilor s-a desfăşurat în baza sportivă  a Liceului ,,Stefan D. Luchian” Stefaneşti, 

Botoşani, pe un teren cu dimensiunile 40 / 20 metri, dotat cu o groapă cu nisip utilizată la săriturile în 

lungime, cerc cu diametru de 2,135 m utilizat la aruncarea greutăţii (7,26 kg la băieţi si 4 kg la fete) şi 

teren amenajat în comunitate pentru diverse activităţi sportive cu dimensiunea de 7500 m pătrați pe care 

am efectuat pregătirea fizică la aruncarea mingii de oină, alergare pe distanţa de 60 m, alergare pe 

distanţa de  800 m atât timp cât condiţiile meteorologice au fost favorabile. 

Cele două testări (iniţială şi finală) s-au desfăşurat în condiţii identice, folosind aceleaşi 

materiale, atât la testarea iniţială, cât şi la testarea finală. Au fost vizate calităţile motrice, deprinderile 

motrice de bază specifice probelor de pentatlon.  

Etapele de studiu: 

Testarea inițiala (05.03.2018), variabila independenta, sociograma atracţiilor şi a respingerilor 

sociograma individuală, matricea sociometrică, testare finala (15.04.2019) 

Practica a demonstrat necesitatea stringentă a elaborării unei programe pentru activitățile 

extracurriculare cu specific sportiv, o programă diversificată care să contribuie la formarea personalității 

elevilor, acest lucru  necesitând  o viziune mai amplă  în domeniul educațional.  

Cunoaşterea colectivului de elevi este o necesitate obiectivă a profesorului oricărei echipe, 

aceasta realizându-se şi prin cunoaşterea amănunţită a particularităţilor fiecărui elev, ajutând la creşterea 

omogenităţii acesteia. 

Chiar dacă perioada de desfăşurare a experimentului a fost relativ mică, în urma desfăşurării 

cercetării, în urma analizei, prelucrării şi interpretării rezultatelor obţinute la cele doua testări se pot 

desprinde mai multe concluzii:  

În urma utilizării unor mijloace specifice am reuşit să realizez o uniformizare calitativă a 

elevilor, în ceea ce priveşte performanţele lor sportive, aspect ce scoate în evidenţă o pregătire omogenă 

a grupului. Faptul că echipa se încadrează în categoria grupurilor cu omogenitate mare este dată de 

valorile coeficientului de variabilitate calculate pentru probele de control prezentate 

Nivelul gradului de coeziune a echipei a fost demonstrat prin interpretarea parametrilor statistici 

analizaţi pe parcursul cercetării, unde indicile de coeziune calculat prin intermediul datelor obţinute din 

matricea sociometrică ne  indică o valoare de 2,6 ceea ce integrează echipa în categoria grupurilor cu o 

coeziune maximă. 
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A reieşit eficienţa mijloacelor folosite. Între testarea iniţială şi cea finală există diferenţe, iar 

aceste diferenţe reflectă progresul efectiv al elevilor, ca urmare a implementării mijloacelor 

experimentale.  

         Extrem dea important este faptul că ceea ce am planificat si lucrat în cadrul orelor de pregătire 

suplimentare s-a transpus şi în rezultatul echipei. 

               

                   05.03.2018                                                                    15.04.2019 

S-a demonstrat ipoteza conform căreia nivelul performanţelor sportive este influenţat pozitiv de 

o pregătire omogenă şi de nivelul coeziunii de grup, precum şi cea care spune că nivelul de coeziune 

bazat pe realizarea sarcinilor este influenţat de calitatea relaţiilor interpersonale ale membrilor echipei. 
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Rolul proiectelor și parteneriatelor educaționale școlare în socializarea și 

valorizarea elevilor 

 PIP. Necula Nicoleta 

Scoala Gimnaziala ,,Mihai Viteazul ” 

 

În contextul societății contemporane caracterizate prin criza de timp și prin explozia 

informațională și tehnică, computerul și, implicit, internetul,  au devenit fenomene globale a căror 

înțelegere încă ne depășește. Apreciem, desigur, efectele pozitive, conectivitatea, rapiditatea găsirii 

răspunsurilor, dar mai greu ne dăm seama de potențialul lor nociv. Copiii și adolescenții pot deveni 

foarte ușor prizonierii unui dialog virtual, joc sau aplicație, devin dependenți de net, renunță la a mai 

socializa în mod direct, la jocuri sportive, se însingurează, iar dezvoltarea personalității lor va avea 

serios de suferit. În plus, se deschid porți de vulnerabilitate fără precedent, de care adulții nu au știut 

niciodată și nu le percep prea ușor pentru că nu au crescut cu așa ceva. Iată de ce, din ce în ce mai 

mult, se afirmă că școala și specialiștii săi au un rol esenţial în formarea și pregătirea tinerilor pentru 

viaţă. 

O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e 

răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o 

astfel de şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi 

planifice şi să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea 

trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze 

periodic rezultatele. 

Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente 

la noutate şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care învaţă sunt flexibile, adaptabile, 

inovatoare şi responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a 

ieşi din propriul sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care 

organizaţia ajunge să le considere imuabile. 

Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, 

memorizare, repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, 

socială, pe experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele 

învățate și în viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie 

puși în situații în care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât 

mai atractiv. 

Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 

perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 

experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, 

pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o 

necesitate a activităţii didactice. 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe 

expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru 

educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de 

parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de 

parteneriat şi altele. 
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Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura 

de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai 

multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009) 

Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: 

explorare – evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – 

consolidare – acţionare – implementare – evaluare. 

Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, 

coordonare, cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al 

comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, cel al parteneriatului.       Astfel, parteneriatul 

reprezintă o formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt 

formele intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea reprezintă 

punctul de plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părţi. 

Condițiile realizării unui parteneriat reuşit implică: 

• identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii; 

• găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 

• organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 

• identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la 

maxim; 

• combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica diferitelor 

sarcini; 

• utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 

Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu 

atât asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra 

construirii şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt 

apreciate de către copii şi factorii educaţionali în măsura în care: 

• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

• valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

• organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 

• formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ; 

• au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei 

pe care o face şcoala. Acestea sunt: 

– împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală poate fi aplicat în cadrul 

unei acţiuni concrete; 

– acţiunile dezvoltă la elevi empatia, responsabilitatea faţă de semenii lor; 

– se creează legături la nivelul comunităţii; 

– se stimulează gândirea critică; 

– se educă percepţia multiculturalităţii; 

– se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi 

comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat 

are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, 

oferă un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat 
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educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, 

comunitate. 

Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care 

asigură o implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea 

relaţiilor dintre părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare 

a tuturor factorilor educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de 

comunicare, relaţionare, cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional 

şcoală-familie-comunitate. 

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, 

mediul extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste 

medii educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a 

copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

Școala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea 

deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de 

oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 

succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și 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 considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o 

problemă de natura relaţiilor publice. 

Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, 

experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, 

socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe 

personale. 

În concluzie, în societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor 

constructive, în crearea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului 

incluziv. 
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             IMPORTANŢA CELOR ŞAPTE ANI DE-ACASĂ 

 

 

                                 Prof.inv.prescolar. Mucalau Bianca Madalina 

                                  Scoala Gimnaziala Petros/ Gradinita P.P Baru 

 
 

 Este necesar ca orice copil să beneficieze de o educaţie sănătoasă şi frumoasă în sânul 

propriei familii, locul unde aceştia se nasc şi unde iau contact cu lumea înconjurătoare, unde se 

simt în siguranţă şi desluşesc tainele acestei minunate lumi.  

 Sunt părinte de trei ani şi cadru didactic de şaisprezece şi pot spune cu certitudine că 

familia îşi pune uneori accentul definitiv asupra comportamentului micului elev. Spun acest 

lucru, deoarece observ că acei copii născuţi în familii dezorganizate, sărace şi needucate pleacă 

din start cu un deficit din acest punct de vedere, se integrează mai greu, participă la activităţi 

cu sfială, nu ştiu dacă au voie şi când să intervină, ca de altfel nu sunt siguri pe ei, deoarece 

observă singuri diferenţele dintre ei şi ceilalţi. Aceştia au nevoie de mai multă atenţie din partea 

cadrului didactic şi de foarte multe ori nouă ne revine sarcina de a-i canaliza pe drumul cel 

drept, cu răbdare arătându-le cum să se comporte şi ce să spună şi să facă în diferite situaţii.  

 Familia are un rol important în educarea copilului, deoarece aici el învaţă să vorbească, 

cum şi ce să vorbească, cum să salute, să ceară iertare, să mulţumească, mama şi tata fiind reale 

exemple pentru aceştia. După cum ştim copilul copiază comportamentul celor apropiaţi, el nu 

ştie ce este bine şi ce este rău, tocmai de aceea ar trebui să facem ceea ce cerem de la ei, pentru 

că altfel intervine întrebarea firească: „EU DE CE?” dacă mama şi tata nu fac aşa. Este bine ca 

micuţul să fie obişnuit cu diferite persoane pentru a nu se izola şi a fi dependent doar de mama 

şi tata. Personal am considerat că micuţul meu este bine să meargă la grădiniţă zilnic de la 3 

ani, loc unde poate socializa cu micuţii de vărsta lui, unde învaţă organizat şi schimbă atmosfera 

luând contact şi cu alte persoane. 

 Cei şapte ani de-acasă consider că sunt cei mai importanţi, educaţia timpurie lasându-şi 

amprenta asupra comportamentului copilului, chiar şi religia, obiceiurile familiei, nivelul de 

educaţie al părinţilor, limbajul folosit în interiorul acesteia, uneori fiind imposibil de corectat 

în ceea ce priveşte acordul gramatical deficitar, anumite cuvinte şi multe altele.  

 Cei şapte ani de-acasă însemnă credinţă în Dumnezeu, înseamnă să învăţăm să 

socializăm, să ne ajutăm semenii la nevoie, să cooperăm, să fim oameni drepţi şi pe care să te 

poţi baza în societate. Este necesar ca religia şi credinţa fiecăruia să fie bine cunoscută şi 

definită, pentru că numai prin credinţă putem fi mai corecţi, mai buni , mai atenţi cu cei din jur. 

Perioada grea pe care părinţii o traversează, fără locuri de muncă, fără siguranţa zilei de mâine, 

unii plecaţi în străinătate, fac din copii adevărate victime ale societăţii în care trăim, spulberând 

vise şi speranţe atât ale lor cât şi ale părinţilor. Stabilitatea familiei, echilibrul şi buna înţelegere 

crează copiilor modele pozitive de urmat, întrucât fiecare dintre noi reprezentăm modele pentru 

copiii noştri. Astfel că părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în primii 7 ani de viață, 

când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei o dată cu 

integrarea în societate, acolo unde își vor asuma alte obiceiuri noi. Este important, așadar, să le 

transmitem micuților învățămintele pe care le considerăm noi necesare și care îl vor ajuta să fie 

un om respectuos și demn de respect la rândul său.  

 Cei şapte ani de viaţă ţin de respect şi comportament corect în relaţia cu ceilalţi. 

Respectul faţă de părinţi, de bunici, de cei apropiaţi se transmite mai departe către profesori, 

prieteni şi colegi deopotrivă. 
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    Această expresie ,,Cei şapte ani de acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 

comportamente, atitudini, acumulate în primii ani de viaţă. Această perioadă de timp este 

considerată ,,culmea achiziţilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare 

psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare , de informaţii, de memorare 

şi de insuşire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj.  

În concluzie, precizez importanța celor șapte ani de acasă prin faptul că aceștia sunt 

punctul de plecare în educarea corectă a copilului și „cartea de vizită” care îl va însoți pentru 

tot restul vieții. 
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Proiectele educaționale 

-familiarizarea cu noțiunea și importanța lor în educația viitorilor adulți 

 

Prof. înv. preșc. Drăgan Maria-Adelina 

 

 

 Proiectul educaţional – note definitorii  

În sens larg, termenul de proiect desemnează instrumentul prin care se întreprinde o activitate 

cu caracter ameliorativ, care materializează demersul anticipativ la nivelul unui sistem sau proces şi care 

angrenează, în vederea atingerii obiectivelor prestabilite, un ansamblu de strategii, resurse (umane, 

materiale, financiare, temporale), modalităţi, tehnici şi proceduri de implementare, monitorizare şi 

evaluare.  

Elementele definitorii ale proiectului, relevate în studiile indicative, sunt ( Alecu, 2007, pp.118-

119): 

- proiectul este o întreprindere unicat, cu o iniţiere şi finalizare clară, desfăşurată în vederea 

realizării unor obiective bine conturate, cu raportarea la o serie de parametri de costuri, termene, calitate; 

- proiectul este constituit dintr-un sistem de resurse delimitate (umane, materiale, financiare, 

procedurale), astfel angrenate şi gestionate de un pol unic de responsabilitate, încât să se producă 

schimbările dezirabile; 

- toate categoriile de proiecte au un ciclu de viaţă asemănător, constituit din faze, etape şi 

operaţii de elaborare, implementare şi evaluare; 

- proiectele se deosebesc de nonproiecte prin unicitate şi implementarea unor schimbări. 

Analizele termenului de proiect educaţional relevă diverse conotaţii ale termenului, a căror 

clarificare este necesară pentru înţelegerea sensului managerial al proiectului educaţional. În procesul 

educaţional, sensul de bază al termenului de proiect este cel didactic, dar şi acest caz desemnează realităţi 

pedagogice diferite: 

- metodă de învăţare, bazată pe principiul “learning by doing“; 

- instrumentul curricular, elaborat de profesor, care concretizează demersul anticipativ al 

procesului instructiveducativ la nivelul unei unităţi de învăţare sau unităţi de conţinut, fiind un 

intermediar între anticiparea mintală şi materializarea faptică a situaţiilor de instruire; 

- metodă alternativă de evaluare, care constă în elaborarea de către elevi a unei lucrări aplicative 

de cercetare în care este prefigurat demersul investigativ, de la faza pregătitoare până la cea de finalizare, 

de valorificare a rezultatelor; 

În cadrul unei lucrări metodice în domeniul proiectelor educaţionale, Venera Cojocaru şi Liliana 

Sacară (2005, p.7), sintetizând şi interpretând studiile indicative din literatura de specialitate, relevă 

conotaţiile pedagogice actuale ale termenului de proiect educaţional, de la cea de modalitate de 
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organizare a activităţii de învăţare la cea mai cuprinzătoare ipostază – formă de interacţiune 

educativă/managerială:  

- investigaţie amănunţită realizată de către elevi, focalizată pe o temă generală, subiect de interes 

pentru copii, pe care îl vor dezvolta; 

- acţiune de cunoaştere de natură practică, având caracter de învăţare prin descoperire, dintr-o 

dublă perspectivă: efort deliberat de cercetare realizat de către copii, abordând subiectul în mod amplu 

şi o investigare extinsă a unui subiect din sfera idealului sau practicului către care copilul îşi canalizează 

toată atenţia şi energia;  

- instrument de sprijinire a dezvoltării comportamentului elevilor de la experienţa instinctivă la 

cea reflexivă;  

- modalitate de învăţare şi dezvoltare colaborativă, care abordează educabilii ca participanţi 

activi la propria formare;  

- un ansamblu de activităţi corelate, organizate, ancorate în scopuri şi obiective bine delimitate, 

cu strategii şi resurse specifice, ceea ce evidenţiază caracterul de instrument al schimbării, dezvoltării 

instituţiei şcolare în plan structural şi funcţional – sensul managerial al termenului de proiect 

educaţional.  

Sensul managerial al proiectului educaţional este unul mult mai cuprinzător decât cel al 

proiectului didactic, referindu-se atât la activitatea echipei manageriale a şcolii, cât şi la cea a 

profesorilor înşişi (ca manageri ai clasei de elevi, dar şi „co-manageri“ ai instituţiei şcolare, membri ai 

echipelor de proiect în cadrul unităţii şcolare). 

 Proiectul educaţional este unul din cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, un concept  şi 

o atitudine în câmpul educaţiei şi tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular 

flexibilă şi deschisă a problemelor educative-nevoia cunoaşterii,respectării şi valorizării diversităţii. 

 ,,Proiectul educaţional este forma de comunicare , cooperare şi colaborare în sprijinul copilului 

la nivelul procesului educaţional.El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative 

între factorii educaţionali. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de proiecte este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 

succes la şcoala şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se 

consideră unii pe alţii parteneri in educaţie, se creează in jurul elevilor o comunitate de suport care 

începe să funcţioneze.  

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la 

creşterea calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al 

educaţiei pe care o face şcoala.  

 

Personal am derulat și derulez proiecte și parteneriate educaționale în care sunt implicați și alți 

factori educativi, creând astfel un mediu bazat pe valori morale pozitive în care fiecare copil să poată 

deveni un model pentru societate.  
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An de an proiectele educaționale sunt mai numeroase și mai complexe,tot mai atractive și 

implică tot mai mulți copii, cadre didactice, în același timp și foarte mulți parteneri care sunt de un real 

sprijin în realizarea obiectivelor propuse.  

Întregul complex al activităților extrașcolare organizate în școală sau în afara școlii, sub atenta 

și priceputa îndrumare a profesorilor aduc o importantă contribuție la formarea și educarea copiilor, în 

modelarea sufletelor acestora, are profunde implicații în viața spirituală și educativă a comunității. 

Activitățile realizate prin proiecte dau posibilitatea copilului să se manifeste, să se bucure, să 

acumuleze cunoștințe, să fie creativi, să-și pună în valoare talentul și să-l facă cunoscut celor din jur. 

Tematica diversificată a proiectelor este un mijloc de a antrena cât mai mulți copii într-o 

activitate plăcută prin diferite forme de organizare care vizează obiectivele unei dimensiuni ale 

educației.  

Actul educațional are o eficiență sporită dacă este implicată și familia, cu condiția de a se stabili 

un cod unitar de cerințe. În urma colaborărilor constante cu părinții, aceștia au posibilitatea de a-și 

cunoaște mai bine copiii și modul acestora de manifestare în cadrul grupului, își însușesc procedee 

educative adecvate pe care le folosesc în educația coăilului. ca efecte majore pe care le propun ca 

strategia și proiectele educative să le producă, se pot menționa; 

● creșterea calității actului educațional și a rezultatelor învățării; 

● stimularea interesului copiilor și a cadrelor didactice de a se implica în proiecte și 

programe educative curriculare, extrașcolare și extracurriculare la nivelul fiecărei 

unități de învățământ.  

● stimularea și multiplicarea inițiativelor tinerilor în dezvoltarea vieții comunității 

școlare/comunității. 

● asigurarea șanselor egale de dezvoltare socială 

● ridicarea calității resursei umane din sistemul educațional. 

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional 

elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-

formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine 

şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin 

comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând realităţile 

vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme 

de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator 

devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă. 
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   ,,VALORIFICAREA EXPERIENȚEI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR  EDUCTIONALE -

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ” 

         Prof. ȋnv. preşcolar, SAVA-RADUCA IONELA Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.13,                         

localitatea Focșani, judeţul Vrancea  

Preşcolaritatea, este cea mai importanta perioada a vieţii în care se pot forma copiilor abilităţi 

importante, de bază, pentru: educaţie civică, istorie, cultură europeană, muzică, sport, limbi moderne, 

dar şi capacităţi de gândire şi comunicare necesare învăţării şcolare de mai târziu. Procesul formativ – 

educativ pe care îl desfăşoară în activitatea cu preşcolarii permite fiecărei educatoare să-şi valorifice 

propria experienţă didactică, originalitatea şi creativitatea prin realizarea activităţilor cu caracter 

integrat şi cu o abordare complexă a conţinuturilor. ,,Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci 

să faci ceva din el după ce l-ai găsit.” James Russell Lowell ,,Creativitatea este un proces de învăţare 

aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi aceeaşi persoană.” Arthur Koestler ,,Imaginaţia este 

primul pas în procesul creativ.” Herbert Harris Creativitatea este o formă superioară a activităţii 

umane, fiind un fenomen extrem de complex cu numeroase aspecte, faţade sau dimensiuni. Pornind de 

la principiile de disciplină inteligentă: „ Toți elevii sunt diferiți". "Toți elevii urmează aceeași secvență 

în dezvoltarea să, dar fiecare într- un ritm diferit. “Elevii sunt în mod natural curioși și dornici de a 

explora mediul lor.“: “Elevii stiu să învețe unii de la alții"Învățarea este posibila atunci când ai interes 

și când poți participa activ.“ "Utilizarea mai multor modalități senzoriale facilitează învățarea.“ și nu 

în ultimul rand acela că "Jocul este unul dintre cele mai bune moduri de a învață." Predarea integrată a 

conţinuturilor se manifestă atât la nivelul proiectării globale, cât şi în proiectarea activităţilor 

zilnice.Procesul formativ–educativ pe care îl desfăşoară în activitatea cu preşcolarii permite fiecărei 

educatoare să-şi valorifice propria experienţă didactică, originalitatea şi creativitatea prin realizarea 

activităţilor cu caracter integrat. Experienţele de învăţare la care copilul participă pot fi comune tuturor 

copiilor din grupă sau pot fi diferenţiate, în funcţie de gradul de interes manifestat de aceştia, de 

particularităţile individuale ale fiecărui copil. Astfel, activităţile integrate se pot organiza prin 

alternarea tuturor formelor de învăţare, individual, în perechi, în microgrup sau cu întreaga grupă. Prin 

intermediul jocului,considerat element dominant al vârstei preşcolare, copilul poate dobândi noi 

cunoştinţe, îşi formează anumite priceperi şi deprinderi, dar are şi ocazia să aplice în situaţii concrete 

cunoştinţele învăţate, să interrelaţioneze cu colegii, să-şi formeze şi dezvolte abilităţi socio-afective, 

prin asumarea responsabilităţii şi rolurilor diferite în cadrul microgrupului din care face parte. 

Activităţile realizate în manieră integată oferă copiilor posibilitatea de a se exprima liber, de a fi 

plasaţi în mijlocul acţiunii, de a realiza diverse construcţii în plan mental, de a investiga, de a crea, de 

a transpune în practică cele învăţate, de a găși mijloace pentru o finalitate reală, astfel că viitorul elev 

de mai târziu se vă deprinde încă de timpuriu cu strategia cercetării, îşi vă însuşi metodele de muncă 

ştiinţifice, vă învăţa să creeze situaţii problemă, vă emite ipoteze asupra cauzelor şi relaţiilor în curs de 

investigaţie, vă face prognosticuri asupra rezultatelor posibile, vă formula idei şi vă exprima puncte de 
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vedere diferite. Aceste activităţi lasă mai multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentrupreşcolari, 

cât şi pentru educatoare, care poate să-şi construiască un program zilnic în funcţie de temele propuse 

de programă, de perioada de semestru, de particularităţile colectivului de copii. Metodele utilizate ȋn 

grădiniţă sunt atât clasice cât şi moderne. Doar măiestria educatoarei poate transforma orice metodă 

folosită ȋntr-un moment deosebit, ȋncărcat emoţional, ȋn aşa fel ȋncât să-l determine pe copilul 

preşcolar să ȋşi folosească gândirea şi creativitatea pentru a descoperi informaţii şi lucruri noi. De 

exemplu o metodă activă folosită ȋn grădiniţă este jocul de rol, care solicită creativitate şi participare 

intensă, mobilizarea competenţelor şi a cunoştintelor anterioare şi, ȋn egală măsură, improvizaţie. Jocul 

de rol este o strategie prin care copiii preşcolari imită personaje din poveşti sau acţiuni, de exemplu: 

,,De-a bucătarii”, ,,De-a doctorul”, ,,La piaţă”, ,,Scufiţa Roşie”, ,,Capra cu trei iezi”. Simularea constă 

ȋn punerea ȋn scenă a unor situaţii similare celor din viaţa reală, copiii ȋşi păstrează atitudinile, valorile 

şi nu joacă un personaj, ci interpretează o situaţie. Un alt exemplu pentru a stimula creativitatea este 

povestea cu ȋnceput dat sau poveşti libere, după un şir de ilustraţii, o jucărie, o siluetă, după o machetă 

sau planşe. Cu ajutorul acestei metode antrenăm capacitatea de elaborare verbal- expresivă, a 

imaginaţiei, a inovaţiei, a creativităţii. Desenele libere antrenează creativitatea preşcolarului, folosind 

metode şi materiale diverse. Modelarea cu ajutorul lutului stimulează creativitatea preşcolarului, 

jocurile de tip puzzle, precum şi desenul liber. O altă metodă care stimulează creativitatea este Metoda 

Philips 6-6 În cadrul acestei metode, numărul de participanţi este de şase, iar durata discuţiilor este 

limitată la doar şase minute. Metoda Philips 6-6 este asemănătoare cu brainstorming-ul, respectiv 

tehnica 6-3-5, ȋnsă se deosebeşte de acesta prin faptul că discuţia este limitată la 6 minute. Obiectivele 

principale ale metodei sunt: - abordarea mai multor aspecte ale unei probleme, ȋntr-un timp limitat; - 

facilitarea comunicării şi exprimării ȋn grupe mari; - posibilitatea colectării deciziilor, care reprezintă 

diverse tendinţe conturate, ȋntr-un ansamblu, ȋntr-un interval foarte scurt; - favorizarea confruntării 

percepţiilor şi creativităţii individuale cu munca ȋn grup. Atunci când abordăm problema creativităţii 

preşcolarului şi chiar a talentelor manifestate precoce, ar fi greşit şi incomplet să ne referim doar la 

ceea ce este mai vizibil pentru toată lumea, adică la talentele artistice, cele sportive, sau cele tehnice. 

În concluzie toate activităţile desfăşurate de copii ȋn grădiniţă conduc spre stimularea şi educarea 

creativităţii lor, acest lucru nu ar fi posibil fără o bună pregătire a educatoarei. După A.Haven 

„oamenii ar fi mult mai creativi dacă li s-ar explica în ce constă , de fapt, noţiunea de creativitate”.  

Bibliografie: 

,, Activitatea integrată din Grădiniţă- Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar. 

Didactica Publishing House 2008” 

,, Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) 2008 Clegg Brian, Birch Pau”l,  

..Creativitatea, Editura Polirom, Iaşi, 2003 Psihologia copilului preşcolar, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1968” 
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Detalierea proiectului „Sărbătoarea Pascală” 
 

Prof. înv. primar.: Ciolan Laura 

Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”, Câmpulung, Argeş 

 

Educarea copiilor în spiritul calităţilor moral-creştine trebuie să înceapă de timpuriu, o 

datorie sfântă având-o atât părinţii cât şi profesorii, aceea de a forma copiilor un ritm de viaţă 

spirituală creştină şi anumite deprinderi morale şi civice, ce le vor fi de folos pe parcursul 

vieţii.”Baza educaţiei creştine o constituie formarea religioasă...iar religia are o puternică 

dimensiune moralizatoare. Ea este legea care stă în noi, este morala aplicată la cunoaşterea lui 

Dumnezeu. Dacă religia nu se uneşte cu moralitatea, ea nu rămâne decât un simplu mod de a 

solicita pronia cerească. Religia se împlineşte doar în acele inimi însufleţite de ideea datoriei 

morale”.    

 Ultima mare sărbătoare a creştinilor a fost aceea a Paştelui, sărbătoare sfântă ce 

semnifică Învierea Domnului Iisus Hristos. În apropierea sărbătorii se poate derula la grupele 

mari un proiect tematic intitulat „Sărbătoarea Pascală”. 

 Obiectivele urmărite la derularea proiectului: 

- cunoaşterea unor simboluri pascale; 

- însuşirea logică şi raţională a evenimentelor specifice Săptămânii Patimilor; 

- înţelegerea semnificaţiei vopsirii ouălor roşii; 

- realizarea de lucrări artistico- plastice proprii, utilizând tehnici de lucru variate; 

- mânuirea cu interes a materialelor folosite; 

- memorarea şi redarea corectă a poeziilor şi rugăciunilor învăţate; 

- respectarea regulilor de convieţuire socială, manifestând un comportament adecvat în 

relaţiile cu cei din jur. 

Colaborând frumos cu părinţii, aceştia pot ajuta la dotarea mediului educaţional aducând 

la grădiniţă diverse materiale: ouă, capace, lumânări, deşeuri textile , iar cadrul didactic poate 

îmbogăţi centrul tematic cu imagini de pe Internet, cărţi de poezii, cărţi de colorat, şi o planşă 

ilustrând Paştele, realizată din materiale refolosibile. 

Pe parcursul săptămânii, prin activităţile comune desfăşurate, se transmit copiilor 

cunoştinţe despre obiceiurile creştine specifice acestei sărbători religioase. 

Prin activitatea de cunoaştere a mediului desfăşurată la începutul săptămânii, se poate 

descoperi ceea ce ştiau deja copiii legat de tema propusă, şi ceea ce doreau să afle mai nou. 

Ce ştiau elevii: 

o despre sărbătorile ce se desfăşoară în anotimpul de primăvară; 

o cum se pregătesc oamenii pentru Paşte; 

o cine vine de Paşte la copiii buni, harnici şi cuminţi; 

o rugăciunile tradiţionale învăţate în familie. 
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Ce nu ştiau elevii: 

o care sunt obiceiurile legate de Paşte; 

o că Iisus a înviat a treia zi de la punerea în mormânt; 

o istoricul ouălor roşii; 

o legende, povestiri, cântece şi poezii legate de această sărbătoare. 

Ce doreau să afle: 

o ce reprezintă crucea; 

o ce reprezintă oul; 

o care este simbolul iepuraşului şi al mielului. 

Spre exemplu, la activitatea de comunicare în limba română, printr-o convorbire cu 

suport intuitiv descoperă lucruri interesante despre „Patimile, Minunile, Răstignirea şi Învierea 

lui Iisus”,  cum i-a vindecat pe cei bolnavi, cum le-a redat vederea celor orbi, cum i-a ridicat 

din pat pe cei paralizaţi. Se va explica copiilor că pentru toate aceste minuni, oamenii cei răi l-

au condamnat la moarte. Intuind imaginile expuse, află de chinurile suportate de Iisus: cununa 

de spini, crucea dusă în spate spre dealul Golgota, bătăile şi batjocura primită, răstignirea pe 

cruce, adăparea cu oţet... Le-am explicat copiilor că toate aceste lucruri s-au întâmplat într-o zi 

de vineri, şi de aceea vinerea mare este considerată ziua suferinţelor lui Iisus. 

Intuind o altă imagine, copiii află că atunci când Iisus a fost răstignit cerul s-a întunecat 

şi pământul s-a cutremurat. Atunci, Iisus epuizat de dureri, l-a rugat pe Tatăl său să-i ierte pe 

cei ce l-au răstignit, că nu ştiu ce fac, şi apoi a murit. O altă imagine ne arată mormântul lui 

Iisus săpat în piatră; preşcolarii află că după moartea sa, trupul a fost coborât de pe cruce, învelit 

într-o pânză albă numită giulgiu, şi apoi băgat în mormânt. După trei zile, un grup de femei care 

veneau să-i ungă trupul cu mir, au văzut că piatra de la uşa mormântului era răsturnată, iar în 

locul trupului lui Iisus era un înger alb care le-a vestit că el a înviat şi să răspândească vestea 

pretutindeni şi cât de repede. 

  Alte activităţi ce se pot derula pe parcursul sunt: 

- Educaţie muzicală: „ Hristos a înviat!”- audiţie muzicală; 

- Comunicare în limba română:  „A venit un iepuraş”; 

- Educaţie plastică: „ Încondeiem ouă de Paşte”- ornarea ouălor cu semne grafice; 

- Activitate practică: „Iepuraşul cu ouă roşii”- lipire, îmbinare, desen; 

- Matematică şi explorarea mediului:  „Ce a găsit iepuraşul?”- joc didactic; 

 Prin aceste activităţi reușim să trezim interesul copiilor spre orizontul cunoaşterii, să le 

clarificăm anumite lucruri pe care sunt dornici să le cunoască. 

Vor afla că: 

o sfânta cruce reprezintă simbolul crucificării, al credinţei; 
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o oul este semnul naşterii, al învierii, pentru că el conţine sămânţa din care apare 

viaţa, reprezentată de un puişor; nu numai roşul sângelui sugerează viaţa ci şi alte culori: 

verdele frunzelor, galbenul soarelui, albastrul cerului şi al apelor; 

o iepuraşul este simbolul rodniciei, pentru că el naşte cel mai mulţi pui. Acest 

semn al iepurelui este foarte vechi, fiind legat de muncile câmpului.Se spune că iepuraşul 

aducător de ouă roşii provine de pe meleaguri germane şi simbolizează fertilitatea. Germanii 

au dus cu ei simbolul pascal al iepuraşului şi în America; 

o mielul simbolizează victoria vieţii asupra morţii şi îl reprezintă pe Cel care 

trebuie sacrificat pentru propria mântuire. Mieii sunt membrii turmei lui Dumnezeu. De Paşte 

se sparg ouă roşii şi se taie miei, sugerând sacrificiul lui Iisus. Acesta însă este făcut pentru o 

cauză deosebită  ca oamenii să fie mai buni, mai generoşi, mai prietenoşi. 

Un rol important îl poate avea şi vizita la biserica din localitate în vinerea mare, unde 

copiii se închinaă frumos şi ascultă explicaţiile date de preot cu privire la Sfântul Aer (Epitaf).  

Pe ansamblu, toate activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect, conduc copiii spre 

explorarea şi descifrarea unor necunoscute. 

 Metodele tradiţionale, dar mai ales cele activ – participative, dau posibilitatea fiecărui 

copil să se manifeste, să-şi spună părerea, să descopere singur, să pună întrebări şi să găsească 

răspunsuri. 

 Cu ocazia derulării acestui proiect, sala de grupă trebuie schimbată: se pun noile 

ornamente, iepuraşi, colaje,desene, cununa de ouă, se realizează decorul pentru expoziţia care 

urmează.  

 Evaluarea finală se face prin realizarea unui album cu fotografii din timpul derulării 

proiectului, o expoziţie cu lucrări sub genericul „ Hristos a înviat!”, şi prin prezentarea unei 

şezători cu acelaşi titlu. 
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INOVAȚIE ŞI CREATIVITATE IN ACTIVITĂŢILE   FORMALE ŞI NONFORMALE 

Prof. Matreşu- Binjung Valentina- Mihaela 

Liceul Tehnologic „General David Praporgescu” 

Turnu Măgurele 

In literatura de specialitate diferența dintre educaţia nonformală şi educaţia formală este clar 

explicată de conţinut,  organizat pe arii de interes,  dar și de formele de realizare,  diverse ca durată,  

modalitate de organizare și/sau predare.  Mai mult decât atât, se reduce la minimum funcţiile de predare 

în avantajul învăţării (pe baza experiențelor raportate la viața reală, pe baza învățării prin descoperire 

etc.) 

Actul didactic implică atît inovaţia, cât şi creativitatea. Noi, cadrele didactice,  dar si elevii,  ne 

dorim să trăim mereu experienţe noi,  să facem totul altfel pentru a evita rutina şi pentru a alunga 

plictiseala din cadrul orelor de curs. Astfel,  chiar dacă desfășurăm activităţi formale,  ele trebuie să 

includă ceva nou pentru a capta atenţia copiilor şi pentru a-i determina să participle atât  la activităţi în 

cadrul orelor de curs,  cât şi in cadrul activităţilor nonformale.  

Orele de biologie sau  de geografie, de exemplu, pot fi  făcute(unele dintre ele) în gradina / 

curtea şcolii sau  în parcul din localitate, iar faptul că–i scoatem pe copii din mediul obişnuit poate să-i 

activeze şi să-i motiveze în acelaşi timp. Ce facem în schimb cu celelalte discipline? Cum îi putem 

motiva pe elevi  să înveţe? 

Mă voi opri , aşadar, la orele de limbă engleză (unde toată lumea pare să ştie din filme) şi voi 

prezenta mai multe tipuri de activităţi, formale sau nonformale, care au ca scop, desigur, îmbogăţirea 

cunoştintelor de vocabular, cultură şi de dezvoltare personală. “Limba engleză se învaţă de la televizor”, 

aşa spun elevii, numai că atunci cand trebuie să ne exprimăm  în scris sau oral, reuşim cu dificultate sau 

nu reuşim deloc. Pentru a însufleţi atmosfera la clasă şi pentru a reuşi să ne depăşim teama că nu citim 

bine sau că nu putem să ne exprimăm corect,  încercăm ca pe lângă textul scris, să introducem şi alte 

activităţi mai atractive : activități de pregătire a înţelegerii/receptării mesajului  audiat(exerciții de tip 

brainstorming, menite să asigure introducerea în temă sau diverse exerciţii  lexicale), vizionarea unei  

secvenţe de film urmărită  fără subtitrare pentru a vedea cât înţelegem din mesajul trasmis sau dacă 

recunoaştem anumite structure  gramaticale,  vizionarea unui film documentar pentru a afla mai multe 

despre un anumit personaj, despre o personalitate sau despre dispariţia pădurilor tropicale. 

Putem avea , de asemenea, exerciții de lectură “predictivă”, elevii fiind invitaţi să formuleze 

ipoteze în legatură cu un anume subiect. Se pot solicita reflecţii pe marginea imaginilor vizionate sau 

pot fi exploatate elementele non-verbale, elevii trebuind să  ghicească replica sau să producă un mesaj 

scris sau oral pornind de la secvenţa observată. 
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În concluzie, metodele non-formale utilizate în cadrul educaţiei formale, cu accent non-formal, 

sunt diverse, cu valori bine stabilite, având rolul de a dinamiza procesul de învăţare, cu un scop şi 

obiective clare; centrate pe cel care învaţă; centrate pe găsirea de soluţii apelând la o varietate de metode, 

având în vedere și existența unui echilibru între învăţarea individuală şi în grup;  timpul necesar pentru 

învăţare;  evaluarea progresul şi dificultăţile apărute;  autoevaluarea şi evaluarea de grup 
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APLICAREA PROIECTELOR EDUCAȚIONALE 

ȘI VALORIFICAREA LOR ÎN RÂNDUL ELEVILOR 

Prof. înv. primar MOISĂ ADRIANA – CLAUDIA 

Școala Gimnazială Nr.1 Pîncești,  județul Bacău 

 
În contextul societății contemporane caracterizate prin criza de timp și prin explozia 

informațională și tehnică, computerul și, implicit, internetul,  au devenit fenomene globale a căror 

înțelegere încă ne depășește. Apreciem, desigur, efectele pozitive, conectivitatea, rapiditatea găsirii 

răspunsurilor, dar mai greu ne dăm seama de potențialul lor nociv. Copiii și adolescenții pot deveni 

foarte ușor prizonierii unui dialog virtual, joc sau aplicație, devin dependenți de net, renunță la a mai 

socializa în mod direct, la jocuri sportive, se însingurează, iar dezvoltarea personalității lor va avea serios 

de suferit. În plus, se deschid porți de vulnerabilitate fără precedent, de care adulții nu au știut niciodată 

și nu le percep prea ușor pentru că nu au crescut cu așa ceva. Iată de ce, din ce în ce mai mult, se afirmă 

că școala și specialiștii săi au un rol esenţial în formarea și pregătirea tinerilor pentru viaţă. 

O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e 

răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o astfel 

de şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice 

şi să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să 

respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic 

rezultatele. 

Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente 

la noutate şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care învaţă sunt flexibile, adaptabile, 

inovatoare şi responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a ieşi 

din propriul sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care 

organizaţia ajunge să le considere imuabile. 

Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, 

memorizare, repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, 

socială, pe experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele 

învățate și în viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie puși 

în situații în care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât mai 

atractiv. 

Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 

perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 

experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, 
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pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o 

necesitate a activităţii didactice. 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe 

expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru 

educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de 

parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de 

parteneriat şi altele. 

Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura 

de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe 

părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009) 

 

Constantin Cucoş clasifică diferitele tipuri de parteneriat educaţional: 

• în funcţie de domeniul de colaborare: 

– parteneriate în vederea finanţării derulării unor proiecte; 

– parteneriate de realizarea a unor proiecte comune de dezvoltare instituţională; 

– parteneriate de dezvoltare a unor proiecte comune didactice; 

– parteneriate ce vizează contracte de cercetare; 

– parteneriate ce au ca scop activităţile de formare profesională; 

– parteneriate în vederea organizării de manifestări ştiinţifice şi publicarea produselor; 

– parteneriate de iniţiere, derulare, evaluare a unor programe internaţionale. 

• în funcţie de scopul şi obiectivele urmărite: 

– parteneriate de reprezentare: federaţii, uniuni, consilii, alianţe, coaliţii; 

– parteneriate operaţionale cu proiecte concrete ca motiv al asocierii. 

• în funcţie de durata de desfăşurare: 

– parteneriate pe termen scurt; 

– parteneriate pe termen mediu; 

– parteneriate pe termen lung. 

• în funcţie de forma de finanţare: 

– parteneriate cu finanţare integrală; 

– parteneriate cu finanţare parţială; 

– parteneriate fără finanţare; 

– parteneriate cu autofinanţare. 

• în funcţie de tipul de unitate: 

– unitate de învăţământ; agent economic; instituţii şi organisme guvernamentale centrale/locale; 

instituţii nonguvernamentale. (Cucoș, 2009) 
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Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: 

explorare – evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – 

consolidare – acţionare – implementare – evaluare. 

Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, 

coordonare, cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al 

comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, cel al parteneriatului.  Astfel, parteneriatul reprezintă 

o formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt formele 

intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea reprezintă punctul de 

plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părţi. 

Condițiile realizării unui parteneriat reuşit implică: 

• identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii; 

• găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 

• organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 

• identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la 

maxim; 

• combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica diferitelor 

sarcini; 

• utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 

Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu 

atât asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra 

construirii şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt 

apreciate de către copii şi factorii educaţionali în măsura în care: 

• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

• organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 

• formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ; 

• au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei 

pe care o face şcoala. Acestea sunt: 

– împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală poate fi aplicat în cadrul 

unei acţiuni concrete; 

– acţiunile dezvoltă la elevi empatia, responsabilitatea faţă de semenii lor; 

– se creează legături la nivelul comunităţii; 

– se stimulează gândirea critică; 

– se educă percepţia multiculturalităţii; 

– se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 
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Printre efectele majore pe care le produc proiectele educative, se pot menţiona: 

• creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării; 

• stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii; 

• creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor; 

• reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar; 

• creşterea ratei promovabilităţii şcolare; 

• asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală; 

• ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 

• formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii; 

• asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la 

potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează 

a se integra; 

• transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 

Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi 

comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat 

are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, 

oferă un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat 

educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, 

comunitate. 
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     PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN 

SĂ CREȘTEM PRIN LECTURĂ 

 

 Autori: Mihaela Răducea, Cârlan Angela  

Instituția: Liceul Tehnologic de Transporturi, Ploiești 

 

 Proiectul educațional Să creștem prin lectură, încadrat domeniului cultural-artistic, aflat la a treia 

ediție, vizează implicarea unui număr de 100 de elevi înscriși în cadrul Liceului Tehnologic de 

Transporturi  și a unui număr de 8 cadre didactice, 5 dintre ele aparținând acestei instituții, restul 

provenind din unități școlare cu profil similar din județul Prahova. 

 Situaţia referitoare la admiterea elevilor în clasa a IX-a demonstrează  nivelul de cunoştinţe 

extrem de scăzut al elevilor: la liceu media de admitere fiind sub 5 de cele mai multe ori. Elevii claselor 

a IX-a demonstrează slabe abilități de comunicare și lectură. Scopul proiectului vizează identificarea 

unor strategii care să determine o mai mare implicare a elevilor din ciclul liceal în actul lecturii. De 

asemenea, dorim să identificăm metode care să contribuie la eficientizarea activității de predare-

învățare, în cazul orelor de limba și literatura română din ciclul liceal. Utilizarea unor metode și tehnici 

variate de stimulare a lecturii acestea vor determina dezvoltarea interesului elevilor pentru lectură, 

îmbogățirea vocabularului activ al acestora, dezvoltarea exprimării orale și scrise, dezvoltarea 

imaginației, a creativității, a logicii și a gândirii critice.  

 De asemenea, situațiile concrete de viață decupate din lumea cărții vor stimula elevii să își 

exprime opiniile, sentimentele , viziunile. Aceste abilkități dobândite vor putea fi valorificate și în 

cadrula altor discipline și vor contribui la formarea personalității adolescenților. 

Beneficiarii direcţi sunt elevii claselor a IX-a liceu și școală profesională din liceele tehnologice, mai 

ales cei provenind din mediul rural sau din medii sociale defavorizate (elevi navetiști, elevi cu C.E.S., 

din familii monoparentale sau elevi care beneficiază de ajutoare sociale). 

 Beneficiarii indirecți sunt membrii familiilor din care provin acești elevi și comunitatea locală  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: îmbunătățirea capacității de utilizare corectă şi 

adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare, creșterea abilităților de lectură în rândul 

tinerilor, diseminarea rezultatelor proiectului în unitățile școlare, într-un interval de 6 luni. 

 Activitățile propuse în cadrul proiectului vizează educarea gustului elevilor pentru lectură, 

familiarizarea acestora cu textul literar și non-literar. Aceste activități sunt: 

-Activități de promovare a proiectului- popularizarea și promovarea proiectului pe site-urile școlilor, 

site-uri de specialitate, crearea unor pliante, flyere, articole în ziare și reviste locale, încheierea unor 

parteneriate educaționale. 

-,,Clubul de lectură”- întâlniri cu elevii pentru a lectura texte literare și non-literare. 

-,,Abilitățile de lectură- premiză a dezvoltării personale armonioase”- masă rotundă ce presupune 

punerea în discuție a impactului pe care îl are dezvoltarea abilităților de lectură în rândul tinerilor. 
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-,,Să pășim în lumea teatrului”- activitate desfășurată în colaborare cu teatrul Toma Caragiu și constând 

în vizionarea unor piese de teatru. 

-,,Seri tematice la muzeu” - activitate realizată de profesorii de limba și literatura română și elevi ai 

liceelor tehnologice în colaborare cu reprezentanți locali și reprezentanți ai muzeelor și caselor 

memoriale. 

 Activitatea principală, denumită ,,Clubul de lectură” , vizează stimularea interesului elevilor pentru 

lectură, formarea deprinderii de a citi/ a lectura un text literar şi transformarea orelor tradiţionale de 

predare a literaturii române în ore destinate jocului, creativității și participării active a elevilor la propria 

formare. 

Competenţa de receptare a unui mesaj scris stă la baza dobândirii de noi cunoștințe la toate 

disciplinele. Pentru a asimila informații, elevul trebuie mai întâi să citească, apoi să înțeleagă și în cele 

din urmă să interpreteze fragmentul, motiv pentru care lectura eficientă este cheia receptării. De 

asemenea, lectura este un procedeu prin care se stimulează creativitatea, gândirea autonomă și 

imaginația cititorilor. În urma lecturilor elevii vor realiza discuții și dezbateri, activitatea fiind o pregătire 

pentru viață, având în vedere că 90% din timp ne exprimăm verbal. 

 Activitatea se va desfășura în laboratorul Multimedia al Liceului Tehnologic de Transporturi pe 

parcursul a 4 ședințe. Coordonați de profesorii de limba și literatura română, elevii de clasa a IX-a vor 

citi și discuta fragmente de texte literare și non-ficționale din programa școlară în vigoare sau alese de 

profesori. Noutatea constă și  în abordarea unor texte non-ficționale care să pună elevii în contexte 

comunicaționale noi și să îi pregătească pentru situații de viață neașteptate, ajutându-i să se integreze 

mai ușor pe piața muncii. 

 Prin parcurgerea activităților din proiect se așteaptă ca elevii să dobândească abilități- cheie de 

lectură și înțelegere a textului pe care să le poată transpune în viața de zi cu zi. Astfel, elevii își vor 

îmbunătăți capacitatea de scriere și exprimare, vor fi mai conectați la realitățile sociale actuale. 

 În același timp, proiectul oferă un răspuns  frământărilor profesorului de Limbă şi literatură română 

aflat într-o continuă căutare de soluții care să-l ajute să depășească actuala criză a lecturii şi se dorește 

o contribuție la eficientizarea procesului de receptare a literaturii. 
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CONTRIBUȚIA PROIECTELOR EDUCAȚIONALE ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂȚII ELEVULUI 

-studiu de specialitate- 

PROF. ONIȘOR ANDREA 

LIC. TEOR. „SAMUIL MICU”,SĂRMAȘU 

 

Ne aflăm într-o perioadă în care învăţământul preuniversitar este marcat de schimbare în 

abordarea conţinuturilor şi a finalităţilor, în abordarea strategiilor de predare-învăţare şi a modalităţilor 

de evaluare. Toate elementele schimbării ţintesc depăşirea modelului de absolvent deţinător de 

cunoştinţe dar cu probleme de integrare socială şi în mod special pe piaţa muncii şi formarea unui 

absolvent deţinător de competenţe şi abilităţi practice şi de relaţionare care-l fac perfect adaptabil la 

regulile şi cerinţele societăţii. Schimbarea depinde de cadrele didactice, de capacitatea lor de a face faţă 

rigorilor tranziţiei profesionale , de asumare de noi roluri şi responsabilităţi în relaţiile şi raporturile cu 

elevii şi cu comunitatea. Un plan de manifestare a schimbării, cu largi perspective în practica pedagogiei 

interactive şi reflexive, îl reprezintă proiectul şcolar educaţional. 

Proiectul educațional constă într-un set de activităţi planificate, controlate care urmăresc 

realizarea unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit şi într-o perioadă de timp bine definită. 

Proiectul, după J. Dewey este o „ metodă care în mod fundamental, formativ conduce la educarea 

caracterului”. După W. H. Hilpatrick, este „o modalitate prin care se acumulează experienţă şi 

cunoaştere, rezolvând probleme practice în situaţii sociale”. Pentru domeniul educaţiei, literatura de 

specialitate propune câteva definiţii:- un set de intenţii generale privind orientarea dezvoltării 

individuale sau instituţionale; - intenţia de a întreprinde o acţiune cu caracter ameliorativ al cărui aspect 

esenţial îl constituie caracterul anticipativ; - o cale sigură de implicare responsabilă a elevilor în 

problematica societăţii. 

În procesul educaţional, sensul de bază al termenului de proiect este cel didactic, dar şi acest caz 

desemnează realităţi pedagogice diferite: - metodă de învăţare, bazată pe principiul “learning by doing“; 

- instrumentul curricular, elaborat de profesor, care concretizează demersul anticipativ al procesului 

instructiv-educativ la nivelul unei unităţi de învăţare sau unităţi de conţinut, fiind un intermediar între 

anticiparea mintală şi materializarea faptică a situaţiilor de instruire; - metodă alternativă de evaluare, 

care constă în elaborarea de către elevi a unei lucrări aplicative de cercetare în care este prefigurat 

demersul investigativ, de la faza pregătitoare până la cea de finalizare, de valorificare a rezultatelor. 

În ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să-si dezvolte stări afective 

pozitive, să manifeste interes, să-şi formeze atitudini, să-şi completeze aria de preocupare, pot fi propuse 

o serie de activităţi prin proiecte educaţionale desfăşurate la nivelul comunităţii locale, cât şi prin 

implicarea în proiecte pe plan naţional şi internaţional. Proiectele educaționale extracurriculare (şi chiar 
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extraşcolare) au de asemenea o importanţă tot mai mare, fiindcă şcoala trebuie să-i pregătească pe elevi 

pentru viaţă, nu numai pentru examene. 

 Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educaționale ne atrag atenţia nu atât 

asupra importanţei acestora, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le are asupra construirii şi modelării 

personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi 

de către factorii educaţionali în măsura în care îndeplinesc niste condiţii : 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor ; 

- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă ; 

- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ ; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

Desfășurarea unor proiecte educaţionale în care sunt implicaţi şi alţi factori educativi creează  

astfel un mediu bazat pe valori morale pozitive în care fiecare copil să poată deveni un model pentru 

societate. Diversitatea activităţilor proiectelor educaționale, tot mai atractive implică tot mai mulţi elevi 

şi cadre didactice,  foarte mulţi parteneri care sunt de un real sprijin în atingerea scopului și a obiectivelor 

propuse. Activităţile realizate prin proiecte dau posibilitatea elevului să se manifeste, să se bucure, să 

colaboreze/să coopereze/ să comunice cu ceilalți, să acumuleze cunoştinţe, să-și dezvolte creativitatea, 

să-şi pună în valoare talentul şi să-l facă cunoscut celor din jur. 

 Prin intermediul activităților desfășurate în cadrul proiectelor educaționale, cu tematică 

diversificată, elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, devin capabili să 

se inegreze mai ușor în societate din care fac parte,  să se cunoască pe sine şi să se transforme, să 

recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin comunicare verbală, 

utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin comunicare nonverbală sau paraverbală, fie prin creaţie 

plastică. Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din 

care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator.  
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IMPORTANȚA CELOR  

„ȘAPTE ANI DE ACASĂ ...” 

 
          ,,Copilul trebuie să știe că este un miracol, de vreme ce de la începuturile lumii și până la 

sfârșitul ei, nu a mai fost și nu va mai fi nici un copil asemeni lui.” Pablo Casals 

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în 

societate. Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în 

toate contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic 

la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

      Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 

normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele 

reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta 

primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. 

Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja 

deprinse din familie. 

       Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 

unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 

care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-

istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor 

„şapte ani de-acasă”. 

      Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se 

înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

➢ Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul 

nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

➢ Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, 

la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

➢ Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. 

Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe 

cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa 

comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se 

conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

➢ Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 

părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi 

cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm 

rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu 

plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot 

în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  
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➢ Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 

comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

➢ Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru 

a o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că 

recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci 

de respect şi demnitate.  

➢ Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde  de slăbiciunea, 

defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face 

diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide 

răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

      Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 

şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 

copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai 

străduit să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia 

este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, 

asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

   Educația copilului are la bazǎ o serie de reguli care formeazǎ ansamblul educațional. Fie cǎ este vorba 

despre viața de acasǎ, fie cǎ vorbim despre educația de la grǎdinițǎ sau școalǎ, copilul trebuie ȋnvǎțat sǎ 

ȋnțeleagǎ și sǎ respecte regulilele de comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc pǎrinții sau 

educatorii. Fiecare pǎrinte are o serie de reguli și ȋncearcǎ sa le aplice cȃnd e vorba despre educația 

copilului sǎu. Iatǎ legea celor 5 reguli pentru reușita educației copilului tǎu. 

✓ Regulile trebuie sǎ fie clare  

✓  Regulile trebuie sǎ fie concrete 

✓ Regulile trebuie sǎ fie constante 

✓ Regulile trebuie sǎ fie coerente 

✓ Regulile trebuie sǎ fie consecvente 

       Orice pǎrinte responsabil ȋnțelege importanța educației copilului dar și consecințele pentru dezvol-

tarea sa ca adult.  

       Iar,  educația are la bazǎ o serie de reguli care formeazǎ ansamblul educațional. Fie cǎ  este vorba 

despre  viața de acasǎ , fie cǎ vorbim despre educația de la grǎdinițǎ sau școalǎ, copilul trebuie ȋnvǎțat 

sǎ   ȋnțeleagǎ și sǎ respecte regulilele de comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc pǎrinții 

sau educatorii. Fiecare pǎrinte are o serie de reguli și ȋncearcǎ sǎ le aplice cȃnd e vorba despre educația 

copilului sǎu.  

        

                 Învǎțǎtoare Huja Simona   ,  Şcoala Gimnazialǎ ,,Petofi Sandor “Livada , Jud  Satu Mare  
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ANXIETATEA  SEPARĂRII  LA  CLASA  PREGĂTITOARE 

 

Prof. înv. primar Ardelean Cristina-Daniela 

Școala  Gimnazială  „I. G. Duca”   - Petroșani 

 

   „Concentrează-te asupra dezvoltării constructive a copilului, iar astfel nu va atrage lucrurile 

negative.”                                                                                         

                                                                                            Maria Montessori 

Actorul principal în evoluţia perioadelor şcolare este întotdeauna copilul, el păşeşte pe scena 

vieţii cu încredere şi dezinvoltură, dar condiţiile de mediu şi dezvoltare se dovedesc a nu fi, întotdeauna 

şi pentru toţi indivizii, favorabile unei evoluţii fericite şi armonioase. 

 O adaptare corespunzătoare a copilului la mediul școlar este un aspect care trebuie să preocupe 

deopotrivă pe dascăli și pe părinți.  

Copilul face tranziția din mediul familiar al grădiniței într-un mediu nou, context în care pot 

apărea unele probleme legate de sensibilitatea copilului, de capacitatea lui de adaptare, dar și de ceea ce 

psihologii numesc anxietatea separării de părinți, foștii colegi de grădiniță și educatori.  

În acest sens, trebuie să fim pregătiți să știm cum să gestionăm diferite tipuri de comportamente 

ale școlarilor astfel încât să îi putem aduce pe toți la un numitor comun, și anume să le trezim plăcerea 

și dorința de a veni la școală și de a învăța.  

Pentru a crea o atmosferă potrivită intrării copiilor în școală, dascălul trebuie să aibă în vedere 

amenajarea spațiului de învățare în așa fel încât tot ce este în jur să atragă atenția celor mici, să le 

trezească dorința de cunoaștere, de explorare.  

De asemenea, trebuie să aibă capacitatea de a menține un echilibru între impunerea unei 

atitudini mai ferme, atunci când într-adevăr este nevoie, cu o permanentă încurajare și comunicare, 

pentru ca astfel școlarul să îl perceapă nu doar ca pe un transmițător al noțiunilor pe care trebuie să le 

asimileze, dar și ca pe o persoană implicată, un prieten la care acesta poate apela cu încredere și fără 

teamă atunci când are nelămuriri sau pur și simplu dorește să comunice ceva.  

În același timp, este necesar ca și părinții să înțeleagă faptul că de multe ori anxietatea de 

separare îi este indusă copilului chiar de sentimentele părintelui, deoarece se știe că la această vârstă 

copiii preferă compania familiei și siguranța, confortul pe care acesta i-l oferă. De aceea, este util ca 

părintele să lucreze cu sine și să își răspundă la câteva întrebări despre ce semnifică pentru el plecarea 

copilului la școală. Ei trebuie să înțeleagă faptul că cei mici trec într-o nouă etapă în care este absolut 

necesar să învețe să se confrunte și cu lumea exterioară, pentru a putea să-i facă față.  

În general, tuturora ne este teamă de necunoscut și, deci, și celor mici. În acest sens, o pregătire 

prealabilă  îi poate ajuta. Astfel că, seara înainte de culcare, se poate face o recapitulare a zilei care 

tocmai a trecut și li se poate povesti copiilor ce urmează să se întâmple a doua zi, cu cât mai multe 

detalii.  

http://www.romedic.ro/anxietatea
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Mulți părinți sunt de părere că școala este șansa copilului lor către o viață mai bună, un serviciu 

mai bun, un salariu mai mare, punând astfel accentul pe cât de bine va trebui să învețe copilul și cât de 

ascultător va trebui să fie în relația cu doamna învățătoare. În felul acesta, copilul se încarcă cu multe 

griji și emoții grele, cum ar fi teama de eșec, lipsa de încredere, tristețe, furie, care nu îi sunt validate. 

Fie că le exprimă într-un mod foarte virulent, fie că sunt mai tăcuți, toți copiii resimt aceleași emoții. 

Este posibil ca unora să le fie teamă de un singur lucru, la fel de bine cum e posibil să existe un cumul 

de factori. De aceea, este bine ca părinții să le înțeleagă aceste temeri, care sunt perfect normale, să le 

reamintească faptul că sunt trecătoare și că pe măsură ce vor crește se vor simți tot mai bine. 

Nu trebuie neglijat nici obiceiul legat de despărțire sau de regăsire, cum ar fi pupicii sau 

fluturarea mâinii, privirea înapoi sau diferite alte obiceiuri ale casei. Aceste ritualuri vor ajuta la crearea 

în mintea copiilor a unor asocieri pozitive cu momentul despărțirii și intrarea lor în clasă. 

Pentru majoritatea copiilor teama de a fi separaţi de părinţi este o situație temporară, care trece 

fără să lase urmări negative, ci doar niște amintiri mai mult sau mai puțin plăcute. De noi, cei mari, 

depinde cum vor evolua și cu ce amintiri vor rămâne copiii noștri, care trebuie încurajaţi să îşi exprime 

potenţialul  pozitiv, cumulativ dobândit de la natură, tradiţie şi cultura în care s-au dezvoltat. 

 

 

 Bibliografie:  

1. Goleman, D., Emoţiile distructive. Cum le putem depăşi?, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2013. 

2.  De ce clasa pregătitoare? http://www.bebelu.ro/de-ce-clasa-pregatitoare.html. 
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JOCURILE COPILĂRIEI DE IERI ȘI DE AZI 

 

                                                   Prof. pt. înv. primar: CRASNEAN LIVIA   

Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncoveanu”,  Satu Mare  

 

 

         Jocurile și distracțiile sunt mai intense la vârstele copilăriei și tinereții. Copiii de vârsta preșcolară 

se joacă tot timpul. Aceasta le conferă conduitei lor multă flexibilitate ăi, mai ales, le dezvoltă imaginația 

și creativitatea; tot prin joc este exprimat și gradul de dezvoltare psihică. Spunem de multe ori: « Se 

comportă ca un copil » sau « Parcă nu e maturizat »; aceasta datorită unei exagerate antrenări în distracții 

care conduce la o personalitate nematură, puerilă. 

         Jocul presupune un plan, stabilirea unui scop și a anumitor reguli pentru a realiza în final o anumită 

acțiune ce produce satisfacție. Prin joc se afirmă eul copilului, personalitatea sa. 

  Fiecare om descoperă din copilărie ce înseamnă a te juca. Jocul este ocupația preferată și cea 

mai intensă a copiilor. Având experiența celor 15 ani de la catedră, dar și pe cea a ... copilului care am 

fost, nu pot să nu remarc însă că, în zilele noastre, ceva s-a schimbat. Este suficient să privim elevii în 

pauze și aproape putem spune că ei nu știu să se mai joace, fie ele jocuri în aer liber, de mișcare, ori de 

interior. Nu pot să nu îmi pun întrebarea: oare de ce? 

        Deși trăiesc și profesez în mediul rural, unde computerul încă nu este prezent în toate casele, am 

observat că, tot mai des, copiii discută despre jocurile pe calculator. Este adevărat că acestea sunt 

atractive, pot stimula și dezvolta intelectual un copil, dar cred că trebuie avut grijă unde este granița 

dintre beneficiile acestor jocuri și pericolele ce pot apărea (de exemplu, dependența de calculator, 

probleme medicale cauzate de statul îndelungat în fața acestuia, izolarea de ceilalți, lipsa de 

comunicare, de interacțiune cu alți copii etc.).  Nu voi insista pe această temă, s-au scris și se vor mai 

scrie destule, însă aș dori să reamintesc, în continuare,  beneficiile jocului ca activitate ce implică 

relaționarea cu semenii. 

       • Dobândirea bunei dispoziții – copiii se pot juca o perioadă îndelungată, pentru că le face 

plăcere şi se simt bine. Fiecare joc ar trebui să urmărească îndeplinirea acestui principiu. Astfel 

jocurile preferate de copii se pot repeta de mai multe ori,  dar trebuie urmărit ca buna-dispoziţie să-i 

cuprindă pe toţi şi nu ca ea să apară pe seama neîndreptăţirii unui alt copil (de ex. prin batjocură sau 

maliţiozitate). 
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      • Eliberarea de energie şi formarea de reacţii – În timpul unui joc se eliberează foarte multă 

energie; nu numai prin participarea fizică (fugă, săritură etc.), ci şi prin folosirea intelectului 

(concentrare, gândire intensă, ghicire). 

• Reproducerea şi prelucrarea realităţii – Prin joc copiii pot simula şi reda ceea ce ei văd, aud şi 

simt în fiecare zi. Ei se confruntă astfel cu realitatea şi se cunosc pe ei înşişi şi mediul din jurul lor mai 

bine. Jocul înlesneşte relaţionarea lor cu realitatea, prin faptul că prelucrează impresiile şi lucrurile 

care îi preocupă. Jocurile sunt „caricaturi, oglinzi sau modele ale realităţii”  

• Îmbunătăţirea contactului cu ceilalţi şi înlesnirea stabilirii unei relaţii prieteneşti – A 

întreprinde o acţiune comună stimulează relaţiile dintre copii. Stabilirea unui contact prin joc duce la o 

scădere naturală,de la sine înţeleasă, a reţinerilor, a inhibiţiilor. Legarea de noi prietenii este 

influenţată de atmosfera de joc creată. 

• Exersarea capacităţii de exprimare şi dezvoltarea creativităţii – La baza jocului găsim fantezia 

şi puterea de formare. În strânsă legătură cu activarea fanteziei în cadrul jocului este şi potenţialul de 

folosire a libertăţii, putând schimba regulile vechi de joc şi defini altele noi. În acelaşi timp, este 

permisă utilizarea variată a mijloacelor de expresie prin folosirea elementelor paraverbale (ton, ritm) 

sau a formelor nonverbale (mimică, gestică, comportament). 

• Stimularea capacităţii de înţelegere a legăturilor dintre diferite situaţii – Libertatea tipică 

situaţiilor de joc permite copiilor un spectru mare de înţelegere şi trăire a diferitelor reacţii pentru 

acceptarea capacităţilor propriului corp şi a propriei gândiri. 

• Trăirea activă a unui spirit de grup – Un joc se desfăşoară la parametrii normali doar cu 

participarea activă a fiecărui jucător. Toţi membrii unei grupe se implică individual activ în joc. 

Fiecare în parte contribuie la o acţiune comună. 

De-a lungul timpului au fost enunţate unele teorii privind originile şi formele de manifestare a 

jocurilor. Astfel s-a urmărit stabilirea unor puncte comune de definire a termenului de „joc” şi a 

conţinutului lui. Exemple ar fi următoarele: 

• Teoria eliberării de energie – Noi, oamenii, avem la îndemâna determinării vieţii mult prea 

multă energie. Prin joc noi eliberăm acest surplus de energie şi putere. 

• Teoria instinctului de joc – Oamenii posedă, asemenea animalelor, anumite capacităţi 

moştenite, care în mare parte sunt acoperite şi deviate prin educaţie. În unele activităţi ale adulţilor, 

acest instinct se manifestă ca poftă de joc. 

• Teoria curăţiei (Catarsis) – Noi, oamenii, suntem conduşi de instincte iniţial agresive şi 

neadaptabile vieţii în comunitate. Jocul reprezintă o posibilitate de a se debarasa pe cale paşnică de 

aceste impulsuri. 
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• Teoria exerciţiului – Noi, oamenii, interpretăm jocul ca o creaţie înţeleaptă a naturii, pentru ca 

noi să avem astfel un spaţiu şi un timp corespunzător acomodării la diferite situaţii. 

• Teoria recreerii – Noi, oamenii, alungăm stările de moleşeală şi plictiseală şi alimentăm 

energie prin joc. 

• Teoria satisfacerii aparente – În joc noi putem schimba şi reflecta realitatea după dorinţele 

noastre. Cu acest prilej noi dezvoltăm puteri nebănuite. 

• Teoria expansiunii Eu-lui propriu – Prin joc, noi învăţăm şi prelucrăm activităţi necesare în 

decursul vieţii noastre viitoare. 

• Teoria dezvoltării creativităţii – Bazele atitudinii de joc sunt fantezia şi capacitatea de 

organizare şi modelare. 

          Având ca bază aceste considerente teoretice și observațiile expuse în prima parte a materialului, 

mi-am propus ca în activitatea mea la clasă să-i învăț pe copii și să ... se joace. Da, pentru că am 

observat că ei știu prea puțin să facă acest lucru. Încercând să caut o explicație a acestui fapt, am găsit 

ca posibilă cauză, pe lângă evoluția tehnologiei, tehnologie care, să recunoaștem, ne acaparează pe 

toți, cu mic cu mare, și scăderea numărului de copii (mai ales în zonele rurale). Trebuie să 

recunoaștem că rar regăsim ”cetele” de băieți și fete ce se adunau odinioară pe ulițele satului în fiecare 

zi, copii care cu greu se dădeau duși seara la casele lor, deși erau istoviți de câtă energie depuseseră în 

jocurile lor.  

           În continuare voi aminti câteva jocuri simple, dar atât de dragi celor din generația mea și nu 

numai. Când le-am prezentat elevilor mei o parte din ele, pe lângă încântarea produsă, mulți dintre ei 

au avut următoarea replică: ”Și mama/tata povestea că se jucau așa când erau ca mine!”. 

• ”Țară, țară, vrem ostași!” 

• ”Rațele și vânătorii” 

• ”Batistuța” 

• ”Ițele încâlcite” (sau ”Mațele încurcate”, cum mai este cunoscut jocul) 

• „Coarda” 

• ”Sticla cu otravă” 

• ”Rândunică, mută-ți cuibul!” 

• ”Podul de piatră” 

• ”La metrou” 
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• ”Țăranul e pe câmp” 

• ”Țările” 

• ”Omul Negru” 

• ”Încetul cu încetul se fabrică oțetul” 

• ”Statuile” 

Jocurile prezentate mai sus pot fi clasificate ca fiind jocuri de mișcare, în aer liber, unele 

dintre ele, însă, putându-se desfășura și în interior. Pe lângă acestea, în caz de vreme urâtă și 

nu numai, mai putem aminti jocuri ce presupun a se folosi doar un instrument de scris și o 

hârtie: 

• ”Pâinicile” (sau ”Mămăliguțe”) 

• ”X și 0” 

• ”Palma” 

• ”ȚOMANAP” 

• ”Țintar” 

• ”Biscuitele” 

• ”Avioane” 

• ”Spânzurătoarea” 

Am prezentat o mică parte din multitudinea de jocuri ”de ieri”, care sunt oricând de actualitate și care 

”prind” indiferent de generația de copii. Așadar, nu trebuie să uităm că prin joc sunt încercate şi 

exersate moduri de comportament în viaţă, sunt testate reacţii la diferite situaţii şi sunt formate 

atitudini. Copiii nu pot menţine suspansul pentru un timp mai îndelungat, de aceea ei pot repeta 

situaţiile de joc la infinit, până ce au învăţat ceva din acestea. Astfel jocul devine o metodă importantă 

de învăţare şi memorare. În dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor jocul ocupă un loc de frunte, fiecare 

formă de joc fiind un act de învăţare. Jocul este o metodă, care are un mare potenţial de formare şi 

dezvoltare a personalităţii complete (corp – raţiune – suflet).  

         Jocul trebuie privit ca o activitate ce formează și modelează inteligența. El prilejuiește o refacere 

energetică, o relaxare, o odihnă activă evidentă. Jocul poate costitui o modalitate importantă de 

identificare a capacităților psihologice, intelectuale, a trăsăturilor de personalitate precum și a 

capacităților copilului de socializare și relaționare cu cei de vârsta lui și cu adulții. 
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         LĂSAȚI COPIII SĂ SE JOACE ȘI CHIAR JUCAȚI-VĂ CU EI PENTRU A AVEA 

SATISFACȚIA  CREȘTERII UNUI COPIL CU O DEZVOLTARE FIZICĂ ȘI PSIHICĂ 

ARMONIOASĂ. 
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VALORIFICAREA EXPERIENTEI IN IMPLEMENTAREA 

PROIECTELOR EDUCATIONALE - EXEMPLE DE BUNE PRACTICE 

Mihăiță Corina 

Proiectele educaţionale pornesc de la premiza că educaţia de bună calitate presupune aplicarea 

modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte  în care să fie implicaţi elevi, 

cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la părinţi, societatea civilă, 

media şi comunitate. De aceea urmăresc implicarea activă a celor implicaţi în activităţi specifice unei 

tematici comune la nivel de parteneriat. Este important ca această tematică să fie una motivantă şi 

relevantă pentru toate instituţiile implicate în proiect. Activităţile proiectelor sunt interdisciplinare. În 

cazul proiectelor centrate pe elevi, este important ca aceştia să fie implicaţi în toate etapele de realizare 

a proiectelor, de la planificarea acestora, până la evaluare şi diseminarea rezultatelor. 

Obiectivele proiectelor educaţionale urmăresc: 

• să sprijine schimbul de bune practici între instituţiile implicate în parteneriat 

• să ofere responsabililor din cadrul Serviciului Educaţie ecologică, Relaţii internaţionale 

posibilitatea cunoaşterii experienţei educaţionale 

• să extindă participarea şcolilor, dar şi a autorităţilor şcolare şi a altor actori, în sectorul 

educaţiei informale şi non-formale, a căror importanţă este într-o continuă creştere. 

Implicarea continuă trebuie să ofere: 

• perspective diferite faţă de parteneriatele existente; 

• ancorare puternică a proiectelor în realitatea comunităţilor participante; 

• determinarea implicării cât mai multor actori relevanţi în domeniul educaţiei; 

• exploatarea eficientă a rezultatelor. 

Diseminarea şi exploatarea rezultatelor este o activitate importantă pentru fiecare partener şi, de 

asemenea, pentru Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. 

Proiectele educaţionale completează activitatea şcolară cu educaţia extraşcolară şi educaţia 

familială. Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară/non-formală, permite 

dezvoltarea competenţelor elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor 

acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor, 

dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea 

unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter. Educaţia 

extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai mare măsură decât 

este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme specifice de verificare şi 

apreciere a rezultatelor. 

Proiectele educaţionale, prin activităţile pe care le implică, contribuie la formare continuă a 

personalului implicat în educaţia şcolară, tocmai pentru că se adresează cadrelor didactice din 

învătţământul preuniversitar şi au ca scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare. Astfel, participantul 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

178 
 

este încurajat să-şi îmbunătăţească cunoştintele şi competenţele de predare şi să cunoască mai bine 

modul în care se realizează educaţia şcolară. 

Proiectele educaţionale permit derularea unei arii vaste de activităţi, cum ar fi: 

• întâlniri de proiect     

• schimburi de profesori- vizite de studiu ale partenerilor din proiect 

• cercetări, studii, 

• schimburi de experienţă şi bune practici 

• activităţi de învăţare şi sesiuni de formare comune 

• conferinţe, seminarii, work-shops-uri 

• şcoli de vară 

• campanii 

• publicaţii 

• participare la evenimente de mediu 

• schimb de experienţă cu alte instituţii 

• activităţi de evaluare 

• activităţi de diseminare şi valorizare 

Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia 

nu atât asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra 

construirii şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi 

sunt apreciate de către copii şi factorii educaţionali în măsura în care: 

• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

• valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

• organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 

• formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ; 

• au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi 

comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în 

parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse 

probleme educative, oferă un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor 

proiecte de parteneriat educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii 

implicaţi: şcoală, familie, comunitate. 

Personal, consider proiectul o metodă eficientă de evaluare a cunoștințelor. Încerc, pe cât 

posibil, ca rolurile și sarcinile de lucru pe care le distribui să nu fie imperative, astfel încat elevii 

să nu se simtă presați și să lucreze cu plăcere. Îi încurajez să își prezinte în fața colegilor 

informațiile culese, le discutăm, îi provoc să își susțină punctul de vedere astfel încât să își 

depășească tracul și să înțeleagă în timp că o situație problematică poate fi analizată din diverse 

perspective. 
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Contribuţia matematicii la dezvoltarea profilului de formare al 

absolventului de gimnaziu 

                       Ivănuș Nicolae 

 

Reforma educației matematice a avut o evoluție sinoasă, de la programe școlare centrate pe 

obiective, la programe școlare axate pe un profil de formare, structurat pe baza competențelor cheie 

europene. 

Profilul de formare al absolventului de învățământ gimnazial are rolul de a regla Curriculumul 

naţional. Profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a descrie aşteptările exprimate faţă de 

elevi la sfârşitul învăţământului gimnazial.  

Competențele cheie îmbunatățesc capacitatea elevilor de realiza transferuri eficiente și rapide 

între discipline. Elevii vor putea: 

 -lucra cu diferite cunostințe (dobândite prin studiul disciplinelor școlare); 

- aplica principii și procese matematice în viața de zi cu zi; 

-gândi eficient într-un interval de timp determinat; 

-colecta, procesa informații din diverse domenii; 

-acționa independent, fară a fi necesară intervenția profesorului. 

Competențele pe care copiii dumneavoastră le vor dezvolta până la finalul clasei a VIII-a 

sunt: 

- Comunicare în limba maternă; 

- Comunicare în limbi străine; 

- Competențe matematice  şi competențe de bază în ştiințe şi tehnologii; 

- Competență digitală; 

- A învăța să înveți; 

- Competențe sociale şi civice; 

- Spirit de inițiativă şi antreprenoriat; 

- Sensibilizare şi exprimare culturală. 

Competențele matematice   vizează: 

- „Manifestarea interesului pentru identificarea unor regularităţi şi relaţii matematice întâlnite 

în situaţii școlare și extrașcolare şi corelarea acestora”[2];  

 - „Identificarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unor situaţii-

concrete”[2];  

-„ Rezolvarea de probleme în situaţii concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice 

matematicii”[2].  

Bibliografie: 

1. www.didactic.ro; 

2. www.ise.ro. 

http://www.ise.ro/
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Metode și procedee didactice utilizate în predarea disciplinelor economice 

Prof. Dumitrescu Maria 

Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava 

 Predarea-învăţarea disciplinelor economice este un proces care presupune un volum 

considerabil de muncă, atât din partea profesorului, cât şi din partea elevului. În relaţia de predare-

învăţare, profesorul dă şi elevul primeşte, profesorul se cercetează pe sine, pentru a afla cum poate preda 

mai bine, şi, în acelaşi timp, cercetează elevul, pentru a afla cum poate acesta învăţa mai bine. Cum 

trebuie să fie profesorul şi ce stil de predare trebuie să adopte în clasă? Un economist va răspunde: 

„Depinde!”. Depinde de profesor, de ceea ce i se potriveşte lui ca persoană, de stilul său personal.  

 Metodele didactice reprezintă acţiunile subordonate realizării scopurilor activităţii de instruire 

prin avansarea unor căi de învăţare eficiente de organizare şi desfăşurare ale predării-învăţării din 

perspectiva elevului, corelându-se cu celelalte componente ale instruirii. 

 Metodele de instruire se aseamănă cu metodele de cercetare (ale ştiinţei), deoarece ambele sunt 

căi ce duc la conturarea unor fapte, descrieri, interpretări cât mai apropiate de realitate, însă există și 

deosebiri dintre care una fundamentală constă în faptul că, în timp ce metodele de cercetare produc, 

elaborează cunoştinţe, metodele didactice, de regulă, prezintă, vehiculează cunoaşterea sedimentată la 

un moment dat. Primele metode servesc la descoperirea propriu-zisă a unor adevăruri, în timp ce 

ultimele slujesc la comunicarea lor ori la conducerea eforturilor spre redescoperirea adevărurilor noi 

doar pentru elevi. 

 Procedeele didactice reprezintă operaţiile care sprijină eficientizarea metodelor alese de 

profesor în diferite situaţii concrete. Procedeul didactic reprezintă o secvenţă a metodei, un simplu 

detaliu, o tehnică mai limitată de acţiune, o componentă sau chiar o particularizare a metodei. Valoarea 

şi eficienţa unei metode sunt condiţionate de calitatea, adecvarea şi congruenţa procedeelor care o 

compun. Uneori, mutaţiile intervenite pot fi atât de mari, încât, la limită, metoda poate deveni ea însăşi 

un procedeu, în contextul altei metode, după cum un procedeu îşi poate aroga, la un moment dat, 

demnitatea de metodă. 

 Profesorul este un reprezentant al științei care mediază, prin intermediul metodelor, accesul la 

cunoaștere. 

 Utilizarea aplicaţiilor practice în procesul de învăţământ impune realizarea unor cerinţe 

metodologice şi didactice, după cum urmează: indicatorii fizici şi valorici cuprinşi în enunţul aplicaţiei 

pot fi ilustraţi cu date reale sau ipotetice la nivelul societăţilor comerciale, economiei naţionale sau chiar 

economiei mondiale. În acelaşi timp şi indicatorii ce trebuie calculaţi prin formularea unor cerinţe de 

rezolvare trebuie să respecte condiţiile prezentate: 

• ordinul de mărime a indicatorilor cu date ipotetice să fie de nivelul: zeci, sute, mii pentru a permite 

elevilor efectuarea unor calcule rapide; 
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• efectuarea aplicaţiilor practice de către elevi se poate realiza în clasă sub îndrumarea profesorului, ca 

temă de muncă independentă pentru acasă sau ca cerinţă de rezolvat în cadrul probelor (teste) de evaluare 

curentă şi periodică; 

• prin complexitatea şi gradul lor de dificultate, aplicaţiile şi problemele cu conţinut contabil nu trebuie 

să depăşească cerinţele curriculare ale disciplinei respective; 

• efectuarea aplicaţiilor practice pe parcursul procesului de învăţământ, prin realizarea cerinţelor 

principiului dificultăţii logico-ştiinţifice şi didactice graduale. 

 Fără a avea o aplicabilitate extinsă în predarea disciplinelor economice, folosirea graficelor 

matematico-statistice constituie un procedeu didactic cu evidente valenţe formative. 

Utilizarea unui astfel de procedeu permite: 

➢ reprezentarea în dinamică a fenomenelor contabile ilustrate de evoluţia indicatorilor 

respectivi; 

➢ identificarea unor corelaţii între fenomene ca urmare a unor raporturi de determinare; 

➢ sesizarea tendinţelor mişcării fenomenelor contabile fie pozitive, fie negative; 

➢ dezvăluirea semnificaţiei practice a unor noţiuni contabile; 

➢ prevenirea formării unor confuzii tipice privind asimilarea noţiunilor contaile.  

 Un procedeu didactic cu multiple valenţe formativ-spirituale şi axiologice, mai puţin utilizat în 

predarea noțiunilor contabile, îl reprezintă analiza textului contabil. 

 Utilizarea textului contabil în procesul de predare-învăţare îi formează pe elevi să deprindă arta 

lecturii active, inteligente şi pătrunzătoare a ideilor cuprinse în text, înlocuind astfel citirea docilă şi 

exclusiv receptivă, de memorizare. 

 A-l învăţa pe elev să citească şi să valorifice ideile forţă dintr-un text contabil presupune 

iniţierea şi exersarea sa permanentă în eliberarea de dificultăţile textului respectiv, în analiza critică şi 

interpretarea celor citite, precum şi în problematizarea ideilor desprinse. Prin dificultatea sa, textul 

contabil nu îşi dezvăluie cu uşurinţă valenţele. Din această cauză, descifrarea textului implică, în primul 

rând, refacerea legăturilor de context şi apoi se ajunge la ceea ce este esenţial prin înţelegerea 

semnificaţiilor ideilor desprinse. 

 Tânărul absolvent al liceului, pentru a se integra benefic, pentru el şi ceilalţi, într-o realitate 

complexă aflată în dinamică, trebuie să dispună – pe lângă cunoştinţe fundamentale – de un echipament 

psihic şi comportamental adecvat; adică, să posede competenţe de comunicare şi relaţionare, să 

elaboreze reflecţii critice şi judecăţi de valoare, să analizeze situaţiile noi în care este pus şi să găsească 

soluţii. În continuare, voi prezenta două dintre metodele care stimulează gândirea şi creativitatea 

elevilor, îi învaţă să caute soluţii pentru diferite probleme, să delibereze pe plan mental, să lucreze 

productiv cu alţii. 

 Studiul de caz este o metodă de explorare, dar și o metodă acțională care, se bazează pe 

cercetare, presupunând analiza, înţelegerea, diagnosticarea şi soluționarea unei situaţii din viața reală. 

 Utilizarea studiului de caz urmărește identificarea cauzelor care au determinat declanşarea 

fenomenului respectiv și evoluţia fenomenului comparativ cu fapte/evenimente similare. Metoda 
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foloseşte atât pentru cunoaşterea inductivă (pornind de la premise particulare se trece la concluzii 

generale), cât şi deductivă (particularizând şi concretizând unele aspecte de ordin general). 

 Etapele studiului de caz sunt: 

➢ Alegerea sau identificarea cazului și aducerea la cunoştinţa elevilor (în ce constă) – descrie 

cazul; 

➢  Organizarea echipelor de lucru și organizarea activităţii de cercetare a cazului - pe bază de 

documente; 

➢ Stabilirea metodelor de analiză  - metode de recoltare a datelor  (observarea, chestionarea); 

metode de prelucrare a datelor (cercetarea documentelor, experimentul);  metode de 

interpretare (conceptualizare) şi valorificare (simularea, redactarea); 

➢ Prelucrarea şi conceptualizarea - datele problemei sunt preluate, formulate conceptualizat (ca 

soluţii,  idei), ierarhizate şi sistematizate, şi sunt făcute precizări cu privire la reglementările 

legale, standarde, prevederi etc; 

➢ Concluzii şi structurarea finală a studiului de caz - tot ce au lucrat elevii se adună şi se 

întocmeşte studiul de caz, în manieră ştiinţifică, pe următoarea schemă: 

a) prezentarea condiţiilor şi a contextului în care s-a petrecut cazul; 

b) prezentarea principiilor concrete care pot fi generalizate la o întreagă categorie de fenomene; 

c) prezentarea situaţiilor similare; 

d) evidenţierea soluţiei optime; 

e) impactul soluţiei asupra atitudinilor sau comportamentelor vizate, precum şi asupra eficienţei 

activităţii.” 

Exemplu de studiu de caz: 

Disciplina: „Analiza economic-financiară” – clasa a XII-a, filiera tehnologică, profil Servicii, calificarea 

„Tehnician în activități economice”. 

Tema capitolului: „Abordări privind contul de profit și pierdere” 

Sarcina de lucru: Folosind ca surse de informare cărți de specialitate, legislația în vigoare și internetul, 

stabiliți: 

a) Care sunt formele de prezentare a Contului de profit și pierdere? 

b) Care este diferența dintre modelul de prezentare a Contului de profit și pierdere după natura 

economică a tranzacțiilor și modelul de prezentare a Contului de profit și pierdere după funțiile 

entității? 

c) Ce model de prezentare a Contului de profit și pierdere adoptă în momentul de față țara noastră? 

 Metoda cubului reprezintă o strategie de predare prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile 

de gândire implicate în învăţarea unui conţinut care poate fi utilizată atât în etapa de evocare cât şi în 

cea de reflecţie. Metoda este utilizată în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect din mai multe 

perspective şi are ca rezultat implicarea elevilor în înţelegerea unui conţinut informaţional. 

Elevii sunt organizaţi în şase grupe. Se confecţionează un cub pe ale cărui feţe se scriu cuvintele: descrie, 

compară, analizează, asociază, aplică, argumentează. Elevii citesc un text sau realizează o investigaţie 

pe o temă dată. Se cere grupelor să examineze tema sau subiectul dat din această perspectivă (observaţii 

asupra formei, culorii, mărimii etc). 
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 Exemplu de aplicare a metodei cubului: 

Disciplina: „Politici de marketing” – clasa a XII-a, filiera tehnologică, profil Servicii, calificarea 

„Tehnician în activități economice” 

Tema capitolului: „Mixul promoțional” 

Sarcina de lucru: Elevii sunt împărţiţi în 6 grupe. Fiecare din cele 6 grupe şi-a ales anumite simboluri. 

Profesorul le prezintă elevilor un cub care are desenat pe fiecare latură unul din simboluri, asociate cu 

verbe: 

➢ Simbol 1- DESCRIE – descriu instrumentele  mixului promoţional 

➢ Simbol 2- COMPARĂ –  stabilesc avantajele vânzării personale comparativ cu publicitatea 

➢ Simbol 3- ASOCIAZĂ – asociază forme promoţionale cu firmele cunoscute 

➢ Simbol 4- ANALIZEAZĂ – componentele procesului comunicaţional într-un exemplu dat 

➢ Simbol 5- APLICĂ – aplicaţi informaţiile dobândite pentru a completa aritmogriful dat 

➢ Simbol 6 – ARGUMENTEAZĂ – argumentează necesitatea utilizării formelor promoţionale 

Toate aceste operaţiuni elevii le vor face pe fişe, fiecare echipă va primii o fişă conform simbolului ales. 

 Datorită volumului mare de informaţii de transmis, numeroaselor deprinderi care trebuie să fie 

formate și aşteptări mari din partea societăţii – elevi, părinţi, firme, autorităţi, comunităţi locale- 

strategiile şi metodele didactice sunt obiect de dispute şi controverse. Şi toate acestea acţionează în 

condiţiile în care mulţi elevi nu au un răspuns convingător la întrebări precum: Ce să învăţ? De ce trebuie 

să învăţ? 

 Adesea ei nu au opţiuni şcolare şi profesionale clare, nefiind suficient de motivaţi pentru a 

învăţa. De aceea eu consider  că profesorul de  științe economice ar trebui să se reorienteze către acele 

metode capabile să motiveze elevul şi să-i suscite interesul. 

  Nu există un stil potrivit pentru orice profesor, ci există stiluri de predare, diferite de la 

o persoană la alta. Dar comun pentru toţi profesorii trebuie să fie dăruirea pentru meserie şi, mai ales, 

plăcerea de a preda științe economice. 

Profesorul trebuie să cunoască stilurile în care învaţă elevii săi şi să găsească modalităţi de a se adresa 

tuturor acestor stiluri. El trebuie să utilizeze metode diverse şi să asigure, ori de câte ori este cazul, 

metode de individualizare a învăţării. 
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STUDIU – GENERALIZAREA UNEI PROBLEME DE LA OLIMPIADA LOCALĂ DE 

MATEMATICĂ  

Prof. Ciucă Ruxandra Ioana, 

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” 

Problema 1: 

Se consideră x ≥2 bile numerotate cu  41, 42, ... , 4 1x− , 4 x . Se aleg două bile oarecare și se 

înlocuiesc cu o altă bilă pe care se scrie câtul împărțirii dintre cel mai mare și cel mai mic număr ȋnscris 

pe bile. Noului grup de bile i se aplică același procedeu, până rămâne o singurǎ bilǎ. Determinați x , 

astfel încât ultima cifră cu care va fi numerotatǎ bila rămasă să fie 4. 

Soluție : 

Se aleg două bile oarecare numerotate cu 4 a și 4b  (a>b) și se înlocuiesc după un pas cu o altă bilă pe 

care se va scrie 4 a b− .  Avem: 

1, 0

(4 ) 4, (*)

6,

m n

m n

u m n impar

m n par

−

 − =


= − =


− =

 

Suma exponenților numerelor ȋnscrise pe bile este: 

1 + 2  + … + ( x -1) + x = 
( 1)

2

x x +
.  

Observăm că : 

Valorile lui x  pentru care această sumă este număr impar sunt: 2; 5; 6; 9; 10; 13; 14; 17; 18; …, deci 

au forma 4k-2 și 4k+1, unde k = 1; 2; 3; ... 

Valorile lui x  pentru care această sumă este număr par sunt: 3; 4; 7; 8; 11; 12; 15; 16; …, deci au forma 

4k-1 și 4k, unde k = 1; 2; 3; ... 

 

Caz I : Presupunem că sumă de mai sus este număr impar. 

Dacă la un anumit pas a și b sunt ambele pare sau ambele impare (deci a+b  și a-b par), atunci după acest 

pas suma exponenților numerelor ȋnscrise pe bile va fi tot număr impar. 

                            impar + (a+b)par = impar  =>  impar + (a-b)par = impar 

Dacă la un anumit pas a și b sunt de parități diferite (deci a+b și a-b impar), atunci după acest pas suma 

exponenților numerelor ȋnscrise pe bile va fi tot număr impar. 

                            par + (a+b)impar = impar  =>  par + (a-b)impar = impar 

Deci, la fiecare pas, suma rămasă va fi număr impar, indiferent de valorile lui a și b. La penultimul pas, 

pentru bilele 4 m și 4 n suma rămasă m n+  fiind număr impar, deci m n−  impar, va rezulta din relația 

(*) că ultima cifră cu care va fi numerotatǎ bila rămasă este 4.  

Caz II : Presupunem că sumă de mai sus este număr par. 
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Dacă la un anumit pas a și b sunt ambele pare sau ambele impare (deci a+b  și a-b par), atunci după acest 

pas suma exponenților numerelor ȋnscrise pe bile va fi tot număr par. 

                            par + (a+b)par = par  =>  par + (a-b)par = par 

Dacă la un anumit pas a și b sunt de parități diferite (deci a+b și a-b impar), atunci după acest pas suma 

exponenților numerelor ȋnscrise pe bile va fi tot număr par. 

                            impar + (a+b)impar = par  =>  impar + (a-b)impar = par 

Deci, la fiecare pas, suma rămasă va fi număr par, indiferent de valorile lui a și b. La penultimul pas, 

pentru bilele 4 m și 4 n suma rămasă m n+  fiind număr par, deci m n−  par, va rezulta din relația (*) 

că ultima cifră cu care va fi numerotatǎ bila rămasă este fie 1 (pentru m n= ), fie 6. 

Valorile lui x  care corespund problemei sunt de forma 4k-2 și 4k+1, unde k = 1; 2; 3; ... 

 

Problema 2: 

Se consideră 2021 bile numerotate cu  41, 42, 43, ... , 42021. Se aleg două bile oarecare și se 

înlocuiesc cu o altă bilă pe care se scrie câtul împărțirii dintre cel mai mare și cel mai mic număr ȋnscris 

pe bile. Noului grup de bile i se aplică același procedeu, până rămâne o singurǎ bilǎ. Să se afle ultima 

cifră cu care va fi numerotatǎ  bila.             

Olimpiada Naţională de Matematică      

Etapa locală,  jud. Argeș, 01.02.2020, Cls a VI-a 

Soluție: 

Se aleg două bile oarecare numerotate cu 4 a și 4b  (a>b) și se înlocuiesc după un pas cu o altă bilă pe 

care se va scrie 4 a b− .  Avem: 

1, 0

(4 ) 4, (*)

6,

m n

m n

u m n impar

m n par

−

 − =


= − =


− =

 

Suma exponenților numerelor ȋnscrise pe bile este: 

1 + 2 + 3 + … + 2020 + 2021 = 
2021(2021 1)

2

+
  = 2021*1011, număr impar 

Dacă la un anumit pas a și b sunt ambele pare sau ambele impare (deci a+b  și a-b par), atunci după acest 

pas suma exponenților numerelor ȋnscrise pe bile va fi tot număr impar. 

                            impar + (a+b)par = impar  =>  impar + (a-b)par = impar 

Dacă la un anumit pas a și b sunt de parități diferite (deci a+b și a-b impar), atunci după acest pas suma 

exponenților numerelor ȋnscrise pe bile va fi tot număr impar. 

                            par + (a+b)impar = impar  =>  par + (a-b)impar = impar 
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Deci, la fiecare pas, suma rămasă va fi număr impar, indiferent de valorile lui a și b. La penultimul pas, 

pentru bilele 4 m și 4 n suma rămasă m n+  fiind număr impar, deci m n−  impar, va rezulta din relația 

(*) că ultima cifră cu care va fi numerotatǎ bila rămasă este 4.  
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ROLUL  PROIECTELOR  ȘI  PARTENERIATELOR 

 EDUCAȚIONALE   ȘCOLARE 

 
                                                                                       Profesor învățământ primar Dindiri 

Carmen 

                                                               Şcoala Gimnazială Deveselu 

                                                                      Localitatea Deveselu, județul Olt 

 

 

            În urma integrării europene a României, una din direcţiile fundamentale ale redefinirii 

învăţământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative, prin diversificarea şi 

optimizarea activităţii educative extracurriculare şi extraşcolare, de mare impact asupra 

elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale. 

            O școală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiții și criterii.În primul rând,ea 

e răspunzătoare educațional și civic pentru ceea ce produce în și pentru societate.În al doilea 

rând,o astfel de școală,dă seamă de rezultatele produse,cu alte cuvinte este capabilă să-și 

recunoască,să-și planifice și să-și evalueze resursele în termeni de scopuri și rezultate.Pentru a 

deveni responsabilă,ea trebuie să respecte o serie de condiții și reguli,să-și revizuiască 

scopurile,atitudinile,să-și evalueze periodic rezultatele. 

            Școala este o organizație care învață,dar nu e întotdeauna și un loc al învățării;școlile 

rezistente la noutate și la schimbare nu sunt un astfel de loc;organizațiile care învață sunt 

flexibile,adaptabile,inovatoare și responsabile.Cel mai mare dușman al învățării organizaționale 

este încapacitatea de a ieși din propriul sistem de gândire,dintr-un cerc vicios de practici,de 

experiențe și de reguli,pe care organizația ajunge să le considere imuabile. 

            Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe 

expunere,memorizare,repetare.Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare 

interactivă,socială,pe experimentare de situații de observare a realității,dar și pe posibilitatea de 

a valorifica cele învățate și în viața de zi cu zi.De multe ori se pune problema cum pot fi motivați 

elevii,cum să fie puși în situații în care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și 

nu în ultimul rând,cât mai atractiv. 

            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. 

Există o multitudine de modalităţi de realizare a acestor activităţi. O modalitate care 

implică mai multă dăruire, talent şi muncă este proiectul. 

Proiectul educativ constă într-un set de activităţi planificate, controlate care urmăresc 

realizarea unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit şi într-o perioadă de timp bine 

definită. 

            Proiectul, după J. Dewey este o „ metodă care în mod fundamental, formativ conduce 

la educarea caracterului”. 

După W. H. Hilpatrick este o modalitate prin care se acumulează experienţă şi 

cunoaştere, rezolvând probleme practice în situaţii sociale”. 

Din multitudinea de definiţii ale proiectului educativ rezultă faptul că un proiect 

educativ este un instrument al schimbării, al dezvoltării şi inovării organizaţiei şcolare. 

            În acest scop proiectele educative extracurriculare vin în sprijinul elevilor, coordonate 

de formatorul de personalitate, omul din spatele acestor „creaţii” deosebite, cadrul didactic.   



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

188 
 

            Proiectele educative extracurriculare (şi chiar extraşcolare) au de asemenea o 

importanţă tot mai mare, fiindcă şcoala trebuie să-i pregătească pe elevi pentru viaţă, nu numai 

pentru examene.  

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze 

punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor 

/ tinerilor şi perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, colaborarea dintre 

elevii diferitelor şcoli nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, 

conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii.  

          Aspiraţia pentru perfecţionare a numeroaselor cadre didactice, iniţiativa şi 

disponibilitatea cadrelor didactice de a participa la proiecte educative, motivează importanța 

acestora. 

          Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi 

în comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai 

comunităţii locale este o necesitate a activităţii didactice. 

           Extinderea preocupărilor pentru educaţie şi mai ales elaborarea, coordonarea şi 

desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare ne atrag atenţia nu atât asupra importanţei 

acestora, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le are asupra construirii şi modelării 

personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura 

în care îndeplinesc următoarele condiţii : 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor ; 

- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă ; 

- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ ; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup ,crează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

           Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea 

personalităţii acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător , cu diverşi factori din 

societatea din care fac parte. 

           Ştim cu toţii că elevii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru 

faptul că aducem întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană. 

           Noţiunile în ciclul primar constituie baza de pornire pentru gimnaziu. Cel mai adesea 

descoperim însă că elevii sunt mai interesaţi şi participă cu mai mult suflet la activităţile 

extraşcolare. Acest lucru nu înseamnă că noi ca şi formatori  nu putem să-i  facem pe elevi să 

conştientizeze cât de necesare sunt cunoştinţele însuşite în clasă în desfăşurarea cu succes a 

altor activităţi. 

      Ştim  că deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât  în 

comunitatea de opţiune  dintre mediile responsabile-familie, şcoală şi comunitate;de aceea este 

nevoie de un nou concept care să întărească această relaţie, acest concept fiind proiectul  

educaţional. 

   Proiectul educaţional este unul din cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, un 

concept  şi o atitudine în câmpul educaţiei şi tinde să devină un concept central pentru abordarea 

de tip curricular flexibilă şi deschisă a problemelor educative,adică nevoia 

cunoaşterii,respectării şi valorizării diversităţii. 

   Proiectul educaţional este forma de comunicare , cooperare şi colaborare în sprijinul 

copilului la nivelul procesului educaţional.El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 

acţiuni educative între factorii educaţionali. 

           Motivul principal pentru crearea unor astfel de proiecte este dorinţa de a ajuta elevii să 

aibă succes la şcoală şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai 
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comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri in educaţie, se creează in jurul elevilor o 

comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, 

la creşterea calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul 

de vedere al educaţiei pe care o face şcoala. Acestea sunt: 

- împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală pote fi aplicat în 

cadrul unei acţiuni concrete; 

- acţiunile dezvoltă la elevi  responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor; 

- se creează legături la nivelul comunităţii; 

- se stimulează gândirea critică; 

- se educă percepţia multiculturalităţii, 

-se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

            Astfel de activităţi presupun utilizarea unor metode activ- participative de implicare a 

copiilor, multe acţiuni se desfășoară în afara școlii –în comunitate – acţiuni cu impact comunitar 

(acţiuni ecologice, sanitare, campanii pentru dezvoltare comunitară, etc.). 

 Proiectele şi parteneriatele educaţionale implică mulți factori educativi, creând astfel 

un mediu bazat pe valori morale pozitive în care fiecare copil să poată deveni un model pentru 

societate. 

Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea 

să își perfecționeze și să pună în practică cunoștințele,să participe la 

competiții,excursii,schimburi de experiențe,socializând și perfecționându-și competențele de 

comunicare. 

Proiectarea și implementarea unor activități extracurriculare și extrașcolare,în școală și 

în  comunitate,pe baza proiectelor și parteneriatelor dintre elevi,profesori și membri ai 

comunității locale, este o necesitate a activității didactice. 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părți care 

acționează     împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.În practica școlară 

există mai multe expresii destinate parteneriatului educațional: acord de parteneriat,acord cadru 

de parteneriat pentru educașie,parteneriat de colaborare,protocol de parteneriat,contract de 

parteneriat,proiect de parteneriat și altele. 

Pentru realizarea unui parteneriat de succes,este necesară parcurgerea unor etape 

precise:  explorare – evaluare – planificare – formare – inițiere – realizare – verificare – 

reglementare -    consolidare – acționare – implementare – evaluare.Astfel,este nevoie a fi 

respectate cele patru condiții de realizare a acestui proces: comunicare, coordonare, cooperare 

și parteneriat. 

           Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub 

atenta şi priceputa îndrumare a dascălilor aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea 

elevilor, în modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă 

a comunităţii. 

           Activităţile realizate prin proiecte/parteneriate dau posibilitatea elevului să se manifeste, 

să se bucure, să acumuleze cunoştinţe, să fie creativ, să-şi pună în valoare talentul şi să-l facă 

cunoscut celor din jur. 

           Tematica diversificată a proiectelor/parteneriatelor este un mijloc de a antrena cât mai 

mulţi copii într-o activitate plăcută prin diferite forme de organizare care vizează obiectivele 

unei dimensiuni ale educaţiei. 

           Actul educaţional are o eficienţă sporită dacă este implicată şi familia, cu condiţia de a 

se stabili un cod unitar de cerinţe. În urma colaborărilor constante cu părinţii, aceştia au 

posibilitatea de a-şi cunoaşte mai bine copiii şi modul acestora de manifestare în cadrul 

grupului, îşi însuşesc procedee educative adecvate pe care le pot aplica în educaţia copilului.Ca  

efecte majore pe care le  produc  proiectele educative, se pot menţiona:  
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o creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării;  

o introducerea obligatorie a elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea 

activităţii didactice la fiecare obiect de studiu;  

o proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a 

cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul 

obiectelor de studiu;  

o stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în 

proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la 

nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;  

o stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii 

comunităţii şcolare/comunităţii;  

o reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului  şi 

absenteismului şcolar;  

o creşterea ratei promovabilităţii şcolare;  

o asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;  

o ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;  

o formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;  

o asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea 

comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au 

asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra;  

o transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.  

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional 

elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel, experienţa de învăţare 

non-formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască 

pe sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi 

sentimentele fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie 

plastică. Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi 

comunităţii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol 

formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi 

a şcolii în care învaţă. 
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STUDIU DE SPECIALITATE: 

DESENELE COPIILOR PREȘCOLARI 

Prof. înv. preșcolar Buth Ileana Cristina 

Școala Gimnazială “Sf. Dumitru”- Grădinița cu P.N. „Albă ca zăpada”, Măceșu de Sus- Dolj 

 

Peste tot în lume, copiii desenează începând cu cele mai fragede vârste, indiferent că mâzgălesc 

sau fac desene mai elaborate, că o fac pe hârtie, pe zid, pe geam sau pe nisip, sau ca o fac cu pixul, 

creionul, markerul sau pensula.  

Orice copil alege să deseneze cu instrumentul cel mai apropiat caracterului său și de inspirația 

de moment. Copilul își exteriorizează în felul acesta emoțiile, dorințele, viziunea lui despre lume, de 

multe ori, ceea ce nu poate spune în cuvinte sau ceea ce l-a impresionat, fie că este un obiect, un personaj 

sau un animal. Trasajul liniilor, culorile folosite, geometria formelor, tema abordată, persoanele prezente 

în desen sunt caracteristici ale desenului pe baza căruia se încearcă descifrarea trăirilor copilului. 

Între 2- 5 ani, desenele copiilor evoluează foarte repede. Primele sunt sumare si reprezintă 

obiecte sau un soare. Urmează, destul de rapid, tema personajului. Dacă la început omulețului îi vor lipsi 

elemente importante, la 5 ani ne trezim că acesta are mai mult de cinci degete la o mână. După omuleț, 

temele se diversifică, copilul inspirându-se din viața de zi cu zi.  

Între 1- 2 ani, copilul mâzgălește. La 3-4 ani, desenul are  un număr mic de elemente 

compoziționale, neorganizate într-un ansamblu compozitional, coloratia este neomogenă, depășește 

liniile contururilor și se face cu una- două culori.  La 5-6 ani, creste numărul elementelor compozitionale, 

apar detaliile, începe să se vadă mișcarea. Elementele compozitionale, dispuse în mai multe planuri, se 

organizează în ansambluri coerente, în jurul unei teme impuse sau alese. Cel mai des întâlnite sunt 

următoarele elemente: omul, casa, cerul, soarele, florile, copacii, animalele. Prezenta lor se datorează 

faptului că ele reprezintă primele obiecte ale cunoașterii imediate, nemijlocite, primele obiecte ale 

spațiului cognitiv. Sunt utilizate mai multe culori cu îmbinări originale. 

Caracteristicile desenului pe baza cărora putem încerca să descifrăm trăirile copilului sunt:  

- trasajul liniilor,  

- culorile folosite,  

- geometria formelor,  

- tema abordată,  

- persoanele prezente în desen, etc. 

Un copil timid are tendința de a trasa linii subțiri, slabe, șterge mereu, corectează sau este 

dezamăgit de estetica desenului, comentând pe tema nepriceperii sale. Agresivitatea se observă prin linii 

puternice, groase, cu riscul de a găuri hârtia, folosirea culorilor închise. Liniile de intensitate medie 

caracterizează copilul echilibrat. Desigur trebuie să se țină cont și de starea de moment a copilului. 

Mărimea personajelor ne arată importanța acordată acestora, în mod negativ sau pozitiv. Un 

personaj  
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desenat mare, uriaș, poate simboliza admirația  pe  care o poartă persoanei respective sau măsura în care 

se  

teme de ea. 

Alegerea liberă a culorilor este fundamentală pentru înțelegerea anumitor aspecte ale caracterului 

și temperamentului copilului, mai ales dacă le folosește mereu pe aceleași.  

Galbenul este expresia căldurii și a antuziasmului. Copilul care alege această culoare are un 

caracter sensibil si expansiv, iar cei acre preferă roșul au un caracter vesel și o puternică nevoie de a fi 

observați. Verdele denotă lipsa liniștii interioare.  

Preferința pentru albastru indică un puternic autocontrol asupra emoțiilor și un caracter calm și 

senin. Movul reprezintă melancolia; copilul care desenează cu această culoare este inchis, îi este dificil 

sa-și exprime emoțiile, dorințele și sentimentele. 

Alegerea culorii maro poate semnala dificultăți datorate unui sentiment de insatisfacție interioară 

datorat incapacității de a îndeplini cerințele adulților.Copilul care preferă negrul își exprimă insatisfacția 

profundă sau tensiunea. Cuvintele-cheie pentru gri sunt teama, timorarea. 

Modul în care sunt utilizate culorile poate da un aspect vesel sau deprimant desenului în 

ansamblu, pe baza căruia putem aprecia starea sa afectivă. Copilul extrovertit folosește o paletă largă de 

culori luminoase, cel introvertit se limitează în general la 2-3 culori. Copilul optimist va folosi culori vii 

și deschise, spre deosebire de cel trist, deprimat, care va opta pentru culori închise. 
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O ABORDARE PRAGMATICĂ A EDUCAȚIEI REMEDIALE. PROIECT DIDACTIC 

REMEDIAL DE LA ORTOGRAFIE, ORTOEPIE ȘI PUNCTUAȚIE... LA O DUPĂ-AMIAZĂ 

FĂRĂ FACEBOOK  

Autor:Profesor Drăguș Georgeta- Liceul Tehnologic de Vest, Timișoara 

 

 Se consideră că elevul care nu absentează, stă liniștit în bancă, răspunde tuturor solicitărilor 

profesorilor, este atent pe toată durata lecțiilor, își efectuează corect și complet toate temele de casă, este 

mereu disciplinat, respectă necondiționat structurile școlii, este harnic, conștiincios și responsabil, are o 

atitudine permanent pozitivă față de școală, ar fi „abonat” la note maxime și mereu premiant, deoarece 

fiecare profesor vede într-o asemenea persoană „elevul ideal”.  

 În cazul unui eșec școlar, responsabilitatea este pasată între elevi, profesori, părinți, alți factori, 

fiecare având tendința să se disculpe de vina care-i revine. Evaluările soldate cu note slabe la majoritatea 

elevilor trebuie privite ca rezultat al activității deficitare a profesorului și abia apoi ca efect a slabei 

pregătiri a elevului. 

 Factorii individuali sunt determinați de particularitățile fiecărui subiect. Nu toți subiecții se 

dezvoltă la fel din punct de vedere psihologic, intelectual, bio-fiziologic. 

 La Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara am implementat în perioada octombrie-decembrie 

2019 un proiect didactic care are ca scop educația remedială. Proiectul s-a bazat pe două concursuri. 

Inițial, am desfășurat un concurs de ortografie, ortoepie și punctuație, care a avut și un caracter remedial. 

Acest concurs a avut un motto: „Visul vieții mele și idealul vieții mele este să fiu cina la care stă vorbirea 

țării mele când îi este sete de un vin și de un viu”. (Nichita Stănescu, Respirări). În argumentul acestui 

proiect remedial, am precizat faptul că mulți elevi din școala noastră de la școala profesională sunt 

defavorizați din punct de vedere social, material, cultural și familial. Factorii familiali au o mare 

importanță în evoluția și situația la învățătură a elevilor. Uneori familia poate fi lovită de greutăți 

financiare, este monoparentală, conflictuală, are un anturaj dubios, iar copiii noștri au parte de o poziție 

de „non-satelizare”, adică nu beneficiază de pe urma poziției sociale a părinților. Clasa socială de 

proveniență a părinților, ocupația acestora, șomajul, grupul etnic de apartenență, naveta anevoioasă sunt 

alți factori care trebuie luați în calcul în implementarea unui asemenea proiect. Mulți elevi de la școala 

profesională nu au lecturi serioase, unii nu citesc deloc, alții au tulburări de comportament și, din cauza 

sărăciei, în timpul destinat studiului, oscilează între navetă și un job modest plătit. De foarte tineri, 

trebuie să muncească mult pentru familia de proveniență (mă refer la elevii claselor profesionale a căror 

profesoară sunt și eu, și colegii mei de proiect). În analiza de nevoi, am demonstrat cu rezultate concrete 

necesitatea unui asemenea proiect, bazat pe două concursuri: unul de ortografie, ortoepie și punctuație 

și altul, de creație literară. Majoritatea elevilor de școală profesională provin din familii fără pregătire 

de opt clase, există o lipsă de modele de educație în familie și în anturaj, 20% dintre elevi au grave 

probleme de comportament și abateri disciplinare, 40% dintre elevi au un părinte sau ambii părinți 

plecați la muncă în străinătate, nesupravegheați, 20% dintre elevi provin din medii familiale fără 
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educație, fără posibilități materiale de bază, 50% dintre părinții lor sunt dezinteresați, 50% dintre elevi 

sunt nevoiți să muncească în afara programului, obosiți, dezinteresați. Unii dintre ei manifestă încă 

deficiențe serioase la nivelul ortografiei, ortoepiei și punctuației. Scopul acestui concurs a fost rolul 

descoperirii deficiențelor ortografice și ortoepice ale elevilor de școală profesională(40) și corectarea 

acestora într-un climat afectiv, motivant și cooperant. Obiectivul general a fost manifestarea respectului 

pentru limba maternă și națională care trebuie vorbită și scrisă corect. Competențele specifice au fost 

următoarele: transmiterea, valorificarea și conservarea valorilor limbii române; stimularea talentului și 

a creativității; aplicarea corectă a regulilor limbii române; transformarea unui ,,insucces lingvistic” într-

o rostire și scriere corectă, apoi într-o posibilă creație originală. Ca probe scrise și orale de concurs, 

elevii au primit fișe de lucru diferențiate pe nivele de dificultate, lucrări, jurnale, evaluări reciproce, 

autoevaluări, jocuri didactice, ,,scrisoarea anonimă”, „citește mesajul”, „puzzle de cuvinte”. Am 

încurajat cooperarea dintre elevii aparținând unor clase diferite. Elevii au obținut rezultate deosebite 

concretizate prin diplome, premii, constând în cărți și rechizite școlare la sfârșitul concursului. Acest 

concurs a avut un impact pozitiv asupra școlii, subiecților, familiei și comunității locale. Diplomele și 

premiile s-au acordat din sponsorizări și fonduri proprii. Zece elevi au fost premiați, iar ceilalți au primit 

diplome de participare. 

 De la această reușită, receptată cu entuziasm de elevii participanți, de cadrele didactice, de 

părinții elevilor și de comunitatea locală, am propus și realizat un nou concurs: care se bazează pe 

creativitatea elevilor, considerând că, indiferent de nivelul lor intelectual și cultural, aceștia vor fi în 

stare să participe și la un concurs de scriere creativă pe diverse teme date. Astfel, am organizat două 

concursuri de scriere creativă: Din dragoste pentru mama, având în vedere că se apropie ziua de 8 

Martie, care a constat în versuri scrise de elevi și dedicate mamei. Din aceste versuri, spicuim câteva: 

,,Stă în poartă o bâtrână,/ Numărându-și anii grei/ Printre florile de tei/ Streașină-și făcu din mână/ De 

scântei...”(Destinul unei mame- Dean Szubin, clasa a X-a A profesională dual); ,,Mamă, știu că ești cu 

mine/ Și la rău, cât și la bine./ Vreau să-ți mulțumesc frumos/ Că m-ai ridicat de jos”(Din dragoste, 

pentru mama!- Haiu Andrei, clasa a X-a profesională dual ). O altă elevă a deplâns în versuri pierderea 

prematură a mamei sale: ,, Atât de bună, caldă și frumoasă/ Cu ochii triști, cu o năframă aleasă/ Dându-

ne tot ce a putut, ce a avut/ Viață, iubire și un dor nemaivăzut.”( Mama- Racoveanu Carla, clasa a IX-

a B profesională); „Mama este numele lui Dumnezeu pe buze și în inimile copiilor./ Există doar un 

singur copil, cel mai frumos în lume și fiecare mamă are unul.” (Despre mama, Călin Tomi, clasa a X-

a A profesională dual ) ,, Sus, pe cer, sunt multe stele/ Pe pământ sunt floricele/ Dar niciuna dintre ele/ 

Nu-i ca ochii mamei mele./ Fiecare pui/ Are mama lui/ Și eu tot așa/ Am mămica mea.”(Mama, 

Avarvarei Ștefan, clasa a XI-a C profesională dual)  

 A doua temă pentru concursul de creație literară (scriere creativă) a fost O după-amiază fără 

Facebook. Elevii au scris compuneri libere, eseuri nestructurate despre timpul liber petrecut în mod 

creativ și neîngrădit de mijloacele de comunicare oferite de rețelele de socializare. La început, această 

temă a fost primită puțin cu reticență, deoarece, trebuie să recunoaștem, majoritatea covârșitoare a 
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tinerilor nu concepe o zi fără Facebook sau alte rețele de socializare. Unii elevi au cerut un timp de 

gândire mai îndelungat. La orele de curs și la cele dedicate proiectului, le-am oferit unele statistici din 

studii de specialitate care demonstrează că rețelele de socializare afectează performanțele elevilor într-

o manieră nedorită, îi alienează, în pofida unor „împrieteniri” virtuale „trainice”,  aceste legături sunt de 

multe ori dubioase, chiar periculoase și nu oferă un suport real, viabil în dezvoltarea armonioasă a 

elevilor preadolescenți și adolescenți. 

 După prezentarea acestor neajunsuri și dezavantaje, elevii au început să conștientizeze valoarea 

comunicării directe, personale cu prietenii reali și cu familiile lor sau întreaga societate. Eseurile libere 

au fost scrise cu un alt impuls și din creațiile elevilor înscriși în proiect spicuim câteva idei valoroase: 

au recunoscut că și-au petrecut timpul după-amiezii fără Facebook cu prietenii reali, au făcut sport, au 

ieșit în natură, s-au apropiat de animale și s-au jucat cu acestea, au citit cărți și au recunoscut în scris, în 

eseuri, că informația oferită de cărți este superioară din punct de vedere estetic și emoțional, celei  oferite 

de pe rețelele de socializare. 

 Am ajuns de comun acord să trecem la următorul nivel: O săptămână fără Facebook , 

săptămână care va fi dedicată mamei și prietenilor. Am hotărât să mai facem un concurs de recitări 

dedicate mamei și să alcătuim un program artistic închinat aceluiași eveniment. Apoi, am mai decis să 

mergem în acea săptămână la azilurile de bătrâni din orașul Timișoara, acolo unde se află mulți vârstnici 

abandonați de fiii ingrați. Urmează ca acestora să le prezentăm programul artistic, creațiile literare și să 

le ducem cadouri, în regim de voluntariat. Astfel considerăm, că obiectivele proiectului remedial au fost 

atinse și sunt în strictă concordanță cu nevoile și aspirațiile elevilor care provin din medii defavorizate 

din punct de vedere socio-cultural, material și emoțional. 
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Educație pentru toți – o abordare personală 

 

Prof. Moldovan Maria-Lavinia 

Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, Tg. Mureș  

 

Din punctul meu de vedere, educația ar trebui să fie o prioritate pentru societatea românească 

pentru că viitorul nostru, al tuturor, depinde foarte mult de calitatea ei. În fapt, lucrurile nu stau deloc 

așa. Salariile profesorilor sunt total neconvingătoare pentru studenții valoroși, condițiile de muncă sunt, 

de multe ori, precare (în multe unități școlare nu există căldură, grupurile sanitare sunt inadecvate și 

sălile de clasă murdare și ponosite) și birocrația distruge orice urmă creativă a profesorului, decis să 

întocmească rapoarte pentru orice și oricine. 

Este important, ca dincolo de aceste obstacole, profesorul să facă față provocărilor și, când mă 

refer la provocări, am în minte să proiecteze și să desfășoare o educație pentru toti. 

Acum 10 ani, când am intrat pentru prima dată într-o școală ca profesor, erau foarte rari copiii 

cu CES. Pe primul – din punctul meu de vedere – l-am întalnit acum trei ani și, odată cu el, am mai 

întâlnit încă patru, în același an. De atunci, din viața mea de profesor, nu au mai lipsit copiii cu CES. 

Pentru mine, educație pentru toți înseamnă să ai în vedere – ca profesor – progresul fiecărui 

elev, indiferent de caracteristicile sale, indiferent de cooperarea sau lipsa de cooperare a părinților. 

Fiecare elev ar trebui să se simtă valoros la școală, să învețe lucruri noi zi de zi și să fie implicat în 

activități cât mai diversificate. Indiferent de etnie, dizabilitate sau statut social, elevul trebuie să aibă 

acces la educație, acesta fiind un principiu prioritar al educației moderne. 

Înţeles ca un participant activ la procesul de predare-învăţare, fiecare elev aduce cu sine o 

experienţă personală, un stil de învăţare, un model social de interacţiune specifică, un ritm personal de 

muncă, un mod propriu de abordare a problemelor de viaţă, elementele unui context cultural căruia îi 

aparţine etc.  

Din această perspectivă, fundamentală în procesul de predare-învăţare este înţelegerea 

interactivităţii, învăţării şi dezvoltării prin interrelaţionarea cu ceilalţi, unde fiecare participant învaţă şi 

se dezvoltă prin raportare la cei din jur (inclusiv educatorii şi managerii şcolilor). Astfel, şcoala pentru 

diversitate sau şcoala incluzivă se adresează individualităţilor, dar oferă în acelaşi timp soluţiile 

colaborării şi cooperării pentru învăţare, deoarece ea nu este numai un teritoriu al cunoştinţelor 

academice, ci şi unul al experienţelor practice şi al relaţiilor interumane. 

În cele ce urmează propun două fragmente de text care promovează principiile incluziunii, pe 

baza cărora se pot propune activități didactice interactive, în studiul literaturii române. 

- Hauleu! începu să se bocească baba şi copila, ce năpaste a fost să cază pe noi! - Să-mi scoţi 

biletele! scrâşneşte d. Lefter; să-mi scoţi biletele, hoaţo! că te omor, mă- nţelegi? te omor! Şi-i trage 

Ţâchii o palmă, s-o năucească. Atunci, toate trei femeile se pornesc pe răgete, să crezi că s-a aprins o 

cuşcă cu pantere. D. Turtureanu dă într-o parte pe d. Lefter şi cu gravitate: - Las-o mă rog... Las' că 
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spun dumnealor la secţie. Apoi iese-n uşa, dă un ţignal; sergenţii răsar ca din pământ, şi haide! le-au 

pornit pe nemâncate... Două loturi de I. L. Caragiale 

 „Ela era mută. Aşa zicea toată lumea care o cunoştea. Toţi credeau că este mută pentru că din 

gura ei nu se auzise niciodată vreun sunet.”    Ela cea fără de cuvinte de Victoria Pătrașcu 

 Un scenariu succint pentru utilizarea acestora în cadrul activităților didactice și / sau la 

întâlnirile cu părinții ar putea fi următorul: 

1. Evocare – Dirigintele adună caietele elevilor și lipește, deasupra etichetelor vechi, unele noi 

care conțin cuvinte precum: grasul, țiganca, prostul etc. indiferent de posesorul caietului. 

Oferă caietele elevilor și îi intreabă cum se simt primind astfel de etichetări. 

2. Realizarea sensului – Dirigintele propune unui elev să se lege la ochi și să străbată sala de 

clasă astfel. Îi întreabă cum s-a simțit. Jocul se repetă. Apoi li se dau elevilor niste pe fișe cu 

cele două citate și li se propune să realizeze mici senarii de teatru în care să le integreze (pe 

grupe). Elevii pun în scena scurtele scenarii. 

3. Reflecție – dicuții libere despre cum se simt persoanele excluse. Posibile soluții. 

În concluzie, frumusețea meseriei de profesor se ascunde, poate, chiar în diversitatea ei, educația 

pentru toți fiind atât o provocare pentru toti cei implicați în viața școlii, cât și o treaptă în drumul nostru 

spre a deveni mai buni și mai aproape de Divinitate. 
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Abilitățile sociale în reușita personală și profesională 

  Prof. Dușa Emese Tunde, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, Blaj- Tiur 

Un profesor bun își lasă definitiv amprenta asupra dezvoltării armonioase a elevilor săi, 

printr-o sumă de calități esențiale care îl ajută să facă cinste vocației îmbrățisate. Orice părinte își 

dorește pentru copilul său un dascăl desăvârșit. 

Grigore Moisil afirma că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai grele să ți se  pară 

ușoare. André Gide susține că un profesor bun are această grijă statornică: îi învață pe  discipoli să se 

lipsească de el. Nicolae Iorga este de părere că este profesor orice om de la care poți să înveți ceva.  

Trăind într-o lume a informaţiei , copilul din zilele noastre este mult mai elevat, beneficiind de 

o varietate de căi prin care informaţia ajunge să fie receptată şi asimilată uşor. Aceasta face  ca el să 

acumuleze de timpuriu o informaţie bogată, să inceapa să gândească mai devreme, să adopte 

comportamente sociale  după modele oferite. 

Cadrul didactic are o mare responsabilitate in educarea şi formarea  şcolarului, el este cel care 

îl direcţionează făcându-l să păşască cu dreptul într-o societate în schimbare care cere competenţă, 

echilibru şi adaptare permanentă la noile cerinţe. 

De-a lungul timpului, specialiștii în psihopedagogie au construit și reconstruit portretul 

unui profesor bun. Oare este de preferat să fie sever și autoritar sau tolerant și flexibil? Ar trebui să pună 

accent pe memorare sau aplicarea cunoștințelor? Teoriile sunt numeroase, însă evidențiază câteva calități 

esențiale, dezirabile, native și învățate, care fac un profesor sa fie bun.  

Constructivismul este o teorie a învățării diferită de educația tradițională, bazată pe un suport 

metodologic puternic în practica educativă. Astfel, profesorii constructiviști integrează în procesul 

didactic multe componente spontane, cum ar fi învățarea prin descoperire, jocul, curriculumul la alegere, 

lucrul în echipă, experimentele etc. Să fii un astfel de profesor implică mult curaj, o pregătire aparte și o 

perfecționare continuă, însă rezultatele obținute sunt excepționale. Elevii profesorilor constructiviști 

învață să exploreze realitatea, să fie autonomi, să-și exprime opiniile și dorințele, să pună întrebări și să 

obțină informațiile de care au nevoie. Copiii vin la școală cu plăcere, deoarece nicio zi nu seamană cu 

cealaltă, fiind expuși unei schimbări permanente a stimulilor de învățare. Totodată, curricula favorizează 

dezvoltarea individuală a copiilor, profesorii stabilind ritmul de învățare în functie de stadiul de 

dezvoltare al fiecărui elev. 

Un profesor bun se menține el însuși la standardele impuse elevilor săi. El aplică reguli și 

coordonate pe care le respectă la rândul său, pentru a consolida o legătură apropiată și sinceră cu copiii. 

Performanța la catedră se obține și printr-o adaptabilitate sporită, schimbând lecția sau 

activitățile spontan, pe fondul unei situații imprevizibile. Dacă elevii par să nu înțeleagă un concept, de 

pildă, un profesor trebuie să identifice pe loc modalitatea mai bună prin care să-l explice. 

La fel de important este ca un dascăl să descopere personalitatea și interesele fiecărui elev și să 

introducă în actul pedagogic acele componente distincte care să ajute cu adevărat copiii să învețe și să se 

dezvolte. 

Abilitatea de a colabora eficient cu ceilalți profesori, cu părinții, administratorii școlii și cu alte 

părți implicate direct sau indirect în formarea elevilor este o altă calitate esențială a unui profesor bun. 

A prelua un concept și a-l contura într-o lecție originală, interactivă și dinamică este o altă 

aptitudine de bază pe care un profesor bun o deține, creativitatea. Un astfel de dascăl va fi întotdeauna 

capabil să capteze atenția elevilor săi și să-i facă să își dorească repetarea acestor experiențe la clasă. 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

199 
 

A fi sensibil ( empatic) la dificultățile cu care se confruntă elevii, deși la prima vedere nu intră 

în atribuțiile de la clasă, este o calitate excepțională a unui profesor. Atunci când un dascăl reușește să 

privească lucrurile din perspectiva elevilor săi, devine cu adevărat un mentor pentru aceștia în drumul lor 

către succes. 

Proverbul “Omul cât trăiește, învață” are o importanță deosebită în vocația de dascăl. Un profesor 

bun se preocupă în permanență de propria sa perfecționare, găsind în sine resurse infinite de voință în a 

evolua. Iar această instruire continuă nu se referă doar la stăpânirea disciplinei predate, ci și la 

îmbunătățirea metodelor didactice și de relaționare cu copiii, ca un bun psiholog care știe ce abordare să 

adopte la nivel comportamental. 

Profesorul   are   un   rol   crucial   în viaţa   elevilor.   Atît   abilităţile   profesorale   cât şi 

însuşirile  de personalitate   au   repercusiuni profunde  în  inima   elevilor,  provocând 

reverberaţii încă mulţi ani după terminarea studiilor.  

 

A fi profesor e un har, trebuie să te naşti pentru asta, şi dacă faci bine, cu dăruire, lucrul pentru 

care ai fost dotat sau trimis în lume, atunci acest lucru te poate face fericit. Fericit e profesorul care îşi 

face meseria cu dragoste şi dăruire, fericit medicul, fericit preotul ş.a.m.d. În plus, anumite profesii au 

parcă şi ceva mai nobil, prin aceea că ele constă în servirea celorlaţi. Iar a fi profesor înseamnă a-i servi, 

a le aduce servicii elevilor sau studenţilor. A-i face mai bogaţi în cunoştinţe, uimiri, curiozităţi, interese, 

a le explica, a-i învăţa, a le deschide ochii asupra frumuseţii lumii - iar acest lucru poţi să îl faci indiferent 

dacă eşti profesor de matematică, de desen sau poate chiar şi de contabilitate.  

Pentru că a fi profesor nu înseamnă doar a informa, ci şi a forma. Nu înseamnă doar a prezenta 

inteligibil nişte cunoştinţe, ci şi a lucra cu intelectul, sufletul şi conştiinţa elevilor sau studenţilor. A-şi 

lăsa amprenta asupra devenirii, fiinţei lor. Şi asta înseamnă responsabilitate. Şi consum de energie şi 

trecere a interesului personal în plan secund, uneori.  

Dar munca profesorului, dispreţuită sau puţin preţuită de multe ori, are o răsplată imensă. Nu în 

ceruri, ci aici pe pământ. E bucuria de a întâlni oameni vii, oameni frumoşi, oameni dornici să înveţe.  
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PARTENERIATUL GRĂDINIȚĂ-ȘCOALĂ 

 

                                                                          Prof. Înv. Preșcolar : SEREȘANU LIGIA 

Grădinița cu program prelungit”Zâna Zorilor” 

Cluj-Napoca 

 

                 ,, Dacă îmi spui o să uit, dacă îmi arăţi o să ţin minte, dar dacă mă  implici o să înţeleg. ” 

            Abordarea învățământului românesc contemporan, supus unor schimbări continue concretizate 

prin reforme structurale și curriculare, impune realizarea unor parteneriate între toţi factorii implicaţi în 

educaţia preșcolarilor și elevilor de toate vârstele. Acestea creează oportunităţi de cooperare, consultare, 

comunicare și conlucrare, în vederea atingerii unui scop comun. Intenția cadrelor didactice propunătoare 

este aceea de a le prezenta tuturor partenerilor educativi programul și, deopotrivă, conținutul activităţilor 

instructiv-educative desfășurate în grădiniţă, de a cunoaște potenţialul fiecărui preşcolar odată cu 

integrarea acestuia în clasa pregătitoare, prin stabilirea unor obiective comune, care să evidențieze 

raportul dintre cerinţele grădiniţei şi ale şcolii. Considerăm utile şi, deopotrivă necesare întâlnirile dintre 

părinţi, educatoare şi învăţător pe tot parcursul anului şcolar, în cadrul unor forme de activitate 

complementară sau extrașcolară (serbări, lecții deschise etc). Parteneriatul stabilit între cele două 

instituţii de învăţamânt urmăreşte identificarea și valorificarea celor mai eficiente căi prin care se asigură 

adaptarea preşcolarilor la noua etapă din viaţa lor - ȘCOALA - prin activităţi organizate în şcoală și 

grădiniţă, valorificând cunoştinţele, experienţa cadrelor şi baza materială a unităţilor de învățământ 

implicate. 

“Grădiniţa şi şcoala reprezintă două trasee educative succesive, ale unui proces care trebuie să 

rămână în ansamblu unitar, legătura dintre respectivele instituţii se cere întărită pentru ca trecerea dintr-

una într-alta să asigure continuitatea şi finalizarea lor adecvată.”( L., Ezechil, M., Păiş-Lăzărescu, p. 

204) Continuitatea dintre aceste două instituţii este asigurată de comunicarea dintre cele două cadre 

didactice cu care copiii lucrează: educatoarea şi învăţătoarea, astfel încât învăţătoarea să cunoască 

activităţile care se realizează în grădiniţă, iar educatoarele să fie informate de cerinţele mediului şcolar 

viitor. Pentru a se putea obişnui cu mediul şcolar copilul trebuie familiarizat cu acesta, lucru posibil prin 

implicarea lor în parteneriate cu şcoală. Copiii trebuie ajutaţi să dezvolte şi să lege stări afective pozitive 

cu colegii lor, să-şi împărtăşaescă interesele pentru anumite acţiuni atât cu copiii de vârsta lor cât şi cu 

cei mai mari, cei de la şcoală. Ei trebuie să se familiarizeze cu şcoala simţind astfel că aici nu trebuie să 

vină cu emoţie sau cu frică, ci că aici vor descoperi o lume a cunoaşterii, unde vor învăţa prin intermediul 

jocurilor copilăriei, activităţi îndrăgite. Activitatea fundamentală prin care se realizează învăţarea la 

vârsta preşcolară  este jocul. Jocul implică prin sarcinile pe care le are, activităţi de învăţare, 

familiarizându-se astfel cu activităţile de învăţare care se vor desfăşura în şcoală. Aceste activităţi sunt 
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benefice viitorului copil şcolar dacă sunt implicaţi mai multor factori: şcoală ,familie (părinţi), grădiniţă 

(educatoare), copil.  

              O trecere eficientă de la grădiniță la școală se poate realiza printr-o serie de măsuri ce implică, 

în primul rând, stabilirea unui parteneriat permanent grădiniță-școală: schimburi de opinii, , activități 

comune. 

              Denumită şi „vârsta de aur a copilăriei”, vârsta preşcolară se caracterizează prin multiple 

achiziţii pe plan intelectual, fizic și comportamental. Odată cu intrarea în grădiniţă, copilul vine în 

contact cu o multitudine de necunoscute, el deschide un cufăr al comorilor, pe care, plin de curiozitate, 

îl cercetează şi şi-l însușește. Sub îndrumarea atentă a educatoarei, copilul îşi satisface curiozitatea prin 

joc, prin acţiunea directă cu obiectele. În această perioadă are loc dezvoltarea puternică a limbajului, se 

pun bazele operaţiilor gândirii (sinteză, analiză, abstractizare, generalizare, comparație) prin acţiune 

nemijlocită cu obiectele se dezvoltă  memoria, atenţia, imaginaţia și, în același timp, copilul, prin faptul 

că intră într-o colectivitate, își dezvoltă abilități și atitudini care îi vor fi utile mai târziu, la școală: 

sentimente de prietenie, respect, atitudinea de cooperare, de apartenență la un grup, spiritul de 

învingător. 

           Unul dintre scopurile educației preșcolare, începând mai ales cu grupa mare, este pregătirea 

copilului pentru cea de-a doua treaptă a sistemului național de învățământ, școala primară. Educatoarea 

planifică activități prin care urmărește formarea și dezvoltarea unor abilități, capacități, cunostințe utile 

în clasa pregătitoare: recunoașterea și scrierea cifrelor, recunoașterea unor sunete, dezvoltarea motrică-

trasarea corectă a unor semne grafice, dezvoltarea atenției, memoriei, limbajului, etc. 

               Trecere eficientă de la grădiniță la școală se poate realiza printr-o serie de măsuri ce implică, 

în primul rând, stabilirea unui parteneriat permanent grădiniță-școală. Colaborarea poate lua mai multe 

forme:  

          - colaborarea între cadrele didactice: discuții, schimburi de opinii, studierea reciprocă a 

documentelor oficiale, analiza componentelor educaționale ale acestor două trepte obiective, 

conținuturi, strategii didactice; 

       - desfășurarea unor activități comune grădiniță-școală: jocuri distractive, de mișcare, 

dramatizări, jocuri didactice, vizite, activități practice etc.Spre exemplu, se pot desfășura în parteneriat 

activități: 

      1. Joc didactic-concurs: ”Descifrează codul”- preșcolarii vor alcătui propoziții despre obiecte, ființe, 

fenomene și le vor reprezenta grafic, fără să le pronunțe cu voce tare. Școlarii vor scrie și ei, propria 

propoziție – prin trasarea de linii, respectând numărul de cuvinte din cea alcătuită de preșcolari.  

     2. Joc didactic: ”Sunete, litere, cuvinte”: copiii denumesc cuvinte care încep cu un anumit sunet  

     3. Povestea copiilor -”Eu povestesc, tu scrii!”: preșcolarii le vor dicta elevilor propoziții,  

     4. Joc didactic:”Probleme distractive”: copiii formează câte 2 mulțimi de elemente, indicând 

cifra corespunzătoare. Elevii vor compune o problemă simplă utilizând mulțimile formate de preșcolari; 

     5. Activitate practică: ”Un dar pentru prieteni” – se poate organiza cu ocazia diferitelor evenimente și 
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sărbători: începutul și sfârșitul anului școlar, ziua prieteniei, ziua copilului, Crăciun, Paște. Elevii și 

preșcolarii colaborează pentru a confecționa felicitări, mărțișoare, obiecte, pe care și le dăruiesc. 

     6. Joc didactic interdisciplinar: ”Răspunde și scrie”: elevii le citesc celor mici întrebările, preșcolarii 

răspund, iar elevii vor scrie pe tablă răspunsurile acestora. Se pot utiliza  metode active precum – 

diagrama Venn, metoda cubului, metoda exploziei stelare, se vor adresa întrebări din sfera de cunoștințe 

comune: povești cunoscute, anotimpuri, elemente din natură (plante, animale, păsări); 

     7. Activitate interdisciplinară: ”O poveste în culori”- elevii crează o poveste, iar preșcolarii 

desenează  

     8. Vizite la școală – preșcolarii vor observa sala de clasă, cum sunt așezate băncile, 

conținutul ghiozdanelor, manualele, penarul, tabla,  vor intra în contact cu elevii și învățătoarea. 

Se pot organiza și vizite ale școlarilor la grădiniță, prilej pentru aceștia de a rememora  clipele petrecute 

aici, de  a se recrea împreună cu cei mici, care vor lua contact cu școala  fără a ieși din mediul familiar 

al grădiniței. 

     9. Alte activități comune grădiniță-școală pot lua forma spectacolelor,  a unor dramatizări și scenete. 

   10. Excursiile și activități cu un caracter  antrenant și distractiv, contribuie și ele la crearea unei punți 

de legătură  

            Planificate să se desfășoare în grupuri eterogene,  preșcolari și școlari, aceste activități au 

rol instuctiv- educativ, dezvoltă spiritul de echipă și perseverența, încurajează comunicativitatea și 

reușesc să construiască o legătură afectivă puternică între copii. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

Educatoare : POP MARIA 

Grădinița cu program prelungit”Zâna Zorilor” 

Cluj-Napoca 

 

     „Spune-mi și am să uit. Arată-mi şi s-ar putea să-mi amintesc. Implică-mă și voi 

înțelege”(Confucius). 

Denumită şi „vârsta de aur a copilăriei”, vârsta preşcolară se caracterizează prin multiple 

achiziţii pe plan intelectual, fizic și comportamental. Odată cu intrarea în grădiniţă, copilul vine în 

contact cu o multitudine de necunoscute, el deschide un cufăr al comorilor, pe care, plin de curiozitate, 

îl cercetează şi şi-l însușește. Sub îndrumarea atentă a educatoarei, copilul îşi satisface curiozitatea prin 

joc, prin acţiunea directă cu obiectele. În această perioadă are loc dezvoltarea puternică a limbajului, se 

pun bazele operaţiilor gândirii (sinteză, analiză, abstractizare, generalizare, comparație) prin acţiune 

nemijlocită cu obiectele se dezvoltă  memoria, atenţia, imaginaţia și, în același timp, copilul, prin faptul 

că intră într-o colectivitate, își dezvoltă abilități și atitudini care îi vor fi utile mai târziu, la școală: 

sentimente de prietenie, respect, atitudinea de cooperare, de apartenență la un grup, spiritul de 

învingător. 

       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.  

           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 și îmbunătăţi cunoștinţele legate de aceste animale: sălbatice și 
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domestice. 

           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.  

            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: Piticlic, Voinicel, Discovery, activităţi de desene pe asfalt, 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 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 

personalitatea. 

            Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 

ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 

colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente 

devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii 

de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, 

interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei au 

fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului şi a 

dansului popular. 

        Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi tradiţiile 

populare româneşti, urmărind  reconsiderarea  şi  valorificarea  trăsăturilor  specifice poporului nostru 

prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume populare. 

         Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul 

producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. 
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În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel să se tempereze 

în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. Nolte). 

          În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, 

deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de 

cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori.. Prin activităţi bogate şi prin considerarea 

copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în 

care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea , să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere și descoperire. 

          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. 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. 

        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. 
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Prof.înv.primar ,Jugariu Aneta 

Liceul Tehnologic Bâlteni 

 

        Integrarea metodelor  interactive de grup în cadrul                                   

           activitățiilor instructive-educative   

 

             Orice metodă de invățământ – fie ea tradițională sau modernă, are atât valențe / avantaje 

specifice, cât și limite/dezavantaje specifice, determinate de configurația contextului educațional, 

precum și de personalitățile profesorului și ale elevilor care o utilizează.Eficiența unei metode 

depinde, în mod excesiv, de modalitatea concretă în care este valorificată în contextul didactic, 

respectiv de măsura în care ea reușește să antreneze eforturile intelectuale și motrice ale elevilor, de 

influența pe care o are asupra rezultatelor școlare.Așadar, metodele de învățământ sunt numai potențial 

utile și eficiente; ceea ce le face efectiv utile si eficiente este modalitatea concretă de valorificare a lor 

și de integrare în strategii  de instruire adecvate condițiilor intruirii. 

         Învățământul modern preconizează o metodologie axată pe acțiune operatorie, deci pe 

promovarea metodelor interactive, care să solicite mecanismele gândirii , ale inteligenței, imaginației 

și creativității. 

       Metodele interactive de grup au numeroase avantaje, printre care enumerăm: 

-subiecții care lucrează în echipă sunt capabili să aplice și să sintetizeze cunoștințele în moduri variate 

și complexe, învățând, în același timp, mai temeinic decât în cazul lucrului individual; 

-dezvoltă capacitațile elevilor de a lucra împreună, componenta importantă pentru viața și pentru 

activitatea lor profesională viitoare; 

-dezvoltă inteligențele multiple, capacitați specifice inteligenței lingvistice (abilitatea de a folosi 

efectiv limba pentru a se exprima retoric, poetic și pentru a-și aminti informațiile), inteligenței logice-

matematice (capacitatea de a analiza logic problemele, de a realiza operații matematice, de a face 

deducții), inteligenței spațiale (capacitatea de a recunoaște și a folosi paternurile spațiului; capacitatea 

de a crea reprezentări nu doar vizuale), inteligenței interpersonale (capacitatea de a ințelege intențiile, 

dorințele celorlalți, creând oportunitați în munca colectivă), inteligenței intrapersonale (capacitatea de 

autoînțelegere, de autoapreciere corectă a propriilor sentimente, motivații, temeri), inteligenței 

naturaliste (care face omul capabil sa recunoască, să clasifice și să se inspire din mediul înconjurător); 

-permit imparțirea sarcinilor și responsabilităților în părți mult mai ușor de realizat; 

timpul de soluționare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în grupă, 

decât atunci când se incearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu; 

-dezvoltă și diversifică priceperile , capacitățile și deprinderile sociale ale elevilor; 

interrelațiile dintre membri grupului sporesc interesul pentru o temă, motivând elevii pentru învățare; 
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-oferă posibilitatea elevilor de a-și împărtăși părerile, experiența, ideile, informațiile, strategiile 

personale de lucru; 

-se reduce la minim fenomenul blocajului emoțional al creativității; 

-grupul dă un sentiment de încredere, de siguranță, antrenare reciprocă a membrilor, ceea ce duce la 

dispariția fricii de eșec, la apariția curajului de asumare a riscului; 

-stimulează și dezvoltă capacități cognitive complexe: gândirea divergentă, gândirea laterală 

(capacitate de a privi și cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul gândirii), gândirea critică, 

spiritul critic. 

        Spiritul critic este un spirit activ, reflexiv și reprezintă în prezent un instrument indispensabil 

pentru a trece cunostințele prin filtrul gândirii proprii și pentru a dobândi o cunoaștere științifică, 

declarativă și strategică.  

      „Cubul” este o metodă care poate fi aplicată individual, în perechi sau în grupuri mici,   pentru 

abordarea și tratarea complexă, din perspective multiple sau integratoare, a unei situații.Cubul este o 

strategie de predare care ne ajută să studiem o temă din perspective diferite. 

Aplicarea implică parcurgerea următoarelor etape: 

Realizarea unui cub pe ale cărui feţe se notează: descrie, compară, asociază, analizează, aplică, 

argumentează; 

Anunţarea subiectului pus în discuţie:Figuri geometrice; 

Constituirea grupurilor: patru grupe a câte cinci membri şi două a câte patru membri; 

Examinarea, de către fiecare grup a temei din perspectiva cerinţei de pe una din feţele cubului: 

Descrie! Compară!.Asociază.Analizează! Aplică!Argumentează! 

     Învățătorul le trasează elevilor sarcina să scrie despre o anumită temă prin parcurgerea fețelor 

cubului. Este preferabil să se respecte ordinea prezentată mai sus, pentru că aceasta îi conduce pe elevi 

în mod treptat spre o gândire complexă. Procesele de gândire implicate în metoda cubului urmează 

îndeaproape categoriile din taxonomia lui Bloom. 

Avantajul acestei metode constă în faptul că permite diferențierea sarcinilor de învățare, stimulează 

gândirea logică și sporește eficiența învățării (elevii învață unii de la alții). 

Această metodă îi face pe elevi să citească conștient, să comunice, să coopereze și să colaboreze 

pentru a găsi răspunsurile finale, corecte, complexe, cu valoare informațională și educațională, le 

permite să facă o evaluare sintetică, selectivă, ordonată a informațiilor. 

       “Gândiți-lucrați în perechi-comunicați” este o modalitate simplă și rapidă de învățare prin 

colaborare, care poate fi folositî de mai multe ori în timpul unei lecturi, pentru a dezbate o problemă 

interesantă sau pentru a reflecta la textul respectiv, beneficiind de ajutorul unui coleg. 

Anticipat, învățătorul pregătește, de obicei, o întrebare cu mai multe răspunsuri posibile la care elevii 

vor formula individual, în scris, timp de 1- 4 minute, răspunsul. Se formează perechile, iar partenerii 

iși citesc răspunsurile și convin asupra unuia comun, care cuprinde ideile ambilor. Cadrul didactic 

solicită doua-trei perechi să rezume discuțiile purtate și concluzia formulată. 
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Comunicarea care se înfiripă într-o pereche, grupă ori cu întrega clasă, prin verbalizarea gândurilor în 

mod natural, nestresant încurajează elevii la o participare activă, care-l ajută să-și însușească, să-și 

lămurească mai bine lucrurile ideile spuse. 

      Cvintetul este o tehnică de reflecție ce constă în crearea de cinci versuri, respectându-se cinci 

reguli, în scopul sintetizării conținutului unei teme abordate. Alcătuirea unui cvintet favorizează 

reflecția personală și colectivă, esențializarea cunoștințelor, ințelegerea lor profundă, manifestarea 

creativității. El are urmatoarea structură algoritmică: 

1.   primul vers conține  un singur cuvânt  cheie, de obicei  un substantiv 

2.  al doilea vers format din două cuvinte, de obicei adjective, care descriu subiectul poeziei; 

3.  al treilea vers este format din trei cuvinte, de obicei verbe la gerunziu, care exprimă actiuni; 

4.  al patrulea vers este format din patru cuvinte, care exprimă sentimentele autorului față de subiect; 

5. al cincilea vers este format dintr-un cuvânt, care exprimă însușirea esențială a subiectului. 

Prin cvintet, se poate realiza feedback-ul ideilor, sentimentelor, convingerilor din lectia învățată și nu 

numai. Formarea deprinderilor de a scrie cvintete le dă o mare satisfacție elevilor. Ei se cred deja 

poeții clasei și simt că sunt apreciați pentru acest lucru. 

Exercițiul se realizează la început cu întreaga clasă, dar după ce și-au format deprinderile de a crea, 

elevii sunt lasați să facă acest lucru singuri. Elevii buni la învățătură, după ce și-au îndeplinit sarcinile 

date, iși pot umple timpul cu astfel de preocupări, folosind timpul de activitate la maxim cu astfel de 

itemi subiectivi, care valorifică inteligența lor verbală-lingvistică. Elevii care reușesc să scrie cvintete 

au o gândire critică asupra lucrurilor, au sentimentul victoriei în lupta cu potrivirea și căutarea 

cuvintelor.  

         Ciorchinele este o metodă antrenantă care dă posibilitatea fiecărui elev să participe individual, în 

perechi sau în grup. Solicită gîndirea elevilor, deoarece ei trebuie să treacă în revistă toate cunoștințele 

lor în legatură cu un termen-nucleu, reprezentativ pentru lecție, în jurul căruia se leagă toate 

cunoștințele lor. Elevii vor colabora, vor negocia cu plăcere, vor comunica și vor scrie cu mai mult 

entuziasm. Nici unul dintre elevi nu-și va petrece timpul pasiv, ci fiecare moment va fi valorificat de 

fiecare elev. 

„Ciorchinele” stimulează găsirea conexiunilor dintre idei și presupune urmatoarele etape: 

       se scrie un cuvânt sau o sintagmă în mijlocul tablei/ fișei (cuvânt/ sintagmă nucleu); 

       se notează toate ideile care le vin în minte elevilor, în legatură cu sintagma/ cuvântul respectiv; 

       pe măsură ce se scriu cuvinte, se trag linii între toate ideile care par a fi conectate; 

       activitatea se oprește când se epuizează toate ideile și când expiră timpul alocat. 

       Avantajul acestei metode constă în faptul că nu se emit judecăți de valoare și nu se evaluează 

ideile.  În urma utilizării la clasă a acestei metode, am observat că elevii colaborează, negociază cu 

plăcere, comunică și scriu cu mult entuziasm informațiile necesare îndeplinirii sarcinii date. 

      Cadranele reprezintă o modalitate de esențializare, de rezumare a informațiilor prin implicarea 

activă a elevilor în scopul înțelegerii nuanțate și profunde. 
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Pentru a realiza această metodă, pagina este împărțită în patru părți prin trasarea a doua drepte 

perpendiculare. Cadranele se numerotează de la unu până la patru. În metoda cadranelor, pot fi 

cuprinse patru obiective din ziua respectivă, ca de exemplu: 

       cadranul 1: Scoateți și apoi scrieți ideile principale din text; 

       cadranul 2: Formulați și scrieți patru propoziții în care să aveți cuvinte scrise cu “m”, înainte de 

p” sau „b”; 

       cadranul 3: Scrieți trei însușiri întâlnite în text pentru personajul principal, apoi în dreptul 

fiecărui cuvânt scrieți opusul lui; 

       cadranul 4: Formulați întrebări care se referă la conținutul textului. 

        Lucrul individual, în echipe sau participarea întregii clase la realizarea “cadranului” este o 

provocare și determină o întrecere în a demonstra asimilarea corectă și completă a cunoștințelor noi, 

conexiuni legate de termenul propus. Metoda poate fi folosită cu succes la evaluarea unei unități de 

conținut, dar și în vederea consolidării, făcându-se apel la cunoștințele dobândite de elevi. Este o 

metodă care place elevilor si care le cere orientare în pagină, le formează gustul estetic, aceștia fiind 

preocupați nu numai de ceea ce scriu, ci și de felul în care scriu. Avantajul metodei constă în faptul că 

stimulează gândirea și atenția, caută căi de acces spre propriile cunoștințe, credințe și convingeri, 

conștientizează elevul asupra propriului nivel de cunoștințe. 

       Rețeaua personajelor este metoda care se folosește pentru a caracteriza sau prezenta un personaj. 

Elementul central este personajul care urmează să fie caracterizat, prezentat. În jurul acestuia vor fi 

scrise trăsaturi fizice și sufletești, aducându-se argumente cu justificări din text sau care se subînțeleg 

din textul citit. Este o metodă la fel de antrenantă ca și celelalte, care elimină timpii morți din 

activitate. Un elev deprins cu această metodă va reusi să realizeze o caracterizare a personajelor încă 

din clasele mici, pentru că el și-a format o viziune mai clară asupra acestei cerințe destul de dificile. 

Stăpânind puncetele-cheie, elevul stie ce trebuie sa facă și cum trebuie să facă, deoarece are în minte 

schema-suport, vizualizările, experiența anterioară, textul, elemente după care se poate orienta. Astfel, 

nu va avea sentimentul de neîncredere asupra reușitelor sale, că nu poate sau nu știe ce trebuie să facă. 

În spatele fiecărei metode de predare stă ascunsă o ipoteză asupra mecanismului de învățare a elevului. 

Învățătorii trebuie să fie preocupați de găsirea unor metode și procedee variate adaptate diferitelor 

situații de instruire în care elevii vor fi puși. 

         Pe baza competențelor sale profesionale mereu actualizate, învățătorul va încerca noi metode de 

predare. Este loc în acest domeniu pentru manifestarea imaginației și creativității didactice, cu efecte 

pozitive nu numai asupra elevilor, ci și asupra dascălilor. 

Învățământul se confruntă și cu nota sa predominant teoretizantă, chiar cu tendințe de supraîncărcare 

informațională. De aceea, efortul acestora trebuie canalizat în direcția operaționalizării cunoștințelor, 

ceea ce va duce la o creștere a interesului și motivației elevilor pentru diferitele domenii ale 

cunoașterii, îi va pregăti mai bine pe aceștia în perspectiva integrării în viața socială. 
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PROF. ȘIMONCA ANCA MARIANA 

PROF.  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRCEA ELIADE,, SATU MARE 

 

Exemple de bune practici în aplicarea strategiilor de  

predare-învăţare-evaluare 

     „Nu există artă mai frumoasă, decât arta educaţiei. 

 Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar  

educatorul creează un chip viu, uitându-se la el,  

se bucură şi oamenii, se bucura şi Dumnezeu.” 

Sf. Ioan Gură de Aur 

Procesul de învățământ este constituit din cele trei mari componente, și anume predarea, 

învățarea și evaluarea. Conceptul de învățare poate fi înțeles ca funcția mintală prin care o persoană 

obține noi cunoștințe, abilități, valori, sensuri și referințe, folosindu-și capacitatea de a percepe 

informații. Procesul de învățare are loc pe parcursul întregii vieți și este evidențiat de modificările pe 

care le produce în comportamentul persoanei. 

 Predarea poate fi înțeleasă în mai multe moduri: simpla transmitere a cunoștințelor, priceperilor 

și deprinderilor, care apoi trebuie verificate și evaluate; în sens pur metodologic, a expune, a comunica 

verbal; ca un discurs didactic conceput în scopul instruirii și autoinstruirii elevilor; ca o formă specifică 

de comunicare culturală; de asemeni, ca un sistem specific de acțiuni menite să inducă învățarea (accentul 

cade pe receptare, înțelegere, formare de capacități) și ca o simplă mijlocire de date (accentul fiind pus 

pe informație și pe accentul la ea) 

Evaluarea școlară  definește o acțiune psihosocială complexă bazată pe operații de: măsurare / 

control cantitativ, apreciere / calitativă, decizie / comunicată în termeni de îndrumare metodologică 

orientativă cu scop de ameliorare continuă a activității proiectată la nivel de sistem și de proces. Aceasta 

servește ca o unealtă pentru analizarea eficienței curriculum-ului școlar și a schimbărilor la toate 

nivelurile. Focusarea pe rezultatele elevilor nu oferă informații despre cauzele pentru care procedurile 

utilizate de profesori sunt sau nu eficiente 

Încă de pe vremea lui Platon, Aristotel, Sf. Pavel și Aquinas există informații despre existența 

strategiilor de învățare. O strategie de predare reprezintă un set particular de pași pentru evocarea unui 

set de comportamente dorite de la persoanele care învață (”learners”). Acestea sunt eforturi deliberate 

din partea profesorului de a varia modul de prezentare către o reprezentare mai adecvată a funcțiilor 

cognitive și afective necesare pentru obiectivele învățării. Strategiile sunt moduri de a evoca răspunsuri 

într-un mediu de învățare particular, pertinent cu natura conținutului ce urmează a fi învățat. În strategiile 

de predare, rolul „elevului” este la fel de important ca și cel al profesorului Utilizarea strategiilor de 

predare-învăţare respectă principiul diferenţierii şi personalizării proiectării şi realizării demersului 

didactic şi promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării 

standardelor calităţii procesului educaţional. O relație predare – învățare adecvată implică variația de la 
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o strategie la alta, de la un stil la altul pentru a crea acele climate și a implementa acele strategii care 

favorizează învățarea diferitelor tipuri de obiective. 

Într-o metaanaliză condusă de Schroder și col. (1992) au fost identificate mai multe tipuri de strategii.  

1. Strategii de chestionare. Profesorul variază orarul, poziționarea sau nivelurile cognitive ale 

întrebărilor (de exemplu creșterea timpului de reacție, introducerea pauzelor după anumite răspunsuri 

cheie, sporirea dificultății întrebărilor, oprirea mijloacelor media la anumite puncte cheie și punerea 

întrebărilor).  

2. Strategii de focusare. Profesorul captează atenția elevilor (ex: prin anunțarea obiectivelor sau 

îmbogățirea lor).  

3. Strategii de manipulare. Profesorul asigură elevilor oportunitatea de a lucra cu obiecte fizice (a 

desena sau a construi ceva).  

4. Strategii bazate pe sporirea materialelor. Profesorul modifică materialele (rescrierea anumitor 

materiale sub formă de text, înregistrări audio, simplificarea aparatelor din laborator, etc.)  

5. Strategii de evaluare. Profesorul schimbă frecvența, scopul și nivelul cognitiv al evaluării (ex. 

acordarea feedback-ului imediat și exploratoriu, utilizarea testelor diagnostice, formative, retestarea).  

6. Strategii pe bază de anchetă. Profesorii utilizează instrucțiuni centrate pe elevi ce sunt mai puțin 

directive decât instrucțiunile tradiționale (ex. Anchetele de laborator).  

7. Strategii bazate pe îmbogățirea contextului. Profesorii îi ajută pe elevi să realizeze legătura între 

cunoștințele și experiențele anterioare sau angajarea interesului elevilor în învățarea colegilor (ex. 

organizarea excursiilor, problematizarea, reflectarea).  

8. Strategii bazate pe tehnologii de instruire.  

Studiile arată că elevii care au performanțe bune la învățare sunt conștienți de strategiile pe care le 

utilizează și în sens contrar, cei ce nu obțin performanțe bune nu pot identifica strategiile pe care le 

utilizează și în consecință nu reușesc să le combine în așa numitul ”lanț de strategii” (Block, 1986; 

Galloway & Labarca, 1991; Stern, 1975; Vann & Abraham, 1990, cit in Gartner și col., 1971 )  

       Diversele modalități de abordarea învățării de către copii au diferite implicații asupra expectanțelor 

celorlalți cu privire la performanța lor. Dacă ceilalți consideră că diferențele de învățare se datorează 

vitezei de procesare și capacității intelectuale ale copiilor, atunci expectanțele vor viza performanțe 

relativ uniforme în mai multe domenii. Dacă, însă se consideră că strategiile și cunoștințele sunt 

importante atunci expectanțele vor viza nivele diferite de învățare, în funcție de cunoștințele conceptuale 

și controlul asupra strategiilor de organizare a acestor cunoștințe. De exemplu, într-un studiu comparativ 

a abilităților de memorare, la care au participat studenți și elevi din clasa a III–a, sarcina fiind aceea de 

a-și  aminti numele programelor tv de sâmbăta dimineața, personajele din desene animate, etc., elevii 

din clasa a III-a și-au organizat mai bine informațiile, deci au reținut mai multe elemente (Lindberg, 

1980 cit in Bransford și col., 2004, p. 96). Similar, un grup de copii cu vârste între 8-12 ani au avut 

performanțe mai mari în a-și aminti anumite elemente decât un grup de adulți ”normali” datorită 

strategiei de categorizare (Brown and Lawton, 1977 cit. in Bransford și col., 2004, p. 96).  
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Cunoașterea conținuturilor disciplinii îi ajută pe profesori să-și stabilească hărți mentale cu care să 

stabilească indicii de monitorizare a succesului, temele pentru acasă, etc. Însă cunoașterea structurii 

disciplinii în sine nu-l ghidează pe profesor în procesul predării. Asta înseamnă că profesorul trebuie să-

și dezvolte abilități de a înțelege conținuturile disciplinii într-o modalitate reflectivă, pedagogică 

(McDonald and Naso, 1986, cit in Harder și col., 2000, p. 156).  

Unii profesori, în încercarea de a găsi mijloace noi de a ajuta elevii să facă introspecţie, să reflecteze 

asupra propriei persoane şi asupra mediului, au apelat la animaţii. Animaţile, caricaturile prin 

universalitatea lor, valabilitatea, directivitatea şi uşurinţa în aplicare pot fi utilizate ca un material 

stimulativ, dar şi ca o tehnică puternică bazată pe umor artistic care poate fi utilizată cu succes în 

strategiile de intervenţie. Mesajul lor poate fi „îmbracat” aparent în umor, dar 

comentariileasupravieţiisuntclareşi simple. Datorită faptului că aceste materiale provoacă râsul, ideile 

pot fi acceptate mai liber şi mai uşor. Acestea au capacitatea de a dezarma prin faptul că sunt amuzante, 

nu mai apar rezistenţe, apărare defensivă sau intimidare.  

Strategii și metode de predare integrată   

 Cele mai productive strategii şi metode de predare integrată, recunoscute ca promotoare ale unei 

învăţări autentice – eficiente sunt:  

 1. Învăţarea prin dezbatere     

 2. Învăţarea prin cercetare    

 3. Învăţarea prin rezolvarea de probleme   

 4. Învăţarea prin descoperire   

 5. Învăţarea bazată pe metoda proiectului    

 6. Învăţarea bazată pe probleme   

7. Învăţarea aventură / de tip expediţionaR 

Concluzii: 

Profesorul are nevoie de: „competenţă relaţională, capacitate de a promova relaţii de cooperare şi 

competiţie, un stil de lucru cooperant pentru a asigura unitatea clasei, pentru a obţine un înalt grad de 

coeziune al acesteia, pentru a stimula tendinţele centripete în locul celor centrifuge, pentru a forma 

conştiinţa comunitară (de grup) a elevilor de care se ocupă” (Cerghit, 2008, p. 183).  
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Opționalul „Literatura pentru copii” -reper didactic în 

dezvoltarea globală a elevilor din învățământul primar 

Prof.Andrei Cristina 

Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Timișoara 

Una din finalitățile majore ale claselor primare este formarea, la elevi, a capacității de a înțelege 

texte scrise, de a le asimila în mod conștient. Primele contacte cu textele literare oferă fiecărui copil o 

experiență nouă, bucuria cititului. Această experiență, nouă și provocatoare totodată, presupune 

existența unui ritual de inițiere, dar și iesirea din comunicarea rudimentară, așadar o anumită ritualizare 

a întâlnirii cu literatura. 

Copilul care învață să citească capătă acces, pe calea cărților, la memoria colectivă, se 

familiarizează cu un trecut comun, pe care îl înnoiește cu fiecare lectură. 

Inițierea în lumea literaturii pentru copii presupune existența unor etape succesive: copilului i 

se citește si abia apoi citește singur. Se impune, neîndoielnic, existența unui cadru deopotrivă protector 

și sărbătoresc, precum și crearea unor formule de prezentare a textului, din care să nu lipsească 

promisiunea plăcerii. 

Deprinderea lecturii presupune audierea unor texte literare, crearea unor momente ale întâlnirii 

cu cartea, în care învățătorul citește elevilor (receptarea trebuie să rămână, de cele mai multe ori, 

nevalorizată didactic), instituirea unui ritual al lecturii, ce presupune adoptarea unui anumit 

comportament din partea învățătorului, din care să transpară interesul pentru cărți, bucuria lecturii și 

bucuria povestirii orale. Materializarea principiului prezentat anterior presupune realizarea unui context 

fizic, în care receptarea să fie agreabilă: amenajarea unui colț al clasei dedicat lecturii și audierii de 

povești, ritualizarea unui moment al zilei școlare în care elevii să fie relaxați și în care lectura poate 

apărea ca o recompensă, ca un dar. 

De o importanță reală este alegerea unor texte care se înscriu în orizontul de așteptate al elevilor 

și care sunt accesibile din punct de vedere lexical și structural. Nu trebuie ignorate nici calitatea 

tipăriturii, a imaginilor, ca și prelungirea întâlnirii cu literatura prin activități de joc cu textul și cu 

limbajul (ilustrații cu decoruri și personaje, construcția unor colaje cu versuri, realizarea unor prelungiri 

sau parodieri ale poveștilor). Toate aceste activități, întâlnite în literatura de specialitate sub denumirea 

de activități de stimulare a lecturii, facilitează întâlnirea cu lumea cărții. Pot fi adăugate așa numitele 

sărbători ale cărții, paradele de personaje, dramatizările. Toate acestea pot lua forma unor activități 

extracurriculare, desfășurate în atelierele și în cluburile de lectură. Pentru fiecare elev, implicat în astfel 

de proiecte lectura devine un parcurs ambivalent: pe de-o parte lectura, ca formă de visare și evadare, 

iar pe de alta, lectura aventură. 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

214 
 

Una din temele larg dezbătute în lucrările de specialitate este aceea a rolului jucat de cărțile 

primelor vârste. Orice dezbatere de ordin pedagogic pe această temă pornește de la ideea că, în cazul 

elevilor de ciclu primar, capacitatea de descifrare a textelor presupune, pe de-o parte, capacitatea de a 

construi sens la nivelul propoziției și frazei și capacitatea de identificare a ideilor principale, secundare, 

secondată de reconstituirea textului prin rezumare. 

Aria literaturii pentru copii include texte-liant între generații (basme, povestiri, legende), care 

transmit, prin forme simple, scenarii inițiatice, valori și modele și modele de existență. Aceste texte 

transmit adevăruri anacronice și oferă cititorului posibilitatea de a evolua și de a se împlini prin 

parcurgerea unor drumuri lungi și dificile, ce presupun desprinderea din spațiul securizant al lui „acasă”, 

traversarea unor praguri fizice și psihice (proba singurătății, a onestității, a loialității, a iubirii și a 

credinței), integrarea eroului în lumea spre care a pornit (regăsirea celor dragi, căsătoria). 

Așadar, lectura devine un pas necesar spre dezvoltarea personală, prin cultivarea capacității de 

autoînțelegere (înțelegerea propriei deveniri, a propriilor emoții, abilități, limitări, prejudecăți), 

înțelegerea a ceea ce înseamnă să fii ființă umană, dezvoltarea simțului responsabilității față de sine și 

față de ceilalți, capacitatea de manifestare a compasiunii, abilitatea de a înțelege și de a te raporta la 

trăirea emoțională a celorlalți, de a-ți stăpâni dispozițiile afective. 

Textele literare restituie o imagine despre om și despre lume, imaginea omului deplin, oferind 

cunoașterea lumii prin intermediul unor alegorii. 

Pentru a ajunge la bucuria lecturii, elevii trebuie să citească suficient de corect și de rapid, astfel 

încât înțelegerea si interpretarea să poată avea loc: „Pentru ca elevii să poată deveni cititori autonomi, 

citind cărți pentru propria lor bucurie, e necesar să se pornească de la automatizarea actului de decodare, 

astfel încât să se ajungă la o citire ușoară și fluidă. Atunci când actul lecturii ajunge automatism, elevii 

nu mai au nevoie să își concentreze atenția asupra decodării; spiritul lor devine disponibil pentru altceva; 

ei pot percepe modul în care se înlănțuie episoadele istoriei, pot identifica personajele, pot visa la 

universul ficțional propus de carte, pot reacționa emoțional, pot relaționa cu cartea. Or, singura 

modaliate sigură de automatizare a decodării este cititul și iarăși cititul.”4 

Preocupările ce definesc clasele a doua și a treia sunt automatizarea lecturii și intensificarea ritmului 

acesteia prin: 

• exerciții de citire, 

•  lectura unor texte integrale, cât mai numeroase și cât mai diverse,  

• integrarea lecturii în spațiul jocului, 

• atribuirea unor roluri sociale (motivare prin responsabilizare) 

 
4 Christian Poslaniec, Pratique de la littérature  de jeunesse à  lʾécole. Comment élaborer des 

activités concrètes. Hachette Education, Paris, 2003, p.40-41. 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

215 
 

Lectura-descoperire de cărți și motivarea ludică a lecturii implică parcurgerea unui număr de 

pași: 

➢ profesorul oferă elevilor un număr finit de texte(3-6), care au în comun o componentă tematică 

sau structurală 

➢ invitația la lectură 

➢ orientarea lecturii (lectura va urmări identificarea elementului comun) 

➢ fiecaree lev va prezenta colegilor asemănările descoperite 

Grupajele de texte pot avea în centru un nucleu tematic sau pot fi realizate în jurul unui tipar textual 

(povestea: o poveste africană, un basm chinezesc, unul rusesc) sau în jurul unui stereotip narativ (trei 

frați, trei probe). 

Finalitatea acestui demers este aceea de a-i pune pe elevi în situația de a parcurge un număr cât mai 

mare de texte, chiar dacă înțelegerea nu este integrală, ci lacunară (cum este firesc în cazul cititorilor 

începători). Acticitățile de la clasă vor include discuții generate de lectură, exprimarea reacțiilor 

emoționale și identificarea elementelor comune. 

Motivarea socială a lecturii sau lectura pentru cei mai mici implică motivarea prin responsabilizare. 

Scopul acestui demers didactic este sporirea acurateței și a ritmului citirii și învestirea celor care știu 

deja să citească cu rolul de a citi colegilor mai mici. Acest fapt presupune citirea mai multor texte, dintre 

care se va face o selecție și relectura cu voce tare. Efortul căutării și al exercițiilor de citire este 

recompensat de bucuria pe care sunt capabili să o ofere, dar și de admirația pe care o stârnesc 

ascultătorilor. 

Lectura autentică este intimă, solitară, motivată intrinsec. Drumul spre ea trece însă prin lectura de 

grup, un tip de lectură motivată extrinsec, prin prezența unui element comun, prin prezența jocului sau 

a bucuriei oferite celorlalți. 

Triungiul lecturii cuprinde textul, cititorul și contextul. Textul îndeplinește două funcții: pe de-o 

parte funcția de suport ale lecturii, iar pe de altă parte el se constiuie într-o creație artistică, fiind un 

obiect cultural. Ca suport al lecturii, textul este un prilej de exersare și practică a lecturii, servind 

obiectivului prioritar, acela al automatizării procesului de decodare. Acest tip de text cuprinde toate 

categoriile textuale: literar sau nonliterar, descriere, narațiune sau argumentație, text monologic sau 

dialogic. Toate aceste texte conțin mesaje de naturi diferite: psihologice, sociale, filosofice, ideologice. 

Criteriul de ierarhizare a textelor este accesibilitatea, întrucât elevii mici evaluează cărțile în funcție de 

usurința cu care le citesc și de grosimea lor. Accesibilitatea textului se concretizează în: 

➢ lizibilitatea componentei lingvistice 

➢ structura clară a textului 

➢ domeniul referențial este cunoscut de elev și se înscrie în aria lui de interes 

În alegerea textului, învățătorul trebuie să urmărească calitatea mesajelor transmise și calitatea 

scriiturii. Contexte didactice adecvate pot fi clubul sau cercul de lectură, zilele lecturii. În aceste 

activități extracurriculare  elevii prezintă cărțile pe care le-au citit și află de la colegi ce merită citit. 
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Concursuri de tipul „Cititorul lunii”, cu diplome și premii în cărți, acordate elevilor care au citit numărul 

cel mai mare de pagini sunt binevenite în acest context didactic. 

Textul ca operă literară vizează exclusiv câmpul literaturii, lectura literară. Dacă mai sus criteriul 

era accesibilitatea, aici apare și criteriul bogăției textului : „Într-o carte bogată se află ceea ce poate 

alimenta continuu mașina de interpretat, fie că e vorba de ambivalența personajelor, de un porcedeu de 

narare original, de un plan simbolic ce se cere decriptat, de o temă neobișnuită, de un limbaj creativ, de 

o abordare inedită a timpului, de referiri la alte opere, de aspecte sociale, culturale.”5 

Bibliografie: 

Barbu, Marian, Metodica predării limbii și literaturii române-învățământ primar, Editura Gheorghe 

Alexandru, Craiova, 2003. 

Goia, Vistian, Literatura pentru copii și tineret; modele formative, Editura Napoca Star, Cluj- Napoca, 

2000 

Onojescu, Monica; Pamfil Alina, Valori formative acronice și contemporane în literatura pentru copii 

și tineret, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2000. 

Poslaniec, Christian, Pratique de la littérature  de jeunesse à  lʾécole. Comment élaborer des activités 

concrètes, Hachette Education, Paris, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Idem 
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ROMÂNIA MILENIULUI TREI VĂZUTĂ DE FRANCEZI  

 

 prof. Fülöp Ildikó, Colegiul Național „Doamna Stanca” Satu Mare 

 

  O echipă de profesori din cadrul Colegiului Național „Doamna Stanca” Satu Mare, a implementat 

parteneriatul educațional internațional intitulat Schimb franco-român de bune practici, derulat în județul 

Satu Mare, în luna martie, anul 2018. Acțiunea a urmărit consolidarea dimensiunii europene a educației 

prin încurajarea cooperării transnaționale dintre instituțiile din învățământul preuniversitar, 

îmbunătățirea calitativă şi cantitativă a cunoașterii limbilor străine (engleză - franceză), promovarea 

multiculturalismului, a cooperării şi mobilității în domeniul educațional, precum şi familiarizarea cu 

tradițiile si obiceiurile din zonele Codru, Oaș și Maramureș. În același timp, s-a urmărit participarea 

elevilor în pregătirea proiectului şi la activitățile legate de implementarea acestuia, inclusiv în 

mobilitățile legate de proiect sau cu scopul de a cunoaște realitatea educațională din Franța şi România, 

elaborarea de materiale promoționale şi schimbul de bune practici în materie de educație, cultivarea 

respectului față de valorile naționale şi universale. 

 În proiect au fost cuprinse activități de schimb de experiență între cele două școli şi instituțiile 

colaboratoare. S-au derulat activități de imersiune culturală în județele Satu Mare și Maramureș. 

Totodată,  s-a realizat sensibilizarea elevilor față de studierea limbii engleze, respectiv franceze, şi 

dezvoltarea competențelor lor lingvistice, îmbogățirea cunoștințelor despre comunitatea europeană şi 

internațională, implicarea în activități școlare diverse, cultivarea interesului pentru cultura şi civilizațiile 

română și franceză, colaborarea între instituțiile implicate in proiect. În acest parteneriat au participat 

120 de elevi şi 9 profesori. 

Diseminarea proiectului s-a realizat prin: prezentarea proiectului la nivelul comisiilor metodice, 

rezultatele proiectului au fost aduse la cunoștință instituțiilor implicate în proiect, diseminarea în cadrul 

instituțiilor participante şi la nivelul comunității locale, diseminarea prin mijloacele mass-media locale.  

Elevii nu cunosc  îndeajuns valorile naționale. Cu ajutorul acestui parteneriat au ajuns să 

cunoască multe din aceste valori, astfel reușind să le şi prețuiască. Soluția Europei pe viitor este să işi 

refacă valorile. Orice demers în acest sens este binevenit. Atât elevii noștri, cât și cei francezi, au avut 

ocazia să cunoască în cadrul proiectului valori ale literaturii, științei, muzicii, tradițiilor și obiceiurilor 

românești. Astfel, s-au vizitat pe parcursul a 4 zile următoarele: Cimitirul Vesel de la Săpânța, 

Mânăstirea Peri, Memorialul Durerii din Sighet, Muzeul Satului din Sighet, Mănăstirea Bârsana, 

Mânăstirea Bixad, Muzeul satului din Negrești, cetatea medievală Ardud, castelul grofilor Karolyi din 

Carei. Elevii au putut degusta bucate tradiționale maramureșene la Perla Cosăului. Au pictat si au 

încondeiat ouă de Paște. S-a organizat o seară culturală franco - romană, unde au cunoscut o serie de 

dansuri populare românești. Elevii francezi au participat la ore de engleză şi chimie, unde au avut ocazia 

să cunoască stiluri de predare și de învățare. Ora de chimie s-a desfășurat în limba engleză, elevii puteau 

observa diverse experimente amuzante de chimie, respectiv au putut vopsi ouă de Paște folosind 
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coloranți preparați chiar în laborator- coloranții fiind extrași din plante și fructe, după care au ciocnit cu 

ouăle vopsite. Activitățile de informare și documentare au constat în: contactul permanent prin e-mail 

și Facebook între organizatorii proiectului, contactul permanent între instituțiile implicate,informarea 

beneficiarilor cu privire la activitățile desfășurate prin proiect,derularea activităților prevăzute în proiect 

conform calendarului acestuia,diseminarea proiectului. 

În concluzie, colaborarea dintre elevii diferitelor școli prin proiecte educaționale are efecte 

multiple asupra tinerei generații, contribuind la lărgirea orizontului despre lume și  despre viață. Copiii 

din alte țări  pot să cunoască România în toată splendoarea sa și pot să îşi facă o părere pozitivă despre 

țara noastră și despre ospitalitatea  românilor. 
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CREATIVITATEA ÎN EDUCAȚIE  

 
Prof. Mândru Voichiţa, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, Baia Mare 

 
Acum poate mai mult ca oricând, promovarea creativităţii individuale, dar şi a creativităţii 

colective, constituie soluţia pe care școala o are ca unică  şansă de supravieţuire şi de progres.   

Cea mai rentabilă investiţie care se poate face acum în domeniul educațional, este investiţia în 

domeniul creativităţii prin programe adecvate de antrenament, de valorificare şi stimulare a imaginaţiei 

şi creativităţii elevilor. În acest context, factorul educaţional deţine rol prioritar, deoarece această calitate 

umană – creativitatea - se poate dezvolta şi pune în valoare prin politici educaţionale, strategii şi politici 

adecvate. Dacă şcoala nu ţine seama de particularităţile şi abilităţile cu care copiii păşesc pragul şcolii, 

dacă nu are şi nu ştie să folosească dozat şi diferenţiat, modalităţile de depistare, de  antrenare, de 

stimulare a lor într-un cadru organizat, strategic, aceste abilităţi ce anunţă un potenţial creativ în 

dezvoltare nu vor putea răzbate prin mulţimea problemelor şcolii.  

Elevul creativ se caracterizează prin spirit de independenţă în muncă, printr-o gândire ce se 

desfăşoară pe traiectorii lungi, fără bariere de ordin cognitiv. Elevii creativi dau dovadă de multă 

îndrăzneală, de independenţă în abordarea şi analiza problemelor, de spirit de contrazicere, de libertate 

în manifestarea lor comportamentală generală. Mulți dintre elevii creativi au un comportament 

nonconformist, care nu trebuie să fie interpretat de către cadrele didactice ca o lipsă de disciplină, de 

politeţe sau respect. Profesorii nu trebuie să frâneze acest comportament printr-o atitudine negativă, de 

respingere, de disciplinare ci, dimpotrivă, să creeze un climat favorabil de manifestare liberă a spiritului 

creator.  

Orice profesor trebuie să ştie că elevul creativ se detaşează de  ceilalţi şi în loc să-i omoare 

spiritul inventiv şi novator, trebuie să-l trateze ca atare, dându-i sarcini de muncă pe măsura capacităţilor 

şi aptitudinilor sale. Elevii trebuie învăţaţi să caute mereu soluţii, să-şi pună întrebări, să-şi imagineze 

căi multiple de rezolvare a problemelor. Interesul, ataşamentul şi înclinaţia pentru muncă sunt factori 

centrali în formarea calităţilor creative.  

Factorii care facilitează performanţele creatoare colective sunt: climatul de libertate pentru 

emiterea ideilor noi, respectul unanim faţă de valoare, relaţii de încredere, stimă şi cooperare între 

membrii grupului (clasei), încredere şi ataşament faţă de profesor.  

Sunt  cadru didactic şi îmi desfăşor activitatea la clase de liceu, profil tehnic, specializarea 

tehnician designer vestimentar şi consider că pentru dezvoltarea creativităţii la elevi, trebuie să preluăm 

şi să dezvoltăm, în mod organizat, potenţialul creativ al fiecărui copil.  În diverse situaţii la clasă, am 

fost nevoită să intervin conştient şi activ pentru îndepărtarea anumitor blocaje care apar în procesul 

educării creativităţii.  

Pentru introducerea într-o lecţie nouă, mă folosesc de un cuvânt cheie din titlul lecţiei pe care 

îl scriem pe tablă şi aplic metoda brainstorming. La propunerea clasei desemnez un secretar, care va 

nota ideile emise de fiecare membru al clasei. Prezint principiile şi regulile acestei tehnici, iar pentru 
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fixarea lor le afişez sub formă de tabel pe peretele din faţa sălii de clasă. Pentru îndepărtarea blocajelor, 

intervin prin strategii stimulative. Brainstormingul ca metodă, are funcţia de a înlesni producerea unui 

număr cât mai mare de soluţii, într-un timp scurt. Cu cât numărul ideilor este mai mare, cu atât este mai 

mare probabilitatea apariţiei unei idei valoroase. Din totalitatea ideilor emise se desprind soluţii pentru 

întreg conţinutul lecţiei. Elevii sunt felicitaţi pentru colaborarea şi aportul adus la lecţia nouă.  

 Un alt exemplu, o activitate de învăţare aplicată conţinutului: Fome compoziţionale, desfăşurată 

sub forma unui concurs. Anunţ tema concursului: Realizarea unui motiv decorativ adecvat unor confecţii 

pentru copii. Scriu tema citeţ pe o planşă, iar pentru rezolvarea ei aplic metoda „Philips 6-6”. Explic 

modul de lucru, împart clasa în grupe de câte şase elevi. Fiecare grup îşi desemnează un conducător care 

supravegheză şi dirijează activitatea grupei sale. Timpul de lucru este de şase minute. Fiecare elev va 

reprezenta un motiv pe foaia de lucru, folosindu-se de elementele decorative studiate, de imaginaţie, 

respectând condiţiile impuse prin tema dată. La expirarea timpului de lucru, conducătorii grupelor adună 

lucrările şi sunt invitaţi în jurul unei mese, în faţa clasei, pentru prezentarea pe scurt a punctelor lor de 

vedere. Deciziile luate de conducătorii grupelor sub atenta mea observare, vor fi afişate pe planşă, sub 

titlul scris iniţial. Soluţia finală va fi elaborată pe baza opiniei majoritare, ea fiind cea mai viabilă 

alternativă din câte au fost propuse. Consider că această metodă funcţionează ca un autentic blitz-

brainstorming. Dacă ar fi să contabilizez toate secvenţele ei, metoda este deosebit de rapidă, necesită 

doar patru minute pentru organizare, şase minute pentru realizarea propriuzisă şi două minute pentru 

colectarea deciziilor emise de fiecare grup. 

Metodă de creativitate de grup este considerată şi metoda „6-3-5”, pe care am aplicat-o  pentru 

a identifica  efectele psiho-fizice şi simbolice ale culorilor. Tema anunţată a constituit obiectul analizei 

grupelor de lucru, fiecare grupă fiind formată din câte şase persoane. Se desemnează un conducător  al 

clasei care va observa desfăşurarea întregii activităţi. Fiecare membru al grupului primeşte o foaie de 

hârtie pe care va nota drept titlu problema anunţată şi care urmează a fi abordată.  

Hârtia se împarte în trei coloane şi fiecare membru al grupului notează trei idei, în cele trei 

coloane, drept soluţii la problema dată. În etapa următoare, fiecare membru transmite foaia sa colegului 

din dreapta, preluând la rândul său, foaia cu soluţiile coechipierului din stânga. Fiecare, va relua cele 

trei idei scrise deja, le completează,  aduce îmbunătăţiri, le modifică, precizează anumite amănunte sau 

îşi scrie părerea despre ele. Urmează o nouă rotire a foilor, de fapt rotirea se face de cinci ori, până când 

ideile iniţiale au trecut pe la toţi membrii grupului. Elevii cu tendințe de abandon respectă regulile şi se 

antrenează în activitatea grupei. Conducătorul desemnat adună foile de la grupele de lucru, urmând să 

le expună la loc vizibil, de preferinţă în faţa clasei. Sinteza soluţiilor se face sub supravegherea întregului 

colectiv. La o grupă de lucru se emit 90 de soluţii, 6 elevi x 3 idei x 5 rotaţii, de unde şi denumirea 

metodei de “6-3-5”.  

 O muncă bine organizată şi bine condusă are ca rezultat, stimularea imaginaţiei elevilor, a 

capacităţii lor de a gândi, de a reflecta, ea lasă câmp liber independenţei lor în gândire şi acţiune. 
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A stimula creativitatea înseamnă a identifica blocajele şi  a găsi soluţii practice de depăşire a lor,  

respectiv stimularea propriu-zisă a creativităţii prin formarea de atitudini creative. 

Atitudinile creative importante sunt: încredere în forţe proprii, atitudine antirutină, interes pentru 

cunoaştere, perseverenţă în a căuta noi şi noi soluţii, curaj în a adopta soluţii ce la prima vedere par 

imposibile, simţ valoric crescut, capacitate de concentrare, spirit fantezist, capacitate de problematizare, 

receptivitate la nou, toleranţă la schimbare, toleranţă la ambiguitate, autonomie, independenţă.  

  Pentru realizarea de activităţi extracurriculare, în vederea găsirii celor mai bune soluţii, 

lucrez tot pe grupe. Exemplu - activitatea din proiectul educaţional “Veşnicia tradiţiilor”  ce se înscrie 

şi ca parte aplicativă a conţinutului tematic “Arta populară - sursă de inspiraţie în creaţia vestimentară”.  

Elevii sunt repartizaţi în 5 grupe: designeri, pictori, promotori, recuperatori şi meşteşugari. La nivelul 

fiecărei grupe se desemnează un coordonator care se ocupă de atribuirea responsabilităţilor pentru 

ceilalţi coechipieri, aceştia având funcţii de: creator, executant, responsabil calitate, consultant imagine. 

Având  roluri, elevii şi-au asumat responsabilităţi, au intervenit cu idei proprii şi au manifestat un real 

interes pentru activitatea desfăşurată. Toţi membrii grupului vin cu soluţii, idei privind rezolvarea 

problemei date. Metoda permite abordarea unei teme speciale prin schimbul de informaţii şi prin 

elaborarea de idei noi, având rolul de a valorifica competenţele tuturor elevilor implicaţi. Produsul nou 

creat va purta  amprenta personalităţii întregului grup.  

 Sunt de părere că în procesul de predare – învăţare - evaluare, cu toţii trebuie să ţintim către 

atingerea unui scop generos al educaţiei şi că metodele de depistare, de antrenare şi de stimulare a 

creativităţii pot fi aplicate cu succes. 

„Creativitatea este o floare atât de delicată încât elogiul o face să înflorească, în timp ce 

descurajarea o înăbuşă adesea, chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare.” 

Alex Osborn 
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TERRA DEPINDE DE NOI 

 

                Autor: prof. înv primar Bota-Ioana Rodica 

                                                          Școala Gimnazială Nr.1 Nucet    

 

Trebuie să înţelegem că depinde doar de noi să păstrăm Terra o planeta vie, să poluăm mai 

puţin, să producem energie cu resurse regenerabile și să păstrăm resursele naturale.De ce ? Pentru că 

ele reprezintă sursa vieţii.Dacă ar fi să ne imaginăm cât de dăunătoare este o singură hârtie lăsată 

pe pământ,oare ce s-ar întampla? E ca şi cum cineva ne-ar da ceva ce nu ne place. Poluarea nu mai 

este o temă necunoscută pentru nimeni. Efectele ei sunt vizibile oriunde păşim, iar „cale de întoarcere” 

sperăm să mai existe,dar acest lucru este posibil doar dacă facem câteva eforturi. Natura este 

foarte darnică cu noi si de aceea noi trebuie să o răsplătim cu ce avem noi mai bun,să ne comportăm 

cum putem mai bine,adică sa fim ,,prietenii ei,,.Dacă un copil poate să asculte sfatul unui părinte de a 

nu arunca o hârtie pe jos,oare de ce n-am putea face şi noi cei mari asta ?Un mediu curat înseamnă o 

viaţă sănătoasa,iar în zilele noastre sănătatea este ceea ce trebuie să preţuim cel mai mult.Putem să 

plantăm mai mult, să îngrijim natura şi să iubim mediul. Cu siguranta dacă vom face cu toţii aceste 

lucruri, Pământul va fi salvat!  

           Omul este principalul vinovat de poluarea mediului şi tot el suportă efectele ei negative asupra 

sănătăţii sale, de la o banală îmbolnăvire până la pierderea vieţii. 

Se impune ca, copiii să cunoască formele de viaţă existente în mediul înconjurător şi să înveţe să le 

ocrotească. Ei trebuie să cunoască şi resursele naturale care asigură viaţa, dar şi cauzele şi formele de 

manifestare ale dezechilibrelor naturale din mediul înconjurator, în special a celor produse de om. 

Ceea ce învaţă copiii în primii ani reprezintă mai mult de jumătate decât vor învăţa în restul vieţii. 

Astfel, educaţia omului începe din copilărie, componentele dezvoltării sale fizice si psihice mergând în 

paralel cu trăsăturile de personalitate. 

Educarea copiilor a devenit o preocupare şi o necesitate prefigurate de schimbările majore ce au avut 

loc asupra mediului înconjurător, ceea ce ne solicită să trăim într-o permanentă stare de adaptare 

pentru a putea face faţă schimbărilor potenţiale şi a preveni eventualele dezastre ecologice. 

Nu există modele universale pentru integrarea educaţiei privind mediul înconjurător în procesul 

instructiv-educativ. Modalităţile acestei integrări sunt definite în funcţie de condiţiile, finalităţile şi 

structurile educative şi socio- economice ale fiecărei ţări. În funcţie de vârsta copiilor, se aplică 

practici pedagogice diferite. 

            Școala prin definiţia şi rolul său, asigură cadrul adecvat în care se desfăşoară un complex de 

formare a copiilor, sub cele două laturi ale sale: instructivă şi educativă, așadar este chemată să 
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determine nu numai sentimentele de admiraţie pentru frumuseţile naturii, ci şi deprinderi de apărare, 

conservare şi dezvoltare a mediului înconjurător-condiţie de viaţă civilizată şi sănătoasă. 

 

 

           Este important ca în amplul proces de formare a omului, viaţa din afara instituțiilor de 

învățământ să continue să completeze, să consolideze şi să desăvârşească opera educativă din scoală 

într-un adevărat comportament european. Cercetarea mediului în mijlocul naturii cu copii permite 

îmbogăţirea volumului de cunoştinţe, lărgirea orizontului stiinţific, sesizarea legăturilor reciproce între 

fenomene, modul cum se interferează şi se influenţează reciproc şi, de asemenea, permite formarea 

unei gândiri sănătoase despre lume şi viaţă. 

Mediul înconjurător este un mecanism viu, de a cărui integritate şi bună funcţionare depinde întreaga 

activitate umană. A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, 

atât de ameninţată astăzi, înseamnă a contribui la fericirea fiecăruia dintre noi. 
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ANEXA 1 
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

 

Prof. înv.preșc. DRĂGHICI  CAMELIA 

GRĂDINIȚA CU P.P NR. 19 DR.TR. SEVERIN 

JUD. MEHEDINȚI 

 

 

 

 

 

 
      Motto: 

     „Preţuieste-mă si iubeşte-mă, omule, fiindcă toate frumusetţle mele, pădurile, văile si 

izvoarele, cărările şi crestele, piscurile cu toate vieţuitoarele şi florile ţi le dăruiesc, să te bucuri 

de ele, să devii mai puternic, mai generos, mai bun! 

                      

 

Pământul  s-a născut în urmă cu milioane de ani. Văzut din Cosmos, el seamănă cu o mărgea 

albastră pe care uneori se disting mările, oceanele, lanţurile muntoase şi fluviile cele mari.  Pe Pământ 

trăiesc în jur de 6 miliarde de oameni. Asemenea omului,  Pământul are bolile lui: unele mai grele decât 

altele. Mulţi oameni fac rău pământului. Unii din neştiinţă, unii din răutate, alţii din interese. Vulcanii 

îi rănesc scoarţa din când în când, acoperindu-i pădurile cu lavă  şi cenuşă. Seceta şi vânturile îi usucă 

pădurile şi iarba, transformându-i multe suprafeţe în pustiuri. Inundaţiile acoperă cu mâl casele şi 

gospodăriile oamenilor.  

  De toate aceste boli suferă Pământul şi noi alături de el. Pământul ne poartă în spinare ca pe 

copiii lui, ne adăposteşte, ne hrăneşte şi ne bucură privirea cu frumuseţile sale. Ce ne putem dori mai 

mult decât să avem în jurul nostru un mediu sănătos? O natură sănătoasă ne dă hrană, aer curat, apă 

şi soluri fertile pentru agricultură. În incoştienţa şi lăcomia lui , omul contribuie la distrugerea planetei. 

Poluarea, extinderea urbană, pescuitul şi vânatul excesiv duc la dispariţia multor vieţuitoare. Omul nu 

va fi el însuşi inclus pe lista speciilor dispărute? Cum vedem natura şi ce putem face pentru ea?  

Este datoria noastră, a locuitorilor acestei planete să luptăm pentru drepturile omului şi naturii. 

Protejând natura, ne protejăm viaţa, a noastră dar şi a fiinţelor necuvântătoare care nu pot  milita  

pentru dreptul lor la viaţă. E nevoie să contribuim la salvarea planetei Pământ. 

 Descoperind şi înţelegând tainele naturii, copiii vor învăţa s-o iubească şi  

s-o ocrotească. Vor învăţa să îngrijească plantele, să ocrotească animalele, să respecte mediul 

înconjurător. Prin exemplul lor vor putea arăta că planeta şi omenirea pot fi salvate. 
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“A fi eco înseamnă a iubi mediul înconjurator, a-l respecta, a avea grijă de el. De el, de tine şi 

de cei din jurul tău. Pentru că, dacă este adevărat că faptele tale se răsfrâng asupra mediului înconjurător, 

tot la fel de adevărat este şi că mediul înconjurător îţi va răspunde pe măsura faptelor tale.” 

Cum putem face ca şi copiii noştri să înţeleagă mai bine sensul cuvintelor a trăi într-un mediu 

sănătos, a păstra curăţenia, a ocroti natura, a proteja speciile pe cale de dispariţie, a recicla deşeurile, a 

mânca sănătos, etc.?  Poate fi educat şi părintele prin informaţia primită de la copil?  

Aici intervenim noi, cadrele didactice. Menirea noastră este aceea de a contribui la formarea 

profilului moral al elevului, prin conştientizarea rolului protejării naturii implicându-l în realizarea unor 

acţiuni ce au ca rezultat o viaţă mai sănătoasă. 

Realizarea unei educaţii ecologice, în special în rândul tinerilor, precum şi promovarea 

ecoturismului şi a ecosporturilor ca modalităţi optime de petrecere a timpului liber, este un deziderat 

fundamental al societăţii moderne. 

Stimularea interesului copiilor faţă de problematica ecologiei umane, prin cultivarea 

sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, a dragostei faţă de natură şi respectului faţă de sănătatea 

mediului înconjurător, promovarea ecologismului spiritual şi material, în vederea dezvoltării 

sentimentului de apartenenţă la identitatea naţională, vor fi principalele beneficii ale societăii pentru că 

vor  forma tineri cu o înaltă conştiinţă ecologică, ale căror atitudini pozitive faţă de mediu vor produce 

schimbări în viaţa noastră. 

În cadrul școlii noastre, pe parcursul ultimilor ani, s-au desfășurat mai multe proiecte avînd ca 

teme păstrarea unui mediu propice dezvoltării vieții, prin ecologizarea zonelor din jurul școlii și al 

localității, prin reciclarea deșeurilor rezultate din gospodării și prin găsirea de soluții la poluarea 

mediului de către agenții economici din zonă. 

Formarea şi dezvoltarea convingerilor şi conduitelor ecologiste prin implicarea activă a elevilor 

în protejarea mediului dezvoltă în acelaşi timp şi spiritul de muncă în echipă, obţinând rezultate mai 

bune. 

Implicând elevii ne-a fost mult mai uşor să implicăm şi ceilalţi membri ai comunităţii locale, 

deoarece experienţa didactică ne-a învăţat că părinţii sunt mult mai sensibili la cererile adresate de copiii 

lor, decât la cele adresate de către autorităţi. Esenţial a fost  să creăm fiecărui individ implicat senzaţia 

că ceea ce face este extrem de important şi că, fără contribuţia lui, întreg sistemul nu funcţionează. Nu 

vorbesc despre o implicare formală, ci efectivă. Toate activităţile s-au desfăşurat în echipă, au fost 

ascultate părerile celor implicaţi în sistem şi nu numai atât, activităţile au fost jalonate în permanenţă de 

sugestiile acestora. Am obținut astfel un plan de acţiune flexibil şi viabil acceptat de toţi cei implicaţi 

pentru că elaborarea lui s-a făcut în colaborare. 

Prin intermediul copiilor am mobilizat întreaga comunitate locală, reuşind să extindem acţiunile 

de ecologizare de la nivelul şcolii, la nivelul cartierului, oraşului și împrejurimilor lui. Grupul ţintă 

primar au fost copiii, pentru ca grupul ţintă secundar să fie reprezentat de adulţii din comunitatea locală. 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

227 
 

Prin aceste proiecte elevii școlii noastre, părinții și cadrele dicactice au fost informați asupra 

dreptului de a proteja mediul în care trăiesc, putând recunoaște factorii ce-l deteriorează, participând la 

luarea deciziilor pentru reducerea daunelor, atunci când a fost necesar. Astfel, împreună am ajuns la 

concluzia că, problemele asupra cărora putem acționa sunt: 

- să conştientizăm şi să luăm măsuri asupra efectelor dezastruoase pe care le are 

producerea şi depozitarea neraţională a deşeurilor; 

- să informăm părinţii și factorii decizionali din comunitatea locală; 

- să limităm producerea de deşeuri la strictul necesar; 

- să depistăm factorii poluanţi din zonă şi să solicităm autorităţilor să limiteze acţiunea 

acestora; 

- să colectăm selectiv, pentru valorificare hârtii şi cartoane, pet-uri şi ambalaje de 

aluminiu, sticle şi borcane, etc; 

- să conştientizăm necesitatea de a economisi apa, energia electrică, lemnul, etc. (toate 

resursele naturale); 

- să ocrotim, să respectăm şi să protejăm natura; 

- să îngriim  spaţiile verzi din  jurul şcolii, din cartier şi din Rezervația Naturală Fântânița. 

Cum am reușit să mobilizăm şi să stimulăm copiii? Iată câteva exemple: consultarea lor în 

vederea stabilirii strategiilor, strategii flexibile adaptate vârstei elevilor, implicarea tuturor, cât mai 

multe acţiuni practice, jocuri, concursuri, ore neconvenţionale de ecologie, discuţii cu personal 

specializat în probleme de mediu, informarea permanentă şi puţină ingeniozitate au făcut lucrurile mai 

puţin dificile, mai frumoase şi mult mai bine primite de copii. 

Privind ecologia din perspectivă transdisciplinară aproape toate activităţile din cadrul 

programului de educaţie ecologică au fost desfăşurate sub formă de joc, urmărindu-se implicarea tuturor 

elevilor, indiferent de vârstă sau capacitate intelectuală, mergând pe linia descoperirii si dezvoltării 

aptitudinilor fiecărui elev. Părinţii au fost solicitaţi să participe la acţiunile copiilor încurajându-le şi 

sprijinindu-le demersurile. 

Învăţând despre importanţa aerului, a apei şi a resurselor naturale, ne-am hotărât să colectăm 

hârtie, mase plastice, ulei vegetal folosit, în vederea reciclării, iar din materialele ce nu ne mai foloseau 

(mărgele, nasturi, fire textile, resturi de material textil, resturi de carton şi hârtie colorată, etc.) am 

confecţionat mărţişoare pentru mame. După atâta muncă, a urmat răsplata, ne-am confecţionat costume 

din materiale reciclabile şi am pornit la Carnaval! 

  

Pe parcursul anilor, în grădinița, am învăţat să trăim în armonie cu natura, să o respectăm şi s-o 

iubim. Am învăţat să nu aruncăm gunoaie la întâmplare, să nu risipim apa, să folosim ambele feţe ale 

unei coli de hârtie, iar din resturi de tot felul, să realizăm lucruri folositoare. 

Asta înseamnă pentru noi să fim ECO, şi sperăm ca exemplul nostru să fie urmat şi de alţi copii 

ca noi.” 
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Valorificarea cunoștințelor lexicale în receptarea și producerea de text 

                                                                                        Prof. Oniga Roxana-Elena 

                                                     Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești, Jud. Bacău 

 

Pentru o bună receptare a unui text, elevii trebuie să dovedească însușirea cunoștințelor lexicale. 

În acest sens, profesorul trebuie să desfășoare activități în care: să le formeze elevilor deprinderea de a 

folosi dicționarul atunci când nu cunosc sensul unui cuvânt; să explice cuvintele în context (pe langă 

sensul din context să prezinte și celelalte sensuri ale cuvântului); să alcătuiască familii lexicale, cu serii 

derivative, derivate parasintetice; să încurajeze exprimarea firească/ obișnuită și să evite exprimările 

artificiale; să aproximeze sensul unor cuvinte pe baza unor informații de structură lexicala: prefixe, 

sufixe, prefixoide, sufixoide (de exemplu, elevii se vor gândi la specialist când vor întâlni cuvinte ce 

cuprind sufixoidul -log; exemple: astrolog, biolog, cosmolog, dermatolog, geolog) etc. 

Un rol important în producerea de text îl au compunerile gramaticale deoarece dezvoltă 

imaginația elevilor, ajută la fixarea deprinderilor ortografice și, de asemenea, lărgesc inventarul 

lingvistic personal. Compunerile școlare sunt considerate de Constantin Parfene în lucrarea Compozițiile 

în școală „exerciții de dezvoltare a capacității de a comunica prin intermediul limbajului”. Acestea sunt 

îndrăgite de elevi deoarece le oferă posibilitatea de a folosi în mod creator noțiunile de limbă învățate. 

Compunerile gramaticale îi sunt utile și profesorului pentru că îi indică nivelul de înțelegere a noțiunilor 

studiate de elevi și capacitatea acestora de a opera cu ele, în contexte variate. Li se poate cere elevilor 

să redacteze diferite compuneri de dimensiuni variabile în care: 

- să utilizeze cuvinte derivate/ cuvinte compuse sau o anumită serie sinonimică sau cuvinte din câmpul 

lexical al cuvântului X pe care le va marca apoi prin sublinieri; de exemplu: Redactează o compunere 

cu titlul Toamna aurie în care să utilizezi cel puțin trei cuvinte derivate și patru cuvinte din câmpul 

lexical al culorilor. Subliniază-le! 

Toamna aurie 

Toamna este anotimpul meu preferat deoarece dintre toate anotimpurile niciunul nu-l întrece în 

frumusețe și bogăție. 

Tabloul viu colorat al naturii ne încântă ochii și sufletul. Privind în depărtare, pădurea pare un 

covor cu modele frumos colorate care strălucesc în bătaia soarelui. Frunzele portocalii, galbene și 

maronii se leagănă în vânt ca niște bărcuțe pe apă.  

În aer se simte mirosul toamnei, al merelor coapte și al gutuilor. În livezi, pe ogoare și în 

grădinile de zarzavat, munca e în toi. Oamenii strâng recoltele bogate și sunt foarte fericiți. 

În pădure, animalele se pregătesc pentru iarnă. Veverița și-a făcut provizii de alune arămii, iar 

vulpea și ursul și-au pregătit adăposturile de frigul iernii. 

Îmi place foarte mult toamna pentru că este anotimpul belșugului și al bucuriei. 

                                A. A. B, Clasa a VII-a C, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești 
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- să transpună conceptele/ regulile lingistice/ cunoștințele în texte literare în care acestea devin 

personaje, stabilind o adevărată rețea semantică și participând la procedeul narativ. De exemplu: 

Alcătuiește o compunere în care să relatezi povestea derivării/ compunerii/ conversiunii etc. 

Povestea Derivării 

A fost odată ca niciodată o împărăteasă pe nume Derivarea. Ea trăiește într-o țară bogată și 

frumoasă care se numește Vocabularul/Lexicul. Tot în țara Vocabularului/Lexicului trăiesc și cele două 

surori ale sale mai mici  Compunerea și Conversiunea. Derivarea are trei fete, și anume: Derivarea cu 

sufix, Derivarea cu prefix și Derivarea parasintetică. Dintre cele trei fiice ale Derivării cea mai înstărită 

este Derivarea cu sufix deoarece există mai multe tipuri de sufixe: lexicale (diminutivale, augmentative, 

însușirii, colectivității, modalității, agentului, noțiunilor abstracte), gramaticale și lexico-gramaticale 

(sufixe moționale, de infinitiv lung, participiale etc.). Derivarea cu prefix este mai puțin bogată deoarece 

prefixele sunt doar de patru feluri: negative, privative, iterative și delocutive. Fata cea mică a Derivării, 

Derivarea parasintetică, duce un trai decent ajutând la formarea cuvintelor cu prefix și sufix în același 

timp. 

                            D. A. T., Clasa a VIII-a C, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești 
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INOVAŢIE  ŞI  CREAŢIE  IN  ACTIVITATEA  DIDACTICA 

          

                                                                       Prof.inv.primar Dinu Gianina 

                                                                     Scoala Gimnaziala nr.11 Buzau 

 

 

 

In societatea  contemporană, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul 

trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o permanentă inovaţie şi creaţie 

in activitatea didactică. 

Obiectivul general este acela de a promova creativitatea ca factor cheie în dezvoltarea 

competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii dar şi de a găsi 

strategii moderne folosite pentru asigurarea unei educaţii de calitate în învăţământ. 

Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie axată pe valori 

în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, fundamentale din punctul lor 

de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. 

Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de 

programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce 

reprezintă o necesitate evidentă . 

Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor didactice 

şi idealurilor educaţionale. 

Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci pentru a 

veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa didactică 

fundamentală. Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă. 

Formarea capacităţii de a utiliza calculatorul ,de a folosi internetul este benefică elevilor,atât în 

activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv cât şi psihic,prin relaţionarea cu lumea 

oferită de aceste instrumente de lucru ale mileniului al III-lea. 

Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului determina  de asemenea o dezvoltare optimă din 

punct de vedere somantic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual. 

In abordarea creativitǎţii in procesul educaţional, elevul trebuie încurajat să gândească 

independent, să îşi asume riscuri si responsabilităţi in demersul său spre formare 

intelectuală.        Evaluarea pentru asigurarea calităţii şi rezultatele obţinute trebuie să ne lărgească 

perspectiva asupra situaţiei reale din şcoli, să identifice nivelul de pregătire al elevilor şi să ne ajute să 

descoperim componentele ce au nevoie de sprijin în dezvoltare. 

Noua imagine a profesorului trebuie stabilită prin luarea în considerare a tuturor abordărilor de 

până acum, de la conceperea ca distribuitor de recompense sau ca sursă de informaţii, până la cea de 

„manager al învăţării”. 

Procesul instructiv-educativ trebuie astfel conceput şi desfăşurat, încât să-i convingă pe elevi să 

preţuiască propria moştenire naţională, să primească contribuţiile originale ale oricărei naţiuni la 

civilizaţia modernă, pregătind atât elevii, cât şi dascălii să înţeleagă valoarea diversităţii şi a 

independenţei de spirit. 
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Creativitatea, in termeni generali, este un proces mental care permite generarea de idei şi concepte 

noi sau asocieri originale intre concepte şi idei deja existente. 

         Obiectivul principal este promovarea unor abordări inovative şi creative în diferite domenii de 

activitate. 

Educaţia şi formarea profesională sunt factori decisivi pentru realizarea acestui lucru. Activităţile 

anului 2009 ar trebui să se concentreze pe crearea unui mediu favorabil pentru creativitate şi inovaţie şi 

să stimuleze o strategie pe termen lung. 

Ar trebui, de exemplu, să se pună accent pe o gamă largă de subiecte, precum matematica, ştiinţa 

şi informaţia şi alte tehnologii. 

Criteriul de calitate aplicat educaţiei are un rol foarte important deoarece măsurile propuse pentru 

a promova creativitatea şi capacitatea pentru inovare vor fi adaptate fiecǎrei etape din cadrul învăţării 

continue. 

Fiecare activitate de evaluare a rezultatelor şcolare este însoţită de o autoevaluare a procesului pe 

care profesorul l-a desfăşurat cu toţi elevii şi cu fiecare elev în parte. Astfel poate fi descris nivelul de 

formare a competenţelor pentru fiecare elev şi pot fi stabilite modalităţi prin care se pot regla, de la o 

etapă la alta, activităţi de învăţare-formare a elevilor, în mod diferenţiat. 

De asemenea este necesară folosirea cu o mai mare frecvenţă a metodelor de autoevaluare şi de 

evaluare prin consultare, în grupuri mici, vizând verificarea modului în care elevii îşi exprimă liber 

opinii proprii sau acceptă cu toleranţă opiniile celorlalţi, capacitatea de a-şi susţine şi motiva propunerile 

etc. 

           In viziunea metodologilor moderne, demersul didactic se centrează pe elev şi are in vedere 

transformarea acestuia din “obiect” al procesului didactic in” subiect activ” al propriei deveniri. 

Modelul de proiectare a activităţii didactice are în vedere trecerea de la centrarea pe conţinut la 

centrarea pe activitatea elevului, care presupune deplasarea accentului în activitatea didactică: 

Ar trebui să se ţină cont de toate formele de inovaţie socială şi antreprenorială. De asemenea, ar 

trebui să se acorde atenţie creaţiei artistice şi noilor abordări în domeniul culturii.  

         

 

 

 

Bibliografie: 

1. Ionescu M., Radu I.-” Didactica modernă”, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2001; 

2. Alois Gherguţ,- “Management general şi strategic în educaţie”, Ed. Polirom, Iaşi, 2007; 

3. I..Cerghit – “Sisteme de instruire alternative”, Aramis, Bucuresti, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

233 
 

ROLUL PROIECTELOR ȘI PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE 

ȘCOLARE ÎN SOCIALIZAREA ȘI VALORIZAREA ELEVILOR 

 

Prof.înv.primar, Drăniceanu Dorina, Școala Gimnazială”Mihai Eminescu” Craiova  

Prof.înv.primar, Cîrstea Georgeta, Școala Gimnazială”Eliza Opran” Ișalnița 

 

O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e 

răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o astfel de 

şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi să-şi 

evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să respecte o 

serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic rezultatele. 

Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente la 

noutate şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care învaţă sunt flexibile, adaptabile, inovatoare 

şi responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a ieşi din propriul 

sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care organizaţia ajunge să le 

considere imuabile. 

Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, 

memorizare, repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, socială, 

pe experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele învățate și în 

viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie puși în situații în care 

să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât mai atractiv. 

Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 

perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de experiențe, 

socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe 

baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a 

activităţii didactice. 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe expresii 

destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, 

parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie 

de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele. 

Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 

decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009) 
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Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: explorare 

– evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – consolidare – acţionare 

– implementare – evaluare. 

Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, 

coordonare, cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al 

comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, cel al parteneriatului.       Astfel, parteneriatul reprezintă o 

formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt formele 

intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea reprezintă punctul de plecare 

în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părţi. 

Condițiile realizării unui parteneriat reuşit implică: 

• identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii; 

• găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 

• organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 

• identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la 

maxim; 

• combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica diferitelor sarcini; 

• utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 

Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu atât 

asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii şi 

modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt apreciate de către 

copii şi factorii educaţionali în măsura în care: 

• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

• valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

• organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 

• formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ; 

• au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei pe 

care o face şcoala. Printre efectele majore pe care le produc proiectele educative, se pot menţiona: 

• creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării; 

• stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii; 

• creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor; 

• reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar; 

• creşterea ratei promovabilităţii şcolare; 

• asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală; 

• ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 

• formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii; 

• asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la 

potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se 

integra; 

• transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 
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Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi 

comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat are 

nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un 

nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale sunt 

benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, comunitate. 

Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care asigură 

o implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea relaţiilor dintre 

părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor 

educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de comunicare, relaţionare, 

cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional şcoală-familie-comunitate. 

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, mediul 

extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii educaţionale 

se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi 

pe plan general în viaţa socială. 

Școala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea 

deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni 

să ia parte activă la soluţionarea problemelor. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes 

la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și 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 considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, experimentează 

abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, socializează, învăţând să 

fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe personale. 

Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre participanți sunt stabile și 

viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la alte programe 

asemănătoare, interne  sau internaționale. 
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IMPORTANȚA PROIECTELOR EDUCATIVE  ÎN FORMAREA 

 PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

 

Prof. Înv. Primar Radu Cornelia 

Şcoala Gimnazială Popricani, jud. Iași 

 

 Odată cu integrarea  României în Uniunea Europeană, una din direcţiile fundamentale ale 

redefinirii învăţământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative, prin diversificarea şi optimizarea 

activităţii educative extracurriculare şi extraşcolare, de mare impact asupra elevilor, cadrelor didactice 

şi comunităţii locale. 

              Noile demersuri educaţionale dau o altă dimensiune atât statutul cât şi sarcinile cadrelor 

didactice, care trebuie să devină manageri de educaţie, prin intermediul unor proiecte educative 

operaţionale, adecvate ethos-ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, 

proiecte desfăşurate pe baza unor contracte de parteneriat. 

Există mai multe  modalităţi de realizare a acestor activităţi. O modalitate care implică mai 

multă dăruire, talent şi muncă este proiectul. 

Proiectul educativ constă într-un set de activităţi planificate, controlate care urmăresc realizarea 

unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit şi într-o perioadă de timp bine definită. 

Din multitudinea de definiţii ale proiectului educativ rezultă faptul că un proiect educativ este 

un instrument al schimbării, al dezvoltării şi inovării organizaţiei şcolare. 

             În acest scop proiectele educative extracurriculare vin în sprijinul elevilor, coordonate de 

formatorul de personalitate, omul din spatele acestor „creaţii” deosebite, cadrul didactic.   

             Proiectele educative extracurriculare au, de asemenea, o importanţă tot mai mare, deoarece 

şcoala trebuie să-i pregătească pe elevi pentru viaţă, nu numai pentru examene.  

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze punţi 

de legătură între nevoile educaţionale, resursele intelectuale ale copiilor  şi perspectivele de dezvoltare 

economică a societăţii. În acest sens, colaborarea dintre elevii diferitelor şcoli nu este un proces spontan, 

ci este o activitate organizată, susţinută, conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei 

generaţii.  

          Aspiraţia pentru perfecţionare a numeroaselor cadre didactice, iniţiativa şi disponibilitatea 

cadrelor didactice de a participa la proiecte educative, motivează alegerea temei pentru simpozion. 

         Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 

comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale 

este o necesitate a activităţii didactice. 

         Extinderea preocupărilor pentru educaţie şi mai ales elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor 

proiecte educative extracurriculare ne atrag atenţia nu atât asupra importanţei acestora, cât mai ales 
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asupra implicaţiilor pe care le are asupra construirii şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai 

planetei, elevii de azi. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care 

îndeplinesc niste condiţii : 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de 

 învăţământ ; 

- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor ; 

- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă ; 

- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar  

urmăresc un scop educativ ; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup , creează un  

sentiment de siguranţă şi încredere. 

        Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalităţii 

acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător , cu diverşi factori din societatea din care 

face parte. 

         Ştim cu toţii că elevii  sunt interesaţi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru faptul că aducem 

întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană. 

           Noţiunile în ciclul primar constituie baza de pornire pentru gimnaziu. Cel mai adesea descoperim 

însă că elevii sunt mai interesaţi şi participă cu mai mult suflet la activităţile extraşcolare. Acest lucru 

nu înseamnă că noi ca şi formatori  nu putem să-i  facem pe elevi să conştientizeze cât de necesare sunt 

cunoştinţele însuşite în clasă în desfăşurarea cu succes a altor activităţi. 

     Proiectul educaţional este unul din cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, un concept  şi 

o atitudine în câmpul educaţiei şi tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular 

flexibilă şi deschisă a problemelor educative-nevoia cunoaşterii,respectării şi valorizării diversităţii. 

  Proiectul educaţional este forma de comunicare , cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 

nivelul procesului educaţional.El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative 

între factorii educaţionali. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de proiecte este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la 

şcoala şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră 

unii pe alţii parteneri in educaţie, se creează in jurul elevilor o comunitate de suport care începe să 

funcţioneze.  

         Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei 

pe care o face şcoala. Acestea sunt: 

- împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală poate fi aplicat în cadrul 

unei acţiuni concrete; 

- acţiunile dezvoltă la elevi  responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor; 

-  creează legături la nivelul comunităţii; 
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-  stimulează gândirea critică; 

- dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

          Astfel de activităţi presupun utilizarea unor metode activ- participative de implicare a copiilor, 

multe acţiuni se desfasoara în afara scolii –în comunitate – acţiuni cu impact comunitar cum ar fi: acţiuni 

ecologice, sanitare, campanii pentru dezvoltare comunitară etc. 

           Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub atenta şi 

priceputa îndrumare a dascălilor aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea elevilor, în 

modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a comunităţii. 

           Activităţile realizate prin proiecte dau posibilitatea elevului să se manifeste, să se bucure, să 

acumuleze cunoştinţe, să fie creativi, să-şi pună în valoare talentul şi să-l facă cunoscut celor din jur. 

           Tematica diversificată a proiectelor este un mijloc de a antrena cât mai mulţi copii într-o activitate 

plăcută prin diferite forme de organizare care vizează obiectivele unei dimensiuni ale educaţiei. 

           Actul educaţional are o eficienţă sporită dacă este implicată şi familia, cu condiţia de a se stabili 

un cod unitar de cerinţe. În urma colaborărilor constante cu parinţii, aceştia au posibilitatea de a-şi 

cunoaşte mai bine copiii şi modul acestora de manifestare în cadrul grupului, îşi însuşesc procedee 

educative adecvate pe care le pot aplica în educaţia copilului. 

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi 

completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-formală şi 

informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine 

şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin 

comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând realităţile 

vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme 

de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator 

devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

                                                                                           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: 
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- 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. 

-    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. 

     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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Studiu de specialitate asupra importanței exemplelor de bune practici în procesul    

                                 de predare-învățare- evaluare 

 

                                                           Nagy Noemi Rozalia, profesor de limba română-engleză, 

                                                            Școala Gimnazială Voivodeni,jud. Mureș 

                                                            Nivel: gimnazial 

 

Ținta și obiectivul general al exemplelor de bune practici este optimizarea activității din orice unitate 

școlară. 

Obiectivele specifice însumează constiuirea Comisiei de Evaluare și Asigurare  Calității, la nivelul 

școlii, întocmirea documentației interne de reglementare a funcționării CEAC, formarea și 

responsabilizarea cadrelor didactice implicate în procesul educațional, pentru participarea directă și 

activă în îmbunătățirea permanentă a calității acestuia. 

În egală măsură consider utile și relevante procedurile elaborate la nivelul școlii, care reglementează, 

uniformizează modul de desfășurare a diverselor activități.Printre acestea se pot enumera procedurile 

pentru observarea procesului de predare- învățare,consilierea elevilor de către psihopedagogul școlii, 

procedura de realizare a activităților extracurriculare,analizarea punctelor slabe și stabilirea planului de 

înbogățire. 

Exemplul de bază în practicarea exemplelor de bune practici este diversificarea metodelor utilizate în 

procesul de predare-învâțare-evaluare. Acest lucru favorizează modalitatea de alegere, îmbinare și 

aplicare a metodelor, tehnicilor, procedeelor didactice. Totodată favorizează moduri de organizare 

diferite ale procesului educațional, în funcție de situațiile diferite de învățare, de particularitățile de 

vârstă și individuale ale subiectilor educaționali. 

Metodele clasice:expunerea,conversația,demonstrația,experimental se referă la drumul sau calea de 

urmat în activitatea comună a profesorului și elevului,în vederea realizării obiectivelor instruirii.Studiul 

individual este la fel de importantă în acest proces complex, cu toate componentele ei:studiul de carte, 

pregătirea lecțiilor, îndeplinirea temelor pentru acasă, selectarea și aplicarea informațiilor oferite de 

mass-media. 

Pe de altă parte, metodele moderne au caracter concret-acțional cu o finalitate practică,sunt conforme 

cu înclinațiile, interesele și aspirațiile elevilor,dinamizează munca independentă a subiecțilot 
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educaționali, dezvoltă elevilor capacitatea de proiectare clasică dar și modernă și nu în ultimul rând 

presupune o lucrare finală. 

Strategiile didactice alese de către profesor în demersul pedagogic sunt primordiale pentru elevi și pentru 

realizarea bunelor practici în cadrul orelor de la școală.Aceste strategii didactice se realizează prin 

metoda predării-învățării reciproce,mozaicul,citirea cuprinzătoare, metoda cascadei,metoda învățării în 

perechi și grupe mici,metoda piramidei,învățarea dramatizată. 

Utilizarea altor forme de organizare a învățării, cum ar fi  învățarea individuală, cercetarea, proiectele, 

reprezintă o activitate complexă și variată de învățare autonomă în vederea atingerii obiectivelor 

activității didactice și extracurriculare.Studiul individual,pregătirea independentă a lecțiilor sub 

îndrumarea unui pedagog, meditații particulare, meditații prin mass-media ,toate , contribuie la 

realizarea procesului educativ. S e observă că, la unii elevi acestă formă de învățare este mai eficient , 

ca atare, trebuie susținut elevul  pe calea lui personală către realizarea targetului comun. 

Altă formă de organizare ale învățării este metoda de predare-învățare interactivă în grup.Acesta vizează 

aprofundarea pregătirii într-un anumit domeniu, dezvoltarea aptitudinilor, stimularea creativității și 

presupune valorificarea rezultatelor prin expoziții, concursuri, întreceri sportive, recitaluri, serbări, 

publicații. Aceste metode sunt:harta conceptuală,matricele,lanțurile cognitive,diagrama cauzei și a 

efectului, pânza de păianjen, tehnica florii de nufăr. 

Alte forme de bune practici în procesul de predare-învățare-evaluare sunt vizitele și excursiile. Aceste 

tipuri de activtăți sunt iubite de majoritatea elevilor cât și a cadrelor didactice. Sunt tipuri de activități 

libere , în afara sălii de clasă dar cu obiective bine definite.Aspectul practic al acestor activități este 

cheia succesului.Astfel elevii experimentează noi stimuli , situații și reacții personal și în mod direct. 

Vizitele și excursiile au un caracter opțional, oferă o diversitate de experiențe de învățare, contribuie la 

realizarea scopurilor și obiectivelor educaționale, urmăresc aprofundarea cunoștiințelor, valorificarea și 

dezvoltarea intereselor și aptitudinilor elevilor. 

Totodată permit cadrelor organizarea de programe diferențiate și chiar personalizate, urmăresc 

organizarea eficientă și atractivă a timpului liber, promovează un alt tip de relație elev-profesor.În acest 

caz, se necesită forme specifice de evaluare, cum ar fi-evidențiere, premii, expoziții, popularizare prin 

mass-media. 

Metodele de cercetare în grup, cum ar fi consultațiile didactice, cercurile de elevi sunt foarte benefice  

și ajută elevii în invățarea conținuturilor ptredate la ore. 

După conținutul activității pot fi: cultural artistice, științifice, tehnico-aplicative, de informatică, 

sportive. 
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Aceste activități didactice sunt organizate cu caracter facultativ organizate pentru clarificarea unor 

cunoștințe teoretice și practice dificile, complexe.Scopul lor este sprijinirea elevilor rămași în urmă la 

învățătură,stimularea elevilor cu rezultate deosebite,cunoașterea personlității subiecților educaționali, 

adaptarea conținuturilor și strategiilor didactice la particularitățile de vârstă și individuale ale 

elevilor,stabilirea unei relații mai apropiate între profesor și elevi. 

Elevul trebuie pus permanent în situația de a face,a judeca, a coopera , a da răspunsuri,  a avea păreri, a 

analiza,a descoperi cunoștințe noi. 

În concluzie, se poate deduce din cele prezentate mai înainte, că exemplele de bune practici sunt foarte 

importante în demersul pedagogic.Responsabilitatea îi revine cadrului didactic să aleagă cele mai 

potrivite situațiilor actuale  și să le fructifice din plin în avantajul elevului. 

Inovarea didactică este un proces în desfășurare, exact ca și lumea în care trăm și pentru care suntem 

responsabili  să pregătim  generațiile viitoare. 
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Valențe formativ-educative ale metodelor interactive de învățare în grup. 

Metoda Jigsaw (mozaicul) 

Prof. GHEORGHE Antoaneta 

Liceul Tehnologic constantin Brâncuși Pitești 

În didactica actuală, urmare a unei evoluții fără precedent a tehnologiei, evoluție care a atras 

după sine o inevitabilă modificare de mentalitate privind procesul instructiv-educativ, se impune 

utilizarea într-un procent din ce în ce mai mare a metodelor interactive de învățare în grup prin raportare 

la cele tradiționale. Educabilii, nativi digitali, în sensul că sunt obișnuiți cu tehnologia, migrează cu 

ușurință din spațiul virtual în cel real și invers, manifestă un real interes, se simt mai implicați în propria 

instruire atunci când se utilizează metode din categoria amintită. Printre avantajele aplicării unor astfel 

de metode se numără implicarea activă în sarcină a elevilor care devin mai conștienți de responsabilitatea 

pe care și-o asumă, exersarea într-un mediu controlat a capacităților de analiză și de luare a deciziilor 

oportune, posibilitatea de punere în practică a cunoștințelor, exersarea priceperilor și capacităților de 

interrelaționare în cadrul unui grup etc. 

O metodă interactivă de învățare prin colaborare ce poate fi utilizată în procesul instructiv-

educativ este mozaicul sau Jigsaw, având ca avantaje stimularea încrederii în sine a participanților, 

dezvoltarea abilităților de comunicare argumentativă și de relaționare în cadrul grupului, dezvoltarea 

gândirii logice, critice și independente precum și un caracter formativ. Jigsaw are la bază împărțirea 

colectivului de elevi în mai multe grupe de lucru a câte patru – cinci membri cât mai diferiți ca nivel de 

cunoștințe sau stiluri de învățare, coordonate de un formator. Gradul mare de implicare al educabililor 

în procesul de predare-învățare este generat de faptul că metoda mozaicului cere eleviilor să se ajute 

reciproc să învețe. Metoda poate fi aplicată pe parcursul unei singure sesiuni de cincizeci de minute sau 

pe parcursul mai multor lecții și presupune trei etape. 

În prima etapă se împarte colectivul de elevi în grupe de câte patru membri numite grupuri 

casă, fiecare primind un număr de la unu la patru și o fișă de învățare care cuprinde o unitate de 

cunoaștere pe care profesorul o prezintă pe scurt elevilor care primesc ca sarcină să știe conținutul până 

la finalul orei. Materialul care va fi predat în cadrul grupului se împarte în patru fragmente numerotate 

tot de la unu la patru. Toți elevii din cadrul grupurilor care au numărul unu vor primi prima parte a 

materialului, cei care au numărul doi vor primi a doua parte și așa mai departe. 

Etapa a doua presupune reorganizarea colectivului de elevi pornind de la numerele primite 

inițial în așa-numite grupuri de experți (grupul celor cu numărul unu, grupul celor cu numărul doi etc.). 

Sarcina este învățarea temeinică a secțiunii din material care le-a revenit. Elevii „experți” trebuie mai 

întâi să cunoască bine secțiunea și apoi să hotărască modul în care o pot preda atunci când revin în 

grupul inițial numit casă. 

În a treia etapă fiecare elev expert revine în grupul casă și predă celorlalți conținutul pregătit. 

Fiecare membru al grupului poate să ceară clarificări expertului pe secțiunea pe care este responsabil. 
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Dacă rămân nelămuriți, pot adresa întrebarea experților pe secțiune din alt grup. În cazul în care dubiile 

persistă, profesorul poate interveni cu lămuriri suplimentare. 

Profesorului îi revine rolul de a monitoriza predarea, pentru a fi sigur că informația se transmite 

corect. De asemenea, pentru a stabilii gradul de eficiență a activității, poate aplica un test sau poate 

adresa întrebări pentru a verifica gradul de înțelegere a noului conținut. 

Aplicație: Simbolismul – prezentare generală; clasa a X-a 

Gruparea elevilor pentru aplicarea metodei MOZAIC 

  Grupa expert 

1 

Grupa expert 

2 

Grupa expert 

3 

Grupa expert 

4 

Grupa expert 

5 

Grupa casa A  Elev 1A Elev 2A Elev 3A Elev 4A Elev 5A 

Grupa casa B Elev 1B Elev 2B Elev 3B Elev 4B Elev 5B 

Grupa casa C Elev 1C Elev 2C Elev 3C Elev 4C Elev 5C 

Grupa casa D Elev 1D Elev 2D Elev 3D Elev 4D Elev 5D 

Grupa casa E Elev 1E Elev 2E Elev 3E Elev 4E Elev 5E 

Materialul distribuit elevilor: Simbolismul 

FRAGMETUL 1 Simbolismul este un curent literar apărut în Franţa, în ultimele decenii ale sec. al 

XIX-lea, ca o reacţie împotriva parnasianismului, a romantismului retoric şi a naturalismului, 

promovând conceptul de poezie modernă. Cuvântul „simbolism” vine din fr. ”simbolisme” derivat, la 

rândul lui, din grecescul „symbolon” care înseamnă semn. Simbolismul apare ca produs şi ca expresie 

a stării de spirit generată de agravarea contradicţiilor societăţii capitaliste de la sfârşitul secolului al 

XIX-lea. În 1886, Jean Moreas publică un articol manifest intitulat „Le symbolisme”. În acelaşi an s-a 

constituit gruparea care s-a autointitulat simbolistă şi în fruntea căreia s-a găsit poetul francez Stephane 

Mallarme. 

FRAGMETUL 2 Poezia simbolistă românească apare la sfârşitul secolului al XIX-lea, perioadă 

măcinată de adânci contradicţii sociale. Scriitorii simbolişti comunică, în operele lor, exasperarea 

provocată de monotonia vieţii provinciale din acea vreme. Ca şi în Franţa, simbolismul este şi la noi 

produsul oraşului. El se naşte împotriva inflaţiei de poezie minoră a epigonilor eminescieni şi a 

sămănătorismului. 

Simbolismul  românesc cunoaşte patru etape: 

1. etapa estetico-teoretică, începând din 1880 prin Alexandru Macedonski; 

2. o perioadă de căutări şi experienţe, între anii 1892-1908; 

3. simbolismul autentic, reprezentat de George Bacovia; 

4. perioada de declin, între anii 1914-1920. 

Reprezentanţi: Dimitrie Anghel, Ion Minulescu, George Bacovia, D. Iacobescu, Emil Isac, Elena 

Farago. 
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Simboiştii preiau idei filozofice din Fiche, Hegel, Schelling, Schopenhauer, şi sunt atraşi de 

filozofia lui Novalis, alui Poe şi Whitman, de arta orientală. 

FRAGMETUL 3 Poezia simbolistă se caracterizează prin: 

• folosirea sugestiei. La baza tehnicii simboliste stă sugestia: corespondenţele, clar – obscurul, spleen-

ul, starea de inefabil, simbolul se realizează prin sugestie. Astfel, poeţii simbolişti nu descriu, nu 

narează, nu relatează, ci comunică mai ales senzaţii (olfactive, vizuale) corespunzătoare unor stări 

sufleteşti pe cale sugestiei. 

• folosirea simbolului. Simbolul este un substituent. El înlocuieşte expresia directă, vorbirea 

noţională, mediind cunoaşterea pe calea analogiei şi a convenţiei. În simbolism raportul dintre simbol 

şi realitatea sufletească nu este dezvăluit, ci doar sugerat. De exemplu, Bacovia nu spune că ploaia 

exprimă sufletul său zdruncinat, ci zice doar: „De-atâta nopţi aud plouând”. Nu simbolul în sine oferă 

specificitate curentului simbolist. El a existat în toate epocile. Simbolismul se diferenţiază de alte 

curente tocmai prin faptul că dă imaginilor poetice funcţie implicit şi nu explicit simbolică.  

• corespondenţele stabilesc raporturi între senzaţiile de natură diferită (vizuale, senzitive, olfactive) şi 

lume (universul mare). (Baudelaire) 

• muzica. Cuvântul este cultivat pentru puterea de a crea atmosfera sufletească, pentru valoarea lui 

muzicală. Poezia simbolistă se caracterizează prin repetarea obsedantă a unor cuvinte cheie în textul 

poeziei sau a unor versuri care capătă valoare de refren. Acestea dau muzicalitate poeziei. Câteva 

poezii simboliste u fost puse pe note. 

• prozodia. Marea inovaţie a simboliştilor în materie de prozodie o constituie introducerea versului 

liber, uneori vers alb. Rima este considerată ca o simplă convenţie, de aceea, ei ajung la concluzia că 

strofa asimetrică, cu versificaţie liberă, în ritm variabil, corespunde muzicii interioare. Nu toţi poeţii 

simbolişti însă au renunţat la versul clasic. 

FRAGMETUL 4 Teme şi motive simboliste: 

1. inadaptarea la o lume sufocantă 

2. condiţia poetului şi a poeziei 

3. poezia oraşului 

4. motivul singurătăţii 

5. spleen-ul 

6. misterul 

7. evadarea 

8. natura: parcuri, grădini, havuzuri, mări, insule 

9. anotimpurile (preferinţă pentru toamnă) 

Metoda își dovedește eficiența prin faptul că așază elevul în centrul procesului de predare-

învățare, intervenția profesorului fiind limitată doar la scurte explicații și supraveghere. Cu alte cuvinte, 

profesorul devine „omul din umbră” care se asigură că noțiunile sunt corect înțelese și transmise între 

elevi care pot pleca cu „lecția” învățată de la școală aplicându-se principiul conform căruia profesorul 

nu este deținătorul absolut al informației, ci călăuzitorul elevului în universul cunoașterii. 

 

Bibliografie: 
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Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014 
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Valorificarea experienței în implementarea proiectelor educaționale – 

Exemple de bune practici 

Lutaniuc Maria, Prof. Înv. Preșc. Și Primar 

GPN Nr. 8 Vatra Dornei 

Instituția de învățământ este furnizoarea de pregătire potrivită pentru viață atât din punct de 

vedere al educației formale cât și din punct de vedere al educației informale, sociale și emoționale. 

Informațiile predate/oferite/facilitate din punct de vedere teoretic trebuie secondate de dovezile 

comportamentale solide și concrete. Omul contemporan se confruntă cu tot mai multe probleme de 

factură socială. Multe aspecte ale vieții sociale își lasă amprenta asupra copilului, se maturizează odată 

cu devenirea acestuia și continuă să se formeze pe tot parcursul existenței. 

Copilul nu este capabil să discearnă între dezirabil și indezirabil dar este, cu siguranță, capabil 

să urmeze exemple. Astfel, nu numai în școală se formează omul ci și înafara ei. Se întrevede nevoia 

clară de desfășurare a unor activități, sub forma unor proiecte, care să țintească educația omului și să 

însoțească permanent existența sa. Lucrul acesta se poate realiza prin intermediul unui plan bine pus la 

punct aducând împreună părinți, copii, cadre didactice și instituții locale sau reprezentanți ai acestora. 

Proiectele adoptă noul tip de pedagogie orientat spre competențe. Astfel, avem în vedere mai multe 

domenii în care pot fi aplicate aceste proiecte.  

Domeniul Om și Societate poate fi un exemplu din preșcolaritate. În cadrul acestuia se pot 

desfășura diferite activități de conștientizare a tuturor factorilor potențial implicați. Părinții sunt 

principalii responsabili în educația copilului. Ei pot participa cu experiența de părinte și se pot manifesta 

prin exemplificarea propriilor practici aplicate copilului/copiilor. Copilul mic nu știe că va trebui să 

devină un membru funcțional al societății în care va trăi. Admiră meserii și pe unii reprezentanți ai lor, 

dar părinții și toți ceilalți membri ai societății sunt exemplele pe care trebuie să le poată urma. Așadar, 

dascălul vine cu propunerea de proiect și experiența personală, iar părinții și colaboratorii vin cu propriul 

exemplu și participarea efectivă. Participarea efectivă semnifică nivelul de implicare de factură 

materială și temporală. 

Proiectul educațional este o sursă informațională și comportamentală atât pentru copii cât și 

pentru restul actorilor implicați. Cadrul didactic oferă experiența conceperii și implementării unei serii 

de activități menite să dezvolte copilul și primește el însuși, în urma evaluării finale a acestuia, o serie 

de informații factuale și comportamentale cu scopul de a-i îmbunătăți acțiunile ulterioare. Instituțiile 

implicate în proiect oferă copilului și celorlalți actori implicați informații teoretice și atitudini prin 

prisma acțiunilor proprii, a valorilor proprii și a experienței în funcționarea din comunitate primind 

feedback imediat și pe termen lung pentru îmbunătățirea eventualelor puncte slabe.  

Feedback-ul imediat se naște în ochii copiilor curioși și însetați de cunoaștere alături de cei 

implicați și declarați iubitori de copii și educație. Pe termen lung instituțiile pot fi căutate și populate fie 

de cei care le-au descoperit fie de cei cărora li s-a prezentat cu entuziasm acțiunea educativă. Experiența 
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celor implicați în proiecte se dispune radial asupra tuturor beneficiarilor educației. Fiecare parte 

implicată în procesul educațional prin proiectele propuse aduce cu sine experiență, oferă și primește 

informații, oferă modele de comportament și aduce dragostea necesară dezvoltării ființei umane. 

Experiența furnizează proiectarea unor acțiuni concrete bazate pe nevoile reale ale unei 

comunități. Astfel, într-un proiect conceput pentru stoparea abandonului școlar se pun în slujba viitorilor 

adolescenți exemple demne de urmat prin participarea unor instituții abilitate să ofere slujbe potrivite 

absolvenților. Persoanele care au trăit o experiență a abandonului și care au reușit să se deschidă 

educației mai târziu, realizându-se ca și persoane viabile în societate, sunt cele mai bune exemple pe 

care trebuie să le cunoască beneficiarii proiectului de acest tip. În primul rând cei care au reușit să revină 

pe tărâmul educației sunt persoane mult mai puternice și mult mai demne ca exemplu de urmat 

demonstrând reușita prin forța dorinței de schimbare. În al doilea rând cei care au reușit să preia o victimă 

a abandonului școlar și să o reabiliteze dețin experiența ajutorului acordat și inocularea motivației 

necesare, bun exemplu, pentru fiecare. În al treilea rând o instituție care s-a ocupat de reabilitarea unor 

persoane care au abandonat educația prea devreme furnizează experiența lucrului în echipă. 

Proiectanții și proiectele propuse și implementate sunt exemple în sine oferind informații și 

practici demne de urmat teoretic și faptic. Rezultatul unor astfel de proiecte este tocmai scăderea ratei 

abandonului școlar, creșterea semnificativă a ratei angajărilor, o mobilitate mai bună între ofertele de 

lucru și dezvoltarea voluntară de noi calități și acceptarea schimbării interioare prin aprecierea educației. 

Pregătirea drumului de urmat către o viață corectă din punct de vedere social se realizează în timp, cu 

pași mici, favorizând cursivitate și coerență unui sistem necesar. 

Un alt exemplu de bună practică este proiectarea în domeniul includerii copiilor cu CES în 

sistemul educațional de masă. Astfel, se remarcă la nivel social o nevoie tot mai acerbă de a susține 

integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă. Modelul proiectat a fost cel de socializare cu ceilalți 

copii integrați sau cu cei fără CES, pregătirea unor cadre didactice pentru a lucra cu aceștia, 

familiarizarea tuturor copiilor atât în cadrul unor activități de grup în cadrul formal al instituției de 

învățământ cât și înafara lui. Scopul proiectului s-a format din nevoia vizibilă la nivel social. Obiectivele 

au fost formulate pentru dezvoltarea unor resurse umane competente pentru dezvoltarea funcționalității 

sociale a celor cu CES. Pentru a-i putea integra trebuie înțeleși, apoi, ajutați pentru a se putea ajuta. 

Pentru a-i putea înțelege trebuie iubiți și acceptați. Resursele necesare unor acțiuni atât de importante se 

află în dragoastea față de oameni, dragoste adevărată, fără bariere și prejudecăți. În cadrul grupurilor se 

formează anumite accepțiuni și de fiecare dată, o persoană diferită este privită ciudat sau chiar respinsă. 

Scopul unui asemenea proiect este și acela de a familiariza persoanele fără CES cu cele cu CES. 

Experiența proiectanților/propunătorilor și a tuturor celor implicați în buna desfășurare a acestuia este 

valorificată și prin evitarea unor situații de respingere sau conflict.  

Un alt exemplu de bună practică poate fi un proiect educațional prin care sunt favorizate 

persoanele provenite din medii sociale dezavantajate. Aceste acțiuni proiectate au ca scop oferirea unui 

suport persoanelor aflate într-o situație materială dezavantajată sau cu afecțiuni psihice care îi aduc și 
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mențin în imposibilitatea de a se descurca singuri în cadrul societății. Experiența cu care vine 

proiectantul este foarte importantă deoarece, fiind cadru didactic, se confruntă cu astfel de situații în 

activitatea sa. Dovada reușitei unui astfel de proiect este faptul că persoanele dezavantajate, indiferent 

de motiv, ajung să se integreze din punct de vedere social și să ducă o viață normală. Obiectivele unui 

astfel de proiect sunt rezultatul cerinței societății pe baza constatărilor directe. Se favorizează egalitatea 

de șanse, lipsa discriminării față de o persoană dezavantajată, educația permanentă, atât a celor implicați 

în conceperea și implementarea proiectului cât și a beneficiarilor acestuia, prefigurarea unui simț 

antreprenorial încă de la vârste fragede, dezvoltă dorința de ascensiune pe piața muncii, iar actorii 

implicați dobândesc experiență și resurse umane noi. 

Experiența este elementul principal în mobilizarea altor propuneri și favorizarea altor 

segmente. Pentru segmentul de vârstă care include preșcolarii, experiența propunătorilor poate fi 

valorificată prin conceperea și implementarea unui proiect care are ca scop dezvoltarea aprecierii 

naționalității în care s-a născut și a sentimentului patriotic atât de necesar pentru păstrarea identității 

naționale. Astfel, obiectivele de genul recunoașterii apartenenței de neam și patrie al aprofundării 

simbolisticii însemnelor naționale, al aprecierii portului popular și al zilelor naționale, al zilelor zonelor 

de proveniență, al zilelor închinate sărbătorilor și Sfinților, al evenimentelor importante pentru 

comunitate sunt elemente foarte importante pentru devenirea socială a preșcolarilor.  

Experiența de care poate beneficia un astfel de proiect este deosebit de importantă dacă avem 

în vedere faptul că propunătorii pot oferi întâlniri și familiarizare concretă cu acțiuni, tradiții, muzee, 

biblioteci din care să poată fi observată atât teoretic dar mai ales practic, componenta tradițională și 

patriotică specifică societății românești. Etnografic și tradițional se despart subramuri care aruncă 

proiecții adânc în mintea și percepția copilului prin observarea tablourilor și pozelor ce păstrează 

elemente imortalizate, prin atingerea lucrăturii tradiționale a unor mâini pricepute, prin purtarea și 

aprecierea unor ținute pline de simboluri, prin vizualizarea unor documentare într-un cadru religios – 

loc al păstrării tradiției pure – prin împreună-lucrarea unor instituții, Biserica și Primăria, menite să 

păstreze și să ducă mai departe valorile și însemnele neamului românesc. 

Exemplu de bună practică este implementarea unui proiect prin care copiii să fie conștientizați 

asupra importanței iubirii naturii și a păstrării curate a acesteia. Experiența spune că educația timpurie 

formează deprinderile și comportamentele de bază astfel încât copiii să-și dea seama că realizează un 

lucru bun în mod natural. 

Lucrul cu oamenii poate fi un izvor nesecat de propuneri de proiecte educaționale deoarece 

pentru aceștia și de la aceștia iau naștere ideile pentru o viață mai bună. Experiența în implementarea 

proiectelor educaționale este oferită de cei care lucrează deja în diferite domenii în care sunt beneficiari 

copiii sau adulții, iar faptul că sunt un succes pe termen scurt, mediu și lung le transformă în exemple 

de bune practici. 

Exemplu de bună practică poate fi reușita unui proiect în domeniul sănătății personale. Copilul 

preia exemplul de îngrijire personală dat de dascăl, se manifestă protectiv față de sine și față de cei din 
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jurul său, mănâncă selectiv, se odihnește conform vârstei și recomandărilor, respectă recomandările în 

ceea ce privește igiena personală, păstrează curățenia și ajută la realizarea acesteia, iubește natura și îi 

place să fie totul curat în jurul său. Spun dascăl, aduc însă în discuție și medicul – exemplu, spun membru 

partener în proiect și mă gândesc la ferma din apropiere, la spitalul sau laboratorul medical, la diferitele 

soft-uri educaționale care abordează diferite teme în sensul de a reda copiilor la nivelul vârstei lor și al 

înțelegerii lor, elemente care trebuie percepute și preluate cât mai corect.  
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ACTIVITATE  DE  CERCETARE - DOMENIUL  ȘTIINȚE 

 

INVESTIGAREA  AEROSOLULUI ATMOSFERIC, CA AGENT AL 

SCHIMBARILOR CLIMATICE, PRIN MĂSURĂTORI DE 

FOTOMETRIE SOLARĂ 

 
AUTOR : prof. dr. LUMINIȚA FILIP  Liceul Teoretic “NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU 

 

 
Aerosolul este un sistem polidispers care are în compoziţia sa particule solide sau lichide 

suspendate în atmosferǎ, mediul gazos este aerul atmosferic deaceea se vorbeşte de aerosol armosferic. 

Particulele microscopice rǎmân suspendate mult timp în atmosferă de la câteva ore pânǎ la 1-2 sǎptǎmâni 

şi pot proveni de la multe surse naturale sau antropice (poluanţi). Dintre sursele naturale amintim sǎrurile 

marine provenite din spargerea valurilor, particulele fine de sol aduse de vânt, fum, polen, 

microorganisme, cenusǎ din erupţii vulcanice. Din punct de vedere meteorologic aceste particule sunt 

semnificative deoarece pot creea centre de condensare pentru vaporii de apǎ (norii de ceaţǎ), pot absorbi 

sau reflecatǎ radiaţia solarǎ incidentǎ. De exemplu cantitatea de aerosol este mare la erupţii vulcanice 

ceea ce determinǎ o diminuare puternicǎ a radiaţiei solare. În fine, praful din aer contribuie la un 

fenomen optic observat frecvent şi anume colorarea cerului la rǎsǎrit si apus în roşu şi portocaliu. În 

general aerosolii atmosferici au un efect de rǎcire a climei. Lucrarea de faţǎ îşi propune sǎ descrie o 

metoda folositǎ în aprecierea  dimensiunilor unor aerosoli cu ajutorul fotometrului solar. 

În principiu acest dispozitiv dǎ informaţii despre mǎrimea fizicǎ numitǎ adâncime de pǎtrundere 

optică în aerosol, prescurtatǎ in literatura francofonǎ ca OTA. Vom vedea în continuare prin metoda 

descrisǎ cum se poate aprecia dimensiunea particulelor de aerosol din astfel de determinǎri. În general 

adâncimea opticǎ (mǎrime fǎrǎ unitate de mǎsurǎ) descrie cantitatea de luminǎ care traverseazǎ un 

material. Cu cât adâncimea de pǎtrundere opticǎ este mare cu atât mai puţina luminǎ traverseazǎ 

materialul. În mǎsurători fotometrice vom vorbi de adâncimea de pǎtrundere opticǎ a atmosferei. Deci 

această mǎrime caracterizeazǎ transparenţa atmosferei. Dacǎ vizibilitatea este diminuatǎ, atunci 

adâncimea de pǎtrundere opticǎ este importantǎ. Transparenţa atmosferei este alteratǎ de mai mulţi 

factori ca de pildǎ norii, aerosolii şi chiar moleculele gazelor atmosferice ele însele. Adâncimea de 

pǎtrundere opticǎ în aerosol OTA descrie în mod specific, într-un punct, cum este  afectatǎ  trecerea 

luminii la traversarea atmosferei pentru o lungime de undǎ datǎ. Într-un cer clar, adâncimea de 

pǎtrundere opticǎ poate avea valori apropiate de 0,05 (transmisia este in jur de 95%) pentru un cer 

înnorat ea poate avea valori mai mari de 1,0 (transmisia fiind in jur de 39%). Existǎ un raport simplu 

între adâncimea de pǎtrundere şi transmisia exprimatǎ în procentaje.  

Transmisia (%)=100e(-adancime de patrundere optica) . Un fotometru  mǎsoarǎ radianţa solarǎ (Watt/m2 ) 

care soseşte de la Soare la suprafaţa Pǎmântului. Radianţa solarǎ extra-atmosfericǎ este cunoscutǎ şi, 

mǎsurând valoarea sa la suprafaţa Pǎmântului, dupǎ ce lumina traversat atmosfera, putem cunoaşte 
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transmisia fǎcând determinǎri de OTA. Relaţia matematicǎ care leagǎ energia solarǎ care soseşte la sol  

Esuprafata  de energia solarǎ extra-atmosfericǎ Eextra  este Esuprafata =Eextrae(-OT/sinA)  unde A este unghiul de 

elevaţie solarǎ şi OT reprezintǎ adâncimea de pǎtrundere atmosfericǎ totalǎ care se descompune în doi 

termeni OTM si OTA respectiv, adâncimea de pǎtrundere opticǎ molecularǎ si adâncimea de pǎtrundere 

opticǎ în  aerosol care este valoarea de interes pe care o urmǎrim în determinǎrile noastre OT=OTM 

+OTA. Un fotometru solar (sun-photometer) constǎ dintr-un senzor cu câmp vizual îngust, îndreptat 

cǎtre Soare. Fotometrele solare moderne conţin, pe lângǎ fotodetector şi sistemul optic corespunzator, 

un dispozitiv de filtrare spectralǎ, o unitate de urmǎrire automatǎ a Soarelui şi un sistem de achiziţie a 

datelor. Ceea ce se mǎsoarǎ practic într-un fotometru solar este un semnal electric, o anumitǎ tensiune 

(V) produsǎ de senzor pentru fiecare determinare. Tensiunea de ieşire V a detectorului este proporţionalǎ 

cu radianţa incidentǎ. Astfel ecuaţia precedentǎ devine: Vsuprafata=Vextra e(-OT/sinA) tensiunea Vextra  

reprezintǎ tensiunea pe care ar înregistra-o fotometrul dacǎ ar fi plasat în extra-atmosferǎ. Etalonarea 

fotometrului la altitudine permite determinarea acestei valori. Din relaţia OT=OTM +OTA si relaţia 

Vsuprafata=Vextra e(-OT/sinA) se deduce OT=ln(Vextra/Vsuprafata )sinA, şi se deduce OTA =lnVextra sinA-lnVsuprafata 

sinA-OTM notând m=1/sinA, masa relativǎ de aer, se obţine: OTA =(lnVextra –lnVsuprafata-OTMm)/m. Se 

poate calcula OTM a cǎrui dependenţǎ de lungimea de undǎ şi de presiunea atmosfericǎ este OTM 

=aR(p/p0 ),  aR este contribuţia la adancimea  de pǎtrundere opticǎ a dispersiei moleculare a luminii în 

atmosfera la o anumitǎ lungime de undǎ (ex. 0,05793 pentru roşu şi 0,13813 pentru verde) p este 

presiunea la staţia de mǎsurare la ora mǎsuratorii iar p0 este presiunea atmosfericǎ la nivelul mǎrii. 

Semnalul V trebuie corectat întotdeauna cu valoarea sa “la intuneric” (Vdark), produsǎ de senzor în 

absenţa iluminǎrii. În acest fel, semnalul util este Vsuprafatǎ=V-Vdark.Dupǎ cum am precizat Vextra 

depinde de etalonarea fotometrului. V0 este o constantǎ de etalonare pentru o lungime de undǎ astfel 

încât Vextra=V0 /R2 unde R este distanţa Pǎmânt-Soare 

exprimatǎ in Unitǎţi Astronomice (UA). Distanţa medie 

Pǎmânt-Soare este 1UA. Fiecare canal (roşu sau verde) 

posedǎ propria constantǎ de etalonare pe care o putem 

obţine din Serverul GLOBE unde sau fǎcut determinǎrile 

cu simulatorul de fotometru solar.  

În concluzie OTA=[ln (V0/R2) –ln(V-Vdark)-

aR(p/p0)m]/m. R are urmǎtoarea formulǎ aproximativǎ : 

(1-2)/[1+cos(3600 –d.360)] unde  este excentricitatea 

orbitei Pǎmântului aproximativ 0,0167 si d reprezintǎ ziua din an în care se fac mǎsurǎtorile. Iatǎ un 

exemplu de date experimentale prelucrate cu ajutorul simulatorului de fotometru solar amintit: data 

07.07.07., pentru V0=2,073V, unghiul de altitudine solarǎ A=410, presiunea la staţie de 1016,0 mbar, 

Vdark =0,003 V, tensiunea luminii solare V=1,389V, s-a lucrat pe canalul fotometrului: verde, d=188, 

valoarea obţinutǎ pentru adâncimea de pǎtrundere opticǎ în aerosol  OTA=0,1040 ceea ce corespunde 

unei transmisii de 90,1%, adicǎ o atmosferǎ curatǎ. Fotometrul solar dispune de douǎ canale (iar cele 
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performante de mai multe canale) fiecare sensibil la o lungime de undǎ particularǎ. Primul  la lumina 

verde în jur de 505nm şi al doilea la lumina roşie în jur de 625 nm. Lumina verde este apropiatǎ de 

sensibilitatea maxima a ochiului uman şi deaceea pentru aceastǎ lungime de undǎ un cer înnorat este 

susceptibil de a avea o adâncime de pǎtrundere în aerosol importantǎ. Lumina roşie este sensibilǎ la 

aerosoli de mǎrime mai mare. Datele culese pe un singur canal permit calculul adâncimii de pǎtrundere 

în aerosol pentru o gamă de lungimi de undǎ particulare dar nu furnizeazǎ informaţii în legaturǎ cu 

distribuţia lor dupǎ mǎrime. Ori, este foarte important sǎ ştim dimensiunile particulelor de aerosol pentru 

a putea identifica eventualii poluanţi. Utilizarea unui fotometru solar cu cel putin două canale permite 

obținerea a două valori pentru adâncimea de patrundere optică în aerosol în loc de una. Cu două canale 

sau mai multe este posibil obținerea de informații privind repartiția după mărime a aerosolilor. 

Exponentul Angstrom , mărime care depinde de lungimea de undă utilizată, poate fi calculat pornind 

de la valorile OTA pentru două lungimi de undă diferite astfel  = ln ( OTA1/OTA2)/ln (1/2). Acest 

coeficient este propriu fiecărui tip de aerosol. De regulă valoarea medie a lui  este în jur de 1,3. Valori 

superioare acestei medii indică existența unor aerosoli de dimensiuni mari în raport cu aerosolii 

considerați giganți (de dimensiuni superioare unui micron). Repartiția dupa mărime este dealtfel foarte 

importantă fiindcă ea furnizează informații privind originea aerosolilor.Aerosolii provenind din praf 

sunt în general de mici dimensiuni la fel ca și cei provenind din fum sau diverși poluanți atmosferici. 

Deaceea un fotometru solar cu două canale poate să distingă particulele de praf de alte surse de aerosoli. 

În mod tipic, se fac măsurători la 440 nm și 870 nm și se calculează exponentul Ångström. Valori ale 

lui  mai mari decât 2 indică prezența unor particule fine (de exemplu fum sau sulfați). Valori ale lui  

apropiate de zero indică modul grosier de aerosol, de exemplu praf deșertic. 
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Rolul şi importanţa metodelor interactive 

 

Cristea Erofelia, prof.inv.presc 

Școala Primară ,,King George II”, București 

 

Predarea tradițională constă în prelegere, a face o demonstrație, a povesti – de multe ori, devine un 

monolog, iar elevul are rolul de a urmări, nu de a participa activ la activitățile propuse pentru învățare. 

Este foarte puțin pentru a putea vorbi de învățare eficientă. Pentru a construi cunoașterea, elevul trebuie 

să testeze cunoștințele noi sau să le explice altcuiva. 

Pentru а se adresa tuturor elevilor şi pentru а deveni deschisă, flexibilă, adaptată şi orientată spre fiecare 

şi pentru toţi, educația trebuie să presupună în practică o nouă orientare care pune accentul pe cooperare, 

parteneriat, învățare socială şi valorizarea relațiilor pozitive în educație. 

Metodele de învățământ constituie instrumente de prim rang în mâna educatorului, sunt calea eficientă 

de organizare şi conducere а învăţării, un mod comun de а proceda care reuneşte într-un tot familiar 

eforturile cadrului didactic şi ale elevilor. 

Metodele de învăţământ (“odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) reprezintă căile folosite în şcoală 

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 capacitățile elevilor de 

a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, 

formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. 

Profesorul trebuie să utilizeze nu doar metodele de învățământ, ci strategiile didactice care să identifice 

şi să sprijine rezolvarea dificultăţilor de învățare în clasă, dar să-l şi implice pe elev în procesul de 

învățare, urmărindu-se astfel dezvoltarea gândirii, stimularea creativității şi а interesului pentru învățare. 

Nu se poate lucra diferențiat cu elevii, dacă profesorul nu-i cunoaște foarte bine, atât sub aspectul 

dezvoltării lor fizice, cât mai ales, а dezvoltării psihice а acestora. 

În cazul predării tradiționale, profesorii obligă elevii să gândească ca ei, să adopte modul lor de a gândi. 

Profesorii decurg prea des la explicații și demonstrații de genul „hai-să-ți-arăt-acum-și-hai-să-vedem-

ce-se-întâmplă-dacă”. Prezentarea/ demonstrația poate fi foarte bună și să impresioneze pe moment 

elevul, dar dacă nu are o memorie excepțională elevul reține puține informații. Elevii trebuie să-și 

organizeze ceea ce au auzit sau au văzut. În cazul în care elevilor nu li se oferă ocazia discuției, a 

investigației și a acțiunii, învățarea nu are loc. Învățarea presupune înțelegerea, iar asta înseamnă mai 

mult decât cunoașterea faptelor. 

Învăţarea este o activitate prin care se obţin achiziţii, progrese în adaptare, care vizează cunoştinţe, 

operaţii ale gândirii şi trăsături de personalitate, achiziţii ce apar la nivelul individului ca „bunuri” 

personale, obţinându-se predominant pe bază de exerciţiu. 
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Învățarea eficientă presupune preluarea de către elevi a controlului asupra propriei învățări; elevul 

este  stăpânul propriei transformări şi formări. 

Este adevărat că acela care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul propriei 

înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Construcţie personală este favorizată de 

interacţiunea cu cei care la rândul lor învaţă. Dacă elevii îşi construiesc cunoaşterea proprie, ei nu o fac 

singuri. Adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi. Nu e doar 

simplu activă, individual-activă, ci interactivă. Reciprocitatea este un stimulent al învăţării, și este bine 

să se lucreze în echipă / grup. 

Metodele interactive se caracterizează prin: 

– Centrare pe elevi și pe activitate 

– Comunicare multidirecțională 

– Accent pe dezvoltarea gândirii, formare de aptitudini, deprinderi 

– Evaluare formativă 

– Încurajează participarea elevilor, inițiativa, creativitatea 

– Îmbunătățirea relației cadru didactic / elev. 

În cazul învățării interactive, elevii: 

– învață cum să învețe 

– să se exprimă liber 

– să experimentează 

– să se ajută unii pe alții să învețe 

– să-și împărtășească ideile 

Elevii trebuie să fie capabili: să asigure conducerea grupului, să coordoneze comunicarea, să poată lua 

decizii, să asigure un climat de încredere, să medieze conflicte, să fie motivați, să poată lucra conform 

cerințelor profesorului. 

Avantajele învățării interactive sunt: 

– stimularea efortului și a productivității individului, 

– formarea capacității de a sintetiza și de a folosi cunoștințele dobândite; 

– dezvoltarea capacității elevilor de a lucra în echipă; 

– dezvoltarea inteligențelor multiple; 

– stimulare dezvoltării capacității cognitive complexe; 

– împărțirea sarcinilor de lucru în părți egale în cadrul muncii în grup / echipă; 

– reducerea timpului de soluționare a problemelor; 

– reducerea la minim a fenomenul de blocaj emoțional; 

Descrierea câtorva metode și tehnici interactive de grup 

Metoda de predare-învățare reciprocă este o strategie instrucţională de învăţare a tehnicilor de studiere 

a unui text. După ce sunt familiarizaţi cu metoda, elevii interpretează rolul profesorului, instruindu-şi 

colegii. Are loc o dezvoltare a dialogului elev – elev. Se poate desfășura pe grupuri / echipe sau toată 
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clasa. Metoda învățării reciproce este folosit de oricine care face un studiu de text pe teme sociale, 

științifice sau un text narativ. Strategiile sunt: rezumarea, punerea de întrebări, clarificarea datelor, 

precizarea. Etapele de lucru sunt: explicarea scopului și descrierea metodei și a celor patru strategii, 

împărțirea rolurilor elevilor, organizarea pe grupe, lucru pe text, realizarea învățării reciproce, aprecieri, 

completări, comentarii. 

Metoda Brainstorming-ului, în traducere liberă „furtună în creier” sau „asalt de idei”, este o metoda de 

stimulare a creativității ce constă în enunțarea spontană a mai multor idei pentru soluționarea unei 

probleme. Obiectivul metodei constă în exersarea capacitații creatoare a copiilor în procesul didactic 

care să conducă la formarea unor elevi activi. 

Pentru a iniţia o sesiune de brainstorming , Camelia Zlate şi Mielu Zlate (5)  propun următoarele etape 

şi faze: 

1. Etapa de pregătire, care cuprinde: 

a) faza de investigare şi de selecţie a membrilor grupului creativ; 

b) faza de antrenament creativ; 

c) faza de pregătire a şedinţelor de lucru; 

2. Etapa productivă, de emitere de alternative creative, care cuprinde: 

a) faza de stabilire a temei de lucru, a problemelor de dezbătut; 

b) faza de soluţionare a subproblemelor formulate; 

c) faza de culegere a ideilor suplimentare, necesare continuării demersului 

creativ; 

3. Etapa selecţiei ideilor emise, care favorizează gândirea critică: 

a) faza analizei listei de idei emise până în acel moment; 

b) faza evaluării critice şi a optării pentru soluţia finală. 

 Profesorul nu are voie să dea idei, să comenteze 

 Să intervine atunci când nu se respectă regulile 

 Să accepte toate soluțiile preluându-le pe cele valoroase 

 Elimină factorii care blochează manifestarea creativă a elevilor. 

Avantajele utilizării metodei sunt: costuri reduse necesare folosirii metodei, obținerea unor rezultate 

rapide, dezvoltă abilitatea lucrului în echipă, dezvoltă creativitatea, spontaneitatea, etc. 

Limitele metodei: uneori poate fi obositoare, nu suplinește cercetarea de durată, clasică, oferă doar 

soluții posibile. 

Eficacitatea metodelor interactive în învățământul românesc și nu numai este dovedită de utilizarea 

acestora atât la nivelul învățământului primar, gimnazial, cât și la nivelul învățământului liceal. Elevul 

nu este un simplu actant sau participant al demersului didactic, ci devine propriul formator. 
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LECTURA, CĂLĂTORIE PRIN TIMP, SPAŢIU ŞI SENTIMENTE 

-studiu de specialitate- 

 

prof. Ciobanu Nicoleta 

Şcoala Gimnazială “Ilie Stănculescu”, Râca, Argeş 

 

 

                            Odată cu schimbarea continuă din vremurile în care trăim vine o dificultate de a ne 

ancora într-un anumit  lucru. Trendurile vin și pleacă, și ceea ce astăzi e nou și inovator, mâine e deja o 

relicvă. E greu să dezvoltăm o pasiune pentru un lucru, în condițiile în care a doua zi este îmbunătățit 

sau înlocuit complet. Așadar, ne-a mai rămas ceva cu adevărat prețios? Da. Încă există un lucru care, de 

milenii și milenii trece testul timpului cu brio: literatura.  Imperii au fost clădite și distruse din temelii, 

timp în care ea a înflorit neafectată, a strâns cenușa rămasă și a așternut-o în cuvinte care poartă întreaga 

greutate a imperiilor care renasc din această cenușă de fiecare dată când ochii noștri se odihnesc pe niște 

simple urme de cerneală. 

                          Pe lângă faptul că putem trăi o infinitate de alte vieți prin intermediul cărților, putem 

simți lucruri pe care nici nu credeam că suntem în stare să le simțim. Putem să ne regăsim  în protagonist, 

sau, deși ne dorim cu disperare să o facem, putem să descoperim că ne regăsim, mai degrabă, în 

personajul negativ. Citind ne descoperim. 

                           Dar partea cu adevărat incredibilă este puterea unei cărți, a unei simple  povești, de a 

se juca cu sentimentele noastre, cu simțirile și cu valorile noastre. Simple înșiruiri de litere ne pot răscoli 

venele, ne pot da un scop în viață sau ne pot distruge pentru totdeauna. Asta este magia literaturii – poate 

să ne coasă aripi de ceară pe spate, dar problema este că noi vom zbura inevitabil direct spre soare. 

Mintea noastră va fi împânzită cu castele de marmură și idei fantasmagorice despre prietenie, iubire și 

dreptate, și vom păși în lume cu ochi de copil. Dar nu toată lumea este pregătită pentru noi. 

                          „Dar de ce să citesc cartea și să nu mă uit la film?”, ne întrebăm, cu un zâmbet 

nonșalant. Ei bine, e simplu. Cartea ne dă libertatea de a proiecta cadrul spațial oricum vrem noi, de a 

ne imagina personajele așa cum vrem. Suntem  liberi să facem casa protagonistului să arate exact ca și 

casa noastră, și putem face eroina să aibă zâmbetul și mirosul discret de vanilie al fetei pe care o iubim. 

În film, însă, ni se impune perspectiva producătorilor și experiența nu mai este cea unică și intimă pe 

care o avem cu o carte. Filmul ne dictează ce trebuie să vedem, ce trebuie să auzim și cum trebuie să ne 

simțim în legătură cu lucrurile astea, în timp ce cartea ne dă mult mai multă libertate. 

                         Partea mea preferată este că o carte ne poate deschide mintea sau schimba anumite 

perspective.  Sau, cel puțin, ne dă ceva de gândit. Eu asta înțeleg  printr-o carte bună: o carte pe care o 

lași din mână când ai terminat-o, și te gândești.  
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                           Lectura reprezintă o formă de petrecere a timpului liber care nu numai că detensionează 

și relaxează, ci și educă și dezvoltă mental.  

                          Realizarea  proiectului «  LECTURA BILINGVA-100 de cărţi citite » în parteneriat cu 

o alte şcoali gimnaziale  are ca scop formarea unui cititor activ care să dobăndească o atitudine pozitivă 

faţă de lectură şi o deschidere spre lectura bilingvă şi  identificarea unei strategii adecvate şi realizarea 

unei punţi de comunicare  prin care să se cultive plăcerea de a citi. Elevii au avut de citit câte o carte din 

lista lecturilor suplimnetare sau recomadată de cadrul didactic îndrumător, în limba română sau într-o 

limbă străină, în limba  franceză,  în cazul nostru. Apoi au avut de completat câte o fişă de lectură, 

conform unei anexe date respectând anumite cerinţe : 

➢ Datele de identificare : titlul cărţii citite, autorul, editura, numărul de pagini, anul apariţiei, 

limba ; 

➢ Conţinutul : realizarea rezumatului cărţii şi transcrierea frazei preferate prin reproducerea 

exactă şi indicarea paginii la care apare fraza citată ; 

➢ Nota personală  trebuia să cuprindă o propoziţie sau o frază formulată de elev  în care să se 

surprindă esenţa cărţii, tema ; 

➢ Exerciţiu de contragere cuprinde un singur cuvânt care exprimă esenţa cărţii citite ; 

➢ Rezonanţa cuprinde o expresie sau proverb semnificativ pentru tema cărţii citite ; 

➢ Legătura dintre copertă şi conţinutul cărţii prevede realizarea unui desen care să surprindă 

esenţa cărţii sau descrierea cum ar trebui să arate coperta cărţii raportată la conţinut ; 

➢ Motivaţia conţine indemnul către lectură adresat altor persoane. 

Obiectivele acestui proiect au fost : 

➢ Creşterea  calităţii procesului educaţional prin promovarea relaţiilor  de comunicare; 

➢ Valorificarea potenţialului creativ al elevilor şi profesorilor; 

➢ Stimularea interesului elevilor pentru lectură, pentru cărtţle editate într-o limbă străină; 

➢ Dezvoltarea la elevi a simţului critic şi analitic; 

➢ Realizarea unor sarcini de lucru care solicită competenţe de analiză, sinteză, comprehensiune 

şi interpretare a textelor literare, de elaborare argumentată în scris a unor opinii referitoare la 

textele citite ; 

➢ Intergrarea mijloacelor moderne în studiul literaturii române sau a unei limbi străine ; 

➢ Promovarea unor conectori educative în şcoala românească în vederea alinierii la standardele 

de calitate recunoscute la nivelul Uniunii Europene. 

 

FIŞĂ DE LECTURĂ  realizată de o elevă de clasa a V-a. 

TITLUL  CĂRŢII:  LECTURES EN FRANÇAIS FACILE pour les élèves de  

                                 Ve-VIIIe, DEUXIÈME LIVRE    

                                La poésie GULLIVER À LILLIPUT  

AUTORUL :  MARCEL SARAŞ 

EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, BUCUREŞTI, 1970, 132 pages 

LIMBA :  FRANÇAIS 

REZUMATUL : La poésie a 6 strophes. 

            Gulliver a naufragé pendant  une tempête sur une côte déserte. Il est vite enchaîné  par  des nains 

qui font  rapidement un chariot sur les mesures de Gulliver, énome pour eux, d’ailleurs. 
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            Pendant le sommeil de Gulliver, la foule des petits introduit le corp du géant enchaîné dans le 

chariot. Quand il s’éveille, il demande de la nourriture et il reçoit beaucoup. Puis d’un coupe il rompt 

les mille liens, les petits s’agitent, mais finalemnt ils deviennent des amis.    

Fraza preferată : «Leur fait signe qu’il veut manger. », à la page 66 

Nota personală : Le pouvoir d’un groupe devant un grand péril. 

Contragere : Le courage 

Rezonanţa(proverb) :   

                                « Le petit rodin renverse le gros chariot. » 

                                “ Buturuga mică răstoarnă carul mare.”   

Motivaţia :    En général, j’aime lire.  J’aime les images qui  viennent  dans   ma tête en temps que je lis 

aussi celles des livres  qui m’aide à developper mon imagination. Vous devez lire parce que la lecture 

nous approche dans un mode unique, nous donne des mots quand on a besoin dans une discution, des 

pensées pour pouvoir interagir.                                                     
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FAMILIA - PARTENER ÎN EDUCAŢIE 

 Profesor Sin Iulian,  

  Şcoala Gimnazială Ion Creangă Satu Mare 

Motto: 

 "Şcoala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conştient şi de colaborarea părinţilor. Educaţia 

dată în şcoală se dovedeşte a fi muncă irosită şi ineficace, dacă familia e ostilă şi indiferentă" 

H. H. Stern - Educaţia părinţilor în lume 

 

             Într-o lume dominată de globalizare, într-un secol al vitezei în care tehnica evoluează rapid, 

când tot mai mulţi oameni îşi fac un crez din proverbul "timpul înseamnă bani", găsim din ce în ce mai 

puţin timp pentru copiii  noştri. 

 Pe fundalul transformărilor prin care trece societatea umană, importanţa educaţiei capătă 

dimensiuni majore. Cei implicaţi în educaţie vor fi responsabili de calitatea omului format şi de 

integrarea lui rapidă în viaţa socială.  

 Educaţia începe în familie, prima colectivitate umană, microgrupul în care începe socializarea 

individului şi care trebuie să asigure modelul unui comportament adecvat. Copilul se va umaniza în 

funcţie de relaţiile socio - afective şi de formele de cultură şi muncă pe care i le prezintă mediul familial. 

Climatul afectiv al familiei condiţionează calitatea dialogului emoţional şi răspunsurile 

comportamentale ale copiilor.  

 În familie se găseşte dragostea, educaţia şi disciplina. Rolul familiei este covârşitor. 

 Părinţii sunt primii educatori, ei le formează cele dintâi comportamente, începând cu noţiunile 

de igienă personală şi colectivă, regimul de viaţă, de odihnă şi de muncă. De la cea mai mică vârstă se 

monitorizează dezvoltarea proceselor psihice: atenţia, memoria, gândirea, imaginaţia şi deprinderile de 

comunicare. 

 Familia asigură copiilor sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele inerente 

vieţii, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc. 

 Realitatea socială îi determină pe părinţi să petreacă mult timp la serviciu şi, în multe cazuri, să 

plece să muncească în străinătate. În aceste situaţii copilul rămâne mai puţin supravegheat iar 

răspunderea formării lui cade în sarcina bunicilor şi mai ales a dascălilor. 

 Cei "7 ani de-acasă", mai nou "6", sunt hotărâtori pentru dezvoltarea ulterioară a existenţei lui. 

Familia este factorul educativ care ţine sub îndrumare individul uman pe cea mai lungă durată din viaţa 

lui. "Profesorii fac şcolari buni, numai mamele cresc oameni buni". 

 Tranziţia de la un sistem totalitar, în care libertatea individului era la cote minime, la un sistem 

democratic, bazat pe economia de piaţă, creează de multe ori confuzii la nivel familial, individual, social. 

Aceste schimbări survenite în societate au conferit şcolii dreptul, răspunderea majoră pentru educaţia 

copiilor, îndatoriri de a corecta greşelile în educaţie primite în familie şi mai ales de a suplini unele 

dintre funcţiile acesteia.  
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 E adevărat: rolul familiei nu poate fi preluat total de nici o altă instituţie, mă refer în special de 

aspectul afectiv. Şi totuşi şcoala, a doua instanţă de socializare după familie, preia multe din sarcinile 

acesteia. 

 Dascălul, în calitatea sa nouă de manager, care este tot mai mult promovată de învăţământul 

modern, trebuie să conducă cu maximă eficienţă relaţiile cu părinţii, transformându-şi-i în aliaţi şi 

colaboratori. El e veriga între şcoală şi familie, e educator şi partener al educaţiei, e consultant al 

părinţilor, este "o făclie care se stinge luminând pe alţii". 

 Se ştie că nici o şcoală nu-şi poate realiza conţinutul, sarcinile şi scopul final dacă nu are 

sprijinul familiei. Modul cum interrelaţionează părinţii şi dascălii îşi pune amprenta pe formarea şi 

instruirea copilului. Colaborarea dintre familie şi şcoală presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o 

unitate de cerinţe şi o unitate de acţiuni, urmărind acelaşi ţel: binele copilului. 

 Nu trebuie niciodată să uităm că a educa este mai greu decât a instrui. Tocmai în acest sens este 

nevoie de colaborarea dintre familie şi şcoală.  

 Familia susţine, lărgeşte şi adânceşte neîncetat acţiunile educative ale şcolii iar şcoala se sprijină 

permanent pe experienţa de viaţă a copilului dobândită în familie. 

 Colaborarea şi comunicarea periodică şi permanentă între părinţi şi dascăli, cooperarea în 

anumite momente, atmosfera destinsă dintre ei contribuie la sporirea eficienţei învăţării şcolare. 

 Părinţii trebuie implicaţi permanent în activitatea şcolii, nu numai atunci când se ivesc 

probleme. Colaborarea familiei cu şcoala nu trebuie să se rezume la domeniul bazei materiale a 

învăţământului, la sporirea confortului în sala de clasă prin colectări de fonduri, sponsorizări, muncitori 

pentru îmbunătăţiri şi reparaţii. Acolo unde este posibil părinţii trebuie implicaţi în luarea deciziilor: 

modificările orarului, pregătirile şi programele suplimentare legate de rezultatele la învăţătură ale 

copiilor, cât şi de comportarea acestora în colectiv, ş.a. . 

           Unii părinţi au şi dorinţa, şi timpul şi posibilitatea financiară de a juca un rol în activităţile şcolare, 

în viaţa clasei, lucru vizibil mai ales în învăţământul primar.  

 Concluzia: activitatea didactică poate fi sprijinită prin intermediul familiei. 

 Câştigul: pentru toată lumea: copii, familie, şcoală. Într-un parteneriat real familie - 

şcoală funcţia educativă a şcolii se împleteşte concret cu funcţia şi îndatoririle familiei, ambele instituţii 

completându-se reciproc în educarea şi creşterea armonioasă a elevului. Părinţii toarnă temelia marelui 

edificiu, supraveghează nu doar primii paşi ai copilului, ci şi pe următorii. Noi, dascălii, revărsăm din 

cupa înţelepciunii şi a pasiunii, punem în balanţă toleranţă cu exigenţă şi astfel, împreună, contribuim 

la modelarea fiinţei umane.  

 

Bibliografie: Educaţia părinţilor în lume - H. H. Stern - Editura:Didactică ş pedagogică 1972 

                   Relaţiile interpersonale. Aspecte psihologice şi formativ - educative  Gabriel  Albu - 

Editura Institutul European - 2013 
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REFLECTAREA DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN 

ACTIVITĂȚILE CU PREȘCOLARII 

CRISTEA EROFELIA, PROF. ÎNV.PREȘC. 

ȘCOALA PRIMARĂ KING GEORGE II 

 

Diversitatea culturală, unanim recunoscută ca o realitate a societății contemporane, 

generează nevoia de gestionare a implicațiilor acesteia la nivelul diferitelor instituții publice, 

inclusiv la nivelul sistemului educativ, precum și nevoia de gestionare a interacțiunilor asociate 

conviețuirii diferitelor grupuri etnoculturale. Identificăm în cultura zone vizibile precum: arta, 

gătitul,muzica, limba vorbită, numite practici religioase sau tradiții, dar fundația puternică a 

culturii este mai greu de observat, ea este ancorată în istoria grupului respectiv, include normele, 

valorile, aptitudinile despre spațiu, natură, timp, relații sociale. 

Cultura este definită ca un ansamblu de elemente distinctive de ordin spiritual, material, 

intelectual și emoțional, ale unei societăți sau ale unui grup social ce include pe lângă artă și 

literatură, stiluri de viață, moduri de conviențuire, sisteme de valori, tradiții și credințe. 

Ca finalități ale educației timpurii trebuie sa urmărim: 

• dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului, în funcție de 

ritmul propriu și de trebuințele sale, spijinind formarea autonomă și creativă a 

acestuia;  

• dezvoltarea capacității de a interacționa cu alții copii, cu adulții și cu mediul pentru a 

dobândi cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi; 

• descoperirea de către fiecare copil a propriei identități, a autonomiei și dezvoltarea 

unei imagini de sine pozitive; 

• Sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități și deprinderi și atitudini 

necesare acestuia la intrarea în școală și pe tot parcursul vieții. 

În strânsă corelație cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, 

care influențează decisiv procesul de învățare. Printre aspectele avute în vedere se numără și 

,,acceptarea și respectarea diversității”. Din această perspectivă, întregul proces educativ din 

serviciile de educatie timpurie va avea în vedere alături de alte aspecte și: 

• Formarea la fiecare copil a unei imagini de sine pozitive, care să includă dimensiunea 

apartenenței etnoculturale, 

• Dezvoltarea la toți copiii a unei atitudini pozitive față de cei cu apartenențe 

etnoculturale diferite și față de diversitate în general, 

• Susținerea suplimentară a copiilor care au nevoi speciale în acest domeniu, datorită 

apartenenței la grupuri defavorizate din punct de vedere social sau cultural. 

O abordare incluzivă și interculturală în educație presupune o abordare globală, o 

reflectare a diversității sociale, lingvistice și culturale în: 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

264 
 

• Activități de învățare de toate tipurile, 

• Mediul educațional, 

• Relațiile cu familia și comunitatea. 

Practicile incluzive și interculturale trebuie să se regăsească pe tot parcursul zilei, în 

toate tipurile de activități, în mod constant. Acest demers este facilitat în mod deosebit de 

metodele interactive, a căror utilizare este recomndată în contextul reformei timpurii, precum 

și de structurarea activităților pe centre de învățare, pe teme, prin utilizarea de exemplu a 

metodei proiectului. 

Noul curriculum pentru educația timpurie precizează că mediul educațional trebuie să 

permită dezvoltarea liberă a copilului și să pună în evidență dimensiunea interculturală și pe 

cea a incluziunii sociale. Pentru aceasta trebuie avute în vedere diferite elemente ale cadrului 

în care se desfășoară activitățile în serviciile de educatie timpurie, inclusiv: 

• Mediul fizic, decorarea sălilor şi a spaţiilor comune ale grădiniţei; 

• Dotarea centrelor cu materiale şi jucării; 

• Metode de lucru utilizate, divizarea pe grupuri a copiilor; 

• Împarţirea copiilor în grupe şi evitarea segregării. 

În toate activitaţile desfăşurate in grădiniţă este necesară introducerea unei 

abordări incluzive şi interculturale. Aceasta se poate face in două moduri: 

• Prin conţinuturi, spre exemplu, prin includerea în diferite activităţi de învatare a unor 

teme ce de referă la diversitatea culturală in general sau la relaţii şi atitudini între 

persoane cu apartenenţe culturale diferite; 

• Prin strategiile utilizate, prin modul de structurare a interacţiunilor între copii, prin 

rolurile şi sarcinile atribuite copiilor, prin caracteristicile materialelor didactice 

utilizate, precum şi prin metodele de evaluare, cadrul didactic poate incuraja 

cooperarea, deyvoltarea de atitudini reciproce pozitive între copii; 

ASPECTE PRACTICE 

Privind reflectarea diversitaţii în activităţile de dezvoltare personala 

Sosirea şi plecarea copilului sunt momente în care personalul grădiniţei 

interacţionează simultan cu copilul şi cu un membru al familiei acestuia. Gestionarea 

adecvată a acestor momente poate contribui la construirea unei relaţii deschise şi 

pozitive cu familiile copiilor(de exemplu, daca în familia copilului se vorbeşte limba 

rromani, limba maghiară, limba germană, putem saluta copilul şi în limba sa maternă). 

Întălnitea de dimineaţă poate reprezenta un moment propice în care cadrul 

didactic le poate prezenta copiilor tradiţiile specifice altor naţionalităţi. De asemenea, 

în cazul unei grupe mixte copiii care aparţin unei alte etnii pot să intervină relatând 

diferite aspecte caracteristice apartenenţei lor etnoculturale,într-un mod care să 

genereze atitudini pozitive. Astfel, ei pot descrie cum au sărbatorit diferite evenimente, 
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interacţiunile cu membri ai comunitaţii lor, personalităţi de care au aflat sau locuri de 

care li s-au povestit şi care ilustrează apartenenţe culturale specifice. 

Atunci când anumite practici culturale tradiţionale contravin principiilor 

fundamentale privind drepturile omului şi egalitaţii în drepturi a tuturor, ele trebuie 

combătute chiar dacă sunt revendicate de familii în numele specificului cultural.Un 

exemplu este legat de tratamentul diferit pe care îl au în unele comunitaţi tradiţionale 

băieţii şi fetele.Astfel, dacă băieţii sunt frecvent încurajaţi de la cea mai mica vărstă spre 

iniţiativă şi autonomie,fetelor li se impun o mulţime de restricţii şi li se induc mesaje 

conform cărora trebuie să înveţe un rol social inferior, caracterizat prin supunere şi 

servirea membrilor de sex masculin ai familiei. 

Principalele scopuri ale întâlnirii de dimineaţă, total compatibile cu scopurile 

educaţiei interculturale, sunt:de a construi sentimentul apartenenţei comune la grup; de 

a încuraja împartăşirea, ascultarea, incluziunea şi participarea;de a oferi modele de 

comportament şi de a dezvolta abilităţi de cooperare.Ea răspunde atât nevoilor sociale 

căt şi celor de învăţare ale copiilor. Copiii învaţă lucruri noi despre ei, despre colegi şi 

despre copiii din alte ţări, se generează o atmosferă prietenoasă, favorabilă exprimarii 

emotionale şi dezvoltării creativităţii copiilor. 

Salutul pe care şi-l adresează reciproc copiii este tot un moment în care se poate 

ţine cont de diversitatea culturală a grupei, bineînteles daca aceasta exista. 

În cadrul întâlnirilor de dimineaţă este indicat să se citească copiilor scurte 

povestioare în care sunt prezentate elemente specifice unei anumite culturi (portul 

popular, meşteşugurile, obiceiurile). 

Şi în activităţile de tranziţie pot fi utilizate cuvinte în alte limbi, de asemenea, o 

posibilă activitate constă în a solicita pe rând fiecărui copil să mimeze o situaţie care îi 

este familiară de acasă, din comunitate, sau despre care a auzit că este specifică unei 

anumite etnii. 

În jocurile copiilor se poate integra utilizarea unor cuvinte în anumite limbi ca 

şi cuvinte-cheie, formule magice. 

Privind reflectarea diversitaţii în jocurile şi activităţile liber alese 

De exemplu şi la centrele de interes pot fi puse la dispoziţia copiilor materiale 

care să reflecte diversitatea culturală. 

             Centrul Bibliotecă: 

• Poveşti cu elemente culturale preluate din comunitatea romilor, maghiarilor, saşilor, 

chinezilor, indienilor etc.; 
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• Materiale scrise în limba româna şi în alte limbi relevante în plan local, naţional, 

internaţional. 

 Centrul Joc de rol: 

• Includerea de păpuşi de ambele sexe, cu diferite culori ale pielii, cu diferite tipuri de 

îmbrăcăminte precum şi de jucării ce reprezintă obiecte care se regăsesc in casele, 

gospodăriile sau in ocupaţiile diferitelor etnii; 

• Jocul ,, De-a gătitul” în care să se reflecte diversitatea practicilor culinare din diferite 

culture sau chiar din familiile copiilor. 

 Centrul Artă: 

• Realizarea de desene, picturi, colaje care să reprezinte viaţa copiilor şi a familiilor 

acestora sau evenimente importante ale comunităţii; 

• Jocul cu instrumente muzicale specifice şi reflectarea diversităţii culturale în fondul 

muzical folosit, utilizând de exemplu cântece inspirate din folclorul anumitor etnii. 

               Centrul Stiinţă 

• Studierea meseriilor tradiţionale a diferitelor etnii şi a tradiţiilor acestora. 

• Imagini ilustrând costumele populare tradiţionale specifice fiecărei etnii 

       Rolul cadrului didactic în legătura cu acest tip de activităţi se referă în 

principal la asigurarea unui mediu educaţional propice şi la gestionarea promptă a 

eventualelor situaţii problematice care pot apărea. 

      În cazul unei grupe mixte, în cadrul activităţilor liber alese, copiii pot fi 

încurajaţi să se înveţe reciproc jocuri. Învaţarea reciprocă este, în general, cea mai 

eficientă din punctul de vedere ale rezultatelor învaţării, mai ales când se realizează din 

dorinţa tuturor copiilor. 
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Erasmus Plus - Matematica în realitatea virtuală  

Cristina Avram, Colegiul Național „Doamna Stanca” Satu Mare 

Preocuparea pentru existența inovației în educație a fost dintotdeauna prezentă în mediile 

academice. În ultimii ani, prin participarea la proiecte europene Erasmus Plus, de exemplu, inovația în 

domeniul educativ a devenit constantă și pentru noi, profesorii. Una din condițiile aprobării bugetului 

unui proiect Erasmus Plus KA2 este existența unei inovații didactice. Succesul unui asemenea proiect 

ține, printre altele, de gradul de aplicabilitate a inovației. De exemplu, în proiectul în care colegiul nostru 

este partener, MathReality, împreună cu școli și organizații din Franța, Belgia, Italia, Cipru și Croația, 

inovația o reprezintă crearea unor aplicații pentru dispozitivele VR (realitate virtuală) pentru a face orele 

de matematică mai plăcute și mai accesibile pentru elevi.  

Proiectul a debutat în anul 2018 și, cu toate că țara coordonatoare este 

Franța, prima vizită transnațională a avut loc în Mons, Belgia. Până în 

prezent au avut loc trei vizite transnaționale și toate au fost un real succes 

datorită organizării impecabile. Cu cel puțin câteva zile înainte de fiecare 

vizită, echipa responsabilă cu organizarea ședințelor de lucru trimite 

progamul detaliat al fiecărei ședințe. Comunicarea are loc pe aplicația online Slack, iar materialele se 

depozitează pe Dropbox, într-un folder comun, la care au acces toți partenerii. După fiecare ședință se 

adaugă pe Dropbox notițe cu detalii despre discuțiile avute și cu privire la îndatoririle viitoare a fiecărei 

echipe partenere. Aceste lucruri ajută la respectarea termenelor limită și la organizarea activităților într-

un mod eficient.  

MathReality devine, odată cu înaintarea proiectului, un brand. Am început cu pași mărunți: 

studierea programelor existente în fiecare țară parteneră la materia școlară matematică, elaborarea unei 

broșuri, VR for Education (29 pagini), care conține detalli importante despre Realitatea Virtuală și 

aplicabilitatea acesteia în procesul de predare-învățare, elaborarea unui ghid pedagogic intitulat VR for 

Mathematics (65 pagini), care tratează predarea matematicii prin metode non-formale și detaliază 

imporanța utilizării realității virtuale pentru predarea matematicii. În prezent sunt definitivate planurile 

de lecții care conțin activități practice ce urmează să fie transformate în aplicații pentru ochelarii VR. 

Proiectul prevede și achiziționarea a 15 ochelari VR per organizație parteneră.  

Alt lucru prin care se remarcă proiectul MathReality este preocuparea pentru aplicabilitatea 

produselor intelectuale și a celor materiale elevilor cu dificultăți de învațare, cum ar fi dislexia sau 

abilitatea parțială de a rezolva operațiuni aritmetice.  

Diseminarea proiectului se face constant de către parteneri prin mijloace specifice: participări 

la conferințe, publicarea de articole în ziarele locale sau prin organizarea de activități cu ocazia Erasmus 

Days, de exemplu. De asemenea, proiectul are un site propriu, http://math-reality.eu/, unde se găsesc 

http://math-reality.eu/
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informații despre proiect, organizațiile partenere, chiar și un blog, care conține articole publicate lunar 

de către parteneri, prin rotație. Pe langă acestea, avem un flyer de prezentare comun, care este tradus în 

limbile țărilor partenere și care oferă informații esențiale despre proiect.  
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De ce??? 

Iulina Nohai 

Profesor fizică, Liceul Tehnologic V.M.Craiu, Belcești, jud. Iași 

 

 

 Pentru că suntem în secolul 21, pentru că fără fizică, viața noastră nu ar putea progresa,  pentru 

că pe piața muncii sunt cerute alte competențe decât cele pe care le oferă școala, pentru că avem nevoie 

de copii interesați, care să-și dorească să învețe, nu să fie siliți să asculte prelegeri. 

Mă gândesc la modul foarte serios să fac schimb de rol cu elevii mei, pentru a mă putea obișnui 

cu efervescența noii generații, pentru a mă putea conecta mai ușor cu ei. Ei sunt vioara iar eu arcușul. 

Eu sunt cea care trebuie sa realizez acordul, astfel încât muzica să fie de bună calitate. Metodele active 

de predare sunt cele care stârnesc interesul elevilor, dar…se resimte lipsa lor de interes, faptul că nu vor 

să studieze, că nu înteleg și atunci trebuie intervenit. 

De cele mai multe ori la întrebarea de ce nu ți-ai făcut tema, răspunsul vine sec: nu am ințeles. 

Metodele trebuiesc adaptate astfel încât să stârnească interesul elevilor, chiar și a celor slabi. Eu cred că 

cel mai dificil lucru nu este sa lucrezi cu elevii foarte buni, desi chiar și acest lucru poate fi dificil uneori, 

ci să-l faci pe elevul slab, deloc implicat, total nepregătit să-i fie dragă ora ta, felul în care decurge 

aceasta, de a simți nevoia  să spună și el ceva depre ceea ce (nu) a înțeles. Adeseori nu au curajul să 

vorbească pentru a nu se face de râs, dar aici intervine rolul meu, de a-l face pe elevul slab să se simtă 

în siguranță la oră, fără a fi umilit, a se face glume pe seama lui. Frecvent le spun elevilor mei că din 

greșeli înveți cel mai mult și dacă perseverezi zi de zi, nu în greșeli ci în modul de a înțelege explicațiile 

cu siguranță în final vei reuși. Nu e ușor, dar  nici imposibil nu e. Întrebați copiii cum se simt la ore și 

veți constata că foarte mulți elevi se plictisesc. Întrebarea firească este de ce se întâmplă acest lucru. Ei 

bine, principalele motive invocate sunt acestea: profesorii sunt plictisitori sau materia este neinteresantă. 

Posibil. Totuși, mulți elevi se plictisesc și atunci când au profesori buni sau li se predau materii 

interesante și utile. Cum este posibil așa ceva? 

Ne dorim elevi educați, cu comportament civilizat, dornici de cunoaștere, mereu în căutare de 

noi soluții. Ei, elevii ideali, clasa ideală; cu greu mai găsești azi așa ceva. De ce oare? Noi profesorii 

suntem cei vinovați? Părinții? Societatea care de cele mai multe ori nu investește în educație cu 

responsabilitate, o societate din ce în ce mai puțin interesată de școală, profesori, elevi. Cred că trebuie 

să punem mână de la mână noi toți pentru a reuși. Școala este responsabilitatea tuturor și reușita noastră 

nu se va întâmpla peste noapte, dar se va întâmpla... 

 Părerea mea sinceră este că cea mai mare parte  din vină o au părinții. Dacă sunteti părinte și 

credeți că puteți contribui la îmbunătățirea performanțelor școlare ale propriului copil, va invit să cititi 

și să analizati următoarele aspecte: 

❖ Suntem dispusi sa le oferim imediat orice ar cere. 
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❖ Noi adulții, avem uneori mare nevoie de timp liber, drept pentru care preferăm să-i lăsăm în fața 

televizorului, calculatorului, laptopului, fără limite de timp. 

❖ Nu suntem cel mai bun exemplu pentru ei, lăsându-i de multe ori sa asculte necenzurat opiniile 

noastre referitoare la o situație anume, criticând, jignind fără rezerve uneori, manifestându-ne 

aversiune față de un șef, director, chiar profesor sau coleg. 

Important  este ca părintele să limiteze comportamentul copilului fără să-i inducă frică, acordând 

atenție menținerii sentimentului de siguranță. Stabilirea limitelor este una din nevoile esențiale ale 

copilului, dar și el trebuie să aibă deschiderea și capacitatea de a le respecta, de a fi responsabil. 

Un aspect la fel de important în educația copilului este disponibilitatea și interesul adultului față de 

nevoile celui mai mic. Niciun copil nu ar trebui să traverseze experiențe emoționale pe care nu le înțelege 

deci nu le poate gestiona. Părintele trebuie să-i asigure mereu iubire, un trai decent, siguranță și multă 

disponibilitate. 

Cred puternic în comunicare și colaborare cu familia, în legătura puternică care trebuie să existe 

între profesor-părinte-elev pentru a maximiza progresul fiecărui copil în parte și a valorifica potențialul 

și abilitățile pe care le are fiecare elev. Cred că educația este la baza progresului unei societăți și se poate 

face doar cu o inima plină, energie pozitivă și disponibilitatea de a găsi soluții la (aparent!) cele mai 

dificile situații. 

Cu considerație, profa de la clasă. 
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COMUNICAREA ASERTIVĂ – MODALITATE EFICIENTĂ DE 

COMUNICARE 

Autor: 

Prof. consilier psihopedagog: Ileana Drãguşinoiu 

Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale, judeţul Giurgiu 

 

Motto: 

“Spune-mi şi o sã uit, 

Aratã-mi şi poate n-o sã-mi amintesc,  

Implicã-mã şi o sã înţeleg”. 

Proverb american 

 

Comunicarea  este un element esenţial al vieţii sociale. Ea nu este un dat, ci un produs 

al vieţii sociale. 

Omul este o fiinţã care comunicã şi, în virtutea acestui fapt, se formeazã şi se manifestã 

ca OM (se umanizeazã, îşi dezvoltã personalitatea). În lipsa comunicãrii, individul rãmâne la 

nivelul dezvoltãrii biologice, rãmâne izolat, inapt pentru interacţiunea socialã, privat de 

capacitatea de integrare în colectivitate. 

Comunicarea este un concept cãruia i-au fost destinate mai multe definiţii: 

Comunicarea se referã la acţiunea, cu una sau mai multe persoane, de trimitere şi 

receptare a unor mesaje care pot fi deformate de zgomote, are loc într-un context, presupune 

anumite efecte şi furnizeazã oportunitãţi de feed-back (De Vito, 1988). 

Comunicarea îşi focalizeazã interesul central pe acele situaţii comportamentale în care 

o sursã transmite un mesaj unui receptor cu intenţia manifestã de a influenţa comportamentele 

ulterioare (Gerald Miller). 

Comunicarea este un proces care se desfãşoarã la douã niveluri: informaţional şi 

relaţional. Orice comunicare presupune vehicularea unui conţinut informaţional, dar ea 

implicã şi o relaţie între persoanele care comunicã. Nivelul relaţional conţine indici de 

interpretare a conţinutului comunicãrii. El ne aratã cum trebuie înţeles conţinutul şi care este 

natura relaţiei dintre persoanele aflate în interacţiune comunicaţionalã (Sãlãvãstru, 2004, p. 

178). 

Conţinutul comunicãrii este extrem de variat. Prin comunicare: (Buzdugan, 2007, pp. 

73-74) 
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▪ se vehiculeazã imagini, noţiuni, idei – are un conţinut informaţional; 

▪ se faciliteazã manifestarea conduitelor afective, se produc efecte de 

acceptare sau refuz – are un conţinut afectiv-emoţional; 

▪ se transmit trebuinţe, aspiraţii, imbolduri spre acţiune – are un conţinut 

motivaţional; 

▪ se iniţiazã sau se stopeazã activitãţile, se maifestã rezistenţã la eforturi – 

are un conţinut volitiv. 

Toatã viaţa noastrã psihicã este implicatã în comunicarea specific umanã. 

În încercarea de a oferi o sintezã a caracteristicilor comunicãrii, Adriana Bãban (2003, 

p. 83) construieşte un decalog al comunicãrii: 

▪ Nu poţi sã nu comunici; 

▪ A comunica presupune cunoaştere de sine şi stimã de sine; 

▪ A comunica presupune conştientizarea nevoilor celuilalt; 

▪ A comunica presupune a şti sã asculţi; 

▪ A comunica presupune a înţelege mesajele; 

▪ A comunica presupune a da feed-back-uri; 

▪ A comunica presupune a înţelege procesualitatea unei relaţii; 

▪ A comunica presupune a şti sã îţi exprimi sentimentele; 

▪ A comunica presupune a accepta conflictele; 

▪ A comunica presupune asumarea rezolvãrii conflictelor. 

Comunicarea asertivã s-a dezvoltat ca o modalitate de adaptare eficientã la situaţii 

conflictuale interpersonale. Lipsa asertivitãţii este una dintre cele mai importante surse de 

inadecvare socialã. Asertivitatea este rezultatul unui set de atitudini şi comportamente învãţate 

care au urmãtoarele consecinţe pe termen lung: îmbunãtãţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea 

încrederii în sine, respectarea drepturilor personale, formarea unui stil de viaţã sãnãtos, 

îmbunãtãţirea abilitãţilor de adoptare de decizii responsabile, dezvoltarea abilitãţilor de 

management al conflictelor. 

Asertivitatea în comunicare reprezintã abilitatea: 

▪ de a iniţia, menţine şi încheia o conversaţie într-un mod plãcut; 

▪ de a împãrtãşi experienţele cu ceilalţi; 
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▪ de exprimare a emoţiilor plãcute, cât şi a celor neplãcute; 

▪ de a face complimente şi de a le accepta; 

▪ de a spune NU fãrã sã te simţi jenat sau vinovat; 

▪ de a respecta drepturile celorlalte persoane. 

Învãţarea deprinderilor de asertivitate este facilitatã de contrastarea ei cu cele douã 

modele comportamentale opuse: pasivitatea şi agresivitatea. 

Consecinţe ale comportamentelor asertive, pasive şi agresive: (Bãban, 2003, p. 94) 

 

Asertiv Pasiv Agresiv 

Problema este discutatã. Problema este evitatã. Problema este atacatã. 

Drepturile tale sunt 

susţinute. 

Drepturile tale sunt 

ignorate. 

Drepturile tale sunt 

susţinute fãrã a ţine cont 

de drepturile celorlalţi. 

Îţi alegi tu activitatea. Îi laşi pe ceilalţi sã aleagã 

în locul tãu. 

Îţi alegi activitatea ta şi pe 

a celorlalţi. 

Au încredere în ei. Neîncredere Ostili, blameazã, acuzã. 

Recunoşti şi drepturile tale 

şi ale celorlalţi.  

Vezi drepturile celorlalţi ca 

fiind mai importante. 

Drepturile tale sunt mai 

importante decât ale 

celorlalţi. 

 

Principii de dezvoltare a comunicãrii asertive: 

▪ spune NU atunci când este încãlcat un drept sau o valoare personalã; 

▪ motiveazã-ţi afirmaţia fãrã sã te justifici; 

▪ exprimã-ţi opiniile personale clar; 

▪ acceptã şi oferã complimente; 

▪ fii direct; 

▪ cere feed-back pentru prevenirea greşelilor de interpretare; 

▪ schimbã discuţia sau evitã persoana atunci când nu poţi comunica asertiv; 

▪ fã referiri la comportamentul neadecvat al unei persoane cu o remarcã 

pozitivã; 
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▪ focalizeazã-te pe comportament şi nu pe persoanã atunci când vrei sã faci 

o remarcã; 

▪ scoate în evidenţã consecinţele negative ale comportamentului sãu asupra 

ta; 

▪ precizeazã comportamentul dorit, oferã alternative comportamentului pe 

care doreşti sã-l schimbi; 

▪ analizeazã costurile şi beneficiile comportamentului. 

Pentru o comunicare eficientã, elevii trebuie sã fie deprinşi  sã respecte câteva reguli de 

comunicare şi interacţiune: 

▪ Toate întrebãrile au rostul lor; 

▪ Fiecare opinie trebuie ascultatã; 

▪ Nimeni nu monopolizeazã discuţia; 

▪ Nimeni nu este întrerupt; 

▪ Nimeni nu este blamat; 

▪ Nimeni nu este criticat; 

▪ Nimeni nu este judecat şi etichetat; 

▪ Nimeni nu este obligat sã-şi exprime punctul de vedere. 

Relaţiile armonioase cu ceilalţi şi cu sine presupun abilitãţi de comunicare. Dezvoltarea 

acestora implicã un întreg proces la care participã atât şcoala, cât şi familia. 

În relaţia de comunicare, profesorul trebuie sã îşi asume rolul de o asemenea marierã, 

încât elevul sã simtã cã se doreşte întâlnirea cu el ca persoanã şi ca partener de dialog. Situaţia 

care poate favoriza cel mai bine exprimarea elevului este aceea în care el nu se simte nici 

judecat, nici interpretat, nici sfãtuit, nici manipulat prin întrebãri. Este o situaţie în care el se 

simte ascultat. A şti sã asculţi este caracteristica fundamentalã a unei comunicãri care 

favorizeazã exprimarea celuilalt. Absenţa comunicãrii poate rezulta şi din absenţa ascultãrii 

reale a interlocutorului. 

Bibliografie: 

▪ Bãban, Adriana – coordonator (2003), “Consiliere educaţionalã. Ghid 

metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere”, S.C. PSINET SRL, 

Cluj-Napoca; 

▪ Buzdugan, Tiberiu (2007), “Psihologia pe înţelesul tuturor”, ediţia a III-a, 

Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti; 
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“Educaţia pentru sãnãtatea mentalã şi emoţionalã. Ghid metodologic 

pentru pregãtirea cadrelor didactice”, Editura ARVES; 

▪ Sãlãvãstru, Dorina (2004), “Psihologia educaţiei”, Editura Polirom, Iaşi; 

▪ Veleşcu, Florica (coordonator), Cucu, Alina, Apostu, Violeta, Pilipãuţeanu, 

Aristotel, Veleşcu, Ioan, Diaconu, Ducica-Aneta, Oprea, Dãnuţ, 

Ungureanu, Mihaela, Samoilã, Mihaela (2009), “Întrebãri şi rãspunsuri 
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Autor: Oroian Hilda  

LUCIAN BLAGA - POET ŞI FILOSOF 

(REFERAT) 

 

 
Filosofia lui Blaga poate fi privită făcând abstracţie cu totul de poezia sa, după cum la fel de 

bine poezia poate fi receptată făcând abstracţie de ideile şi intuiţiile filosofului culturii. Cu toate acestea, 

opera lui Blaga este perfect unitară: un produs genuin al "conlucrării harurilor convergente". Poetul şi 

filosoful nu se incomodează unul pe altul. Mai degrabă se stimulează, întâlnindu-se cât se poate de firesc 

pe aceeaşi lungime de undă a metafizicului şi a mythos-ului. Poate că filosofia lui Blaga este numai o 

pre-filosofie, ceea ce ar putea echivala totodată cu mai-mult decât filosofia. În realitate nu există decât 

un singur Lucian Blaga, personalitate unitară cu preocupări şi disponibilităţi creatoare multiple, adică 

de fiecare dată, poetul şi filosoful sunt inseparabili. Lucian Blaga este aşa numitul Artistenmetaphysiker, 

adică "metafizician-artist". 

În cele ce urmează vom discuta câteva idei importante ce caracterizează opera lui Lucian 

Blaga. Discursul nediferenţiat sau vag diferenţiat este acel discurs când poeticul făcea corp comun cu 

aforisticul şi reflecţia de tip sincretist a metafizicianului. Dificultatea creşte odată cu apariţia trilogiilor, 

cu ambiţia lor de sistem filosofic unitar şi rotund, suficient sieşi. Ceea ce era la început virtualitate vie, 

problematicul în stare magmatică, devine construcţie arhitectonică impozantă. 

Poezia şi filosofia lui Blaga nu s-au înstrăinat una de alta. Limbajul poetic şi limbajul filosofic 

n-au devenit cu adevărat incompatibile decât atunci când s-a încercat, total neinspirat, să fie "tradus"unul 

prin celălalt. Unitatea expresivă a operei este unică şi inanalizabilă, în sensul că limbajul, cu substitutul 

său ontologic tăcerea, la Blaga, nu e simplu vehicul intermediar de semnificaţii preexistente. Problema 

se pune în termenii unei percepţii directe a spiritului semnificant care contopeşte poeticul cu metafizicul 

fără nici un fel de compromis intermediar. 

Şi poetul şi filosoful sunt purtători de mythos şi logos, în linia unei imaginaţii extatice şi 

reflecţii fulgurante. Teoriile hermeneutice de orice fel sunt trecătoare, iar la capătul conceptualizărilor 

succesive nu ne aşteaptă nimic sigur, doar o serie de certitudini inefabile. 

"Nu există o filosofie care să le conţină pe toate celelalte; întreaga filosofie se află, în anumite 

momente, în fiecare dintre ele ...Deci adevărul, întregul, sunt date de la început –dar ca o sarcină de 

împlinit, şi deci nu sunt încă date. 

Blaga scrie aplicat şi cu vibraţie participativă, despre marile curente ale artei moderne, de la 

romantism la expresionism (Filosofia stilului, Feţele unui veac, Fenomenul originar, Ferestre colorate). 

Pe măsură ce opera sa prinde contur, Blaga îşi descoperă afinităţi cu Goethe, care se suprapun peste 

altele mai vechi cu poeţii expresionişti, dar şi cu poeţi pre-sau postexpresionişti. 

Poetul şi gânditorul deopotrivă par a fi optat că originalitatea nu poate veni nicicum dinafară, 

dar nici nu se reduce la pura subiectivitate a eului creator individual. Problema se pune în termeni de 

fatalitate şi destin, fără spaimă de ratare sau eşec. 
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În Poemele luminii şi Pietre pentru templul meu se observă o notă pronunţată de profetism şi 

resurse de energie şi vitalism de proporţii cosmice ale unei atitudini creatoare. Subiectivitatea conţine o 

forţă de semn contrar, cel puţin egală cu sine, de auto-transcedere, de proiecţie ascensională prin extaz 

şi de cosmicizare, încât să devină coextensiv universului. Ba, îl în-corporează în sine şi pe Dumnezeu, 

ca în poemul Vreau să joc !. E triumful dionisiac al viului asupra materiei inerte, a gândului metafizic 

transpus liber. El stabileşte un raport viu - vital totodată – cu trecutul. Este singura cale pe care se poate 

ajunge la adevărata maturizare a individului creator. 

Nici o idee nu se reduce la o funcţie unică înscrisă în propria geneză: Adeseori originalitatea 

diferiţilor gânditori nu zace în ideile lor, ci într-o funcţiune nouă ce ei o atribuie unor idei vechi. 

Voinţa de originalitate ţine de un anume tip de creativitate. Blaga la început gândeşte organic. 

El e convins că: orice idee în parte a spiritului omenesc e considerată îndeobşte ca un întreg organic, 

unitar şi indivizibil, la Blaga organicul învinge abstractul. 

Este bună numai acea originalitate care nu se realizează "în dezavantajul esenţelor". 

Convingerea lui Blaga era că metafizica a fost întotdeauna o nouă stilizare a unor gânduri de 

altădată. 

Creator pur şi simplu, un profet al antiteticului (ca Nietzsche), nu poate accepta rolul de 

"substitut" a ceva care vine după, ci combate "până la extrem pentru a avea unica [sa] posibilitate 

iniţială" – incomensurabilă, nesubstituibilă cu a nimănui altuia. 

"Poeţii creativi" se citesc cu adevărat numai pe ei înşişi. Într-un fel, poetul se naşte cu adevărat 

numai din sine însuşi, din energiile interioare ale eului propriu nesubstituibil. <Punctul de plecare> 

pentru un scriitor este o experienţă de creaţie în acelaşi timp inţială şi centrală, în jurul căreia se poate 

organiza ulterior opera.  

Acest punct de plecare se raportează la tradiţie sau la propria epocă creatoare din care face 

parte . 

Acesta este de asemenea <centru şi origine>, ca"origine temporală", moment înainte de care 

să nu mai existe nimic altceva "nici o anterioritate"; punctul genuin de origine, este în întregime orientat 

către viitor şi total separat de trecut. 

Poezia lui Blaga nu se pretează la ironie şi e extrem de vulnerabilă în faţa acesteia. Blaga este 

adept al<eternialismului>, opus modernismului conjunctural, deja învechit şi grotesc; el pare să 

descopere gândirea mitică rodnică, capabilă de a hărăzi omului modern un destin creator de excepţie. 

Lucian Blaga va învia, cu metoda sa nouă de creaţie, plăsmuirile mitice, ritualurile magice şi va deştepta 

din folclor forţe străvechi pe care le va sublima metaforic. Va stabili între individ şi lume un canon de 

cunoaştere prin analogii, corespondenţe şi ritmuri. Va ridica faptele şi elementele la rangul mitic de 

principii şi stihii. 

Apocalipticul şi misterul: filosofii îndrăzneţe, reformatoare sunt <revelaţii de o absurditate 

divină pe care ni le dezvăluie realul, şi întreaga realitate participă la această idee apocaliptică, care e de 

ordin cosmologic. 
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Dionisiacul şi elementul escatologic instituie aparent figura creatoare a unui dualism, 

dionisiacul este impregnat de sensul pământului, al erosului, al forţei elementare şi creatoare. Fascinaţia 

negativităţii e sursă de poezie la Blaga. Din complementaritatea expresionistă a strigătului şi extazului, 

Blaga a reţinut cu precădere extazul. 

„Dionisiacul este sensul durerii şi încă al bucuriei; e sensul tuturor contradicţiilor existenţei, 

al faptului că existenţa însăşi e contradicţie, suferinţă, durere, insatisfacţie, joc.” 

Blaga spune că, creaţia acoperă în întregime sfera omenescului, ea precede chiar şi morala: 

omul însuşi, ca încarnare a misterului, fiind o cheie pentru creaţie, iar creaţia o cheie pentru om. La 

Blaga ispita demonică a demiurgiei este mai degrabă moştenire goetheană în sensul afinităţilor elective. 

Panteismul său e atotcuprinzător: un panteism în care răul, negativitatea,d emonia nu sunt resimţite ca 

atitudine împotriva divinităţii. 

Misterul în poetica lui Blaga, are un sens de sugestie prin excelenţă ontică şi vitalistă - mai 

ales în Poemele luminii – revendicându-se clar de la un principiu de imanenţă şi convergenţă cu realul. 

În Paşii profetului – simţurile apar de tot anesteziate, fixate hipnotic între plăcere şi durere, între rană şi 

sfinţenie. În ambele volume, un loc important îl ocupă reveria naturistă, înrădăcinarea în vegetal 

(panismul) care înseamnă nu mai puţin şi redescoperirea divinului. Convertirea la „sensul 

pământului”are implicaţii puternice prelungite în toată poezia lui Blaga. Pentru Blaga problema 

divinului şi a transcendenţei este una de interes permanent. Desacralizarea transcendenţei e un fenomen 

de mare complexitate spirituală metafizică şi nu înseamnă pur şi simplu îndepărtarea de divin. Blaga 

vorbeşte insistent despre natura divin-demonică a fiinţei umane. Însuşi spectacolul individuaţiunii are 

la bază integrarea în existenţe din de în ce mai complexe, a diferenţialelor divine. Divinul este şi în noi, 

este peste tot, dar cosmologia metafizică nici nu poate fi redusă la un panteism integral. Demiurgul, 

dumnezeul-demon este acela care mediază între arhitectura realului şi arhitectura divinului. 

Problema demoniacului este una fundamentală în ontologia lui Blaga şi o găsim impregnată 

adânc în toate straturile componente ale operei (asemănări cu demoniacul goethean). Demonicul este 

înfăptuitorul, creatorul, iar puterile creatoare declanşate de acesta transcend raţionalul, categoriile 

intelectului; şi totuşi în anume privinţă deosebit de Dumnezeu, mai fascinant decât dumnezeiescul. 

Demonicul în reflecţia lui Blaga are un sens pozitiv, poetul avea nevoie de intuiţia demonicului pentru 

a regăsi sensul pierdut al creaţiei continue. 

Lucian Blaga a scris şi publicat aforisme toată viaţa. Gândirea aforistică îşi are specificul ei, 

nu este redundantă în raport cu discursul filosofic propriu-zis. El a scris aforisme din necesitate, 

articulând idei şi sugestii imposibil de exprimat altfel. Aforisticul are valoare în sine, corespunde unei 

viziuni simple şi adânci, care se revendică neapărat de la viziunea unitară a Totului. Hermeneutica 

misterului, la Blaga, reclamă şi o omogenizare sau măcar o apropiere a modalităţilor de discurs, între 

timp diferenţiate de-o manieră tot mai radicală. Într-un fel, aforismul ţine de un mod specific de a gândi, 

prin excelenţă fulgurant, prin care se revelează una din faţetele de adâncime ale spiritului creator. 
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"Aforismele cele mai valabile –se autoexplică autorul - au un accent de descântec. Ele sunt gânduri care 

vrăjesc ". 

Sentimentul timpului ne un sentiment primordial la Blaga, nu poate fi derivat din nimic 

altceva. Timpul înseamnă apropiere de moarte pentru fiinţa pământească, "timpul cascadă", pentru că a 

fi înseamnă a deveni şi cum termenul devenirii e moartea, spaima de timp e spaima de moarte, pe care 

o putem suprima numai suprimând existenţa. 

De asemenea toate piesele de teatru ale lui Blaga poartă pecetea expresionistă metafizică. El 

prezintă cu precădere în dramele sale "simboluri în acţiune", transfigurări scenice ale esenţelor 

existenţiale mitizate, în felul acesta teatrul poetic al lui Blaga este prin natura lui un teatru al extazului. 

În dramele sale întâlnim:demonie, tragic, lirism-absorbite organic în scenariul de idei-topite, până la 

urmă, toate în ritualitatea extatică a textului dramatic, conferindu-i forţă şi unicitate. O întreagă 

metafizică a erosului se prefigurează în piesele lui Blaga, în special prin personajele feminine, din zona 

patologicului şi până în aceea a spiritualului: la mijloc se află teluricul, erosul senzual şi provocator-

demonic. Unele personaje feminine simbolizează extazul carnal, în timp ce altele simbolizează extazul 

spiritual. Erosul e subordonat de fiecare dată celorlalte energii ale eului şi îndeosebi energiilor creative. 

Orice filosofie trebuie clădită mai întâi pe dinăuntru, ca un poem, considera Blaga. Despre 

propria lui metafizică el a spus nu o dată că acesta este un mit, "un fel de mit". Nu întâmplător "sistemul" 

său începe cu o teorie a cunoaşterii şi se încheie cu o cosmologie. Iar cosmologia blagiană trece măcar 

prin două faze, de la un moment încolo simultane; prima, decontrucţia divinului, afectând şi registrul 

poeticului, şi cealaltă în compensaţie –reconstrucţia realului în sensul unei totalizări de nivel ontologic 

şi metafizic a acestuia. Procedeul cel mai des folosit de Blaga în poeme, vizând relaţia cu transcendenţa, 

este revelarea prin convertire, iar a converti un mister înseamnă, a-l transforma în fior existenţial, în 

cutremur al făpturii, în zguduire produsă în conştiinţă, la semnul de taină. Taina aici este abis, margine 

de prăpastie, tresărire seismică. Criza transcendenţei lasă urme adânci peste tot, însă efectele se 

convertesc pozitiv într-o altă criză: criza luciferică purtătoare de creativitate. 

Dimensiunea metafizică este intrinsecă poeziei şi filosofiei lui Blaga, de fapt –întregii sale 

creaţii. Poate chiar sintagma «dimensiunea metafizică» aplicată operei filosofice e uşor restrictivă, la 

concurenţă cu alte eventuale dimensiuni. Lucian Blaga constituie un caz singular, nu neapărat însă unul 

izolat. Aşa se face – deloc întâmplător- el fixează exigenţe ontologice şi filosofiei poeziei. O face 

deopotrivă, ca poet şi ca filosof de autentică vocaţie. Se configurează aşadar încă un plan de convergenţă 

la nivelul unei percepţii critice integrale a operei poetice şi filosofice. Condamnată la moarte, metaforic 

vorbind, poezia are nevoie să fie învestită cu o semnificaţie şi o valoare ontologică. Fundamentarea 

ontologică a poeziei, a artei în general, se face în termeni de adevăr şi mai puţin în termeni de frumos şi 

frumuseţe, sau de reguli şi norme de creaţie dinainte date. În perspectivă ontologică, opera îşi este 

propria lege, propria regulă individuală de constituire. Blaga îşi asumă direct atât experienţa gândirii 

ontologice, cât şi experienţa creatoare poetică, pe un corolar mitic şi metafizic propriu, de la care nu s-

a abătut vreodată. 
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Intenţia lui Blaga era de a lărgi metaforicul, în care el identifică substanţa însăşi a creaţiei şi 

nu doar un aspect periferial de pură expresivitate, ca în "tropologie" sau în retorica tradiţională. Conform 

exigenţelor unei poetici transgresive, gânditorul merge până acolo încât aproape suprapune până la 

indistincţie orizontul metaforicului peste orizontul misterului. Ducând până la capăt ideea, se ajunge la 

o aserţiune fundamentală: omul ca fiinţă metaforizantă trăieşte în orizontul misterului şi al revelării. 

Ceea ce înseamnă că metaforicul e modelat pe tipare stilistice abisale, regăsindu-se cu adevărat numai 

în stilul imanent al faptelor de creaţie, fără prisos de cuvinte şi mai ales fără abuz de "metafore" voite. 

Metaforicul la Blaga se încrie în sfera posibilului, a virtualizării demonice a realului, respectiv a unei 

spontaneităţi absolute a actului creator (revelator). O poetică a posibilului, care se revendică nu mai 

puţin de la un principiu al spontaneităţii şi al conservării misterelor, se circumscrie cel mai exact în 

termeni de intensitate şi variabilitate. Imediatul, sensibilul sunt utilizate din necesitate doar ca material 

metaforic. Misterul "e revelabil numai metaforic", afirmă Blaga. În felul acesta, intenţia revelatoare nu 

secătuieşte simbolurile şi imaginile, ci, dimpotrivă, le intensifică, le conferă pregnanţă şi o aură de 

prospeţime matinală nealterată. 

Filosofia lui Blaga poate fi privită făcând abstracţie cu totul de poezia sa, după cum la fel de 

bine poezia poate fi receptată făcând abstracţie de ideile şi intuiţiile filosofului culturii. Cu toate acestea, 

după cum am mai spus, opera lui Blaga este perfect unitară: un produs genuin al "conlucrării harurilor 

convergente". Poetul şi filosoful nu se incomodează unul pe altul, mai degrabă se stimulează, întâlnindu-

se cât se poate de firesc pe aceeaşi lungime de undă a metafizicului şi a mythos-ului. 

Autorul acestei lucrări ne învaţă că originalitatea nu se realizează mimând un model sau altul, 

ci adâncindu-se cât de mult în sine, în propriile idei şi simţăminte; tot aşa cred şi eu că originalitatea 

autorului menţionat constă în multe idei proprii fără a copia cu desăvârşire ideile altor critici literari; 

lucrarea fiind o sinteză complexă a operei lui Lucian Blaga . 
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ROLUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE ÎN SOCIALIZAREA ELEVILOR 

 

Prof. înv.preșc. GLODEAN IULIA 

                                                                                             Școala Gimnazială Valea Vișeului 

Grădinița cu PN Bistra, Maramureș 

 

         În contextul societății contemporane caracterizate prin criza de timp și prin explozia 

informațională și tehnică, computerul și, implicit, internetul,  au devenit fenomene globale a căror 

înțelegere încă ne depășește. Apreciem, desigur, efectele pozitive, conectivitatea, rapiditatea găsirii 

răspunsurilor, dar mai greu ne dăm seama de potențialul lor nociv. Copiii și adolescenții pot deveni 

foarte ușor prizonierii unui dialog virtual, joc sau aplicație, devin dependenți de net, renunță la a mai 

socializa în mod direct, la jocuri sportive, se însingurează, iar dezvoltarea personalității lor va avea serios 

de suferit. În plus, se deschid porți de vulnerabilitate fără precedent, de care adulții nu au știut niciodată 

și nu le percep prea ușor pentru că nu au crescut cu așa ceva. Iată de ce, din ce în ce mai mult, se afirmă 

că școala și specialiștii săi au un rol esenţial în formarea și pregătirea tinerilor pentru viaţă. 

       O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e 

răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o astfel 

de şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice 

şi să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să 

respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic 

rezultatele. 

      Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente la 

noutate şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care învaţă sunt flexibile, adaptabile, 

inovatoare şi responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a ieşi 

din propriul sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care 

organizaţia ajunge să le considere imuabile. 

     Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, 

memorizare, repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, 

socială, pe experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele 

învățate și în viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie puși 

în situații în care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât mai 

atractiv. 

     Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 

perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 

experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

     Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 

comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale 

este o necesitate a activităţii didactice. 
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      Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe 

expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru 

educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de 

parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de 

parteneriat şi altele. 

      Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe 

părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009) 

     Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: explorare 

– evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – consolidare – 

acţionare – implementare – evaluare. 

      Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, 

coordonare, cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al 

comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, cel al parteneriatului.       Astfel, parteneriatul 

reprezintă o formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt 

formele intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea reprezintă punctul 

de plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părţi. 

     Condițiile realizării unui parteneriat reuşit implică: 

 identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii; 

 găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 

 organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 

 identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la 

maxim; 

 combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica diferitelor 

sarcini; 

 utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 

     Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu atât 

asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii şi 

modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. 

      Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi factorii educaţionali în măsura în care: 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

 valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

 organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 
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 formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

    Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei 

pe care o face şcoala.  

     Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi 

comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat 

are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, 

oferă un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat 

educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, 

comunitate. 

      Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care 

asigură o implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea 

relaţiilor dintre părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare 

a tuturor factorilor educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de 

comunicare, relaţionare, cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional 

şcoală-familie-comunitate. 

      Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, mediul 

extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 

activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

       Școala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea 

deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de 

oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor. 

      Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 

succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și 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 considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă 

de natura relaţiilor publice. 

      Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, 

experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, 

socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe personale. 
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      Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre participanți sunt stabile 

și viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la alte programe 

asemănătoare, interne  sau internaționale. 

În concluzie, în societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor 

constructive, în crearea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului 

incluziv. 
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EDUCAŢIA  INCLUZIVĂ ÎN INVĂŢĂMANTUL PRESCOLAR 

STĂNICĂ LUIZA VERONICA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,, PHOENIX” 

DOLJ, CRAIOVA 

                           Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un 

copil cu 

dizabilităţi.Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are ca 

principiu fundamental un învăţământ pentru toţi,împreună cu toţi, care constituie un deziderat 

şi o  

realitate ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și bune practici de integrare/ 

incluziune. 

           Grupul Român pentru Educație Incluzivă ( GREI) are ca obiectiv general conectarea 

României la eforturile  internaționale în realizarea educației incluzive, susținerea și dezvoltarea 

modelului românesc și promovarea acestuia la nivel național și european. Principiile pe care 

GREI le promovează sunt simple, clare și de maximă generalitate: 

- fiecare copil este unic și valoros în cadrul sistemului de educație; 

-fiecare copil poate învăța; 

-politicile școlare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de școală pentru copil, 

decât cea de copil pentru școală; 

-încurajează dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprijin în școală , pentru a oferi oportunități 

de dezvoltare tuturor elevilor, dar și pentru a forma și sprijini profesorii; 

- susțin parteneriatul educațional dintre profesori, părinți, elevi, alături de toți profesioniștii care 

dau valoare adăugată actului educațional; educație incluzivă înseamnă sprijin și educație pentru 

toți, grijă și atenție pentru fiecare. 

              În acest sens, integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi 

speciale, aflate în dificultate  psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală, 

senzorială, printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială, pedagogică. În 

pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor și mijloacelor optime 

de intervenție educativă, încă de la vârstele mici, asupra unei categorii cât mai largi de populație 

infantilă. Astfel, conștiința copiilor, de la cea mai fragedă vârstă, trebuie formată și dezvoltată 

, învățându-i pe aceștia că primirea copiilor ,,diferiți”, alături de toți ceilalți, trebuie făcută nu 

de dragul lor, în primul rând, și nu din milă pentru ei, ci pentru dreptul fiecărui individ de a 
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participa la acțiuni comune pentru dezvoltarea lui ulterioară , pentru a contribui și el la 

dezvoltarea comunității în care trăiește. 

 Integrarea/ incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ flexibil și 

realist, de interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și din școala 

specială, de acceptul și susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea întregii societăți 

civile, dar și de nivelul de relații ce se formează și se dezvoltă la nivelul clasei integratoare care 

se bazează pe toleranță și respect față de copilul cu probleme. Grădinița care îi receptează în 

colectivitatea sa pe c opiii defavorizați și își determină intern ,,direct și indirect”, atitudinea față 

de aceștia este alcătuită din: educatoare, părinți, copii, iar la nivel extern, societatea cu 

numeroase instituții și diverși factori media. O condiție esențială pentru reușita acestor acțiuni 

comune ale celor trei factori activi din grădiniță este existența unor relații de înțelegere, 

constructive care se realizează prin atitudini deschise, prin disponibilitate, printr-un 

,,pozitivism” specific ce se cimentează cu voință și convingere. 

 Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupăîn 

scopul înțelegerii acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile 

copiilor. Grupa în care va fi integrat copilul  cu cerințe speciale va trebui să primească informații 

într-o manieră corectă și pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor 

și pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilități. Sensibilizarea se face 

prin stimulări: crearea și aplicarea unor jocuri care permit stimularea  unor deficienţe ( motorie, 

vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi: 

prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu deficienţe. 

 Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie 

să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din 

grupă. Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă 

preşcolarului cu dizabilităţi. De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească 

limite similare în învăţare ca şi pentru  ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de 

moderator , să promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi 

comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative speciale.  

 Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este 

necesară şi benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului, precum 

şi date despre contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi despre factorii 

de influenţă negativă care ar trebui evitaţi ( fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini care 

determină inhibarea / izolarea copiilor). Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia 

copiilor este fundamentală pentru reuşita participării la programul instructiv- educativ al 
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grădiniţei. La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de 

colaborare a părinţilor cu grădiniţa este, cel mai adesea, proporţional cu rezultatele obţinute de 

aceştia. De aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare potenţial de 

modelare.  

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă 

faţă greutăţilor cu care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol 

important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în 

grădiniţă. Rezultatele muncii pentru promovarea incluziunii, atât directe cât şi indirecte, faţă de 

partenerii educaţionali, părinţi, apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu 

asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al 

nivelului de civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule 

de solidaritate umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră. 

        O planificare nu poate porni aşa, tradiţional, ca altă dată, de la conţinuturi, ci de la 

personalităţile copiilor, de la caracteristicile şi particularităţile individuale. Pe de altă parte, 

grădiniţa, ca instituţie, nu poate face faţă singură cerinţelor multiple ale unui program eficient 

de educaţie. Este nevoie de un parteneriat între grădiniţă- familie- comunitate, de o construcţie 

comună în folosul copilului, fără prejudecăţi, bazată pe respect reciproc, acceptare, toleranţă, 

indiferent de situaţia economică, socială sau educaţională a părinţilor. Educatoarea, la rândul 

ei, trebuie să răspundă diversităţii şi unicităţii fiecărui copil, să-şi orienteze pozitiv atitudinea, 

limbajul şi metodele pedagogice. Copilul preşcolar se află într-un proces de formare în care 

fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare privire din partea adulţilor care îl înconjoară poate să îi 

influienţeze imaginea de sine. Este foarte importantă atitudinea educatoarei la acţiunile 

copilului, apelativele, aprecierea pozitivă sau negativă,  pentru a-i da copilului încredere în 

forţele proprii.  

Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi 

capacităţile educaţionale ale fiecărui copil şi să identifice: 

• cum este fiecare; 

• ce ştie fiecare; 

• ce face fiecare; 

• cum cooperează cu ceilalţi. 

Bibliografie: 

-Ecaterina Vrăşmaş-,, Educaţia copilului preşcolar”, Editura ProHumanitas, Bucureşti, 1999; 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

288 
 

-Ecaterina Vrăşmaş-,,Introducere în educaţia cerinţelor speciale”, Editura Credis, Bucureşti, 

2004. 
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Rolul poveștilor în viața copiilor preșcolari 

 

               Prof. BORTOŞ ROZALIA – Grădiniţa cu PP POIENIŢA, CLUJ-

NAPOCA 

             Educ. MĂLAI VERONICA – Grădiniţa cu PP POIENIŢA, CLUJ-

NAPOCA 

 

Adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi. Reciprocitatea 

este un stimulent al învăţării, când acţiunea comună este necesară, când reciprocitatea este activată în 

cadrul unui grup în vederea obţinerii unui rezultat, atunci par să existe procese care stimulează învăţarea 

individuală şi care conduc pe fiecare la o competenţă cerută de constituirea grupului. 

Venind în contact cu diferiţi stimuli, elevul care posedă anumite dispoziţii naturale începe să 

reacţioneze în mod selectiv, preferând perceperea anumitor fenomene, efectuarea unei anumite activităţi. 

Aflându-se în faţa unor materiale diferite: culori, hârtie, creioane, se va observa preferinţa copilului 

pentru un material sau altul. Aptitudinea pentru arta plastică se structurează treptat. Iniţial, activitatea 

plastică poartă un caracter reproductiv: copilul înfăţişează tot ce vede, el nu prelucrează impresiile. 

Eficienţa acţiunii educaţionale este asigurată, în măsură decisivă, de dezvoltarea epistemică a 

didacticii generale, care, alături de teoria educaţiei, formează nucleul epistemic al ştiinţelor educaţiei. 

De altfel, ştiinţa fundamentală a educaţiei, didactica generală este asimilată cu teoria şi metodologia 

instruirii. 

Poveştile oferă şi sunt nişte scheme cognitive în care sunt incluse scenarii cognitive ,,Schema 

cognitivă este un ansamblu organizat de cunoştinţe, o structură de cunoştinţe activate simultan, 

corespunzând unei situaţii complexe din realitate. Caracteristicile principalele ale schemelor cognitive 

reprezint blocuri de cunoştinţe nesecabile şi automate în raport cu alte informaţii, ele denotă situaţii 

complexe, sunt structuri generale, abstracte şi organizate ierarhic şi sunt modalităţi de organizare a 

cunoştinţelor declarative. Poveștile reprezintă un mijloc de cunoaștere care le creează copiilor trăiri 

contradictorii, prin intermediul lor ei pot experimenta sentimente de iubire, ură, teamă, fericire, tristețe 

sau pot asista la confruntarea dintre bine și rău. 

Aceste redări ale sentimentelor sunt uneori greu de înțeles la vârsta preșcolară, însă tocmai 

acesta este rolul poveștilor în grădiniță, ele îmbogățesc viața afectivă a copiilor, oferindu-le 

oportunitatea, prin intermediul lecturii, de a experimenta, alături de personajele prezentate, diverse 

circumstanțe desfășurate în cele mai diverse ipostaze. 

La nivelul memoriei, poveştile sunt utile pentru că aşează informaţiile într-un context cu sens, 

la care pot fi adăugate şi alte informaţii. Povestea plasează de asemenea informaţia într-un context 

emoţional, iar studiile demonstrează faptul că emoţia joacă un rol esenţial atât pentru memorie cât şi 
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pentru motivaţie. Când emoţiile sunt prezente studiile arată că hormonii eliberaţi de creier au rol de 

fixare a informaţiei.  

În schema cognitivă, un caz  special, este scenariul cognitiv, particularizat la o mulţime de 

evenimente organizate serial. Un scenariu, mai precis, este o structură de date/cunoştinţe care descriu o 

secvenţă tipică de evenimente, corespunzătoare unui anumit context. El are un „nucleu tare” format din 

macroacţiuni sau scene relativ invariabile în raport cu situaţiile particulare. Scenariul conţine, în acelaşi 

timp, terminale formate din variabile nespecificate, care iau valori precise în situaţii particulare. Reţelele 

au o structură ierarhică, ca şi schemele cognitive, fiind alcătuită din noduri şi arce. Fiecare nod reprezintă 

un concept şi fiecare arc, o relaţie dintre concepte, sau dintre acestea şi proprietăţile lor esenţiale 

adiacente. 

Plecând de la aceste informaţii ni se pare util să menţionăm rolul lor în povestire, deoarece atunci 

când dorim să formăm, de exemplu, un comportament ca cel de a ne cere scuze atunci când greşim, 

urmărind scenariul poveştii ştim pe ce să insistăm, cum să folosim limbajul nonverbal sau verbal pentru 

a sublinia secvenţele care ne interesează. La fel de bine, având aceste noţiuni, putem acţiona pentru a 

aplica întăriri sau recompense pentru diverse comportamente. Este bine să mai amintim şi faptul că 

modelarea subsimbolică a cunoştinţelor se realizează prin reţele interactive, deci organizarea 

cunoştinţelor nu este o operaţie pur mentală, ci rezultă din interacţiunea sistemului cognitiv cu mediul 

său, fie că este mediul familial, şcolar sau fizic. 

Funcţii ale poveştilor  

1. Poveştile informează  – Nadia Lalak, psiholog consultant pe problemele mediului şi educator, 

consideră că poveştile sunt parte integrată din procesul de implicare a copiilor în înţelegerea 

informaţiilor; 

2. Poveştile educă/formează abilităţi – pentru formarea abilităţilor ce ţin de latura afectivă, 

putem alege un pasaj dintr-o poveste care să conţină anumite emoţii sau sentimente, fie exprimate direct 

de personaje, fie presupuse. Cu ajutorul unor întrebări orientative (exemplu: ,,Cum s-a simţit răţuşca cea 

urâtă când a fost batjocorită de surorile ei? Ce a gândit când s-a simţit astfel?”) îl putem face pe copil să 

conştientizeze emoţiile, să le denumească şi să identifice posibilele cauze  ale experienţierii lor; 

3. Poveştile transmit valori – în toate culturile lumii sunt poveşti care îi învaţă pe copii valorile 

sociale şi morale, beneficiile respectării lor sau consecinţele încălcării acestora. Pentru aceasta 

importantă este puterea exemplului utilizat în poveste; 

4. Poveştile disciplinează – dincolo de a fi folosite pentru modelarea comportamentelor, 

poveştile prezintă copiilor consecinţele disciplinare ale complianţei sau non-complianţei (poveştile cu 

Baba Cotoroanţa folosite de unii părinţi/bunici pentru disciplinarea copiilor); 

5. Poveştile îmbogăţesc experienţa – ne putem folosi de poveşti pentru a-i ajuta pe copii să facă 

faţă unei situaţii dureroase prin care trec în acel moment (respingerea, abandonul, furia) sau îi pregătesc 

pentru a înfrunta situaţii negative viitoare (decesul cuiva drag, plecarea părinţilor etc.), cu care copilul 

nu s-a mai confruntat. Explorând situaţiile în maniera securizantă pe care poveştile o oferă, copiii învaţă 
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să îşi accepte propriile trăiri, să le conştientizeze şi să înveţe că şi în situaţiile dramatice există 

posibilitatea supravieţuirii; 

6. Poveştile facilitează rezolvarea problemelor – formând copilului abilitatea de a gândi 

metaforic, facilităm dezvoltarea capacităţilor de a gestiona problemele, de a găsi soluţii la problemele 

cu care se confruntă; 

7. Poveştile vindecă – ne pun în contact cu nevoile, cu dorinţele noastre profunde, cu resursele 

şi cu obstacolele pe care credem că e bine să le depăşim. 

Teoriile acestea dezvoltate au marcat desprinderea de tradiţionala terapie centrată pe copil, care 

încerca să aplice la copil tehnicile  specifice terapiei adultului de la cele mai fragede vârste. Încercau să 

încurajeze terapiile tradiţionale copilul să vorbească despre problemele sale, să explice adultului 

problema, să o dezvolte, dar şedinţele erau dificile pentru că dezvoltarea limbajului la copil este 

inferioară de multe ori dezvoltării lui cognitive (Landreth, 1993). Se dezvoltă, în această perioadă, 

abilităţile de raţionament logic şi gândirea e din ce în ce mai coerentă. Prin urmare copiii devin capabili 

să manipuleze idei şi să accepte regulile sociale, deşi operează cu noţiuni concrete şi prea puţin sau deloc 

cu noţiunile abstracte. Se consideră că au dificultăţi foarte mari în a înţelege şi exprima emoţiile 

complexe ca vină sau resentimentul, deoarece au nevoie de abilităţi de gândire abstractă pentru a opera 

cu ele. Jocul, pentru aceşti copii, este necesar pentru a-i ajuta să facă legătura dintre experienţa concretă 

şi gândirea abstractă. 

Indiferent după ce criteriu ar fi alese cărţile, fie că sunt citite înainte de culcare, în timpul zilei, 

de către părinţi, bunici sau educatoare, consider că este importantă atât calitatea textului, cât şi a 

imaginilor prezentate. Şi eu pledez pentru respectarea textului original al poveştilor, adaptările de multe 

ori conţinând uneori cuvinte nepotrivite textului sau vârstei copiilor cărora se adresează. 

Atunci când aleg o carte, fie că este pentru copilul meu sau pentru cei de la grădiniţă, mă gândesc 

la faptul că rolul meu este de a le dezvolta imaginaţia şi încrederea în propria persoană şi în cei din jur. 

În librării, pe internet şi la chioşcurile de difuzare a presei asistăm la o explozie de cărţi şi reviste 

destinate copiilor, unele cu un caracter educativ ridicat, altele cu atribute îndoielnice. Datoria noastră, 

ca părinţi şi educatori, este de şti cum să le alegem pe cele care să ajute copiii să îşi dezvolte un caracter 

pozitiv, dar mai ales să ştim cum să le insuflăm dragostea faţă de poveşti şi lectură, în general. 
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NOILE  EDUCAȚII. PROVOCĂRI ALE SECOLULUI 

CONTEMPORAN 

 
Prof. Casa Anca Lavinia 

                                          Școala Gimnazială Nr. 1 Uileacu de Beiuș 

Localitatea Uileacu de Beiuș 

 

Problematica secolului XXI are un caracter global și o cauzalitate  complexă, pe care numai 

demersurile globale, holiste, o pot lumina și rezolva. Realitatea contemporană cu provocările noilor 

tehnologii face ca rolul școlii să devină unul tot mai complex generând schimbări de paradigme 

educaționale.  

JW Botkin și colaboratorii săi fac o disociere interesantă între învățarea de menținere și învățarea 

inovatoare. Învățarea de menținere pune accentul pe achiziția de metode și reguli fixe pentru a putea 

face față unor situații cunoscute și recurente. Acest tip de invatare este destinat să asigure functionarea 

unui mod de viață cunoscut. În condițiile în care apar șocuri existențiale, schimbări, înnoiri, rupturi, este 

nevoie de un alt tip de învațare - așa numita învățare inovatoare. Aceasta are menirea de a pregăti elevii 

și societatea pentru situații neprevăzute. Învățarea inovatoare poate jongla cu programele de educație 

formală și nonformală și vizează aptitudinea de a te baza pe propriile forțe. 

Lumea contemporană se află într-o permanentă transformare, parcurge una din etapele cele mai 

agitate, determinând schimbări majore în toate domeniile vieții. Ritmul rapid al schimbărilor a 

determinat nevoia de adaptare la cerințele educabililor.  

În documentele UNESCO din anii '80 sunt menționate ca „noi educații' următoarele 

componente: 

- educația relativă la mediu (ecologică); 

- educația pentru pace și bună înțelegere; 

- educația pentru participare și democrație; 

- educația în materie de populație; 

- educația pentru o nouă ordine economică 

- educația pentru comunicare și mass-media;  

- educația economică și casnică modernă;  

- educația pentru timp liber; 

- educația nutrițională 

Astăzi, la acestea se pot adauga: educația pentru tehnologie și pentru progres; educația 

interculturală; educația specială. 

Este evident că această enumerare nu poate fi limitativă, deoarece continuțurile educației sunt 

dinamice, viața socială impunând dispariția unora și, mai ales, apariția unor conținuturi noi.  
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Educația ecologică își propune să-i conducă pe elevi la înțelegerea faptului că viața omului, a 

generațiilor viitoare, calitatea ei, depinde într-o măsură tot mai mare de grija manifestată de om față de 

mediu sau de existență. Aceasta se concretizează într-o atitudine ocrotitoare față de orice componentă a 

mediului înconjurător. 

Câteva dintre obiectivele educației ecologice identificate de V. de Landsheere sunt: 

- alfabetizarea în materie de mediu: dobandirea cunoștințelor, a abilităților și atitudinilor pe care 

fiecare cetățean trebuie să le stăpânească; 

- conștientizarea diversității și importanței problemelor ecologice, cât și a diversității 

comportamentelor umane care afecteaza mediul; 

- dezvoltarea respectului față de mediu și a responsabilității, ca elemente definitorii pentru stilul 

individual de viață, 

- dezvoltarea capacității de a lua decizii care să influențeze pozitiv raportul individ-mediu etc. 

Educația pentru pace și cooperare vizează formarea și cultivarea aptitudiniilor și a atitudinilor 

civice de abordare a problemelor sociale prin dialog și participare efectivă la rezolvarea contradicțiilor 

obiective și subiective care apar în comunități sociale. Trăind în secolul în care auzim depre război, se 

impune discutarea cu elevii noștri depre dezastrele la care se pot aștepta în astfel de condiții și depre 

măsurile care trebuie luate pentru a-și proteja viața în cazuri extreme. 

Educația  pentru participare și democrație își propune formarea tinerilor ca persoane active, 

dispuse să se implice în organizarea și conducerea  societății. Gradul de democratizare a unei societăți 

este determinat de predispozițiile indivizilor de a acționa și a reacționa, de a genera discuția, de a-și 

exprima punctul de vedere, de a proiecta și a anticipa. 

Caracterul democratic se referă la tranzmiterea valorilor generațiilor viitoare, implicarea în viața 

socială este esențială pentru buna fncționare a unei societăți, pe de altă parte, inactivismul social poate 

genera formule totalitare de organizare a societății. 

Educația  demografică  informează în probleme legate de dinamica populației, de politica 

demografică, de specificitatea vieții de familie și de ocrotirea parentală. Populația mai este privită și ca 

un sistem, natalitatea sau intrarea în sistem și mortalitatea sau ieșirea din sistem, reprezintă două 

fenomene demografice. 

Educația în materie de populație își propune, printre alte obiective, formarea consțiinței și 

comportamentului demografic în vederea stimulării natalității și continuității umane prin creșterea și 

educarea copiilor. 

Educația economică și casnică modernă constă în formarea și dezvoltarea gândirii economice 

critice, anticiparea unor soluții economice în situații concrete, decizii cu implicații economice, 

cunoașterea rațională a contextului socio-economic. Acest tip de educație are în vedere optimizarea 

funcției economice a familiei în condițiile în care, activitățile casnice fac parte din viața noastră 

cotidiană. Pentru a avea o viață echilibrată și o corectă integrare socială, fiecare dintre noi trebuie să 

cunoască cauzele schimbării economice și modalitățile de adaptare la acestea. 
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Factorii esențiali ai îmbunătățirii vieții sunt reprezentați de pregătirea economică pentru viață a 

tinerilor, de inițierea în problematica inițierii casnite și de formarea spiritului de cooperare și respect 

față de muncă. 

Educatia pentru mass-media și pentru comunicare. Datorită dezvoltării fără precedent a 

mijloacelor de comincații, a apărut nevoia dezvoltării unei educații în această direcție. Din aceasta 

perspectivă, filosoful canadian Marshal McLuhan apreciază ca în evoluția umanității se pot distinge 

câteva etape mari, reprezentate de ceea ce el numește: 

a) era comunicării orale, a gândiri primitive, în care comunicarea și chiar transmiterea 

experienței social-istorice de la generațiile precedente către generația tânără se realizeză exclusiv sau 

preponderent pe cale orală. 

b) era comunicării scrise  

 c) era electronica (era Marconi) care înregistrează o amplificare rapidă a mijloacelor de 

comunicare. 

Din această perspectivă, educația este chemată să le formeze subiecților atitudini adecvate față 

de avalanșa informațiilor oferite de mijloacele de masă, cultivarea receptivității față de valorile culturale 

autentice. De asemenea, în ansamblul scopurilor vizate „formarea capacității de discernământ' devine 

un obiectiv major al educației, pentru a-i ajuta pe elevi să devină apți de a discerne valorile de non-

valori. 

Educatia pentru timp liber  are ca principal obiectiv obișnuirea indivizilor în a-și gestiona cât 

mai bine timpul, astfel încât să beneficieze  și de timp liber. Prin intermediul acestei educații se 

urmărește formarea unor deprinderi și practici specifice timpului liber prin intermediul cărora se vizează 

realizarea unor activități recreative, productive etc. care să aducă bucurii și împliniri personale. Astfel, 

se are în vedere realizarea unor alternante între activitațile  din  timpul liber (fizice, spirituale, de plăcere 

etc.) și corelarea acestora cu practici formale în perspectiva valorificării la scară socială. 

Principiul dominant este cel al educării lor într-un mediu școlar cât mai puțin restrictiv sau în 

ceea ce este numit mainstreaming (menținerea copilului în curentul principal de educație). 

Educația nutrițională vizează cunoașterea alimentelor și a substanțelor nutritive, producerea, 

precum și utilizarea acestora de către consumatori, astfel încât sa evităm îmbolnăvirile. În prezent, tot 

mai mulți copii au tendința de a neglija importanța unei nutriții corecte și de a adopta obiceiuri alimentare 

nocive: consum excesiv de produse de patisere, băuturi carbogazoase, snacks-uri, alimente 

semipreparate, precum și de a sări peste mese. 

Un alt aspect important este rolul igienei alimentare în menținerea sănătății sistemului digestiv. 

Pentru o dezvoltare armonioasă și pentru rezultate optime la învățătură, copilul are nevoie de o 

nutriție corectă, activitate fizică și oddihnă. 

 Învățământul incluziv militează pentru un proces permanent de îmbunătățire a instituției 

școlare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a celor umane, pentru a susține o 
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participare la procesul de educație a tuturor subiecților, inclusiv a celor marginalizați sau excluși de la 

educație. 

În concluzie, noile educații implică reconsiderarea conținuturilor și obiectivelor educației în 

contemporaneitate, precum și în mediul școlar. 

Este de menționat că utilizarea unor asemenea căi este susținută și de faptul ca noile conținuturi 

conțin elemente corespunzătoare tuturor componentelor educației (atât intelectuale și profesionale, cât 

și moral-civice și de educație estetică)BIBLIOGRAFIE 
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The Use of Multimedia in English Language Teaching 

- a study- 

Prof. Nicoleta Măgală 

Liceul Tehnologic “P.S. Aurelian” 

 

 Modern educational technology, which is characterized by more information and stronger 

intuitive, is a combination of modern education and modern technology. The development of modern 

educational technology not only promotes the development of educational methods and means, but also 

promotes the development of educational thinking and model.  

 Science and technology grow rapidly and the development of multimedia technology and its 

application to teaching, featuring video, visual, and animation effects come into fullest play in English 

teaching classes. According to the cognitive theory of multimedia learning, meaningful learning depends 

on all three of these processes occurring for the visual and verbal representations. It is fair to assert that 

the growth of multimedia has facilitated the growth of the English language to a large extent. Multimedia 

combines five basic types of media into the learning environment: text, video, sound, graphics and 

animation, thus providing a powerful new tool for education.  

 Many studies have shown that many students are tired of traditional English classes, and are 

interested in new style learning. If student have no interest or desire on teaching subject, then, even if 

the teacher talk how carefully, the results are fruitlessly. Therefore, teachers should try their best to get 

students to become interest in one topic of knowledge point, and make the students with a strong passion 

and enthusiasm to participate in teaching. Multimedia is this kind of media which can show a variety of 

sounds, images, animation, and other effects, firmly grasping the student’s interest. It also can stimulate 

the students’ strong desire to study English actively. Multi-media teaching can not only greatly stimulate 

students’ interest in learning, but also make teaching becomes vivid and lively. 

 Meanwhile, multi-media teaching can also develop student’s ability to innovate. In teaching, 

the teachers should pay attention to tap the imagination of students. To use multimedia can achieve the 

desired results and find unlimited resources in textbooks. Many students get a fixed, isolated knowledge 

points from textbooks, but the ability of using these knowledge points to the real life of the capacity is 

relatively poor. When encountering with the reality of different occasions, they will be helpless. Through 

multi-media teaching, we can create real-life scenes in the classroom. It is not only to shorten the 

distance between teaching and practice and give students the opportunity to use English to communicate, 

but also to satisfy their curiosity in psychology and stimulate the expression of desire.  

 With only a tiny mouse, teachers can avoid using of multiple exchange of tape recorders, video 

recorders, overhead projectors, etc., greatly increase the output of information, speed up the pace of the 

classroom, increase the density of the classroom, and save a lot of time which teachers spend on writing 

on the blackboard. Multi-media teaching rhythm is adapted to the needs of modernization to meet the 
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student’s desire for knowledge. The use of multimedia technologies can make students notice a clear 

knowledge and a new expansion by huge information capacity which shows by all kinds of media. 

Multimedia breaks the original traditional model—“blackboard + chalk” model for us to create 

new modernized teaching methods to overcome the drawbacks of traditional teaching. It changes the 

dry learning content into the vivid, interesting, visual, audible, and dynamic content. However, teaching 

English with multi-media has many problems. 

Education is a business and it is imperative to attract students through good human relation 

skills. The affection builds up between teachers and students plays an important role in class behavior 

and latter study. However, in the English class it is found the interaction and affection between the 

teacher and students seemed to be in danger. The tie between the teachers and students becomes loose 

and it seems to them that teacher is only caring about the machine and they are also focusing on the 

screen. Thus, the affection, which used to play an important role in class, seems to be dying. 

In the future, multimedia technology is likely to be a necessity not only for English teaching but 

also for teaching for many other subjects. As a device which stimulates and at the same time partners 

the user’s processes of thinking, reasoning, and communicating, the multimedia also has the potential 

to change these processes.  
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE 

LA PREȘCOLARI 

 

 

Prof. inv. preșc. STANA DIANA 

       GRĂDINIȚA CU P.P. “TIC-PITIC” 

                                                          Mioveni, Argeș 
 

 
            O educaţie performantă, de calitate, nu se poate obţine fără un profesor competent care să 

îmbine cele trei feluri de comunicare: verbală, paraverbală şi nonverbală. Tonul calm, hotărât, 

înfăţişarea decentă, zâmbetul cald, ritmul vorbirii, intonaţia adecvate situaţiilor de predare- învăţare, 

tăcerile semnificative, toate invită la deschiderea către învăţătură a copilului. 

 Comunicarea presupune cunoaştere şi stimă de sine. Profesorul trebuie să deţină competenţe 

de specialitate în domeniul predat. Acestea, împletite cu încrederea în sine şi ataşamentul faţă de copii 

îl ajută la depăşirea oricărei situaţii- problemă şi conduc spre un învăţământ performant. 

            Dragostea pentru învăţăcei este esenţială în meseria de dascăl. Atitudinea profesorului îşi pune 

amprenta asupra relaţiilor în clasă, iar dacă acesta le arată elevilor săi dragoste, respect şi înţelegere, 

procesul didactic va fi mult simplificat. 

            Un profesor comunică bine cu elevii săi atunci când cunoaşte particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestora. Informaţiile se vor transmite pe înţelesul copiilor. Empatia îl ajută să pătrundă 

în lumea interioară a copiilor şi să privească lucrurile şi din perspectiva lor. Astfel, dificultăţile de 

învăţare, de adaptare la viaţa şcolară pot fi depăşite cu ajutorul unui plan de acţiune bine stabilit de 

către profesor.     

             Experienţa muncii didactice din grădiniţă a confirmat că dezvoltarea vorbirii, a limbajului în 

special, are loc sub influenţa educaţiei. Acest lucru se realizează cu optimă eficienţă în cadrul 

întregului program din grădiniţă, în procesul relaţiei copil – copil, copil – educatoare, pe baza 

experienţei cognitive căpătate. Sub influenţa cerinţelor crescânde ale comunicării, pe parcursul anilor 

de grădiniţă, copiii asimilează, îşi însuşesc forme de limbă privind dezvoltarea fonetică, vocabularul şi 

structura gramaticală. Formarea competenţelor de comunicare ocupă un loc prioritar în grădiniţă, 

capacitatea de a folosi limbajul fiind o achiziţie importantă pe care se bazează însuşirea altor abilităţi 

de maximă importanţă pentru activitatea desfăşurată în şcoală.  

            Activităţile organizate în grădiniţă şi îndeosebi cele de educare a limbajului, fac posibilă 

cultivarea limbajului oral, accentul punându-se pe comunicare, pe dialogul liber, pe formarea 

deprinderii de exprimare ordonată a gândirii şi de însuşire a structurilor gramaticale.  

           Abilităţile de limbaj, comunicarea atât verbală, cât şi nonverbală şi abilităţile de prescriere, 

scriere şi citire nu trebuiesc considerate abilităţi izolate şi predate separat. Ele sunt interdependente. 
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Important este să oferim copiilor multiple posibilităţi de a exersa. Cadrul didactic trebuie să-i permită 

copilului să vorbească, să povestească, să-şi pună gândurile şi trăirile în vorbe; să-i permită copilului 

să iniţieze el însuşi relaţia verbală cu adultul şi nu doar să fie cel ce aşteaptă şi primeşte. 

          Stăpânirea unui vocabular bogat îi oferă preşcolarului posibilitatea de a se „mişca” cu uşurinţă 

în mediul înconjurător şi de a-şi experimenta propriile achiziţii de limbaj. În cadrul comunicării orale 

am acordat o atenţie deosebită îmbogăţirii vocabularului, înţelegerii semnificaţiei cuvintelor, structurii 

gramaticale orale corecte, dezvoltării vorbirii reproductive şi dialogului.    

 Jocurile oferă copiilor posibilităţi pentru exersarea unei pronunţii corecte şi clare. Modalitatea 

cea mai adecvată este exerciţiul prin jocuri antrenante, dintre acestea primul loc ocupându-l cele cu 

caracter imitativ ce includ onomatopee. De la un joc la altul  

onomatopeele pot fi schimbate, astfel încât sunetul a cărui pronunţare corectă o exersăm, să apară 

în silabe diferite şi să ocupe în cuvânt poziţii diferite. Prin intermediul jocurilor didactice 

preşcolarii au fost familiarizaţi cu relaţiile semantice dintre cuvinte, adică legăturile realizate pe 

baza sensului cuvintelor în raport cu forma.  

Ţinând cont de faptul ca o limbă este cu atât mai bogată cu cât are mai multe sinonime, 

care-i permit o exprimare nuanţată şi elegantă,  am antrenat copiii în jocuri didactice ce au 

contribuit la îmbogăţirea lexicului acestora cu sinonime. În jocul didactic „Cum mai poţi spune?” 

preşcolarii, având la dispoziţie material corespunzător, au găsit sinonime ale unor cuvinte cu- 

noscute pe care le-au exersat apoi  în propoziţii: copac-pom; leu-ban-monedă; zăpadă-nea-omăt; 

pisică-mâţă;fruncte-poame; pădure-codru; bold-ac; cameră- încăpere-odaie; plasă-sacoşă. 

Împărţiţi în două echipe, copiii şi-au adresat pe rând întrebări denumind obiectul desenat pe 

jetonul ales. De exemplu: „ Cum mai pot spune la copac?” Pentru fiecare răspuns corect, se 

acordă echipei o recompensă.  

Deoarece preşcolarii îşi precizează mai uşor sensurile cuvintelor opuse ca înţeles, am 

desfăşurat cu ei jocuri cu antonime: „ Jocul contrariilor”, „Caută perechea”, „Găseşte cuvântul 

potrivit”. Prin acestea am urmărit aprofundarea sensului şi a semnificaţiilor unor cuvinte care 

denumesc obiecte, acţiuni aflate în raport de antonimie, găsirea antonimelor unor cuvinte, formularea 

unor propoziţii cu acestea. Copiii au fost stimulaţi în găsirea unor antonime cât mai variate, pornind de 

la aspecte concrete, de exemplu: plin-gol, tânăr-bătrân, slab-gras, lung-scurt, cald-rece, zi-noapte, 

curat-murdar, bun-rău, înalt-scund, curajos-fricos, vesel-trist, mare-mic, lat- îngust, alb-negru, corect- 

incorect etc.  

  Jocurile de rol sunt jocuri de simulare în care copiii devin actori ai vieţii sociale, sunt jocuri 

ale replicilor după un scenariu propus, dar cu efecte lingvistice evidente din punct de vedere al 

dialogului între ,,micii actori’’. Un aspect particular al jocurilor de rol este dramatizarea. Ea are un 

caracter activizant, preluând o parte din efectele spectaculoase ale scenei. Se poate organiza pe replici 

exacte, textuale, pe baza unor replici creatoare sau pe stimularea spontaneităţii ,,actorilor’’. Dispunem 
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de texte care se pretează la interpretări ,,artistice’’ : ,,Ursul păcălit de vulpe’’, ,,Capra cu trei iezi’’, 

,,Ridichea uriaşă’’, precum şi alte texte cu dialog asumat sauimprovizabil. 

               O altă modalitate folosită în scopul dezvoltării limbajului este convorbirea, în cadrul căreia 

bogăţia întrebărilor şi diversitatea răspunsurilor copiilor pun în evidenţă elementele semnificative ale 

creativităţii verbale manifestată la această vârstă. Convorbirile după imagini aduc o contribuţie 

însemnată la fixarea şi precizarea cunştinţelor copiilor, în activizarea vocabularului şi în formarea unei 

exprimări orale corecte şi coerente:”Cum avem grija de flori?” .Prin convorbiri se realizează 

verificarea cunoştinţelor, sistematizarea lor, perfecţionarea exprimării într-o formă gramaticală corectă 

. 

              Povestirea – Copilul poate dobândi informaţii din întâmplări veridice sau verosimile 

prezentate în povestiri, poveşti, basme sau balade. 

             La grupa mică se utilizează o povestire simplă, neîncărcată de comentarii, fără multe episoade. 

Treptat se trece la povestiri mai ample. Copilul trebuie să cunoască toate cuvintele şi expresiile 

folosite în povestire sau să i se explice cuvintele necunoscute pe parcursul povestirii,altfel existând 

riscul de a memora cuvinte al căror sens nu îl cunoaşte şi de a le atribui semnificaţii eronate. 

             Prin povestire se realizează îmbogăţirea vocabularului copiilor cu unele expresii literare, cu 

expresii din folclor.   

            Însuşirea unei vorbiri corecte, clare, expresive, constituie un aspect formativ, capacitate ce se 

realizează direct prin toate mijloacele de dezvoltare a vorbirii, prin toate activităţile şi ocaziile care 

implică o comunicare verbală. Trebuie învinse dificultăţile de vorbire ale unor copii şi stimulaţi în 

aceeaşi măsură, în aşa fel încât, la terminarea grădiniţei să beneficieze de un vocabular bogat, să 

reuşească să povestească coerent, să răspundă corect şi complet la întrebările puse. 

            Pentru a introduce copiii în tehnica exprimării corecte, efortul nostru, al educatoarelor, trebuie 

să fie suplimentat nu numai de cunoaşterea copiilor, a universului şi personalităţii lor, dar şi de pasiune 

pentru acceptarea noului, pentru a căuta şi pune la îndemâna lor cele mai bune exemple de învăţare 

conştientă a limbii. 

Însuşindu-şi limbajul,copilul este pregătit să înţeleagă şi să acumuleze treptat cunoştinţele referitoare 

la diferitele aspecte ale lumii înconjurătoare.Cuvântul devine un mijloc de cunoaştere şi asimilare de 

informaţii despre fenomenele vieţii sociale sau ale na-turii,despre relaţiile omului cu mediul social şi 

cu cel natural. 

  Vârsta preşcolară impune copiilor dobândirea deprinderii de a-şi exprima impre- 

siile,dorinţele,gândurile pe care trebuie să le redea într-o formă inteligentă şi cursivă. 

 Acţiunea de cultivare a limbajului devine un sistem,cu conţinuturi bine coordo- nate,prin care 

se asigură activităţii din grădiniţă o mai mare eficienţă. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ ȘI ÎN SOCIETATE 

Prof. înv. preșcolar Diaconescu Ioana Otilia 

GPP TIC PITIC – Mioveni, jud. Argeș 

 

Studiile de specialitate arată ca aproape 5% din copiii de varsta școlară prezintă o parte din 

simptomele ADHD-ului, un procent suficient de mare încât să valideze necesitatea unei informari 

complete a tuturor părintilor  si cadrelor didactice despre conduita pe care ei înșiși trebuie să o adopte 

în lupta cu deficitul de atenție al minorilor pe care îi au în îngrijire. 

ADHD este denumirea pentru sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD – 

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder), cunoscut și ca „boala secolului”. Cum se traduce acest lucru? 

Cei care suferă de această boală nu se pot concentra pe nimic, sunt mereu agitati si chiar agresivi. Fiind 

o boală relativ nouă, oamenii înca nu se pricep sa o recunoasca și nici nu stiu cum să se comporte fața 

de ea. Un copil care suferă de ADHD ar trebui dus mai întai la psiholog.  

Totuși, la noi in tară, acest caz e vazut ori ca „un moft” al copiilor leneși și neascultatori ori este 

ignorat complet. De aceea, hiperactivii ajung să fie stigmatizati atat de colegi, cat si de profesori. Din 

această cauză, este necesar să înveți să întelegi cauzele, manifestările și modalitățile de tratament ale 

acestei tulburări                                                                                                               

Cum se manifestă ADHD? 

Cauzele acestei boli încă nu au fost definite concret. În timp ce unii susțin că ține de alimentație 

(din cauza aditivilor din produse), alții sunt convinsi că poate fi tratată cu medicamente. Cine are 

dreptate? Poate toți, poate nimeni. 

Ceea ce a functionat, însă, a fost terapia. Copiii pot ajunge adulți perfect normali, prin terapie 

comportamentală, comunicare și întelegere. 

Cele trei simptome ale bolii sunt: deficitul de atenție, hiperactivitatea și impulsivitatea 

• Deficiența de atenție – copilul nu se poate concentra, nu poate respecta instrucțiuni, este neglijent si 

uituc si nu poate duce la bun sfârșit anumite sarcini. 

• Hiperactivitatea – nu poate sta locului o clipa, este foarte rapid si gălăgios, vorbește mult și nu tine 

seama de reguli. 

• Impulsivitatea – copilul se lasă condus de impulsuri, fară a-și analiza acțiunile; astfel, ajunge sa îi 

întrerupă pe ceilalți. 

ADHD poate să apară sub forma unui singur simptom sau in forme combinate. Aceste simptome pot, la 

fel de bine, să fie reacții normale ale unui copil. Nu are necesită îngrijorare dacă este vorba despre un  

copil mai agitat. Nu trebuie să se confunde  neastâmpărul cu tulburarea,  dar  dacă  părintele si cadrul 

didactic observă un comportament exagerat, asupra căruia nu se poate interveni cu blândețe sau cu 

metode clasice care funcționează în cazul copiilor din învățământul de masă, atunci este se impune 

necesitatea unui control la psiholog. 

http://www.itsybitsy.ro/diferenta-dintre-copilul-energic-si-cel-cu-deficienta-de-atentie/
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Tehnici de lucru 

Parinății, cadrele didactice și, în general, toți adulții care interacționează cu cei mici trebuie să 

înteleagă că, în cazul unei persoane cu ADHD, răbdarea și întelegerea sunt cele mai bune instrumente. 

Pentru copiii care sufera de ADHD, viața arată ca un joc video, în care trebuie să se miște cât mai rapid. 

Iar, pe lângă lipsa puterii  de concentrare, acești micuți au și dificultăți de memorare și viteze lente de 

procesare a informațiilor primite de la stimulii exteriori. 

Există tehnici prin care se pot imbunătăți (sau macar calma) simptomele. Exercițiile trebuie prezentate 

sub forma unor jocuri.  

Jocul monedelor 

Este nevoie de o grămăjoară de monede de diferite valori, o planșă de carton si un cronometru (de la 

telefonul mobil). Alege cinci monede si așeaza-le intr-o secventa; nu foarte complicată. De exemplu: 

doua monede de 50 de bani și trei de 10 bani. 

Roagă-l pe copil să fie atent la randul de monede. După ceva timp, acoperă-le. Cere-i să le aranjeze la 

fel si pornește cronometrul. Micuțul va copia secvența ta, dacă a fost atent și a memorat corect. 

După ce a terminat, notează cât timp i-a luat pentru a forma succesiunea si dacă a fost corectă sau nu. 

Pe masură ce jocul continuă, poți crește dificultatea secvențelor. Copilul se va concentra mai mult si iși 

va exersa memoria mai bine. 

Relaxarea si imaginația pozitivă 

Combină tehnici simple de relaxare (cum ar fi respirația profundă) cu imagini pozitive. Cu alte cuvinte, 

ajută-l să își imagineze, să exerseze mental, că sunt cuminți și atenți în clasa. Jocul de rol este potrivit 

in aceasta situație. Încet-încet, copilul își va dezvolta noi deprinderi. 

Alinierea creierului cu corpul 

Pentru această metodă,  poți pune copilul să stea așezat pe un scaun, fără să se miște. Cronometrează cât 

timp a rezistat. În timp, stăpânirea sa de sine va crește. 

Puzzle-ul din cuvinte încrucișate sau din imagini 

Cuvintele încrucisate îmbunătățesc abilitatea de a urmari secvente. Puzzle-ul în imagini dezvoltă atenția 

și concentrarea. Aici, pot fi folosite imagini asemănătoare (unde cel mic trebuie să descopere diferențele) 

sau imagini cu obiecte ascunse (care sa fie găsite de copil). 

Jocuri de memorare și concentrare 

Se folosesc cartonașe cu imagini sau secvențe auditive. 

În primul caz, copilul trebuie să se uite la un set de imagini timp de câteva secunde. Fiecare imagine are 

o pereche, dar cartonașele sunt amestecate. După ce sunt acoperite, copilul trebuie sa găsească perechile. 

Cronometreaza-i timpul 

In al doilea caz, ai nevoie de o claviatură sau un instrument care sa scoată sunete diferite. Apasă pe o 

clapă si roaga-l sa faca la fel. Apoi, apasă pe prima clapă si pe una noua. Copilul trebuie sa facă la fel. 

Astfel, cu fiecare incercare, se  creste numărul sunetului cu unul nou. Continuă până cănd copilul  

greșește. Notează cât de lungă a fost secvența și mai încearcă 
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Pericolele netratării 

Netratat corespunzător, ADHD are efecte negative asupra copiilor si familiilor acestora. Dacă tulburarea 

persista și la vârsta adultă, impactul pe termen lung asupra calitatii vieții este ingrijorător. 

Copiii cu ADHD riscă mai mult sa fie exmatriculați și, ca adulti suspendați din funcție. Au obiceiuri 

alimentare incorecte și tulburari de somn. Cu timpul, ajung să depindă de anumite stimulente (alcool, 

țigări, droguri). De asemenea, devin incapabili de a menține o relatie 
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ÎMPREUNĂ PENTRU COPII 

 

Prof. Înv.preșcolar, Paula Tanasă 

Grădinița P.N. nr.1 Comarna 

 

 

Fără îndoială un copil este o comoară. Fără îndoială un copil merită și trebuie să-i fie acordată 

toată atenția, grija și suportul din partea părinților săi, din partea profesorilor, din partea cunoscuților. 

Un copil își petrece mai mult timp acasă decât o face la școală sau la  grădiniță. Tocmai de aceea, 

părintele este principalul său model comportamental. Familia este “leagănul” în care copilul își face 

pregătirea pentru viață. 

După cum știm, totuși un rol foarte important în pasul spre educație îl are grădinița și școala, iar 

familia ajută la formarea unui front educativ unitar. În activitatea educativă, familia și grădinița formează 

copilul atât din punct de vedere intelectual, cât și din punct de vedere al personalității și caracterului 

acestuia.  Astfel, grădinița trebuie să fie deschisă familiei și familia receptivă la influențele grădiniței.  

Ca educatoare pot spune că implicarea familiei în activitățile din grădiniță este în primul rând în 

beneficiul copiilor, îmbunătățind calitatea actului educațional. 

În societatea actuală grădinița, școala, comunitatea, caută noi soluții, pe lângă cele existente, 

pentru a oferi familiilor sprijin în demersul lor de a deveni părinți mai buni. 

Deoarece în comunitatea noastră trăiesc și locuitori de etnie rromă, derulăm și în cadrul 

Grădiniței P.N. nr. 1 Comarna, Proiectul „Împreună pentru copii – Grădinița de familie”, implementat 

de către Inspectoratul Școlar Județean Iași în calitate de Promotor al Proiectul în parteneriat cu Filiala 

Iași a Fundației Holt România, în cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative 

locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” finanţat 

din fonduri europene şi Guvernul României.  

Proiectul are în vedere prevenirea riscului de abandon școlar, creșterii participării școlare și a 

incluziunii sociale a copiilor aflați în situații de risc și a familiilor acestora,  integrarea familiilor de etnie 

rromă în rețelele sociale din comunitate prin participarea la activități comune cu ceilalți membri ai 

comunității și prin facilitarea cunoașterii reciproce. 

Componenta Plus,  așa cum s-a numit “Grădinița de familie” din cadrul proiectului „Împreună 

pentru copii”, a avut ca beneficiari 12 copii de etnie rromă împreună cu  părinții lor. În fiecare semestru 

s-au realizat câte 3 activități cu copiii și părinții acestora și câte 4 activități de educație parentală a 

părinților implicați în proiect. 

 Implementarea proiectului a fost în anul școlar  2016-2017, urmând ca în următorii cinci ani să 

se realizeze sustenabilitatea proiectului.  

Copiii, alături de părinți, au desfășurat  mai multe activități dintre care aș enumera doar câteva: 

“Zana fructelor” în care copilul și părintele au realizat împreună o zână din carton pe care au împodobit-
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o cu imagini aduse de ei. O altă activitate interesantă a fost  Legumele-izvor de sănătate, unde au avut 

de realizat  personaje hazlii din legume dar poate cea mai frumoasă activitate a fost aceea în care  am 

intrat în lumea poveștilor și am realizat împreună o mini-dramatizare după povestea Coliba iepurașului, 

activitate, în care am avut plăcuta surpriză că și părinții și-au exprimat dorința de a juca un rol lângă 

copilul lor.  Parada toamnei, a fost iarăși o activitate reușită în care copilul împreună cu părintele sau 

bunicul au realizat costume deosebite cu care au defilat pe o scenă improvizată de ei.    

În cadrul cursului de educaţie parentală, proiectat cu scopul de a spori implicarea familiei în 

viaţa şcolii şi de a ameliora calitatea relaţiei dintre copii, părinţi şi profesori. Lunar sunt planificate 

întâlniri cu părinții unde sunt abordate teme de interes cum ar fi:“Cum să fii un părinte mai bun'', “Cum 

să învingi stresul și furia ?”, “Cum să comunici eficient cu copilul tău?”, „Cum să insoțești copilul pe 

calea dezvoltării sale?”, Cum să fiu un partener de încredere în relația cu copilul meu?, Cum abordezi 

pozitiv disciplinarea copilului? , Cum prevenim abuzul şi efectele lui asupra copilului?,  Încheiere: ce 

facem în continuare? 

Am coroborat tematica din proiect cu necesităţile întâlnite la grupa mea de preşcolari. Materialul 

folosit a fost atât prezentare PPT, panou tematic, fişe tematice, postere etc, cât şi distributiv (insigne 

personalizate, caiete tematice, chestionare, foi, creioane colorate, acuarele, etc ).  

Prin intermediul cursurilor de educație parentală, părinții au aflat cum să comunice cu propriul 

copil în diferite situații, cum să-și  gestioneze furia, au aflat că timpul petrecut alături de copilul lor e la 

fel de important ca munca pe care o depun pentru a le asigura un trai decent, că este important în procesul 

de creștere al unui copil să învețe de la o vârstă mică să respecte un program și să se implice în treburile 

din casă. 

Cu ajutorul diverselor jocuri de spargere a gheții, pentru cunoaștere și autocunoaștere  s-a creat 

o legătură între cei prezenți. Am încercat să le oferim un ambient cât mai plăcut, servirea unei cafea 

ascultând o muzică relaxantă, aceast fapt constituind un bun prilej de a-și destăinui unele  probleme la 

care au găsit un sfat sau ajutor la cei prezenți.   

În urma acestui program am reușit să încurajăm participanții să-și studieze mai amănunțit viața 

și modul de relaționare din familie, să descopere o gamă mai largă de alternative pozitive și eficiente 

pentru rolul de părinte. Au reținut că exprimarea sentimentelor este foarte importantă, că este necesar 

să-și îndemne copiii să și le exprime, iar ei să dea dovadă de o mai mare disponibilitate. Totodată părinții 

care au mai mulți copii au înțeles că nu este bine să facă comparație între ei, să-l dea ca exemplu pe unul 

din copii, că fiecare copil e unic și se dezvoltă în ritmul său.   

Informațiile prezentate în cele opt ședințe de educație parentală au fost benefice, feed-back-ul 

venind și din răspunsurile primite la chestionarul anonim completat de către părinți la finalul cursului.  

- Cum vi s-a părut acest curs ?”A fost  un curs interesant, am învățat multe lucruri și 

am fost tratați frumos.” 

-  Acest curs a determinat schimbări în comportamentul dumneavoastră? 100% au 

răspuns- da, spunând că vor aprecia mai mult pe copilul  său că vor comunica mai mult 

cu copilul și îl vor implica mai mult în păstrarea ordinii în cameră/ jucării. 
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Ultima întâlnire în cadrul cursului a constat în festivitatea de premiere și organizare a unei 

petreceri la care au participat și copiii părinților, aceată propunere venind din partea unor mămici. 

Părinții au fost premiați cu o diplomă și o fotografie de grup și înmânarea mapelor cu toate materialele 

existente.  

Sustenabilitatea proiectului se va realiza timp de 5 ani, urmând ca în fiecare an să se aleagă alt 

grup țintă. În anul școlar 2017-2018 am desfășurat alte activități și anume-  am sărbătorit Ziua națională 

a României, am împodobit împreună bradul de Crăciun, am făcut împreună salată de fructe, am 

descoperit împreună importanța apei și a unei alimentații sănătoasă în care am mâncat fructe și am 

pregătit compot pentru iarnă. Lucrările realizate în cadrul acestor activități au fost expuse pe holul 

unității, ceea ce a făcut să crească stima de sine atât a copiilor cât și a părinților.  

În cadrul acestor activități desfășurate împreună cu părinții, preșcolarii au simțit dragostea și 

aprecierea părinților nu numai prin ceea ce li se oferă acasă, ci și din interesul pe care părinții îl acordă 

în realizarea unor activități și acțiuni din grădiniță. S-a observat ca relațiile interpersonale au favorizat 

crearea unui climat educațional deschis, stimulativ, pentru o mai bună colaborare între grădiniță și 

familie, între copil și părinte precum și  între părinți. 

În cadrul proiectul părinții au avut ocazia să-și petreacă timp de calitate împreună cu copiii lor 

şi să desfăşoare activităţi noi ce contribuie la consolidarea legăturilor familiale, cu efecte pe termen lung. 

În concluzie implicarea unității noastre în  acest proiect a reprezentat un bun prilej pentru a 

demonstra că o bună colaborare între școală, părinți și autorități locale este în beneficiul copiilor în 

primul rând, iar pe termen lung, un câștig pentru comunitate.  

Prin derularea acestui proiect ne dorim ca, noi toţi cei responsabili, să facem pași importanți 

prin „labirtintul copilăriei” și să contribuim la menținerea zâmbetului pe fața minunii numită COPIL și 

– ideal ar fi – ca niciodată acesta să nu cunoască gustul amar al lacrimilor. 

 

Prof. Înv. Preșcolar Paula Tanasă 

Grădinița P.N. Nr.1 Comarna 
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Realizarea funcției sintactice de atribut circumstanțial la nivelul frazei în limba spaniolă 

 Profesor: Răileanu Oana Elena 

Școala Gimnazială Nr. 1 Orășeni-Deal, comuna Curtești, județul Botoșani 

 

 În opinia noastră, în limba română funcția sintactică de atribut circumstanțial se concretizează 

la nivelul frazei prin propoziția atributivă circumstanțială. Aceasta se poate introduce prin 

următoarele elemente de relație: 

• conjuncții și locuțiuni conjuncționale: 

          Îl simțeam că e deranjat de prezența mea. 

          Comportamentul lui o făcea să uite trecutul. 

• pronume și adjective pronominale relative sau nehotărâte,  precedate sau nu de prepoziții: 

            Îl știi ce băiat de treabă este... 

• adverbe relative: 

            O aud cum își ceartă copilul. 

  În limba spaniolă, funcția de atribut circumstanțial se concretizează la nivelul frazei prin 

propoziții subordonate gerunziale, respectiv infinitivale. Altfel de realizări nu sunt menționate în 

Gramaticile mai importante. Considerăm că acest lucru se petrece din cauza faptului că anumite 

formulări acceptate de limba română nu sunt funcționale în limba spaniolă. De exemplu, dacă avem în 

vedere enunțul: O văd fericită, remarcăm că acesta are ca echivalent în limba spaniolă propoziția: La 

veo feliz. Când încercăm însă să realizăm expansiunea atributului circumstanțial în propoziția 

corespunzătoare, în limba română obținem propoziția subordonată atributivă circumstanțială: O văd că 

e fericită, în timp ce în limba spaniolă obținem un enunț de tipul: La veo que está feliz. O astfel de 

propoziție nu este reperabilă în spaniolă. Pentru exprimarea aceluiași sens, identificăm în această 

limbă enunțuri ca: Veo que está feliz (Văd că e fericită – t. n.) sau Veo que ella está feliz (Văd că ea 

este fericită – t. n.). Propozițiile subordonate nu mai sunt însă, în acest caz, atributive circumstanțiale ( 

nu mai determină simultan un nume și un verb) ci completive directe, determinând verbul tranzitiv ver 

(a vedea – t. n.). Această situație se menține și atunci când luăm în discuție și alte contexte, folosite 

mai frecvent în limba română (în cazul enunțului anterior: O văd că e fericită, recunoaștem că, deși 

acesta este reperabil în limba română, exprimarea este oarecum forțată, mai frecvent întâlnit în limbă 

fiind enunțul: Văd că e fericită.). De exemplu, următoarea frază: 

Știa că bunica ei avea dreptate, însă tonul ei răstit o făcea să i se împotrivească, în care 

identificăm o propoziție subordonată atributivă circumstanțială, se va traduce în limba spaniolă astfel: 

Sabía que su abuela tenía razón, pero su tono duro hacía que ella se opusiera, nu: 
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Sabía que su abuela tenía razón, pero su tono duro la hacía que se opusiera, propoziția 

subordonată atributivă circumstanțială din limba română devenind completivă directă în limba 

spaniolă. 

Cu alte cuvinte, această particularitate a limbii spaniole de a nu exprima pronumele personal 

(forma accentuată sau neaccentuată) cu funcția sintactică de complement direct înaintea propozițiilor 

subordonate care ar reprezenta expansiunea funcției sintactice de atribut circumstanțial de la nivelul 

propoziției, face ca în lingvistica spaniolă să nu se vorbească despre propoziții atributive 

circumstanțiale decât atunci când avem de-a face cu verbe la modul gerunziu sau infinitiv.  

Cu toate acestea, în opinia noastră, există anumite situații (în afara celor construite cu verbe la 

moduri nepersonale: infinitiv și gerunziu) în care avem de-a face cu propoziții ce determină simultan 

un nume (indicând o caracteristică sau o calitate a acestuia) și un verb (indicând o circumstanță a unei 

acțiuni exprimate de acesta) și care pot fi interpretate ca atributive circumstanțiale. 

Pentru început, ne vom opri asupra următorului enunț: 

           Buscan una enfermera que cuide a su padre paralítico. 

Propoziția secundară a acestei fraze este dificil de interpretat, din cauza ambiguității pe care i-

o conferă omonimia care există în limba spaniolă între pronumele relativ care (que) și conjuncția 

subordonatoare să  (que). De obicei, contextul este cel care ne arată dacă avem de-a face cu un 

pronume relativ sau cu o conjuncție. Astfel, în enunțul: 

Esta es la niña que canta como un angelito. (Aceasta este fetița care cântă ca un îngeraș. – t. 

n.) elementul de relație que este pronume relativ, în timp ce într-un enunț de tipul: 

No quiero que vengas conmigo. (Nu vreau să vii cu mine. – t. n.) același element este 

conjuncție subordonatoare.   

În enunțul pe care l-am luat în dicuție, elementul de relație que pare să îndeplinească un dublu 

rol: cel de pronume relativ și cel de conjuncție subordonatoare care trebuie să preceadă în mod 

obligatoriu verbul la conjunctiv prezent (subjuntivo presente în spaniolă). Din cauza omonimiei care 

există între pronume și conjuncție, existența unui enunț de tipul: Buscan una enfermera que que cuide 

a su padre paralítico este deranjant, fiind respins de vorbitorii limbii spaniole. Astfel, deși apare o 

singură dată, elementul de relație que este de obicei tradus în limba română și prin pronumele relativ,  

și prin conjuncția subordonatoare: Caută o infirmieră care să aibă grijă de tatăl lor paralitic. – t. n., 

considerându-se că propoziția subordonată exprimă o însușire a regentului nominal enfermera 

(infirmieră – t. n.), fiind, astfel, interpretată ca o propoziție atributivă, ce în limba spaniolă poartă 

denumirea de: oración subordinada en función de complemento del nombre (propoziție subordonată 
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ce îndeplinește funcția de complement al numelui – t. n.). Din punctul nostru de vedere, prin această 

interpretare se ignoră faptul că propoziția secundară exprimă, pe lângă o însușire a regentului nominal 

și o circumstanță a acțiunii exprimate de verbul-predicat. Propoziția poate fi interpretată atât ca o 

atributivă: o infirmieră care să aibă grijă de tatăl lor, cât și ca o circumstanțială de scop: o caută... cu 

scopul (de)/pentru a avea grijă de tatăl lor/ ca să aibă grijă de tatăl lor. Astfel, optăm pentru o 

traducere care să reflecte această dublă intenție a propoziției subordonate: Caută o infirmieră să aibă 

grijă de tatăl lor paralitic. Acestea fiind zise, menționăm că, din punctul nostru de vedere, propoziția 

subordonată din enunțul: Buscan una enfermera que cuide a su padre paralítico (și din alte enunțuri 

asemănătoare) este o atributivă circumstanțială. 

Alte propoziții care ar mai putea fi interpretate ca fiind atributive circumstanțiale se regăsesc 

în contexte de tipul:  

Encontré a Juan como si estuviera enfermo. (L-am găsit pe Ioan ca și cum ar fi fost bolnav. 

– t. n.) 

María se puso como si estuviera loca. (Maria s-a manifestat ca și cum ar fi fost nebună. – t. 

n.) 

Propozițiile subordonate din enunțurile de mai sus sunt interpretate ca circumstanțiale modale 

datorită locuțiunii conjuncționale ce funționează ca element de relație: como si (ca și cum). În ceea ce 

ne privește, considerăm că dependența acestora față de regentul nominal este la fel de puternică, ceea 

ce ne determină să afirmăm că pot fi considerate propoziții atributive circumstanțiale. 

Un alt aspect pe care am dori să-l semnalăm este acela că, încercând să realizăm expansiunea 

atributelor circumstanțiale din versurile următoare: 

             Te quiero pura, libre, 

             irreductible: tú. (Pedro Salinas, Para vivir no quiero...) 

            [Te iubesc pură, liberă, 

            ireductibilă: tu. (Pedro Salinas, Pentru a trăi nu vreau...) – t. n.] 

obținem următorul enunț: 

                           Te quiero tal como eres. (Te iubesc așa cum ești. – t. n.), 

în care propoziția subordonată este introdusă prin locuțiunea conjuncțională tal como (așa cum – t. 

n.), care ne-ar determina să o interpretăm ca pe o circumstanțială modală. Din punctul nostru de 
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vedere însă, subordonarea simultană față de regentul nominal și față de cel verbal se menține. Avem, 

astfel, de-a face cu o propoziție atributivă circumstanțială, la fel ca în exemplele de mai sus. 

                   Suntem conștienți că, spre deosebire de cazurile în care propozițiile subordonate atributive 

circumstanțiale sunt juxtapuse regentei, iar verbul-predicat este la modul gerunziu sau infinitiv, 

contextele propuse de noi sunt deschise interpretărilor. Însă prin demersul nostru ne-am propus să 

atragem atenția asupra faptului că există anumite propoziții în limba spaniolă a căror capacitate de a 

exprima simultan o calitate a regentului nominal și o circumstanță a acțiunii exprimate de verbul-

predicat nu a fost încă sesizată. 
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METODA SINELG ÎN BIOLOGIE 

Profesr Oprişan Mihaela Daniela  

Şcoala Gimnazială nr. 1 Hunedoara 

 

Educația modernă este orientată spre formarea personalității creatoare - factor 

principal al progresului uman. Prin valorificarea și îmbogățirea potențialului creativ al elevilor, 

pe baza de demersuri diferențiate și individualizate, prin antrenamentul transdisciplinar al 

gândirii divergente, conduce la formarea unei vederi holistice asupra problemelor de viitor.  

Biologia este un tărâm propice cultivării capacităților creative deoarece oferă multiple 

oportunități de explorare a potențialului imaginativ al elevului. Pentru a face față cerințelor 

viitoare, la lecțiile de biologie, copiii trebuie să gândească rapid, să fie flexibili și inventivi.  

Copiii învață mai repede și mai eficient dacă li se cere să gândească creativ. Profesorul 

trebuie să le alimenteze elevilor interese pentru materia sa, să le solicite să facă experimente, 

să utilizeze modalități de lucru care contribuie la dezvoltarea creativității. 

În predare, trebuie să se arunce semințele și să se urmărească creșterea lor, asigurându-

se condițiile necesare (mediu stimulator, profesori buni, atmosferă prietenoasă, șansa de a 

rezolva situații problemă). Formarea și dezvoltarea capacităților creative și interesului elevilor 

pentru biologie în contextul formării competențelor cere utilizarea cât mai frecvent a metodelor  

și tehnicilor  activ- participative, enumerând, printre altele, următoarele: 

➢ Acvariul; 

➢ Pălăriile gânditoare; 

➢ Brainstorming; 

➢ Studiul de caz; 

➢ Explozia stelară; 

➢ Turul galeriei; 

➢ SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii și 

Gândirii); 

➢ Diagrama Venn; 

➢ Învățarea prin descoperire; 

➢ Imaginația ghidată; 

➢ Elaborarea de mulaje din materiale reciclabile. 

Metoda SINELG este o metodă activă, de fapt o lectură analitică a unui text. Se foloseste 

după ce s-a făcut reactualizarea cunoştinţelor din lecţia trecută, fiind de fapt un mijloc de 

monitorizare a unui text. 

Etape:  

1. În primul rând, elevii vor primi un text, o fişă de lucru, pe care trebuie să îl/o citească 

cu mare atenţie. 
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2. În timpul lecturii textului/ fişei de lucru, elevii vor fi sfătuiţi să pună lângă paragrafe 

nişte semne, în funcţie de faptul dacă aceste pasaje confirmau ce ştiau ei, sau infirmau 

ceea ce cunosc ei, sau informaţii noi, sau neclarităţi, dubii, după cum urmează: 

a. Pun V lângă pasajele cu informaţii pe care le ştiu sau cred că le 

ştiu. 

b. Pun  - lângă ideile care contrazic sau diferă de ceea ce ştiu sau 

cred că ştiu. 

c. Pun  + lângă ideile care sunt noi, pe care nu le ştiu. 

d. Pun  ?  lângă ideile care sunt confuze, unde au dubii, neclarităţi. 

3. Se cere fiecărui elev să formeze o pereche cu colegul de bancă şi să discute preţ de 

câteva minute ceea ce au constatat fiecare dintre ei. 

4. După lectură se va analiza textul din perspectiva semnelor de pe margine puse de către 

elevi, insistându-se pe paragrafele unde sunt semnele „-” şi „?”. 

5. Elevii sunt sfătuiţi să treacă într-un tabel ceea ce au constatat, pe fiecare categorie: 

V - + ? 

    

 

6. Se trece în revistă frontal, cu toată clasa, informaţiile scoase la fiecare semn, 

clarificându-se problemele, confuziile, dubiile sau lacunele. 

Avantajele metodei : 

❖ Elevii sunt provocaţi să citească foarte atent un text literar sau ştiinţific, sintetizând 

ceea ce ştiau, credeau că ştiu sau nu ştiau, dar au aflat din text. 

❖ Este o tehnică foarte bună şi eficientă, aplicabilă la orice disciplina didactică. 

❖ În interiorul perechii formate între colegii de bancă are loc schimb de idei, ceea ce 

are ca efect pozitiv comunicarea strânsă, dar şi toleranţi vis-a-vis de ideile 

colegului. 

❖ Elevii sunt supuşi unui exerciţiu de atenţie, dar şi de promptitudine. 

❖ În susţinerea ideilor proprii, elevii îşi dezvoltă vocabularul, dar şi exprimarea 

corectă din punct de vedere gramatical, dar şi ştiinţific. 

❖ Elevii tot timpul sunt trimişi către cunoştinţele anterior învăţate, dar şi către 

cunoştinţe noi, deschizându-le apetitul de nou. 

În cadrul temei “Sistemul locomotor - scheletul uman” am folosit metoda  SINELG-

Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii și Gândirii -, metodă  de  monitorizare  

a  înțelegerii  și  o  strategie  utilizată  pentru  a  menține  elevii implicați în timpul citirii unui 

text. Această metodă presupune realizarea următoarelor activități/acțiuni: 

1)  Citirea cu atenție a textului; 

2)  Marcarea pe textul dat a cunoștințelor confirmate, a celor infirmate, a celor noi și a celor 

incerte, folosind anumite simboluri: 

„V” pentru informațiile care confirmă ceea ce știe sau crede că știe; 

„–” pentru informațiile care contrazic/diferă de ceea ce știe sau crede că știe; 
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 ”+” pentru informațiile noi; 

„?” pentru informațiile care i se par confuze sau despre care dorește să știe mai mult; 

3)  Reflectarea asupra celor citite și sintetizarea informațiilor din text; 

4)  Discutarea în perechi sau pe grupe a ideilor din text. 

        Citiți cu atenție textul  despre schelet cu ajutorul mulajului scheletului la iepure și la om; 

identificați componentele scheletului la om; notați pe tabel informațiile date. 

Scheletul uman are trei părți: cap, trunchi, membre (superioare și inferioare) 

1. Scheletul capului 

     - neurocraniu ( occipital, frontal, temporale, parietale); 

      -viscerocraniu (oase nazale, orbite, maxilar superior şi mandibulă). 

2. Scheletul trunchiului : coaste, stern şi coloană vertebrală. 

3. Scheletul membrului superior: humerus, radius, cubitus, carpiene, metacarpiene şi 

falange. 

4. Scheletul membrului inferior: femur, tibie, peroneu, rotulă, calcaneu, tarsiene, 

metatarsiene şi falange. 

5. Scheletul centurilor: - scapulară (omoplat şi claviculă); 

      - pelviană (oase coxale).

V – + ? 

confirmat diferit nou neclar 

… … … … 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Munteanu Nicoleta Dana, Școala Gimnazială „Sfântul Ierarh Nicolae”, 

Loc. Vlădești, Jud. Galați 

 

 

        Pregătirea şi motivarea copiilor şi a tinerilor pentru continuarea învăţării pentru o lume în schimbare, 

formarea personalităţii şi dezvoltarea creativităţii, sensibilităţii şi a talentului, selectarea informaţiei şi 

folosirea ei în scopuri utile, reprezintă principalele coordonate ale politicii educaţionale ale şcolii româneşti. 

   Învăţământul românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi, ci formarea de persoane 

cu resurse adaptative la solicitările sociale si psihologice ale vieţii, cu un sistem axiologic ferm conturat. În 

fapt, scopul ultim al educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului.                 

Ca aceste lucruri să fie posibile, școala noastră implică in mod recurent eleviii școlii în activități extrașcolare 

cât mai variate și mai interesant axate pe interesele elevilor și are ca scop promovarea imaginii școlii și a 

comunității ce se antrenează in jurul acesteia prin proiecte și parteneriate organizate atât la nivel regional 

cât și județtean. 

Prin activităţile desfășurate la nivelul Școlii Gimnaziale “Sfântul Ierarh Nicolae”, comuna Vlădești, 

județul Galați  dorim să promovăm imaginea şcolii românești şi a dascălilor ei, să consolidăm comunitatea 

profesorilor din zona noastră geografică, să creem legături cu părinții elevilor noștri și totodată , să lărgim 

orizontul cultural și social al elevilor. 

Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii școlii noastre au posibilitatea să 

își perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 

experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe 

baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a 

activităţii didactice. 

 Unul ditre cele mai frumoase proiecte educaționale defășurate la Școala Gimnazială “Sfântul Ierarh 

Nicolae” a fost Festivalul regional ,,Datini Şi Obiceiuri Româneşti” care a dus deasemenea la formarea 

unui parteneriat cu școlile: Școala Gimnazială ,,Vasile Burlui –Suceveni”, Școala Gimnazială nr. 1 Băneasa. 

Festivalul organizat a avut ca obiective cunoaşterea datinilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor de iarnă 

la români,stimularea interesului pentru folclorul autentic românesc, folosirea costumelor populare 

româneşti în cadrul spectacolelor folclorice și consolidarea colaborarii între şcoală, familie si comunitate 

în scopul aprecierii a valorilor tradiţionale. Elevii tuturor școlilor participante s-au implicat cu entuziasm  

în creerea unui spectacol  pentru comunitatea regiunii care să promoveze activitatea lor școlară . 

Un alt parteneriat menit să informeze și să dezvolte abilitățile sociale ale elevilor l-a reprezentat  

parteneriatul încheiat între școală și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați în urma 
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căruia s-a desfășurat o companie de prevenire a traficului de persoane inițiată de psihologul școlii , 

consilierul educativ al școlii și reprezentanți CJRAE Galați : “ Ființele umane nu au preț”. Elevii claselor a 

VII a și a VIII a au participat la o serie de întâlniri, mese rotunde  unde au putut fi informați cu privire la 

tema abordată, au putut discuta deschis cu organizatorii și au fost consiliați pentru anumite situații sociale 

la care nu găseau până atunci  soluții. 

In preajma sărbătorilor de iarnă, școala noastră a participat deasemenea la activități de voluntariat printre 

care putem aminti proiectul de voluntariat "De Crăciun, să fii mai bun!" în cadrul căruia, elevii de la Școlile 

Gimnaziale Nr. 22, 26, 28 și Școala Gimnazială "Petru Rareș" din Frumușița  precumși Școala Gimnazială 

“Sfântul Ierarh Nicolae”,Vlădești împreună cu cadrele didactice au împachetat daruri pentru  copii, 

constând în rechizite și dulciuri, pe care le-au dăruit din toată inima colegilor de vârsta lor cu posibilități 

financiare reduse.  Desfășurând astfel de activități, nu am putut să nu observăm bucuria și emoția elevilor 

ce dăruiesc. În astfel de activități  trebuie implicați elevii noștri , pentru a simți și plăcerea de a dărui, nu 

doar de a primi, și de a se gândi și la cei aflați în nevoie, activitățile de voluntariat contribuind la dezvoltarea 

încrederii în sine a elevilor și a incluziunii sociale. 

Pe viitor, Școala Gimnazială “Sfântul Ierarh Nicolae” își propune să ducă mai departe munca depusă 

pentru a promova imaginea școlii și implicit a comunității din care aceasta face parte. Educația de calitate 

este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii de 

ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine 

pozitivă se creează greu și implică toți participanții la procesul de învățare. 
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ROLUL PROIECTELOR ȘI PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE ȘCOLARE ÎN 

SOCIALIZAREA ȘI VALORIZAREA ELEVILOR 

Prof. Hîrzoiu Marcela Floriana 

Grădiniţa “PRICHINDEL”, Bucureşti, sector 6 

 

     Copiii și adolescenții pot deveni foarte ușor prizonierii unui dialog virtual, joc sau aplicație, devin 

dependenți de net, renunță la a mai socializa în mod direct, la jocuri sportive, se însingurează, iar 

dezvoltarea personalității lor va avea serios de suferit. În plus, se deschid porți de vulnerabilitate fără 

precedent, de care adulții nu au știut niciodată și nu le percep prea ușor pentru că nu au crescut cu așa ceva. 

Iată de ce, din ce în ce mai mult, se afirmă că școala și specialiștii săi au un rol esenţial în formarea și 

pregătirea tinerilor pentru viaţă. 

O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e răspunzătoare 

educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o astfel de şcoală, dă 

seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi să-şi evalueze 

resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să respecte o serie de 

condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic rezultatele. 

Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente la noutate 

şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care învaţă sunt flexibile, adaptabile, inovatoare şi 

responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a ieşi din propriul 

sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care organizaţia ajunge să 

le considere imuabile. 

Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, memorizare, 

repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, socială, pe 

experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele învățate și în 

viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie puși în situații în care 

să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât mai atractiv. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe 

baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a 

activităţii didactice. 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează împreună 

pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe expresii destinate 

parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de 

colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, 

parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele. 
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Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 

decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun. 

Constantin Cucoş clasifică diferitele tipuri de parteneriat educaţional: 

• în funcţie de domeniul de colaborare: 

– parteneriate în vederea finanţării derulării unor proiecte; 

– parteneriate de realizarea a unor proiecte comune de dezvoltare instituţională; 

– parteneriate de dezvoltare a unor proiecte comune didactice; 

– parteneriate ce vizează contracte de cercetare; 

– parteneriate ce au ca scop activităţile de formare profesională; 

– parteneriate în vederea organizării de manifestări ştiinţifice şi publicarea produselor; 

– parteneriate de iniţiere, derulare, evaluare a unor programe internaţionale. 

• în funcţie de scopul şi obiectivele urmărite: 

– parteneriate de reprezentare: federaţii, uniuni, consilii, alianţe, coaliţii; 

– parteneriate operaţionale cu proiecte concrete ca motiv al asocierii. 

• în funcţie de durata de desfăşurare: 

– parteneriate pe termen scurt; 

– parteneriate pe termen mediu; 

– parteneriate pe termen lung. 

• în funcţie de forma de finanţare: 

– parteneriate cu finanţare integrală; 

– parteneriate cu finanţare parţială; 

– parteneriate fără finanţare; 

– parteneriate cu autofinanţare. 

• în funcţie de tipul de unitate: 

– unitate de învăţământ; agent economic; instituţii şi organisme guvernamentale centrale/locale; instituţii 

nonguvernamentale. (Cucoș, 2009) 

Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: explorare – 

evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – consolidare – acţionare 

– implementare – evaluare. 

Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, coordonare, 

cooperare şi parteneriat.  

Condițiile realizării unui parteneriat reuşit implică: 

• identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii; 

• găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 

• organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 
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• identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la 

maxim; 

• combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica diferitelor sarcini; 

• utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 

Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu atât asupra 

importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii şi modelării 

personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi 

factorii educaţionali în măsura în care: 

• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

• valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

• organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 

• formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ; 

• au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

Printre efectele majore pe care le produc proiectele educative, se pot menţiona: 

• creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării; 

• stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii; 

• creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor; 

• reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar; 

• creşterea ratei promovabilităţii şcolare; 

• asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală; 

• ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 

• formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii; 

• asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la 

potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se 

integra; 

• transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 

  Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi comunitate, 

creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat are nenumărate 

avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru 

în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale sunt benefice 

atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, comunitate. 

Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care asigură o 

implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea relaţiilor dintre 

părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor 
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educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de comunicare, relaţionare, 

cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional şcoală-familie-comunitate. 

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, mediul 

extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 

activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

Școala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea deciziilor. 

Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni să ia parte 

activă la soluţionarea problemelor. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la 

şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și 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 considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, experimentează 

abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, socializează, învăţând să 

fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe personale. 

Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre participanți sunt stabile și 

viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la alte programe 

asemănătoare, interne  sau internaționale. 
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Împreună pentru natură și aventură 

 

”Ceea ce facem doar pentru noi, va muri odată cu noi. 

 Ceea ce facem pentru ceilalți va rămâne veșnic. ” Albert Pike 

                

                 A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui sunt unele în sarcinile 

de seamă ale educatoarelor, pe care le vom forma participând direct la activităţi de voluntariat. 

                Voluntariatul dă dovadă de responsabilitate, învaţă să fim mai buni prin realizarea mai multor 

activităţi de diferite tipuri şi pe diferite domenii împreună cu educatoarele, părinţii, comunitatea locală. 

Activităţile de voluntariat ar trebui desfăşurate mai des, nu numai în prag de sărbătoare, pentru că ele 

constituie o experinţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale, 

contribuind la dezvoltarea sentimentului de solidaritate benefic pentru voluntar ca individ, pentru 

comunitate şi  societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane. Noi, 

ca şi cadre didactice, este recomandabil să formăm copiilor gustul pentru activităţi pe care să le facă bine 

din punct de vedere sufletesc şi de pe urma căruia să beneficieze şi alţii. Cu cât începe mai repede să facă 

activităţi de voluntariat cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl  formează ca 

om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. Vizitele la centre de copii, grădiniţe de copii care provin din 

medii defavorizate, concursuri, carnavaluri, evenimente organizate la cre se pot face donaţii, colectarea 

materialelor, ecologizare, plantarea şi îngrijirea plantelor pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica şi 

obişnui pe copii să se acomodeze în rolul de voluntar, prezentându-i toate beneficiile pe care le poate 

obţine de pe urma activităţilor e voluntariat şi este învăţat de mic că este impotant să-i ajuţi pe alţi, să te 

implici la activităţi de pe urma cărora să nu te aştepţi să obţii beneficii materiale, cu atît mai mult va 

tinde să introducă voluntariatul în viaţa lui. 

                 Oricum ar fi privit, voluntariatul  este o  activitate de interes public desfăşurată de persoane 

fizice având ca beneficiari : comunitatea locală, persoane defavorizate. 

                 Copiii pot deveni voluntari aducând o contribuţie cât de mică la imbunătăţirea calităţii vieţii 

fructificându-şi talentul în folosul unei persoane, unui grup şi al comunităţii. 

                Ca voluntar,  copilul poate să pregătească şi să distribuie pachete, să distribuie flayere făcând 

cunoscută activitatea în care sunt implicaţi,  să se implice în diferite proiecte, să se simtă util, să-şi asume 

responsabilitatea, să dăruiască o parte din ceea ce au primit de la alţii, să-i ajute pe cei mai puţin norocoşi, 

de a-şi forma deprinderi utile, de a lucra în echipă și pentru a înţelege problemele comunităţii în care 

trăieşte. 

               În această perioadă a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă şi mai egoistă. Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute 

valorile legate de comunitate, de binele făcut aproapelui, mediului. Voluntarii pot să-şi exercite drepturile 

şi responsabilităţile de membrii ai comunităţii şi se pot stabili puncte de legătură între diferite culturi. 
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             Drepturile voluntarilor sunt: 

- dreptul de a fi tratat ca un coleg cu drepturi egale. 

- dreptul de a-ţi fi luate în calcul preferinţele personale, temperamental, experinţa de viaţă 

- dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care presteză activitatea  

- dreptul la un loc unde să-şi desfăşoare activitatea  

- dreptul de a fi ascultat, de a juca un rol în planificarea activităţilor, de a se simţi liber să facă sugestii şi 

de a-ţi fi respectate opinile. 

              Avantajele celor care desfăşoară activităţi de voluntariat variază de la satisfacţia personală la 

dobânirea de experinţă, la familiarizarea cu diferite sisteme, la crearea de prietenii, dobândirea unor 

abilităţi (comunicare, spirit de echipă). 

             Scopul voluntariatului într-un proiect, este de a forma copiii în spiriutul implicării soluţionării 

unor probleme sociale, culturale şi educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc.  

              Prin identificarea unor probleme ale comunității și stabilirea unor strategii de rezolvare a 

acestora s-au derulat activități de voluntariat în care am atras parteneri, părinți ai copiilor din grădiniță, 

cât și agenți economici. 

           „LUMEA PRIETENIEI” 

              În cadrul parteneriatului cu Grădinița cu Program Normal Floroaia Mică, copiii de la Grădinița 

cu Program Prelungit „Prichindel” au colectat jucării, haine, rechizite, încălțăminte și împreună cu 

părinții au realizat pachețele-cadou. Împreună cu doamnele educatoare, copiii au vizitat Grădinița cu 

Program Normal Floroaia Mică și fiecare și-a făcut un prieten căruia i-a dăruit pachetul pregătit. 

           Această abordare bazată pe drepturile copiilor vine în sprijinul educatorilor punând bazele unor 

activități de continuitate a unor proiecte care se adresează unor probleme sociale, influențând pe viitor 

practicile sociale ale viitorilor adulți. 

            Atât copiii care au primit cadouri, cât și cei care au dăruit, au fost impresionați și emoționați, 

trăind un moment unic. 

             La rândul lor, copiii de la Grădinița cu Program Normal Floroaia Mică, împreună cu părinții și 

educatoarele au vizitat Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel”. Totodată aceștia i-au învățat din 

meșteșugurile pe care aceștia le practică: împletit de coșuri din nuiele, confecționat mături. 

             În urma acestei activități de voluntariat, copiii din ambele grădinițe au fost responsabilizați și 

implicați activ cu problemele comunității, învățând să se respecte unii pe alții indiferent de nevoile 

sociale și cultură, cultivându-le, astfel, sentimentul de a fi util. 

       ”PATRULA ECO” 

              Este un proiect de responsbilitate socială dedicat tuturor celor care doresc să se implice în 

programe de educație pentru mediu. Este un siastem de monitorizare a pașilor pozitivi în ceea ce privește 

protecția mediului, dar și de colectare a datelor privind problemele de mediu cu care se confruntă 

comunitățile locale.  
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             Un proiect în care copiii au dobândit valori și sentimente pozitive față de mediu, să utilizeze 

cunoștințele și abilitățile dobândite, în vederea unor acțiuni bine gândite care vor conduce la rezolvarea 

problemelor mediului. Prin antrenarea copilului prin diferite acțiuni de aducație ecologică, grădinița 

alături de familie contribuie la formarea unui comportament și a unei culturi ecologice. 

              Prin participarea la această acțiune, reușesc sa le insufle acestor micuți dragostea pentru natură 

și protejarea ei, iar peste ani vor putea admira rodul muncii lor din anii copilăriei. 

             În desfășurarea proiectului s-au realizat mai multe activități de ecologizare : 

-plantare de flori și arbuști ornamentali 

-colectare de deșeuri reciclabile (hîrtie) 

-acțiuni de ecologizare pe malul râului Buzău 

-confecționare costume de carnaval din materiale reciclabile 

             În cadrul acestui proiect, pe lângă educatoare, copii, părinți, au fost implicați centrul de 

salubrizare al Orașului Întorsura Buzăului, reprezentanți ai Primăriei și Consiliului Local, reprezentanți 

ai Ocolului Silvic ”Ardelean”. 

            La finalul proiectului cu toții ne-am bucurat de munca efectuată, am fost încântați de realizarea 

muncii noastre, micii arbuști au prins viață să crească alături de aceste vlăstare harnice, florile râdeau, 

râul Buzău clicotea de bucurie, hârtia reciclată aștepta nerăbdătoare să se transforme în ceva util. Copii 

au defilat prezentându-și cu multă bucurie  costumele confecționate din materiale reciclabile prin care 

au dat dovadă de multă creativitate și pricepere.  

            Toți participanții au fost răsplătiți pentru activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect.          

 

         Bibliografie 

1. Editura BREVIS-Oradea, 2008, Educație ecologică și de protecție a mediului 

2. Legea nr.195/2001-Legea voluntariatului, Monitorul Oficial nr.206 din 24 aprilie 2001, art.2. 

3. www.voluntariat .ro 

4. Voluntariada copiilor,  Centrul  Educațional ,,Mara’’ 

5. PRET, Împreună pentru copii: grădinița și comunitatea, Vol.2, București 2014 

6.Didactica Publishing House, Curriculum pentru învățământul preșcolar, București,2009 

7. REPROGRAPH, Pro Ecologia Mileniului III, Martie 2014 

 

BOICIUC ADINA 

Profesor învăţământ preşcolar  

Grădiniţa cu Program Prelungit Prichindel Întorsura Buzăului structură la 

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului 

 

 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

325 
 

Predarea integrată, o reală necesitate 

                                                                Prof. înv. primar Monica-Veturia Rodilă 

                                                                             Școala Gimnazială Dipșa, județul Bistrița-Năsăud 

              Educaţia reprezintă axul principal al formării personalităţii umane. Platon afirmă că : ,,nu este 

nimic mai dumnezeiesc decât educaţia, prin educaţie omul ajunge într-adevăr om”. În această perioadă 

asistăm la dezvoltarea unei noi abordări educaţionale, care determină organizarea şi trăirea unor experienţe 

de învăţare ţinând seama de cerinţele viitorului şi de necesitatea producerii unor schimbări dorite în 

comportamentul copilul de astăzi. 

             Problemele concrete de viaţă, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat şi nu pot fi 

soluţionate decât apelându-se la cunoştinţe, deprinderi, competenţe ce nu sunt încadrate în contextul strict 

al unui obiect de studiu. Pentru ca elevii zilelor noastre să facă faţă solicitărilor lumii contemporane, trebuie 

să le formăm capacitatea de a realiza transferuri rapide şi eficiente între discipline, de a colecta, sintetiza şi 

de a pune la lucru împreună cunoştinţele dobândite.  

               Copilul este autorul propriei lui învăţări, iar sursa învăţării lui o constituie diversitatea 

experienţelor cognitive, sociale, emoţionale, fizice pe care le trăieşte.  

                Abordarea integrată a curriculum-ului pune accentul pe formarea unor competenţe,atitudini şi 

valori transversale şi transferabile, utile pentru dezvoltarea personală şi socială a elevilor. 

                 Curriculum-ul integrat presupune o anumită modalitate de predare şi o anumită modalitate de 

organizare şi planificare a instruirii ce produce o inter-relaţionare a disciplinelor, astfel încât să răspundă 

nevoilor de dezvoltare a elevilor. 

                 Evoluţia practicii pedagogice contemporane cunoaşte o dinamică importantă. La noi în ţară, s-a 

propus un astfel de curriculum integrat pentru prima dată în anul 2008, la grădiniţă, iar în anul 2012 pentru 

clasele pregătitoare, întâi şi a doua. Integrarea curriculară îşi manifestă beneficiile la clasele pre-primare şi 

primare şi se datorează atât particularităţilor de învăţare a copiilor, cât şi modului de organizare a predării. 

                  Curriculum integrat şi predarea integrată presupun mai mult decât o schimbare de curriculum şi 

strategie de predare, presupun abordări şi perspective ce depăşesc graniţele specializate ale paradigmelor 

educaţionale şi ale modelelorteoretic – explicative şi practice. 

                    De aceea, în continuare voi enumera câteva dintre beneficiile abordării curriculum-ului de tip 

integrat. 

           *Hrăneşte şi refortifică abilităţile şi cunoştinţele învăţate într-o arie de studiu şi le utilizează în 

alta; 

        *Conferă elevilor experienţe academice din ce în ce mai bogate extinzând contextul şi 

aplicabilitatea deprinderilor şi informaţiilor lor; 

           *Eficientizează utilizarea timpului de învăţare pentru cunoştinţele, competenţele dintr-o arie 

spre a fi utilizate ca suport în alta. 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

326 
 

               Dimensiunea integrată a curriculum-ului presupune, atât relaţionarea disciplinelor şcolare cu 

scopul de a evita izolarea lor tradiţională, cât şi acţiunea de a asocia diferitele obiecte de studiu,din 

acelaşi domenii diverse într-una şi aceeaşi planificare a învăţării. 

 După cum afirmă J. Piaget ,, cunoştinţa provine din acţiune”, iar didactica modernă subliniază faptul 

că elevul nu mai este receptor de informaţie, ci subiect al cunoaşterii şi acţiunii.  

               Predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o strategie modernă de organizare şi 

desfăşurare a conţinuturilor, iar conceptul de activitate integrată se referă la o acţiune în care se 

îmbrăţişează metoda de predare-învăţare a cunoştinţelor, îmbinând diverse domenii şi constituirea 

deprinderilor şi abilităţilor elevilor.Diferitele paradigme de integrare a curriculum-ului cu ample 

deschideri în planul predării integrate aduc transformări demersurilor de elaborare a strategiilor 

didactice.  

                 Argumente ale predării integrate: 

 Angajarea responsabilă a elevilor în procesul învăţării; 

 Încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale prin valorificarea valenţelor formative ale 

sarcinilor de învăţare în grup prin colaborare; 

 Transformarea cadrului didactic în factor de sprijin, mediator, facilitator şi diminuarea funcţiei 

sale de ,, furnizor de informaţii”. 

Ioan Neacşu afirmă că ,,educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze învăţarea eficientă. 

Şi nu orice învăţare eficientă,ci una participativă, activă şi creativă”. Metode de predare ale profesorului 

pot fi convertite de către elevi în metode de învăţare deoarece metodele de predare induc şi învăţarea.În 

accepţiune modernă, metodele de învăţământ reprezintă modalităţi de acţiune, instrumente cu ajutorul 

cărora elevii sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează şi 

dezvoltă priceperi şi deprinderi intelectuale şi practice, aptitudini, atitudini.  

                   Cele mai productive strategii şi metode de predare integrată, recunoscute ca promotoare ale 

unei învăţări autentice-eficiente sunt : 

                   -învățarea prin cercetare; 

                  -învățarea prin problematizare; 

                 -învățarea prin dezbatere; 

                 -învățarea aventură de tipexpediționar; 

              -învățarea prin descoperire; 

              - învățarea prin rezolvare de probleme; 

               -metoda proiectului; 

               -învățarea bazată pe proiect. 

                  În încercarea de a sintetiza diferite orientări teoretice putem aprecia faptul că abordarea integrată 

a conţinuturilor iese din monotonia aceleaşi tehnici de predare a unor lecţii care le oferă elevilor 
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posibilitatea de a explora în profunzime domenii noi, de a acumula cunoştinţe în mod independent şi de a 

dezvolta competenţe precum creativitatea, spiritul de iniţiativă. 

                       Atât succesul şcolar cât şi succesul în viaţa personală şi socială este dat tocmai de capacitatea 

de a ieşi din tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru 

rezolvarea problemelor concrete din viaţa de zi cu zi. 

                       Activitatea integrată aduce mai multă coerenţă în procesul de predare-învăţare şi se 

dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi 

tehnologia didactică. 

                         Abordarea integrată  a conţinuturilor se încadrează în seria noilor orientări educaţionale, pe 

care numeroase cadre didactice au transformat-o de-a lungul timpului din premisă educaţională în demers 

educativ utilizat în mod frecvent în practica de zi cu zi. 

                        Consider că activităţile integrate sunt de o reală importanţă în eficienţa actului didactic, 

totuşi, sunt de părere că nu trebuie făcută o delimitare bruscă între activităţile tradiţionale şi cele integrate, 

în sensul că izolându-le şi organizând procesul instructiv-educativ doar în baza unui tip de activitate sau 

altul, nu vom obţine acelaşi rezultat ca şi în cazul în care în planificarea activităţii pedagogice încercăm 

împletirea fructuoasă a acestor tipuri de activităţi . 

                         Cadrului didactic îi revine rolul de a orienta spre folosirea celor mai eficiente căi şi metode, 

indiferent dacă ele îşi au originea într-o alternativă pedagogică modernă sau în pedagogia tradiţională. În 

acelaşi timp, cadrul didactic este cel care realizează integrarea, compatibilizarea conţinuturilor şi stabileşte 

relevanţa acestora în raport cu cerinţele curriculare şi aşteptările comunităţii. 
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Invăţarea diferenţiată 

                                                                           Prof.înv.primar Niculina-Cornelia Vlad 

                                                                            Școala Gimnazială Dipșa, Jud. Bistrița-Năsăud 

  O preocupare majoră a fiecărui dascăl – deschizător de drumuri – este cunoaşterea reală a 

individualităţii elevilor cu care lucrează, fapt care conduce la o individualizare a acţiunilor pedagogice, la 

o tratare diferenţiată a elevilor în funcţie de posibilităţile şi înclinaţiile lor. 

  Concepţia ştiinţifică privitoare la tratarea individuală a elevilor constă în cunoaşterea 

gradului de evoluţie a diferitelor procese psihice, a gradului de dezvoltare, a tipului de inteligenţă 

caracteristică fiecărui copil, pentru a putea folosi mijloace adecvate în scopul dezvoltării acesteia la nivelul 

standardelor şcolare. 

  Diferenţierea vizează tehnologia didactică, diferenţierea sarcinilor de muncă independentă 

în clasă sau acasă, stimularea iniţiativelor şi intereselor personale ale elevilor. 

  Diferenţierea conţinutului se realizează prin: trunchi comun, curriculum la decizia şcolii, 

cursuri, activităţi complementare celor din programul obligatoriu pentru toţi, cursuri diferite ca nivel pentru 

aceeaşi disciplină, activitate extracurriculară corelată cu cea şcolară. Exemple de diferenţieri de conţinut: 

 a) sistemul unităţilor capitalizate (credite): conţinutul e divizat în unităţi care corespund unui 

semestru / an / ciclu. Anumite unităţi sunt obligatorii, altele nu, din care elevul alege cele care îi convin. La 

sfârşitul perioadei de timp elevul susţine un examen care îi conferă un număr de credite. Unităţile prevăd: 

 - planul general = unităţi indispensabile formării de bază; 

 - planul special = unităţi specifice conţinutului; 

 - planul cultural = unităţi care îmbogăţesc universul cultural al elevului. 

 b) sistemul modular: conţinutul este divizat în subunităţi bine structurate, cu relaţii specifice între 

ele. Fiecare modul cuprinde obiective exprimate în cunoştinţe, activităţi, are variante ca ritm, nivel de 

dezvoltare, de recuperare, are probe de intrare (ce este nevoie să ştie), finale (ce trebuie să ştie) şi 

intermediare (ce ştie). 

 c) activităţi extracurriculare: ştim că educaţia se realizează în mod formal (activitate şcolară), 

informal (experienţa cotidiană), non-formal (perişcolar). Edgar Faure spunea : « In vremea noastră se 

recunoaşte imposibilitatea de a considera educaţia ca un proces limitat în timp şi spaţiu. » 

  Diferenţierea se realizează prin modul de organizare a activităţii şcolare, a activităţii 

didactice şi prin metodologia didactică aplicată. Distingem patru moduri de organizare a activităţii: 

 a) activitate colectivă, caracterizată prin transmiterea informaţiei de la învăţător către elevi; 

 b) activitate pe grupe, în general omogene, constituite după un anumit criteriu; 

 c) activitate pe echipe, grupe eterogene, constituite după preferinţa elevilor pentru o activitate; 

 d) activitate individuală, independentă. 

  Activitatea pe grupe: 
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 - în constituirea grupelor numărul de elevi să nu depăşească 6-7, gruparea elevilor să se realizeze 

după un criteriu (ex. natura activităţii) sau la libera alegere a elevilor şi se stabilesc relaţiile dintre membrii 

grupului (ex. coordonatorul poate fi un elev sau învăţătorul); 

 - tipuri de activităţi pentru grup: rezolvarea de probleme, lucrări practice, studiu de documente, 

proiecte, anchete; 

 - relaţia învăţător-elev se modifică astfel: învăţătorul sprijină elevul, îi stabileşte conţinuturile şi 

materialele necesare, învăţătorul pregăteşte activitatea, îndrumă în punctele cheie, dar NU conduce 

activitatea. 

  Jean Vial: « Activitatea în grup se caracterizează prin specificarea sarcinilor după 

motivaţiile şi capacităţile membrilor grupului, asigurarea unităţii conţinutului activităţii, coordonarea, 

convergenţa efortului, existenţa unui responsabil şi a unui colectiv. » 

  Exemple de situaţii în care se pot organiza activităţi pe grupe: la limba romană, la exerciţii 

de consolidare, la ştiinţele naturii, aplicaţii în consolidare şi recapitulare la orice disciplină. 

  J. Deschamp a constatat că există diferenţe între elevi de aceeaşi vârstă şi capacitate 

intelectuală, faţă de diferite sarcini de lucru. Astfel 13 minute este media diferenţelor de timp într-o sarcină 

de căutare a unor cuvinte într-un dicţionar, 2 minute 1/2  pentru exerciţii uşoare de adunare, pentru 

rezolvarea unor probleme de aritmetică, 11 minute. 

  E. Planchard spune că în general “linia de conduită a profesorului este aceea de a-i frâna 

pe aceia care se arată prea inteligenţi, de a-i stimula pe cei care nu sunt destul de dezvoltaţi, pentru realizarea 

unor norme unice.” Elevii diferă din punct de vedere al aptitudinilor, a ritmului de învăţare, a gradului de 

înţelegere a fenomenelor (unii aprofundează, alţii sunt superficiali), a capacităţii de învăţare, a rezultatelor 

obţinute. 

  Pentru diferenţierea prin metodologie este nevoie ca: 

 - elevii cu capacitate de învăţare scăzută să fie cuprinşi în activităţi frontale, dar trataţi individual; 

 - elevii cu dificultăţi accentuate ale capacităţii de învăţare să fie instruiţi în grupe, dar cu teme 

diferenţiate pentru activitatea independentă; 

 - elevii cu capacitate de învăţare mai redusă să fie incluşi în clase speciale; 

  Individualizarea prin muncă independentă se poate realiza prin: 

 - teme individuale / acasă; 

 - muncă personalizată, activităţi cu conţinut diferenţiat, realizată individual. 

  In mod obişnuit elevii lucrează individual mai ales pentru fixarea şi consolidarea 

cunoştinţelor, pentru aplicarea lor în practică, pentru formarea de priceperi şi deprinderi, pentru exersarea 

unor operaţii mintale, rezolvând exerciţii şi probleme, efectuând măsurători, desene, schiţe, compuneri. De 

multe ori activitatea individuală se organizează dându-li-se elevilor spre rezolvare teme comune, învăţătorul 

având grijă ca acestea să fie variate, de dificultate crescândă, substanţiale. 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

330 
 

  In ultimul timp un rol important îl ocupă activitatea individuală pe grupe de nivel. In acest 

caz temele sunt alese astfel încât unele să fie potrivite pentru elevii buni care n-au nevoie de explicaţii 

suplimentare, altele pentru elevii cu nivel mediu, iar altele să fie adecvate pentru elevii mai slabi, cu anumite 

goluri la obiectul respectiv, care au nevoie de mai multe îndrumări, ajutor şi control. 

  In organizarea individuală a procesului de învăţământ, se poate ca temele ce se dau elevilor 

să fie diferite de la un nivel la altul. Se spune că învăţământul este individualizat sau personalizat. Este greu 

însă ca învăţătorul să dea teme de muncă independentă adecvate posibilităţilor fiecărui elev în parte, de 

aceea se recurge la munca diferenţiată pe grupe de nivel. 

  In cadrul unei lecţii organizate frontal, învăţătorul îndrumă şi conduce activitatea tuturor 

elevilor din clasă. Acest mod de învăţare asigură însuşirea temeinică şi sistematică a cunoştinţelor predate. 

Cadrul didactic, cunoscând dificultăţile lecţiei pe care o predă, modulează ritmul predării, astfel încât elevii 

să înţeleagă şi să-şi însuşească noile cunoştinţe. 

  Tot în cadrul învăţământului frontal, elevii învaţă cum se folosesc instrumentele de muncă 

intelectuală: cum să se folosească de cărţi şi dicţionare, de atlase, diagrame, cum să observe, să analizeze 

şi să prezinte un obiect ori un fenomen, cum să realizeze o schiţă, o hartă, un experiment. 

  Invăţământul frontal mai are şi însemnate efecte educative asupra elevilor. Transmiterea 

cunoştinţelor de către învăţător este însoţită adesea de dezvoltarea sentimentelor, de formarea convingerilor 

şi atitudinilor acestora. Mesajul transmis de învăţător exprimă şi convingerile lui morale, le indică elevilor 

la care valori aderă şi pe care le respinge, ceea ce îi influenţează şi pe elevi. 
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Metode interactive de grup 

Autori: Crăiţeanu Oana Mădălina 

                                                                                                        Grigoraş Mirela 

 

Metodele interactive de grup reprezintă un început, o schimbare binevenită pentru a ține pasul cu 

evoluția societății și implicit a educației.Noi, educatoarele punem temelia educației. Așa a fost să fie: să 

fim pioneri într-o societate democratică, europeană, fără frontiere. 

Dacă generații și generații nu au fost învățate cum să învețe, iată că prin aplicarea acestor metode 

rezolvăm și problemele noastre: de relaționare, de comunicare, de responsabilizare, de învățare reciprocă 

etc. 

Activitățile cu preșcolarii trebuie să fie spontane și să contribuie la dezvoltarea independenței în 

acțiune și gândire. 

Se spune deseori că acei copii care au parte de dascăli creativi vor fi și ei creativi urmându-și 

modelul. 

Pentru a aplica aceste metode avem nevoie de timp, responsabilitate angajare în acțiune, 

descoperirea unor noi valori și capacitatea personală de ale aplica creator pentru eficientizarea procesului 

instructiv-educativ. 

Exemple practice de aplicare a metodelor interactive de grup în grădinița de copii: 

1. Metoda  ,,Pălăriilor gânditoare” 

Aplicație: ,Scufița Roșie”- Povestirea copiilor  

Pălăria albă ( povestitorul, cel care informează): redă pe scurt textul povestirii 

Pălăria albastră ( liderul,conduce activitatea, formulează concluzii, clarifică):  o caracterizează pe 

Scufița Roșie în comparație cu lupul: e veselă, bună la suflet , prietenoasă, gata să sară în ajutor, dar 

neascultătoare, în timp ce lupul este lacom, șiret , prefăcut și rău. Arată ce se întâmplă cu un copil când 

nu ascultă de părinți. 

Pălăria roșie ( spune ce simte): arată cum Scufița Roșie își iubea mama și bunica, de care  a ascultat 

întotdeauna; iubește florile, îi place să se joace în natură, își arată compasiunea față de bunica, bucuria față 

de vânător și supărarea față de lup. 
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Pălăria neagră ( este criticul, identifică greșelile): critică atitudinea Scufiței Roșii, care trebuia să 

asculte de sfaturile mamei, să ajungă repede la bunica și să nu voebească cu străinii. Consideră că nu trebuia 

să aibe încredere în lup și să nu-i de a informații despre intențiile ei. 

Pălăria verde(  gânditorul, oferă variante, generează idei noi): acordă variante Scufiței Roșii: dacă 

dorea să-i ducă flori bunicii trebuia să o roage pe mama să cumpere un buchet; dacă dorea să culeagă flori 

trebuia să o roage pe mama să meargă cu ea în pădure să o ajute să le culeagă, sau putea să îl roage pe lup 

să o ajute să termine mai repede de cules florile, etc. 

Pălăria galbenă ( creează finalul):  găsește alt final textului: Scufița Roșie putea să refuze să meargă 

la bunica, știind că trece prin pădure; ea nu ascultă de lup; animalele din pădure o sfătuiesc pe Scufița Roșie 

să nu asculte de lup etc. 

  2. Metoda R.A.I-,,Răspunde –Aruncă- Interoghează”- este o metodă de fixare și sistematizare a 

cunoștințelor dar și de verificare. 

Participanții activi se selectează ad-hoc, print-un joc de aruncare/ prindere a unei mingi ușoare: 

copilul care arucă mingea trebuie să adreseze o întrebare copilului care o prinde. Cel care prinde mingea 

răspunde la întrebare, apoi o aruncă altui coleg, adresându-i o altă întrebare. Copilul care prinde mingea 

dar nu știe răspunsul iese din joc, la fel ca și cel care este descoperit că nu știe răspunsul la propria întrebare. 

Aplicație: ,, Din tainele pădurii” 

Întrebări și răspunsuri-Exemplificări: 

- Cine trăiește în pădure?- Animalele sălbatice trăiesc în pădure. 

- Cine îngrijește pădurea? – Pădurarul îngrujește copacii și animalelel din pădure. 

- Ce animale trăiesc în pădurile noastre? -  Lupul, vulpea, veverița, ursul, ariciul , păsărelele. 

- Cine îngrijește animalele din pădure?- Pădurarul și oamenii care iubesc animalele. 

- Cum putem ocroti pădurea? – Să nu rupem pomii, să păstrăm curățenia, să nu lăsăm focul nesupravegheat. 

- Ce fructe găsim în pădure? – Mure , zmeură, afine. 

- Cine face aerul curat în pădure?- Pomii și plantele. 

3. Metoda ,, Schimbă perechea” 

Aplicație: Cunoașterea mediului-,,Fructe de toamnă” 
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Copiii se împart în două grupe prin jocul ,,Buchețele”. Se pun în piept unor copii fructe roșii, altora 

fructe galbene. La îndemnul faceți perechi după culoare , copiii se organizează în două cercuri concentrice 

, în interior fructe roșii, în exterior fructele galbene. Se formulează sarcina de lucru: ,,Observați, analizați, 

descoperiți și spuneți totul despre fructul pe care îl alegeți din coșuleț.” Copiii di cercul exterior iau un fruct 

din coș, la alegere. Perechile analizează fructul timp de 3-5 minute. La comanda ,,schimbă perechea” copiii 

din interior se deplasează și formează o nouă pereche. Copiii din exterior fac o sinteză a informațiilor 

anterioare și continuă analiza cu noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor fructuluyi prin cât mai 

mulți analizatori. Perechile se schimbă până ce s-au epuizat toate ideile copiilor și până ce fiecare copil a 

făcut pereche cu toți membrii grupei. 

Prin jocul ,, Buchetul fermecat” copiii formează un singur cerc. Fiecare pereche prezintă ,, 

adevărurile ” descoperite. Se înregistrează concluziile exprimate de copii într-un album al fructelor. 
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Relaţia familie-grădiniţă, într-o localitate multietnică, din mediul rural. 

Percepţia părinţilor romi  privind grădiniţa. Cercetare. 

 

Autor:  Prof. înv. preșcolar: Pârgaru 

Iuliana 

       Grădinița cu Program Normal ,,Araci” Covasna 

A creşte, a educa şi a instrui un copil este o operă care cere multă dragoste. De asemenea presupune 

multă raţiune bazată pe cunoştinţe precise. Copiii pe care noi îi creştem şi îi educăm nu sunt la fel unii cu 

alţii. Ei sunt unici. Ca şi o plantă, copilul creşte foarte diferit, în funcţie de hrană, de lumină şi de ambianţa 

favorabilă sau defavorabilă a mediului familial. Această ambianţă, poate să-l ajute sau să-l împiedice să se 

dezvolte normal şi răspunderea o poartă în egală măsură familia şi şcoala. Căminul/familia este locul în 

care trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală. Aici, avându-i pe părinți ca educatori, 

copilul trebuie să învețe lecțiile care îl vor călăuzi de-a lungul întregii vieți – lecțiile respectului, ascultării, 

stăpânirii de sine. Influențele educației din cămin au o putere hotărâtoare – spre bine sau spre rău. Grădiniţa 

este a doua familie, un loc unde se poate practica educaţia, spaţiul unde se asigură nu numai un volum 

important de cunoştinţe, dar se formează şi mentalităţi moderne, deschise. Colaborarea familiei cu grădinița 

asigură reușita unui copil în primii ani ai vieții. 

Scopul acestei cercetări este investigarea percepţiei părinţilor romi asupra frecventării grădiniţei de către 

copiii lor la vârsta preşcolară. 

Definirea întrebărilor cercetării: 

1. Care sunt factorii motivaţionali determinaţi în alegerea acestei instituţii(grădiniţa); 

2. Care este percepţia părinţilor în legătură cu rolul grădiniţei; 

3. Ce fel de raporturi există între familie şi grădinţă; 

Obiectivele cercetării: 

1. Identificarea  motivelor  pentru care părinţii  rromi  îşi  aduc   copiii  într-o instituţie  preşcolară; 

2. Identificarea şi analizarea relaţiilor care se stabilesc între familie şi grădiniţă; 

3. Identificarea percepţiei părinţilor asupra grădiniţei şi a activităţilor din grădiniţă; 

4. Identificarea percepţiei copiilor asupra grădiniţei şi a activităţilor din grădiniţă; 
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Ipotezele construite pentru această cercetare sunt următoarele : 

1. Presupunem că nivelul de şcolarizare al părinţilor romi este scăzut, majoritatea având numai studii 

gimnaziale sau chiar primare; 

2. Presupunem că părinţii romi îşi aduc copiii la grădiniţă, mai degrabă, dacă au avantaje materiale (bani, 

haine, tichete sociale, etc.). 

3.Presupunem că dacă părinţii participă la activităţile grădiniţei (activităţi didacice, sărbătorirea unor 

evenimente cu semnificaţie pentru grădiniţă) atunci relaţiile dintre familie şi grădiniţă vor fi pozitive. 

Metodele şi instrumentele cercetării 

 Alegerea metodelor cercetării se raportează la problema de cercetare şi întrebările ei. De aceea ca 

metodă de cercetare am ales ancheta pe bază de chestionar în rândul părinţilor şi interviul structurat aplicat 

copiilor. 

Lotul cercetării 

 În această cercetare am pornit din postura de observator direct al grijilor şi frământărilor părinţilor 

în legătură cu frecventarea grădiniţei de către copiii lor. Deseori am avut şi am discuţii cu caracter organizat 

sau spontan care privesc interesul părinţilor faţă de învăţământul preşcolar şi integrarea copiilor în 

activitatea şcolară. De aceea universul cercetării mele a fost constituit din 20 de părinţi romi și copiii 

acestora. Vârsta părinților care au participat la acest studiu este cuprinsă între 20-40 ani, copiii acestora 

având vârsta de 5 ani. 

Analiza și interpretarea rezultatelor 

Şcolarizarea variază în funcţie de apartenenţa etnică. Şcolarizarea redusă a copiilor romi în raport 

cu copiii de altă etnie pe parcursul mai multor generaţii poate fi observată şi în diferenţele de educaţie 

şcolară dintre populaţia de alte etnii şi populaţia romă. Astfel la întrebarea adresată părinţilor copiilor romi 

,,Ce studii aveţi?” 15 părinți care reprezintă un procent de 75 % au răspuns că au între I-IV clase. Între IV-

VIII clase au 5 persoane care reprezintă un procent de 25 %. Unul dintre posibilele motive pentru nivelul 

scăzut de aspiraţii educaţionale în rândul romilor poate fi pus în legătură cu veniturile mici ale acestora. 

Atunci când oamenii nu îşi permit un lucru tind să afirme că importanţa acelui lucru este redusă. Prezenţa 

foarte slabă pe piaţa muncii a romilor se datorează tocmai celor arătate mai sus. Lipsa totală de perspective 

şi dependenţa de ajutoarele sociale (50 % din cei chestionați) este atât de mare încât tinerii nu mai încearcă 

nici o altă soluţie. Căsătoria la vârste foarte fragede şi venirea pe lume a copiilor foarte repede reprezintă 

una din principalele surse ale sărăciei.Şi acest fapt îl putem asocia cu lipsa educaţiei.Un număr mare de 
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membrii într-o familie duce la o creştere a necesităţilor acelei familii. Planificarea familială în comunităţile 

de romi rămâne un subiect delicat pentru această categorie de populaţie. 

Diferenţele dintre familiile de romi se adâncesc atunci când analizăm aşezarea locuinţelor. Poziţia 

zonei de locuit chiar în interiorul aceleaşi localităţi constituie sursa unor diferenţe existând o asociere 

semnificativă între situaţia comunităţii din care face parte individul şi accesul la servicii. În situaţia de faţă 

40% dintre cei chestionaţi trăiesc în zona periferică a localităţii, 10% în zona centrală și 50% trăiesc în zona 

de mijloc a localității. Aşadar în comunitatea de romi care se află în afara zonei locuibile, accesul la educaţie 

pentru acești copiii este destul de dificilă mai ales iarna şi când plouă deoarece starea căii de acces către 

grădiniţă este destul de rea. La întrebarea: ,,Aveţi copii de vârstă preşcolară? Dacă DA frecventează 

grădiniţa? Dacă NU care este motivul?” Din totalul celor 20 de părinţi chestionaţi 100% au răspuns că au 

copii de vârstă preşcolară și că frecventează grădinița. Motivele pentru care copiii sunt înscrişi şi merg la 

grădiniţă sunt variate. Răspunsul pe care l-au dat 100% dintre subiecţi, este unul îmbucurător. Motivul 

pentru care îşi dau copiii la grădiniţă este, pentru că au considerat că este bine deoarece copilul învaţă 

diferite lucruri potrivite pentru vârsta lui, și că este bine să fie cu alţi copii de aceeași vârstă. Imbucurător 

de asemenea este faptul că 80% dintre părinții au spus că nu-și duc copiii la grădiniță pentru a primi haine, 

încălțăminte sau alte lucruri, doar 20% au considerat că își duc copiii la grădiniță și pentru a primi tichetele 

sociale în valoare de 50 ron. Orice părinte interesat îşi întreabă copilul, venit de la grădiniţă ori de la şcoală, 

ce a învăţat în ziua respectivă, cu cine s-a jucat, ce poveşti a mai auzit, ce le-a mai arătat doamna 

educatoare/învăţătoare. 100% dintre părinții chestionați îi întreabă întotdeauna pe copii lor despre 

activităţile susţinute în grădiniţă. În ceea ce priveşte întâlnirea şi discuţiile care au loc între părinţi şi 

educatoare, 100% dintre părinţi stau de vorbă cu cadrul didactic de câte ori duc sau iau copilul de la 

grădiniţă. De asemenea 80% dintre  părinţi de etnie romă sunt mulţumiţi de rezultatele copilului de la 

grădiniţă. Faptul că doar 20% nu au vrut să răspundă la această întrebare, dovedeşte faptul că, cadrele 

didactice îşi fac datoria şi au luat foarte în serios rolul pe care îl au în această localitate. Indiferent de etnie 

copiii sunt trataţi la fel, actul educaţional nefăcând diferenţe de etnie. Majoritatea părinţilor copiilor 

preşcolari de la grădiniţa din Araci au observat acest lucru.  

Educaţia preşcolară este esenţială în dezvoltarea preşcolarului deoarece această perioadă reprezintă 

baza formării ca adult. Între 3-6/7 ani copilul învaţă să asimileze informaţiile rapid, creierul său făcând 

conexiuni ce vor dura pe întreg parcursul vieţii. 2 părinţi rromi cred că grădiniţa contează în foarte mică 

măsură pentru reuşita şcolară şi pentru viaţă. 3 părinți cred că totuşi contează, dar în mică măsură. 15 părinți 

reprezentând un procent de 75% au convingerea că educaţia preşcolară contează foarte mult pentru reuşita 

şcolară de mai târziu a copiilor lor preşcolari şi mai apoi pentru viaţă. La întrebarea ,,Ce activităţi 

desfăşurate în grădiniţă credeţi că îi plac cel mai mult copilului dumneavoastră?” 20% dintre părinți au 

răspuns că pe placul copiilor lor  sunt activităţile din domeniul limbă şi comunicare (poveşti, lecturi, poezii, 

etc.). Un alt domeniu care ocupă un procent de 60% este activitatea artistico-plastică. Acest domeniu este 
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îndrăgit pentru că este singurul loc unde este el(copilul) şi numai el cu foaia de hârtie în faţă cu acuarelele 

şi cu creioanele colorate, fără să-l deranjeze fraţii mai mici sau mai mari. 10% ocupă domeniul psiho-

motric. Apoi urmează domeniul om şi societate, și ştiinţă, acestea însumând 10%. Unul dintre cele mai 

importante lucruri pentru bunul mers al actului educaţional şi al relaţiei părinte-grădiniţă este întâlnirea cu 

părinţii într-un cadru organizat unde părinţii se pot informa de anumite lucruri, unde pot împărtăşi 

experienţele lor sau pot fi consultaţi cu privire la luarea unor decizii şi nu doar anunţarea lor despre deciziile 

luate de unitatea de învăţământ. La întrebarea ,,În ce activităţi aţi dori să fiţi antrenaţi în grădiniţă?” 80 % 

doresc să participe la serbări, și doar 20% mai doresc și alte activități dacă sunt solicitați. 

  Identificarea percepţiei copiilor asupra grădiniţei şi a activităţilor din grădiniţă. 

,,Mergi la grădiniţă?” - 80% dintre copii au răspuns că da, merg la grădiniţă aproape în fiecare zi, 10% au 

răspuns că, câteodată nu merg la grădiniţă din cauză că nu se trezesc așa de dimineață, iar restul de 10% au 

spus că,,nu m-a adus mama”. 

,,Îţi place la grădiniţă? De ce îţi place?” - 20 de copii (100%) au răspuns că le place la grădiniţă. 

Răspunsurile au fost simple și frumoase. Aici am mulți prieteni, mă joc, pictez, modelez, ascult povești, 

etc. 

,,Pe cine vrei să vezi prima dată când ajungi dimineaţa la grădiniţă?” -  Majoritatea copiilor (80%) au 

răspuns că dimineaţa vor să o vadă pe doamna educatoare. Din aceste răspunsuri ale lor mi-am dat seama 

că aceşti copii au nevoie de dragoste, afecţiune, înţelegere. La grădiniţă primesc aceste lucruri. Educatoarea 

este cea care îi învaţă lucruri pe care acasă nu are cine să-I înveţe, educatoarea este cea care îi ceartă dar cu 

blândeţe, educatoarea este cea care îi ascultă atunci când au diferite probleme, tot ea este cea care îi mângâie 

când au nevoie de acest lucru. Spun aceste lucruri din proprie experienţă. Aceşti copii au nevoie de aceste 

lucruri pentru că fiind acasă mulţi fraţi probabil că nu primesc. Restul de (20%) au spus că vor să vadă la 

grădiniţă prima dată pe un prieten sau o prietenă. 

,,Ai prieteni la grădiniţă? Dacă da, ai prieteni şi de altă etnie?” - Şi la această întrebare răspunsul copiilor a 

fost unul pozitiv. Toţi copiii au prieteni la grădiniţă.  

,,Părinţii tăi ştiu ce înveţi tu la grădiniţă, le povesteşti acasă ce faci la grădiniţă?” - 18 copii de etnie romă 

au răspuns că povestesc în fiecare zi părinţilor ce fac la grădiniţă. Aceştia spun acasă părinţilor tot ce se 

întâmplă la grădiniţă. Ce poezie au învăţat, ce poveste le-a spus doamna educatoare, ce au colorat sau cine 

i-a lovit. 2 copii au spus că povestesc acasă numai câteodată sau dacă îi întreabă părinţii.  

,,Ce activităţi de la grădiniţă îţi plac cel mai mult?” - La această întrebare răspunsurile au fost foarte 

asemănătoare. De aceea nu pot face un procent. Toţi copii au înşirat toate activităţile din grădiniţă. Pe 
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primul loc s-a situat poveştile, urmate de cântecele, pictura, modelajul, număratul şi socotitul, scrisul, 

gimnastica de dimineaţă, calendarul naturii cu ziua, luna, anotimpul şi anul,  

,,După ce termini grădiniţa o să mergi la şcoală?” - Aproape toţi copiii (92%) au răspuns că vor să meargă 

la şcoală. Şi au început să enumere o serie de meserii pe care ar vrea să le practice dacă vor învăţa.  

Concluzii  

 În urma cercetării desfăşurate în această localitate s-au desprins mai multe concluzii. Deşi 

posibilităţile intelectuale ale copiilor pot fi aceleaşi indiferent de etnie, ceea ce face difernţa, este nivelul de 

trai şi gradul de educaţie al părinţilor. Ştim cu toţii că copilăria este cea mai frumoasă perioadă a vieţii. 

Pregătirea pentru viaţă a omului de mâine începe în familie. Cei care sunt chemaţi să pună bazele educaţiei 

sunt părinţii. În cazul grădiniţei unde a fost făcută această cercetare am putut observa cu plăcere că cea mai 

mare parte a părinţilor au înţeles rolul educaţiei pentru copiii lor. 

 

BIBLIOGRAFIE : 

Ellen G. White, Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 107. 
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DESCOPERIREA DIRIJATĂ ÎN STUDIUL REACŢIILOR CHIMICE  

ANORGANICE CU TRANSFER DE ELECTRONI 

STUDIU DE SPECIALITATE 

Prof. LEANA IULIA  

Liceul  Tehnologic ”Anghel Saligny” Bacău 

 

În realizarea unei activităţi didactice, profesorul acţionează prin intermediul unor metode de predare-

învăţare. În sens larg, metoda este calea urmată pentru atingerea unui anumit scop. Prin metodă didactică se înţelege 

un anumit mod de organizare a unei acţiuni determinate de predare-învăţare. Metoda didactică este cea care 

precizează cum şi în ce fel trebuie să acţioneze profesorul cu elevii, pentru a realiza obiectivele propuse la un 

anumit nivel de performanţă, cât mai înalt. 

 Se cunosc mai multe criterii de clasificare a metodelor didactice de predare-învăţare : 

➢  Tradiţionale  şi moderne; 

➢ Active (creative, participative) şi pasive (neparticipative); 

➢ Informative şi formative; 

➢ Euristice (explicaţia, conversaţia, descoperirea dirijată, problematizarea, modelarea, experimentul de 

laborator) şi algoritmice (algoritmizarea, rezolvări de exerciţii şi probleme, instruirea programată). 

Pentru organizarea eficientă a studiului unităţii de învăţare ˝ Reacţii chimice anorganice cu transfer de electroni˝ 

propun metoda descoperirii dirijate, o metodă activă , participativă, creativă  prin care se vor realiza o parte din 

obiectivele operaţionale propuse. 

Metoda descoperirii este o  metodă de explorare indirectă, utilizată frecvent în lecţiile de chimie. Prin 

intermediul acestei metode, elevii, îndrumaţi de profesor, descoperă (pe baza cunoştinţelor anterioare) cunoştinţe 

noi. 

 Cercetările au evidenţiat faptul că, învăţarea prin descoperire dirijată trebuie să fie utilizată cât mai mult 

în şcoală, deoarece s-a constatat că favorizează dezvoltarea unor atitudini şi interese pozitive faţă de activitatea de 

investigare ştiinţifică. 

Descoperirea trebuie dirijată corespunzător unui program, care se prezintă sub forma unei succesiuni de ˝paşi˝. 

Programul include şi unele puncte de sprijin, întrebări cu rol ajutător. 

Fiecare unitate de instruire (pas) este alcătuită din patru etape: 

- informaţia; 

- formularea sarcinii de activitate independentă (întrebare, problemă, experienţă de laborator, exerciţiu); 

- construirea răspunsului; 

- verificarea răspunsului şi, frecvent, se propune şi o aplicaţie pentru verificarea gradului de conştientizare a 

elevului, cu privire la răspunsul dat. 

 Ţinând seama de relaţia ce se stabileşte între profesor şi elevi, se pot distinge două forme ale descoperirii: 

• Descoperire independentă - desfăşurarea propriu-zisă a descoperirii se realizează prin activitate 

individuală a elevilor, profesorul supraveghind şi controlând acest proces. 

• Descoperire dirijată - profesorul conduce descoperirea prin sugestii, puncte de sprijin, informaţii 

suplimentare, întrebări ajutătoare, urmărind stabilirea soluţiei scontate. 
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 În funcţie de relaţia care se stabileşte între achiziţiile anterioare şi cele la care se va ajunge prin descoperire, 

se pot distinge trei forme de descoperire: 

• Descoperire inductivă-când în procesul de învăţare elevul trece de la analiza şi structurarea unor date 

şi fapte, la generalizări. Prin această formă elevii pot să ajungă independent la formularea unor 

definiţii, reguli, principii, la stabilirea notelor definitorii ale unor noţiuni. 

• Descoperirea deductivă-când în procesul de învăţare elevul pleacă de la cazuri generale (definiţii, 

reguli, principii, legi) însuşite anterior, pentru a ajunge, prin diferite activităţi, treptat, la adevăruri noi, 

la judecăţi particulare. 

• Descoperirea ipotetic – deductivă - când elevii formulează soluţii ipotetice privind cauzele sau relaţiile 

dintre fenomenele studiate şi apoi le verifică prin activităţi experimentale sau teoretice. 

În învăţarea conceptelor fundamentale ale chimiei se pot folosi toate formele de raţionament inductiv, 

deductiv, ipotetic-deductiv. 

  

În continuare voi prezenta, spre exemplificare, câteva modalităţi de organizare a învăţării capitolului, 

referitor la reacţiile chimice cu transfer de electroni, utilizând ca metodă de învăţare descoperirea dirijată. 

• Descoperire prin raţionament inductiv: 

- Informaţie: Cu cât un oxidant fixează mai uşor electronii, cu atât el este un oxidant mai puternic; cu cât un oxidant 

fixează mai greu electronii, cu atât el este un oxidant mai slab. 

- Sarcina de lucru: (se prezintă pe folii de retroproiector sau pe fişa de lucru) 

  

Se dau elementele (nemetalele) din tabelul de mai jos. Completaţi rubricile corespunzătoare numărului de 

electroni de valenţă şi stabiliţi sensul săgeţilor: 

         Grupa          IV        V        VI         VII 

      Elementul          Si        P         S          Cl 

  Nr. electronilor 

      de valenţă 

    

                                    ________________________________________________ 

                                                            creşte caracterul oxidant  

- Construirea răspunsului de către elevi şi verificarea lui (se scrie tabelul rezolvat); 

- Sarcina de lucru: aceleaşi întrebări pentru tabelul următor: 

 

         Perioada           2          3         4          5 

        Elementul           F         Cl        Br          I 

    Nr. electronilor 

       de valenţă 

    

                                    _________________________________________________ 

                                                              creşte caracterul oxidant 
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- Construirea răspunsului şi verificarea lui (se scrie tabelul rezolvat); 

La răspunsul corect s-a ajuns prin dialog activ profesor-elev, stabilindu-se cum îşi realizează configuraţiile 

stabile elementele menţionate, uşurinţa cu care formează ioni negativi.  

• Descoperirea prin raţionament deductiv: 

- Informaţie: Se dau următoarele reacţii chimice: 

                                    Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 

                                    Cu + 2HCl→ CuCl2 + H2 

- Sarcină de lucru: Efectuează experimental aceste două reacţii chimice. 

- Construirea răspunsului şi verificarea lui: Fierul reacţionează cu acidul clorhidric, degajându-se hidrogen, în timp 

ce cuprul nu reacţionează cu acidul clorhidric.  

- Sarcină de lucru: Scrie procesele de oxido-reducere şi indică schema elementelor galvanice corespunzătoare 

proceselor redox considerate, în cele două cazuri.  

- Construirea răspunsului şi verificarea lui: 

                              (-) Fe → Fe2+ + 2e- 

                              (+) 2H+ +2e- → H2 

                      (-) Fe/Fe2+(1M) // H+(1M)/H2(1atm),Pt 

                              (-) Cu → Cu2+ +2e- 

                              (+) 2H+ +2e-→ H2 

                      (-) Cu/Cu2+(1M) // H+(1M)/H2(1atm),Pt 

- Sarcină de lucru: Scoate din tabele valorile potenţialelor standard şi calculează f.e.m. ale celulelor galvanice 

considerate. 

                                     E = Eox + Ered 

                       E1 = EFe/Fe2+ + E2H+/H2 = 0,44 + 0 = +0,44V 

                       E2 = ECu/Cu2+ + E2H+/H2 = -0,35 + 0 = -0,35V   

- Concluzie: Dacă f.e.m. este pozitivă, reacţia indicată va decurge spontan. 

                   Dacă f.e.m. este negativă, reacţia nu este spontană în sensul indicat, ci în  

                    sens opus. 

• Descoperirea prin raţionament ipotetico-deductiv: 

- Informaţie: Potenţialele standard de oxido-reducere au fost determinate în condiţii standard - concentraţia 1M, 

temperatura 25°C. 

- Sarcina de lucru: Calculează f.e.m. a celulei galvanice corespunzătoare următoarei reacţii redox: 

                         MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2 

- Construirea răspunsului şi verificarea lui: 

              MnO2 + 4H+ + 2e- → Mn2+ + 2H2O           EMn4+/Mn2+ = +1,28V 

              2Cl- → Cl2 + 2e-                                         E2Cl-/Cl2 = -1,36V 

                         E = +1,28 – 1,36 = - 0,08V 

F.e.m. este negativă, reacţia nu are loc spontan. 
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- Sarcină de lucru: Totuşi această reacţie constituie o metodă de obţinere a clorului în laborator, deoarece se 

lucrează cu acid clorhidric concentrat şi la temperaturi de 90°C. 

- Construirea răspunsului şi verificarea lui: Spontanietatea reacţiilor chimice este determinată şi de concentraţiile 

reactanţilor şi temperatura de lucru. 
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Rolul proiectelor și parteneriatelor educaționale școlare în socializarea și valorizarea 

elevilor 

 Profesor invatamant primar:Ștefan Letiția 

Școala Gimnaziala Rădulești 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 

comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale 

este o necesitate a activităţii didactice 

Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente la 

noutate şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care învaţă sunt flexibile, adaptabile, 

inovatoare şi responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a ieşi 

din propriul sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care 

organizaţia ajunge să le considere imuabile. 

O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e 

răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o astfel 

de şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi 

să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să 

respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic 

rezultatele. 

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, 

mediul extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 

activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

În contextul societății contemporane caracterizate prin criza de timp și prin explozia informațională și 

tehnică, computerul și, implicit, internetul,  au devenit fenomene globale a căror înțelegere încă ne 

depășește. Apreciem, desigur, efectele pozitive, conectivitatea, rapiditatea găsirii răspunsurilor, dar mai 

greu ne dăm seama de potențialul lor nociv. Copiii și adolescenții pot deveni foarte ușor prizonierii unui 

dialog virtual, joc sau aplicație, devin dependenți de net, renunță la a mai socializa în mod direct, la jocuri 

sportive, se însingurează, iar dezvoltarea personalității lor va avea serios de suferit. În plus, se deschid 

porți de vulnerabilitate fără precedent, de care adulții nu au știut niciodată și nu le percep prea ușor pentru 

că nu au crescut cu așa ceva. Iată de ce, din ce în ce mai mult, se afirmă că școala și specialiștii săi au un 

rol esenţial în formarea și pregătirea tinerilor pentru viaţă. 

Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, 

memorizare, repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, 

socială, pe experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele 
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învățate și în viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie puși în 

situații în care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât mai atractiv. 

Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 

perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 

experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează împreună 

pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe expresii destinate 

parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de 

colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de 

parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele. 

Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe 

părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009) 

Constantin Cucoş clasifică diferitele tipuri de parteneriat educaţional: 

• în funcţie de domeniul de colaborare: 

– parteneriate în vederea finanţării derulării unor proiecte; 

– parteneriate de realizarea a unor proiecte comune de dezvoltare instituţională; 

– parteneriate de dezvoltare a unor proiecte comune didactice; 

– parteneriate ce vizează contracte de cercetare; 

– parteneriate ce au ca scop activităţile de formare profesională; 

– parteneriate în vederea organizării de manifestări ştiinţifice şi publicarea produselor; 

– parteneriate de iniţiere, derulare, evaluare a unor programe internaţionale. 

• în funcţie de scopul şi obiectivele urmărite: 

– parteneriate de reprezentare: federaţii, uniuni, consilii, alianţe, coaliţii; 

– parteneriate operaţionale cu proiecte concrete ca motiv al asocierii. 

• în funcţie de durata de desfăşurare: 

– parteneriate pe termen scurt; 

– parteneriate pe termen mediu; 

– parteneriate pe termen lung. 

• în funcţie de forma de finanţare: 

– parteneriate cu finanţare integrală; 

– parteneriate cu finanţare parţială; 

– parteneriate fără finanţare; 

– parteneriate cu autofinanţare. 

• în funcţie de tipul de unitate: 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

345 
 

– unitate de învăţământ; agent economic; instituţii şi organisme guvernamentale centrale/locale; instituţii 

nonguvernamentale. (Cucoș, 2009) 

Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: explorare – 

evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – consolidare – acţionare 

– implementare – evaluare. 

Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, 

coordonare, cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al 

comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, cel al parteneriatului.       Astfel, parteneriatul reprezintă 

o formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt formele 

intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea reprezintă punctul de 

plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părţi. 

Condițiile realizării unui parteneriat reuşit implică: 

identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii; 

găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 

organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 

identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la maxim; 

combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica diferitelor sarcini; 

utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 

Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu 

atât asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii şi 

modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt apreciate de către 

copii şi factorii educaţionali în măsura în care: 

urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 

formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ; 

au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi încredere. 

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la 

creşterea calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al 

educaţiei pe care o face şcoala. Acestea sunt: 

– împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală poate fi aplicat în cadrul unei 

acţiuni concrete; 

– acţiunile dezvoltă la elevi empatia, responsabilitatea faţă de semenii lor; 

– se creează legături la nivelul comunităţii; 

– se stimulează gândirea critică; 
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– se educă percepţia multiculturalităţii; 

– se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

Printre efectele majore pe care le produc proiectele educative, se pot menţiona: 

✓ creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării; 

✓ stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii; 

✓ creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor; 

✓ reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar; 

✓ creşterea ratei promovabilităţii şcolare; 

✓ asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală; 

✓ ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 

✓ formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii; 

✓ asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la 

potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se 

integra; 

✓ transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 

Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi 

comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat are 

nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă 

un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat 

educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, 

comunitate. 

Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care 

asigură o implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea 

relaţiilor dintre părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare a 

tuturor factorilor educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de 

comunicare, relaţionare, cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional 

şcoală-familie-comunitate. 

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, mediul 

extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 

activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

Școala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea 

deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de 

oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor. 
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Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 

succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și 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 considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 

relaţiilor publice. 

Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, 

experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, 

socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe personale. 

Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre participanți sunt stabile și 

viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la alte programe 

asemănătoare, interne  sau internaționale. 

Iată câtva impresii ale elevilor care au participat la astfel de activități: 

— „Anul acesta am avut oportunitatea să intrăm în jocul unei astfel de provocări. Ceva mult mai „mare” 

decât activitățile cu care eram obișnuiți. Un proiect internațional! Când profesoara noastră ne-a spus 

despre ce este vorba, am rămas surprinși deoarece nu ne-am imaginat vreodată că vom avea ocazia să 

intrăm într-un lucru recunoscut și peste hotare. Am confirmat că vrem să participăm fără ca măcar să 

stăm pe gânduri. 

De fapt, era un concurs internațional inițiat de o asociație din Franța în parteneriat cu mai multe 

instituții și departamente. Acesta presupunea crearea unui site pe internet și, în funcție de ideile pe care 

le avem, trebuia să încărcăm materiale pentru fiecare categorie necesară site-ului, tema pricipală fiind 

„Les femmes oubliées d’histoire”(„Femeile uitate de istorie”). 

Am descoperit multe lucruri noi și am defășurat multe activități interesante cu scopul de a strânge cât 

mai multe informații pentru proiect. Am încercat să facem totul cât mai bine posibil pentru a ne ridicăm 

la nivelul celorlalți participanți din concurs. 

Chiar dacă nu am obținut marele premiu, experiența acumulată este cu mult mai valoroasă decât orice 

alt premiu pe care l-am fi putut câștiga vreodată. 

Intenționăm să participăm și la ediția următoare, cu speranța că vom reveni cu forțe proaspete și vom 

face o treabă mult mai bună.” – G.P. 

— „Cred că a fost o experiență foarte bună deoarece ne-a scos de pe <cărarea noastră>, așa cum 

obișnuiește doamna profesoară să spună, adică să ne provoace la lucruri mai interesante decât ce facem 

noi în mod obișnuit. Provocările sunt întotdeauna bune pentru minte pentru că o deschid și spre alte căi 

de gândire.” – I.D. 

— „Pentru mine acest proiect a fost o experiență foarte interesantă prin care am socializat cu elevii unei 

școli din Franța. Prin activitățile din acest proiect mi-am dezvoltat capacitatea de a vorbi în limba 
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engleză, creativitatea și cunoștințele pe care le aveam despre țara în care locuiesc. Am vizitat locuri în 

care nu am mai fost și mi-am făcut prieteni noi. Mi-ar plăcea să repet această experiență.”- A.E. 

În concluzie, în societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor 

constructive, în crearea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului 

incluziv. 
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Comunicarea educațională – exemple de bune practici 

 

Astăzi, mai mult decât oricând, în noul context socio-politico-economic al României, aspectele 

privind comunicarea încep să depăşească mult graniţele domeniului psihologiei şi să îşi găsească un loc din 

ce în ce mai important ca disciplină în diversele domenii ale vieţii economice şi sociale. Abordarea 

comunicării o întâlnim deopotrivă în economie, în pedagogie, dar şi în abordarea medicală modernă.  

Mai mult decât atât, ar fi imposibil să ne imaginăm societatea în lipsa comunicării. Ba chiar putem 

relativ uşor să constatăm că în orice grup social – fie el şi în regnul animal – există forme complexe de 

comunicare. Organizarea socială ar fi imposibil de realizat în lipsa comunicării. Abordând comunicarea din 

perspectiva gândirii şi limbajului putem spune că ambele aspecte converg spre acelaşi rezultat: eficienţa 

comunicării: -Emitator –Cod –Receptor-transmisie-codare si decodare. 

Atunci când vorbim despre comunicarea educaţională, şi în special despre comunicarea 

educaţională formală, trebuie să ne raportăm la noţiunea de comunicare umană în general şi comunicarea 

pedagogică în special. Omul comunică în orice moment al activităţii de zi cu zi şi, cu atât mai mult, atunci 

când doreşte să înveţe ceva. 

Etimologic, cuvântul „comunicare” provine din latinescul „communius” (comun), care a dat naştere 

verbului „communico”, ceea ce înseamnă „a face în comun, a pune în comun, a împărtăşi, a participa la 

întreţinerea a ceea ce este comun, a fi în comun”. Ori, plecând tocmai de la sensul lingvistic al cuvântului 

„a comunica”, educaţia – ca relaţie de comunicare – presupune interacţiune între două sau mai multe 

persoane, interacţine care se bazează pe schimburi de mesaje. 

Într-o accepţiune mai largă, comunicarea constă în „transmiterea şi schimbul de informaţii între 

persoane, în circulaţia de impresii şi de comenzi, în împărtăşirea de stări afective, de decizii şi judecăţi de 

valoare, care au ca scop final obţinerea de efecte la nivel particular, interior al fiecărui individ... 

comunicarea înseamnă a spune celor din jur cine eşti, ce vrei, pentru ce doreşti un anume lucru şi care sunt 

mijloacele pe care le vei folosi pentru a-ţi atinge scopurile” (Anghel P., 2003, p11). 

Definirea conceptului „comunicare” nu este atât de simplă precum ar părea. Fiecare cercetător 

preocupat de acest domeniu se referă în definiţia proprie la un anumit aspect al comunicării. De exemplu, 

Mihai Dinu, în lucrarea sa „Comunicarea” (1997) rezervă un întreg capitol problematicii dificultăţii definirii 

conceptului de comunicare. Denis McQuail (1999) exemplifică felul în care se înţelege în mod curent 

comunicarea: „verbul a comunica se referă de obicei la acţiunea de a transmite un mesaj despre ceva, cuiva 

care este receptorul”, acţiune care implică însă şi alte elemente şi precondiţii ca „intenţia de a transmite 
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informaţii şi idei, motivaţia receptorului şi existenţa unor persoane, obiecte, evenimente şi idei care 

constituie subiectul mesajului” (p.14-15). 

Comunicarea educaţională apare, astfel, „ca o formă particulară, obligatorie în schimbarea unor 

conţinuturi determinate, specifice unui act de învăţare sistematică, asistată ... ea constituie baza procesului 

de predare-asimilare a cunoştinţelor în cadrul instituţionalizat al şcolii şi între parteneri cu status-roluri 

determinate: profesor-elev”. (Iacob, L., 1997, p.181). 

Comunicarea didactică este „un transfer complex, multifazial şi prin mai multe canale ale 

informaţiilor între două entităţi (indivizi sau grupuri) ce-şi asumă simultan sau succesiv roluri de emiţători 

şi receptori, semnificând conţinuturi dezirabile în contextul procesului instructiv-educativ” (Cucoş, C., 

2002).  

Comunicarea didactică este atât instrumentală (cu intenţia unui efect la interlocutor) cât şi 

consumatorie (fără intenţia unui asemenea efect) deoarece „actul transmisiei şcolare nu se face în mod 

mecanicist, ci pe fondul unui climat interuman care conţine şi reproduce toate datele relaţionării 

interpersonale” (Ezechil, L., 2002, p.10). 

Analizând toate aceste definiţii şi considerente referitoare la comunicarea umană şi la comunicarea 

didactică pot fi desprinse câteva aspecte importante: 

1. comunicarea umană este o relaţie intersubiectivă; 

2. elementele actului de comunicare (emiţător, receptor) participă la interacţiune cu întreaga 

personalitate; 

3. comunicării didactice îi este caracteristică inegalitatea partenerilor (ca vârstă, experienţă, nivel 

de pregătire şi cunoştinţe, ca putere etc.), fiind centrată ca sarcină pe elev, iar ca putere pe cadrul didactic; 

4. în timpul comunicării didactice se vehiculează atât mesaje şcolare (cunoştinţe) cât şi mesaje 

neşcolare (emoţii, stări, atitudini), fiind necesar însă întotdeauna Feed-back-ul. 

5. educatorul este cel care trebuie să demonstreze competenţă comunicativă şi să inducă elevilor 

săi abilitatea de a comunica. 

O  caracteristică a comunicării educaţionale am amintit-o deja anterior, aceasta fiind existenţa unui 

scop atunci când comunicăm. Scopurile comunicării sunt multiple, însă atunci când vorbim de comunicare 

educaţională principalul scop este acela de a ne face înţeleşi, de a provoca o schimbare de comportament 

sau de atitudine la interlocutorul nostru – elevul. Pentru ca procesul de predare – învăţare să fie eficient, 

trebuie în primul rând să ne asigurăm că mesajul transmis a fost înţeles. În acest sens, trebuie să avem în 

vedere caracteristicile receptorilor – elevi, pentru a putea selecţiona, organiza şi personaliza, în funcţie de 

aceşti receptori, conţinuturile mesajului transmis. Profesorul trebuie să acţioneze ca un „filtru” asupra 

conţinuturilor, adaptându-le unei logici pedagogice adecvate şi urmărind nu simpla enunţare a unui adevăr, 

ci facilitarea înţelegerii lui. 
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Comunicarea educaţională este o comunicare de tip interpersonal, având la bază un permanent 

schimb de mesaje între doi sau mai mulţi parteneri. Această reciprocitate este esenţială în comunicarea 

educaţională deoarece profesorul trebuie să se asigure că mesajul transmis a fost receptat şi înţeles de către 

elevi, punând foarte mult accentul pe schimbul de informaţii şi semnificaţii. Din acest punct de vedere, 

profesorul trebuie să pună un permanent accent pe dimensiunea relaţională a comunicării, încurajând 

schimbul de mesaje atât pe verticală (profesor-elev, elev-profesor) cât şi pe orizontală (elev-elev).  

A şti să comunici presupune abilităţi reale. Aceste abilităţi pot fi şi trebuie dezvoltate, perfecţionate 

şi completate treptat în mod permanent. Ele reprezintă miezul abilităţilor interpersonale şi cu cât suntem 

mai conştienţi de cum funcţionează aceste mecanisme cu atât mai eficientă va fi comunicarea noastră. 

Comunicarea este individuală – Nu suntem toţi la fel.  

Fiecare comunică în felul său personal şi vede lumea cu propriii ochi. Cea mai importantă calitate 

pe care o putem avea în comunicare, pentru a ne putea îmbunătăţi imediat şi semnificativ abilităţile de 

comunicare este capacitatea de a înţelege punctul de vedere al celuilalt şi modul acestuia de a vedea lumea. 

Astfel ne vom putea adapta propriul comportament în mod corespunzător. Schimbă-te pe tine însuţi pentru 

a-i putea schimba pe alţii. Alături de calitatea de mai sus trebuie să existe convingerea că singura persoană 

pe care putem spera să o schimbăm în procesul de comunicare este propria persoană. 
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        STIMULAREA ȘI EDUCAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR  

                                                 LA  ORELE DE MATEMATICĂ 

                                                       -STUDIU DE SPECIALITATE- 

                                                             PROF.ÎNV.PRIMAR SCĂRLĂTESCU NICOLETA 

                                                             ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE BADEA NEGRAȘI,ARGEȘ 

 

               Stimularea şi educarea creativităţii reprezintă proba practică a nivelului ştiinţelor educaţiei, 

întrucât comportamentul creator este cel mai complex . Din ce în ce mai mulţi cercetători consideră 

creativitatea o trăsătură esenţială şi definitorie pentru existenţa individuală şi pentru evoluţia societăţii.    

             Alegerea acestei teme este motivată tocmai prin cunoaşterea faptului că orice copil are mai    

multe posibilităţi decât lasă aparenţa să se vadă, că posedă un potenţial creativ care, dacă nu este stimulat, 

nu va da roade mai târziu când va trebui să facă faţă noutăţilor permanente. Am considerat că despre 

creativitate nu va fi niciodată “prea mult” de spus, de citit, de experimentat sau de aplicat.    

            Preocuparea pentru dezvoltarea creativităţii la elevi este din ce în ce mai importantă în ultimul 

timp deoarece necesităţile societăţii sunt de a avea indivizi creativi. Din dorinţa de a aprofunda această 

temă, de a cunoaşte mai bine modalităţile de dezvoltare a capacităţilor creatoare a şcolarului am aplicat la 

clasa test –iniţial şi final-intermediate de o aplicarea a unor metode şi tehnici ce vizează creativitatea 

matematică. Consider că prin conţinutul de studiu matematica contribuie la:  

-  asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul 

aritmetic) 

-  stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat; 

-  stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei;  

- formarea motivaţiei pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială. 

         Proba de evaluare utilizată în etapa iniţială a vizat următoarele obiective operaţionale: 

 O1 – să determine numere naturale după reguli date sau deduse; 

 O2 – să analizeze o situaţie problemă etalând un demers original, formulând şi comunicând răspunsul; 

O3 –să creeze probleme după o structură precizată sau în condiţii date; 

 O4 –să identifice figuri geometrice în desene date;  

O5 –să elaboreze desene utilizând figuri geometrice; 

Conţinutul probei (itemii): 

1. Identifică regula şi construieşte tu zidul ! 

 

 

 

 

 

 

  

221 231  

111  112 110 
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       2. Ce semne au dispărut dintre numerele de mai jos ? Pune-le ca să obţii egalitatea şi găseşte cât 

mai multe variante ! 

 40 … 20… 60  

200… 500 … 300  

92 … 61 … 31  

170 … 190 … 20 

  3. Completează numai cu numere pare sau impare diferite astfel încât pe fiecare latură a triunghiului să 

fie acelaşi rezultat al adunării :  

 

      

 

                    

 

4. Scrie în locul triunghiului şi al cercului numerele formate din sute! Găseşte toate variantele ! 

 

 1000 

 

5. Găseşte cât mai multe întrebări posibile pentru următoarea problemă :  

Elena are 12 ani iar fratele ei Sorin are 4 ani.Întrebări..... 

 

6. Câte pătrate sunt ?  Colorează trei dintre ele folosind culori diferite! 

 

 

 

 

7. Completează următoarele figuri geometrice astfel încât să elaborezi desene : 

 

 

 

Descriptori de performanţă la disciplina matematică  

            Calificativul FB 

 • Precizează cinci numere după o regulă identificată; 

 • Stabileşte şase egalităţi cu numerele date; 

 • Identifică trei variante pentru obţinerea aceleiaşi sume; 

 • Găseşte 7-8 variante pentru obţinerea sumei 1000 din numere formate din sute;  
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• Formulează cel puţin patru întrebări posibile problemei date; 

 • Precizează numărul pătratelor din figura dată colorând trei din ele.  

• Elaborează trei desene cu anumite figuri geometrice date, manifestând creativitate;  

            Calificativul B 

 • Precizează 3-4 numere după o regulă identificată; 

 • Stabileşte patru egalităţi cu numerele date; 

 • Identifică două variante pentru obţinerea aceleiaşi sume; 

 • Găseşte 5-6 variante pentru obţinerea sumei 1000 din numere formate din sute; 

 • Formulează două-trei întrebări posibile problemei date; 

 • Precizează numărul pătratelor din figura dată colorând trei din ele.  

• Elaborează două desene cu anumite figuri geometrice date, manifestând creativitate; 

       Calificativul S  

• Precizează 1-2 numere după o regulă identificată;  

• Stabileşte două egalităţi cu numerele date; 

 • Identifică o variantă precizând suma termenilor daţi;  

• Găseşte 3-4 variante pentru obţinerea sumei 1000 din numere formate din sute;  

• Formulează o singură întrebare posibilă problemei date; 

 • Precizează incorect numărul pătratelor din figura dată, dar colorează trei din ele. 

 • Elaborează un singur desen cu anumite figuri geometrice date, manifestând creativitate;  
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SECTIUNEA  REFERATE 

 

      EDUCATIA  IN  CONTEMPORANEITATE 

- EDUCATIA INTERCULTURALA - 

 

                                                                      Prof. Mititean Oana 

                                                                      Liceul Teoretic SAMUIL MICU- Sărmașu, 

MURES 

 

     Educația, definită în termini de proces, semnifică o transformare intenționată, pozitivă și 

nedetrminată (pe tot parcursul vieții), în perspectiva unor finalități explicit formulate, elaborate la 

nivelul macrostructurii societății. Însă, educația este, în egală măsură, și un proces individual, de 

transformare a umanului pe baza asimilării culturii și a fixării valorilor.  

   Educația interculturală nu este doar o nouă accepțiune didactică, ci o nouă abordare a 

disciplinelor clasice, în componența cărora se vor (re)valoriza culturile originare ale indivizilor 

școlarizați, sensibilizând spre diversitate culturală și evitând stereotipiile. Educația interculturală 

nu se confundă cu orele de limba și cultura de origine pentru elevii imigranți (spre exemplu) ; ea 

se adresează tuturor elevilor și ar trebui înscrisă într-un demers care să acopere toate ciclurile de 

învățământ.  

Armonia interculturală, parte integrantă a Educației interculturale, aduce spre public acele politici 

și strategii școlare, care să permită egalizarea șanselor în educație și valorificarea diferențelor 

culturale, pentru a le transforma în resurse pedagogice eficiente. 

    Din perspectivă interculturală sunt posibile: 

- Recunoașterea diversității reprezentărilor, referințelor și valorilor; 

- Dialogul, schimbul și interacțiunile dintre aceste diverse reprezentări și referințe ; 

- Dialogul și schimbul între persoanele și grupurile ale căror referințe sunt diverse, 

multiple și, adesea, divergente ; 

- Dinamica . 

    O dată cu dezvoltarea comunicării, culturile și identitățile se transformă și participă fiecare la 

evoluția altor culturi.  

    În viziunea lui Denoux, conceptul intercultural are o conotație dinamică, de interacțiune, de 

reciprocitate :  

‘’Pentru indivizii și grupurile din două sau mai multe ansambluri culturale, reclamându-se de la 

culturi diferite sau având legături cu acestea, numim interculturale, procesele prin care, în 
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intaracțiunile pe care ei le dezvoltă, este angajată, implicit sau explicit, diferența culturală pe care 

ei tind să o metabolizeze.’’ 

 

     Educația interculturală a devenit o temă de actualitate în societatea românească a ultimilor ani, 

fiind diseminată prin intermediul programelor care promovează Armonia interculturală, programe 

care sunt gestionate în mediul educational, cum este și firesc. Educația interculturală promovează 

acceptarea și respectarea diferențelor (de orice natură), și recunoașterea identității multiple.  

    Desfășurarea adecvată și consistentă a educației pentru mileniul III, într-un mediu globalizant 

ca cel desfășurat de contemporaneitate, impune reconsiderarea educației din perspectiva 

interculturalității. Educația interculturală trebuie înțeleasă ca o propunere pedagogică vizionară, 

capabilă să contureze ferm modalități apte să ne învețe conviețuirea, inclusiv în diversitate. 

Educația interculturală abordează și militează pentru educarea diferitelor grupări entice, religioase, 

culturale și tradiționale pentru a conlucra în spiritual respectului reciproc și al Armoniei reciproce.  

    Din punct de vedere al educației este important să reținem că fondul culturii de origine nu 

coincide cu ansamblul cunoștințelor, abilităților și obiceiurilor propuse de programele școlare. În 

aceste cazuri, educația trebuie organizată cu ajutorul unor activități de învățare agreate de către 

elevi, care să le asigure acestora: 

- Dezvoltarea motivațiilor cognitive, 

 

- Crearea unei imagini coerente despre lume, 

 

- Achiziționarea unor valori morale, 

 

- Crearea bazelor pentru cultura personală. 

Astfe, dezvoltarea elevilor se va realiza ca un proces de empatie față de lumea culturii (chiar și 

față de cultura altor elevi, diferiți prin aspecte obiectiv-sociale) și a valorilor, în sensul căutării 

unui loc propriu în diversele medii oferite de experiența personală, și în sensul dobândirii 

capacității de autodeterminare a comportamentului. Doar descoperindu-se pe sine în grupul social, 

fiecare individ va putea să-și păstreze cultura proprie, transmisa tradițional în mediul familial, dar 

și să adere, cu optimism, la valorile culturale ale omenirii. Motivația pozitivă are rol de catalizator 

în procesul participării active a copilului/tânărului, la învățarea limbii în care își va exprima 

emoțiile și trăirile intime, dar și a unei/unor noi limbi. Copiii aparținând unor grupări etnice diferite  

trebuie obișnuiți de mici cu acceptarea  valorilor europene (și mondiale) care au în vedere 

naționalitatea și etnicitatea.  

    Armonia interculturală devine, astfel, un proces creativ, inovativ, în cadrul căruia individul 

acumulează, dezvoltă și exprimă importante abilități : imaginație, creativitate, inițiativă, altruism, 

control comportamental. Diversitatea mediilor socio-culturale, familiale, etnice, impun 

armonizarea activităților pentru membri participanți la viața unui areal. Pornind de la această 

certitudine, se constată că putem vorbi despre dezvoltarea și creșterea calității procesului educativ-
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instructiv în clase/școli eterogene și/sau pluriculturale ; se impune, așadar, cultivarea și extinderea  

acestor laboratoare ale armoniei interculturale.    

    Armonia interculturală trebuie promovată în mediul școlar prin acțiuni concrete la nivelul 

unității sau al comunității, acțiuni dinamice, interactive, care să vizeze: 

- Jocuri didactice cu obiective clar determinate, susținute în sălile de curs, 

- Lupta împotriva prejudecăților etnice, 

- Participări la evenimente culturale (piese de teatru), sportive (prin constituirea echipelor 

se vor depăși diferențele) sau extrașcolare (drumeții, excursii). 

   Putem concluziona că, in mare măsură, EDUCATIA  INTERCULTURALA trebuie să devină o 

constantă a pregătirii cadrelor didactice, dar și a modelării personalității elevilor în viața cotidiană.  
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  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

358 
 

ROLUL PROIECTELOR EDUCATIVE  

EXTRACURRICULARE ÎN  

FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

                                                  

                                                                              Prof. Vişan Ecaterina 

                                                                                 Prof. Nastase Eugenia  

Grădiniţa “PRICHINDEL”, Bucureşti, sector 6 

 

        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. 

Există o multitudine de modalităţi de realizare a acestor activităţi. O modalitate care implică mai 

multă dăruire, talent şi muncă este proiectul. 

Proiectul educativ constă într-un set de activităţi planificate, controlate care urmăresc realizarea 

unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit şi într-o perioadă de timp bine definită. 

          Proiectul, după J. Dewey este o „ metodă care în mod fundamental, formativ conduce la educarea 

caracterului”. 

După W. H. Hilpatrick este o modalitate prin care se acumulează experienţă şi cunoaştere, 

rezolvând probleme practice în situaţii sociale”. 

Din multitudinea de definiţii ale proiectului educativ rezultă faptul că un proiect educativ este un 

instrument al schimbării, al dezvoltării şi inovării organizaţiei şcolare. 

        În acest scop proiectele educative extracurriculare vin în sprijinul elevilor, coordonate de formatorul 

de personalitate, omul din spatele acestor „creaţii” deosebite, cadrul didactic.   

     Proiectele educative extracurriculare (şi chiar extraşcolare) au de asemenea o importanţă tot mai mare, 

fiindcă şcoala trebuie să-i pregătească pe elevi pentru viaţă, nu numai pentru examene.  

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze punţi de 

legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor / tinerilor şi 

perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, colaborarea dintre elevii diferitelor şcoli 

nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, conştientă, direcţionată spre problemele 

educative ale tinerei generaţii.  

          Aspiraţia pentru perfecţionare a numeroaselor cadre didactice, iniţiativa şi disponibilitatea cadrelor 

didactice de a participa la proiecte eduvative, motivează alegerea temei pentru simpozion. 

         Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, 

pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate 

a activităţii didactice. 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

359 
 

         Extinderea preocupărilor pentru educaţie şi mai ales elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor 

proiecte educative extracurriculare ne atrag atenţia nu atât asupra importanţei acestora, cât mai ales asupra 

implicaţiilor pe care le are asupra construirii şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii 

de azi. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care 

îndeplinesc niste condiţii : 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de 

 învăţământ ; 

- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor ; 

- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă ; 

- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar  

urmăresc un scop educativ ; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup , creează un  

sentiment de siguranţă şi încredere. 

        Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalităţii 

acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător , cu diverşi factori din societatea din care face 

parte. 

         Ştim cu toţii că elevii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru faptul că aducem 

întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană. 

           Noţiunile în ciclul primar constituie baza de pornire pentru gimnaziu. Cel mai adesea descoperim 

însă că elevii sunt mai interesaţi şi participă cu mai mult suflet la activităţile extraşcolare. Acest lucru nu 

înseamnă că noi ca şi formatori  nu putem să-i  facem pe elevi să conştientizeze cât de necesare sunt 

cunoştinţele însuşite în clasă în desfăşurarea cu succes a altor activităţi. 

    Ştim  că deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât  în comunitatea de 

opţiune  dintre mediile responsabile-familie, şcoală şi comunitate;de aceea este nevoie de un nou concept 

care să întărească această relaţie, acest concept fiind proiectul  educaţional. 

  Proiectul educaţional este unul din cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, un concept  şi o 

atitudine în câmpul educaţiei şi tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular 

flexibilă şi deschisă a problemelor educative-nevoia cunoaşterii,respectării şi valorizării diversităţii. 

  ,,Proiectul educaţional este forma de comunicare , cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 

nivelul procesului educaţional.El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între 

factorii educaţionali. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de proiecte este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoala 

şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii 

parteneri in educaţie, se creează in jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei pe 

care o face şcoala. Acestea sunt: 
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- împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală pote fi aplicat în cadrul unei 

acţiuni concrete; 

- acţiunile dezvoltă la elevi  responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor; 

- se creează legături la nivelul comunităţii; 

- se stimulează gândirea critică; 

- se educă percepţia multiculturalităţii, 

-se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

   Astfel de activităţi presupun utilizarea unor metode activ- participative de implicare a copiilor, multe 

acţiuni se desfasoara în afara scolii –în comunitate – acţiuni cu impact comunitar (acţiuni ecologice, 

sanitare, campanii pentru dezvoltare comunitară etc.). 

 Personal am derulat şi derulez şi în prezent proiecte şi parteneriate educaţionale în care sunt 

implicaţi şi alţi factori educativi, creând astfel un mediu bazat pe valori morale pozitive în care fiecare copil 

să poată deveni un model pentru societate. 

An de an activităţile proiectului sunt tot mai diverse, tot mai atractive şi implică tot mai mulţi elevi 

şi cadre didactice, în acelaşi timp şi foarte mulţi parteneri care sunt de un real sprijin în realizarea 

obiectivelor propuse. 

           Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub atenta şi 

priceputa îndrumare a dascălilor aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea elevilor, în 

modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a comunităţii. 

           Activităţile realizate prin proiecte dau posibilitatea elevului să se manifeste, să se bucure, să 

acumuleze cunoştinţe, să fie creativi, să-şi pună în valoare talentul şi să-l facă cunoscut celor din jur. 

           Tematica diversificată a proiectelor este un mijloc de a antrena cât mai mulţi copii într-o activitate 

plăcută prin diferite forme de organizare care vizează obiectivele unei dimensiuni ale educaţiei. 

 Actul educaţional are o eficienţă sporită dacă este implicată şi familia, cu condiţia de a se stabili un cod 

unitar de cerinţe. În urma colaborărilor constante cu parinţii, aceştia au posibilitatea de a-şi cunoaşte mai 

bine copiii şi modul acestora de manifestare în cadrul grupului, îşi însuşesc procedee educative adecvate pe 

care le pot aplica în educaţia copilului.Ca  efecte majore pe care le  propun ca strategia şi proiectele 

educative  să le producă, se pot menţiona:  

o creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării;  

o introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii 

didactice la fiecare obiect de studiu;  

o proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor 

acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu;  

o stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi 

programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei 

unităţi de învăţământ;  

o stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii;  

o reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului  şi absenteismului 

şcolar;  
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o creşterea ratei promovabilităţii şcolare;  

o asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;  

o ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;  

o formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;  

o asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu 

privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei 

generaţii ce urmează a se integra;  

o transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.  

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi 

completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-formală şi 

informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi să 

se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin 

comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând realităţile vieţii 

lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de 

exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator devine 

astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă. 
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ASPECTE ALE SOCIALIZĂRII LA VÂRSTELE MICI 

 

                                                                                                                          Prof.Mirela BLENCHE 

                                                                               Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.28,Baia Mare 

 

Grădiniţa reprezintă un prim mediu organizaţional cu care se confruntă copilul şi care exercită o 

influenţă profundă, cu rol facilitator pentru experienţele sociale ulterioare. Studiile de specialitate subliniază 

faptul că prin integrarea copilului într-un grup social, el dobândeşte abilităţi în a se raporta la ceilalţi membri 

ai grupului, cu care învaţă să stabilească relaţii eficiente şi este ajutat să rupă relaţiile de dependenţă faţă de 

părinţi, prin afirmarea capacităţilor de autoservire: a mânca, a se îmbrăca, a se încălţa, a se pieptăna, ceea 

ce îi conferă o altă libertate de acţiune. În cadrul programului instructiv-educativ din grădiniţă, copilul este 

cooptat într-un proces de construire sau elaborare a unui comportament care să-i permită afirmarea eului 

prin descoperirea competenţelor sale ori prin constatarea dificultăţilor pe care le are de învins. Noua 

orientare a educaţiei are ca ideal conturarea personalităţii omului de mâine, care să fie mai responsabil, 

căruia să-i pese de tot ceea ce se petrece în jurul său, de aceea, educatorii trebuie să-i înveţe pe copii să-şi 

dezvolte competenţe sociale, emoţionale, atitudini şi valori. 

Evoluţia sociabilităţii obiective, concretizată prin interesul copilului pentru alţii, cu care să poată 

acţiona împreună, se datorează principalei forme de activitate ce caracterizează preşcolaritatea: jocul. 

Aceasta este forma specifică a copilăriei de cunoaştere şi reproducere a realităţii imediate sau îndepărtate, 

a relaţiilor sociale. Fie că se joacă liber, fie organizat, copilul învaţă să respecte unele norme de conduită 

impuse de colectivul în care acţionează. 

Mânuit cu tact pedagogic de către educatori, jocul este cel mai eficient mijloc de modelare practică 

a socio-afectivităţii preşcolarului. Educarea sociabilităţii se face prin încredinţarea unor sarcini şi 

responsabilităţi sociale, prin antrenarea copiilor în jocuri şi activităţi colective care au ca obiective generale 

facilitarea schimburilor şi comunicării cu alţii, „jocul împărtăşit fiind prima etapă a socializării” 

Jocul are funcţie de socializare a copilului, ceea ce se explică prin tendinţa mereu accentuată a 

copiilor de a se acomoda la ceilalţi, dar şi de a asimila relaţiile cu cei din jur la eul său. Această funcţie este 

prezentă mai ales în jocul cu reguli, care înseamnă acceptarea normelor exterioare lui, dar care, odată 

asimilate, devin un bun câştigat de copil. 

Jocul didactic, formă a jocului cu reguli, facilitează procesul de asimilare, fixare şi consolidare a 

cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ influenţează dezvoltarea personalităţii copiilor, de 

cultivare a proceselor cognitive superioare (gândirea, imaginaţia). 

În timpul dezvoltării psihologice a copilului, prin utilizarea unor variate forme de joc, se realizează 

o latură importantă a educaţiei, socializarea treptată a copilului. Prin participarea la joc, prin respectarea 

regulilor jocului, prin recunoaşterea învingătorului, prin spiritul de echipă se dezvoltă importante calităţi 

umane necesare dezvoltării armonioase din punct de vedere socio-emoţional. 
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De asemenea, are un rol valoros în închegarea colectivului şi în formarea disciplinei conştiente. În 

joc, copilul este obligat să respecte iniţiativa colegilor, să le aprecieze munca şi să le recunoască meritele, 

să respecte regulile jocului şi să reacţioneze în conformitate cu ele, să-şi autoregleze propria activitate. 

Jocul didactic este o activitate a cărei acţiune este construită în scopuri didactice: se ţine cont de 

linia generală a evoluţiei copiilor şi se complică astfel regulile, complexitatea problemelor şi, în general, 

cerinţele către copii. Accentul în aceste activităţi cade pe utilizarea cunoştinţelor în contexte variate, pe 

rezolvarea şi construirea de probleme şi pe deprinderea ordinii în gândire, care poate influenţa copilul în 

plan atitudinal şi social. 

Jocul bine organizat şi pregătit constituie un mijloc de cunoaştere şi familiarizare a copiilor cu viaţa 

înconjurătoare, pentru că în desfăşurarea lui cuprinde sarcini didactice care contribuie la exersarea 

deprinderilor, la consolidarea cunoştinţelor şi la valorificarea lor creatoare. Acceptarea şi respectarea 

regulilor jocului îl determină pe preşcolar să participe la efortul comun al grupului din care face parte. 

Subordonarea intereselor personale celor ale colectivului, lupta pentru învingerea dificultăţilor, respectarea 

integrală a regulilor jocului şi a succesului final vor pregăti treptat omul de mâine. 

La începutul preşcolarităţii este evidentă incapacitatea copilului de a participa corelat şi 

concomitent cu toţi ceilalţi la toate etapele jocului, datorită faptului că realitatea lui subiectivă este mult 

dilatată, predominând încă egocentrismul; astfel, jocul practicat este sărac, copilul nu prezintă dorinţa de 

joc în grup pentru că înţelege greu jocurile care comportă un schimb reciproc, iar conflictul apare din dorinţa 

celor mici de a se juca cu acelaşi obiect, în acelaşi timp, prezenţa altui copil fiind percepută ca o ameninţare. 

În preşcolaritatea mijlocie copilul cunoaşte şi aplică regulile, dar nu se poate vorbi încă de o 

integrare socială în joc pentru că socializarea regulilor jocului este în curs de desfăşurare: deşi jocurile au 

început să capete un caracter colectiv şi se trece de la rivalitate, de la însingurare la competiţie, ca formă 

naturală a relaţiilor, totuşi există o tendinţă de cvasi-colaborare în jocul didactic, motivaţia conflictului fiind 

reprezentată de dorinţa de a juca un rol preferat şi de dorinţa de a-l întrece pe celălalt. 

În preşcolaritatea mare se poate vorbi despre respectarea regulilor ca fiind un indicator de 

maturizare intelectuală şi afectivă a copiilor: preşcolarul mare se caracterizează prin conduite mai adaptate, 

se asigură că şi ceilalţi respectă normele de grup şi regulile jocului, apare acordul şi proiectul de joc, iar 

conflictul se iscă, de regulă, numai în urma încălcării regulilor jocului. Chiar dacă la început legăturile 

psihologice dintre copii sunt sporadice, fiind generate de prezenţa anumitor jucării sau a unei activităţi 

asemănătoare pe care o desfăşoară alături, dar nu împreună, rivalitatea care apare între ei, motivaţia 

conflictului – egocentrismul, demonstrează trăirea prezenţei celuilalt, deşi este o trăire confuză, dominată 

de identificarea proprie acestei vârste. După vârsta de 4 ani competiţia capătă valoare motivaţională: în 

cadrul activităţilor ludice şi în special datorită jocului didactic, prezenţa celuilalt se transformă într-un 

stimulent activ. Copilul simte nevoia acestei prezenţe, acceptă anumite reguli, dar îşi descarcă agresivitatea 

latentă prin competiţie (apare dorinţa de a nu fi întrecut). 
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Începând cu vârsta de 5 ani, când activităţile sunt organizate pe bază de reguli, convenţii, norme ce 

trebuie respectate, celălalt este perceput ca partener egal de activitate, cu individualitate proprie, dorinţele 

acestuia fiind luate în considerare: apare jocul colectiv, în care fiecare joacă rolul său, dar ţinând cont de 

acţiunea celorlalţi parteneri; apar relaţii de colaborare şi, chiar dacă mai există fenomene ca certuri, 

întreruperi, excluderi şi autoexcluderi din activitate, acestea sunt, în general, semne de sociabilitate, pentru 

că viaţa socială şi înclinaţia care îi determină pe anumiţi copii să o caute multiplică prilejuri de conflict. 

Totuşi, cu cât copiii singuri reuşesc să le rezolve între ei, fără apel la autoritatea adultului, cu atât mai mult 

„există garanţia unei sociabilităţi şi socializări autentice”. 

În contextul jocului, unde relaţiile interpersonale şi cele de grup sunt principalele modalităţi de 

relaţionare, încep să se formeze primele trăsături caracteriale care se vor condensa în conduita copilului. 

Cerinţele exprimate de educatoare trebuie să fie conforme cu maniera în care copilul poate satisface aceste 

cerinţe: contradicţia dintre dorinţele şi aspiraţiile extinse ale copilului şi posibilităţile limitate de satisfacere 

ale acestora ar putea conduce fie la instalarea unor trăsături caracteriale pozitive şi la o conduită civilizată, 

fie la o conduită dezordonată şi la trăsături caracteriale negative. Jocurile didactice echilibrate, cu cerinţe 

gradate, care ţin cont de particularităţile individuale ale copiilor pot preveni criza negativismului infantil, 

asociată cu egoism, lipsa de sensibilitate faţă de alţii, ca şi disfuncţionalităţile din relaţiile acestora cu cei 

din jur, încurajând dezvoltarea iniţiativei, implicarea personală în activitate şi echilibrul. 

Socializarea conduitei preşcolarului şi evoluţia sociabilităţii se finalizează cu adaptarea socială a 

acestuia, care se referă la posibilităţile generale ale copilului de a face faţă dificultăţilor şi cerinţelor din 

ambianţa socială, dar şi cu dobândirea capacităţii sociale, concretizată în autonomie, iniţiativă, conduite 

corespunzătoare normelor şi valorilor societăţii. Adaptarea socială nu se poate face decât prin cucerirea 

succesivă a unor cercuri concentrice care se lărgesc în mod progresiv, mai ales că, afirma Alfred Adler, 

„inteligenţa nu s-a dezvoltat decât în mijlocul înţelegerii celorlalţi, ceea ce înseamnă să te apropii de semenii 

tai, să te identifici cu ei, să vezi prin ochii lor, să auzi cu urechile celorlalţi, să simţi cu inima celorlalţi”. 

Pe tot parcursul preşcolarităţii socializarea copilului se înfăţişează ca un proces continuu de 

structurări, restructurări şi interiorizări ale conduitelor şi relaţiilor socioafective adult-copil şi copil-copil. 

Numai participarea efectivă, şi nu aparentă, la activitatea colectivă de joc, acceptarea normelor, controlul 

reciproc al respectării lor de către fiecare şi de toţi, întâi pe plan practic, de acţiune, apoi transformându-se 

în cerinţe interioare, vor conduce la eliminarea egocentrismului, la înţelegerea şi acceptarea punctelor de 

vedere ale celorlalţi, la aprecierea situaţiilor în mod din ce în ce mai obiectiv, astfel încât preşcolarul va 

căpăta baza psihologică autentică a subordonării interesului individual celui colectiv. 

Aşadar, copilul preşcolar trăieşte noi experienţe în relaţiile cu cei din jur, experienţe la care trebuie 

să se adapteze şi să acţioneze nu numai în funcţie de dorinţele sale, ci să ţină seama şi de cerinţele celorlalţi. 

La nivelul grădiniţei, prin jocurile didactice copilul va învăţa să coopereze, să se conformeze regulilor de 

grup, să-şi armonizeze cerinţele sale cu cele ale grupului şi să acţioneze în conformitate cu acestea. Astfel 

de conduite de interrelaţionare au semnificaţia socializării copilului şi a valorificării potenţialului său din 
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planul personalităţii, care se află într-o continuă dezvoltare şi expansiune. Pentru a se putea integra şi 

coopera eficient cu cei din jur, copilul trebuie să atingă un anumit nivel al socializării, care presupune o 

modalitate de percepere şi considerare a calităţilor celor cu care vine în contact. 

Educaţia desfăşurată în grădiniţă reprezintă un ansamblu de demersuri, o abordare complexă din 

punct de vedere socio-emoţional, cognitiv, estetic, psiho-motor, cu accent pe elementele formative, astfel 

încât copilul să fie capabil de însuşirea valorilor umaniste unanim acceptate. Activităţile didactice, jocul, 

sunt componente cu valenţe formative ce structurează direcţiile de dezvoltare a personalităţii copilului, 

căruia i se oferă şansa unei optime integrări, tradusă prin posibilitatea de a rezolva sarcini care necesită 

efort, voinţă, cooperare, perseverenţă, respectarea intereselor şi a muncii celor din jur, formarea atitudinii 

pozitive faţă de muncă şi educarea sentimentelor morale şi estetice. 
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ROLUL PROIECTELOR ȘI PARTENERIATELOR 

                                                          ÎN VIAȚA ȘCOLARĂ 

                                                                                    Prof. Puchiu Doina Silvia  

                                                                      Școala Gimnazială ,, Mihai Viteazul” Alexandria 

             Perioada ultimilor ani abundă în proiecte și parteneriate , pe care școlile le inițiază cu diferite 

instituții locale  sau naționale . Încă nu este foarte limpede pentru mulți dascăli,  ce presupune intocmirea 

unei documentații pentru realizarea unor proiecte cu impact local , județean , național sau internațional.  

               Din experiența anilor petrecuți la catedră , am înțeles că implicarea dascălilor și a părinților , 

determină și implicarea elevilor în tot ceea ce vor avea de făcut . 

           În contextul societății contemporane caracterizate prin criza de timp și prin explozia informațională 

și tehnică, computerul și, implicit, internetul,  au devenit fenomene globale a căror înțelegere încă ne 

depășește. Apreciem, desigur, efectele pozitive, conectivitatea, rapiditatea găsirii răspunsurilor, dar mai 

greu ne dăm seama de potențialul lor nociv. Copiii și adolescenții pot deveni foarte ușor prizonierii unui 

dialog virtual, joc sau aplicație, devin dependenți de net, renunță la a mai socializa în mod direct, la jocuri 

sportive, se însingurează, iar dezvoltarea personalității lor va avea serios de suferit. În plus, se deschid 

porți de vulnerabilitate fără precedent, de care adulții nu au știut niciodată și nu le percep prea ușor pentru 

că nu au crescut cu așa ceva. Iată de ce, din ce în ce mai mult, se afirmă că școala și specialiștii săi au un 

rol esenţial în formarea și pregătirea tinerilor pentru viaţă. O şcoală responsabilă trebuie să respecte o 

serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce 

în şi pentru societate. În al doilea rând, o astfel de şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte 

este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. 

Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască 

scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic rezultatele. 

            Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente la 

noutate şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care învaţă sunt flexibile, adaptabile, 

inovatoare şi responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a ieşi 

din propriul sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care 

organizaţia ajunge să le considere imuabile. 

            Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, 

memorizare, repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, 

socială, pe experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele 
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învățate și în viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie puși în 

situații în care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât mai atractiv. 

          Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 

perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 

experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe 

baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a 

activităţii didactice. 

           Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe expresii 

destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, 

parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, 

convenţie de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi 

altele. 

           Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe 

părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009) 

           Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, mediul 

extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 

activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

            Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 

succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și 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 considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 

relaţiilor publice. 

            În concluzie, în societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor 

constructive, în crearea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului 

incluziv.  
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            Să nu uităm de ,, puterea exemplului “  , de faptul că părinții și dascălii sunt  cele mai puternice și 

demne de urmat exemple pentru copilul aflat în formare . de cele mai multe ori , uităm că reușita stă în 

fiecare dintre noi , de  modul în care alegem să fim ,, modelul “, pe care un copil (aflat în formare ), îl 

caută în permanență.  
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                      ASPECTE ALE SOCIALIZĂRII LA VÂRSTELE MICI 

 

                                                                                                                          Prof.Mirela BLENCHE 

                                                                               Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.28,Baia Mare 

 

Grădiniţa reprezintă un prim mediu organizaţional cu care se confruntă copilul şi care exercită o 

influenţă profundă, cu rol facilitator pentru experienţele sociale ulterioare. Studiile de specialitate subliniază 

faptul că prin integrarea copilului într-un grup social, el dobândeşte abilităţi în a se raporta la ceilalţi membri 

ai grupului, cu care învaţă să stabilească relaţii eficiente şi este ajutat să rupă relaţiile de dependenţă faţă de 

părinţi, prin afirmarea capacităţilor de autoservire: a mânca, a se îmbrăca, a se încălţa, a se pieptăna, ceea 

ce îi conferă o altă libertate de acţiune. În cadrul programului instructiv-educativ din grădiniţă, copilul este 

cooptat într-un proces de construire sau elaborare a unui comportament care să-i permită afirmarea eului 

prin descoperirea competenţelor sale ori prin constatarea dificultăţilor pe care le are de învins. Noua 

orientare a educaţiei are ca ideal conturarea personalităţii omului de mâine, care să fie mai responsabil, 

căruia să-i pese de tot ceea ce se petrece în jurul său, de aceea, educatorii trebuie să-i înveţe pe copii să-şi 

dezvolte competenţe sociale, emoţionale, atitudini şi valori. 

Evoluţia sociabilităţii obiective, concretizată prin interesul copilului pentru alţii, cu care să poată 

acţiona împreună, se datorează principalei forme de activitate ce caracterizează preşcolaritatea: jocul. 

Aceasta este forma specifică a copilăriei de cunoaştere şi reproducere a realităţii imediate sau îndepărtate, 

a relaţiilor sociale. Fie că se joacă liber, fie organizat, copilul învaţă să respecte unele norme de conduită 

impuse de colectivul în care acţionează. 

Mânuit cu tact pedagogic de către educatori, jocul este cel mai eficient mijloc de modelare practică 

a socio-afectivităţii preşcolarului. Educarea sociabilităţii se face prin încredinţarea unor sarcini şi 

responsabilităţi sociale, prin antrenarea copiilor în jocuri şi activităţi colective care au ca obiective generale 

facilitarea schimburilor şi comunicării cu alţii, „jocul împărtăşit fiind prima etapă a socializării” 

Jocul are funcţie de socializare a copilului, ceea ce se explică prin tendinţa mereu accentuată a 

copiilor de a se acomoda la ceilalţi, dar şi de a asimila relaţiile cu cei din jur la eul său. Această funcţie este 

prezentă mai ales în jocul cu reguli, care înseamnă acceptarea normelor exterioare lui, dar care, odată 

asimilate, devin un bun câştigat de copil. 

Jocul didactic, formă a jocului cu reguli, facilitează procesul de asimilare, fixare şi consolidare a 

cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ influenţează dezvoltarea personalităţii copiilor, de 

cultivare a proceselor cognitive superioare (gândirea, imaginaţia). 

În timpul dezvoltării psihologice a copilului, prin utilizarea unor variate forme de joc, se realizează 

o latură importantă a educaţiei, socializarea treptată a copilului. Prin participarea la joc, prin respectarea 

regulilor jocului, prin recunoaşterea învingătorului, prin spiritul de echipă se dezvoltă importante calităţi 

umane necesare dezvoltării armonioase din punct de vedere socio-emoţional. 
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De asemenea, are un rol valoros în închegarea colectivului şi în formarea disciplinei conştiente. În 

joc, copilul este obligat să respecte iniţiativa colegilor, să le aprecieze munca şi să le recunoască meritele, 

să respecte regulile jocului şi să reacţioneze în conformitate cu ele, să-şi autoregleze propria activitate. 

Jocul didactic este o activitate a cărei acţiune este construită în scopuri didactice: se ţine cont de 

linia generală a evoluţiei copiilor şi se complică astfel regulile, complexitatea problemelor şi, în general, 

cerinţele către copii. Accentul în aceste activităţi cade pe utilizarea cunoştinţelor în contexte variate, pe 

rezolvarea şi construirea de probleme şi pe deprinderea ordinii în gândire, care poate influenţa copilul în 

plan atitudinal şi social. 

Jocul bine organizat şi pregătit constituie un mijloc de cunoaştere şi familiarizare a copiilor cu viaţa 

înconjurătoare, pentru că în desfăşurarea lui cuprinde sarcini didactice care contribuie la exersarea 

deprinderilor, la consolidarea cunoştinţelor şi la valorificarea lor creatoare. Acceptarea şi respectarea 

regulilor jocului îl determină pe preşcolar să participe la efortul comun al grupului din care face parte. 

Subordonarea intereselor personale celor ale colectivului, lupta pentru învingerea dificultăţilor, respectarea 

integrală a regulilor jocului şi a succesului final vor pregăti treptat omul de mâine. 

La începutul preşcolarităţii este evidentă incapacitatea copilului de a participa corelat şi 

concomitent cu toţi ceilalţi la toate etapele jocului, datorită faptului că realitatea lui subiectivă este mult 

dilatată, predominând încă egocentrismul; astfel, jocul practicat este sărac, copilul nu prezintă dorinţa de 

joc în grup pentru că înţelege greu jocurile care comportă un schimb reciproc, iar conflictul apare din dorinţa 

celor mici de a se juca cu acelaşi obiect, în acelaşi timp, prezenţa altui copil fiind percepută ca o ameninţare. 

În preşcolaritatea mijlocie copilul cunoaşte şi aplică regulile, dar nu se poate vorbi încă de o 

integrare socială în joc pentru că socializarea regulilor jocului este în curs de desfăşurare: deşi jocurile au 

început să capete un caracter colectiv şi se trece de la rivalitate, de la însingurare la competiţie, ca formă 

naturală a relaţiilor, totuşi există o tendinţă de cvasi-colaborare în jocul didactic, motivaţia conflictului fiind 

reprezentată de dorinţa de a juca un rol preferat şi de dorinţa de a-l întrece pe celălalt. 

În preşcolaritatea mare se poate vorbi despre respectarea regulilor ca fiind un indicator de 

maturizare intelectuală şi afectivă a copiilor: preşcolarul mare se caracterizează prin conduite mai adaptate, 

se asigură că şi ceilalţi respectă normele de grup şi regulile jocului, apare acordul şi proiectul de joc, iar 

conflictul se iscă, de regulă, numai în urma încălcării regulilor jocului. Chiar dacă la început legăturile 

psihologice dintre copii sunt sporadice, fiind generate de prezenţa anumitor jucării sau a unei activităţi 

asemănătoare pe care o desfăşoară alături, dar nu împreună, rivalitatea care apare între ei, motivaţia 

conflictului – egocentrismul, demonstrează trăirea prezenţei celuilalt, deşi este o trăire confuză, dominată 

de identificarea proprie acestei vârste. După vârsta de 4 ani competiţia capătă valoare motivaţională: în 

cadrul activităţilor ludice şi în special datorită jocului didactic, prezenţa celuilalt se transformă într-un 

stimulent activ. Copilul simte nevoia acestei prezenţe, acceptă anumite reguli, dar îşi descarcă agresivitatea 

latentă prin competiţie (apare dorinţa de a nu fi întrecut). 
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Începând cu vârsta de 5 ani, când activităţile sunt organizate pe bază de reguli, convenţii, norme ce 

trebuie respectate, celălalt este perceput ca partener egal de activitate, cu individualitate proprie, dorinţele 

acestuia fiind luate în considerare: apare jocul colectiv, în care fiecare joacă rolul său, dar ţinând cont de 

acţiunea celorlalţi parteneri; apar relaţii de colaborare şi, chiar dacă mai există fenomene ca certuri, 

întreruperi, excluderi şi autoexcluderi din activitate, acestea sunt, în general, semne de sociabilitate, pentru 

că viaţa socială şi înclinaţia care îi determină pe anumiţi copii să o caute multiplică prilejuri de conflict. 

Totuşi, cu cât copiii singuri reuşesc să le rezolve între ei, fără apel la autoritatea adultului, cu atât mai mult 

„există garanţia unei sociabilităţi şi socializări autentice”. 

În contextul jocului, unde relaţiile interpersonale şi cele de grup sunt principalele modalităţi de 

relaţionare, încep să se formeze primele trăsături caracteriale care se vor condensa în conduita copilului. 

Cerinţele exprimate de educatoare trebuie să fie conforme cu maniera în care copilul poate satisface aceste 

cerinţe: contradicţia dintre dorinţele şi aspiraţiile extinse ale copilului şi posibilităţile limitate de satisfacere 

ale acestora ar putea conduce fie la instalarea unor trăsături caracteriale pozitive şi la o conduită civilizată, 

fie la o conduită dezordonată şi la trăsături caracteriale negative. Jocurile didactice echilibrate, cu cerinţe 

gradate, care ţin cont de particularităţile individuale ale copiilor pot preveni criza negativismului infantil, 

asociată cu egoism, lipsa de sensibilitate faţă de alţii, ca şi disfuncţionalităţile din relaţiile acestora cu cei 

din jur, încurajând dezvoltarea iniţiativei, implicarea personală în activitate şi echilibrul. 

Socializarea conduitei preşcolarului şi evoluţia sociabilităţii se finalizează cu adaptarea socială a 

acestuia, care se referă la posibilităţile generale ale copilului de a face faţă dificultăţilor şi cerinţelor din 

ambianţa socială, dar şi cu dobândirea capacităţii sociale, concretizată în autonomie, iniţiativă, conduite 

corespunzătoare normelor şi valorilor societăţii. Adaptarea socială nu se poate face decât prin cucerirea 

succesivă a unor cercuri concentrice care se lărgesc în mod progresiv, mai ales că, afirma Alfred Adler, 

„inteligenţa nu s-a dezvoltat decât în mijlocul înţelegerii celorlalţi, ceea ce înseamnă să te apropii de semenii 

tai, să te identifici cu ei, să vezi prin ochii lor, să auzi cu urechile celorlalţi, să simţi cu inima celorlalţi”. 

Pe tot parcursul preşcolarităţii socializarea copilului se înfăţişează ca un proces continuu de 

structurări, restructurări şi interiorizări ale conduitelor şi relaţiilor socioafective adult-copil şi copil-copil. 

Numai participarea efectivă, şi nu aparentă, la activitatea colectivă de joc, acceptarea normelor, controlul 

reciproc al respectării lor de către fiecare şi de toţi, întâi pe plan practic, de acţiune, apoi transformându-se 

în cerinţe interioare, vor conduce la eliminarea egocentrismului, la înţelegerea şi acceptarea punctelor de 

vedere ale celorlalţi, la aprecierea situaţiilor în mod din ce în ce mai obiectiv, astfel încât preşcolarul va 

căpăta baza psihologică autentică a subordonării interesului individual celui colectiv. 

Aşadar, copilul preşcolar trăieşte noi experienţe în relaţiile cu cei din jur, experienţe la care trebuie 

să se adapteze şi să acţioneze nu numai în funcţie de dorinţele sale, ci să ţină seama şi de cerinţele celorlalţi. 

La nivelul grădiniţei, prin jocurile didactice copilul va învăţa să coopereze, să se conformeze regulilor de 

grup, să-şi armonizeze cerinţele sale cu cele ale grupului şi să acţioneze în conformitate cu acestea. Astfel 

de conduite de interrelaţionare au semnificaţia socializării copilului şi a valorificării potenţialului său din 
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planul personalităţii, care se află într-o continuă dezvoltare şi expansiune. Pentru a se putea integra şi 

coopera eficient cu cei din jur, copilul trebuie să atingă un anumit nivel al socializării, care presupune o 

modalitate de percepere şi considerare a calităţilor celor cu care vine în contact. 

Educaţia desfăşurată în grădiniţă reprezintă un ansamblu de demersuri, o abordare complexă din 

punct de vedere socio-emoţional, cognitiv, estetic, psiho-motor, cu accent pe elementele formative, astfel 

încât copilul să fie capabil de însuşirea valorilor umaniste unanim acceptate. Activităţile didactice, jocul, 

sunt componente cu valenţe formative ce structurează direcţiile de dezvoltare a personalităţii copilului, 

căruia i se oferă şansa unei optime integrări, tradusă prin posibilitatea de a rezolva sarcini care necesită 

efort, voinţă, cooperare, perseverenţă, respectarea intereselor şi a muncii celor din jur, formarea atitudinii 

pozitive faţă de muncă şi educarea sentimentelor morale şi estetice. 
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Importanţa  metamaterialelor.  Aplicaţii 

prof. Ganea Sorina-Elena   

 

          Până  nu  demult   se  considera   că  indicele  de  refracţie  al  materialelor  obişnuite   cum  ar  fi  de  

exemplu   al    siliciului (Si),  poate  lua  numai  valori  pozitive, mai mari decât 1. Însă   nimeni  nu  ne  

împiedică  să  considerăm, cel  puţin   imaginar,  că  există  materiale   la  care   indicele   de  refracţie   ia  

valori  mai  mici  decât  1,  sau  chiar   negative. 

           Primul   care  şi-a  imaginat   un  astfel  de  material   a  fost  fizicianul  rus  Victor  Veslgo,   în  anii   

60   ai   secolului  trecut . 

          Interesul    fată   de  materialele  cu  indicele  de  refracţie  negativ   a  fost  reînviat   în  1999,  când  

fizicianul   englez  Pendry  a  propus  să  se   construiască  cu  ajutorul  acestor   materiale  lentile   perfecte,  

care  ar  putea  trece  peste   limita  maximă  de  formare  a  contrastului   imaginii.  

          Am   studiat  îndeaproape  acest  subiect  datorită  proprietăţilor  deosebite  şi  aplicaţiilor  ce  le  pot  

avea   metamaterialele. Metamaterialele   sunt   de  interes   academic  şi  tehnologic (fizica  nouă,  tehnologii  

noi, inginerie  nouă) şi au  aplicaţii    viitoare  în  diferite  domenii (camuflare, invizibilitatea  obiectelor). 

          Un metamaterial  este un material care care are  indice  de  refracţie  negativ. Pentru a distinge 

metamaterialele din alte materiale, trebuie observate proprietăţile neobişnuite  ale acestora. În 1999 Rodger 

M. Walser, de la Universitatea din Texas a definit metamaterialele ca:  materiale artificiale având o 

compoziţie macroscopică  tridimensională, concepută cu o   arhitectură celulară periodică pentru a 

produce  combinaţii perfecte, care nu sunt disponibile în natură.  

          Metamateriale  sunt  de o  importanţă  deosebită  în  electricitate  şi  magnetism. Ele apar pentru o  

varietate  de  materiale  optice  şi  de  aplicaţii cum ar fi noi tipuri de lentile, cuptor  cu microunde şi antenă 

radar.  

          Principalul motiv pentru care cercetătorii au investigat metamateriale  este posibilitatea de a crea o 

structură cu un indice de refracţie negativ, deoarece această proprietate nu este găsită, în orice material 

natural sau artificial.  Aproape toate materialele întâlnite în optică, cum ar fi sticla sau apa, au valori pozitive 

pentru ambele: permitivitatea electric ε şi permeabilitatea magnetică μ. Cu toate acestea, multe metale (cum 

ar fi  argint şi  aur) au valori negative pentru  ε, pentru radiaţii cu anumite lungimi de undă. 

          Invizibilitatea a fost un factor prezent în imaginaţia oamenilor începând din vremea grecilor antici şi 

până la literatura SF contemporană (ea fiind starea unui obiect care nu poate fi văzut). Pentru spectru vizibil 

s-a realizat invizibilitate parţială, obţinută cu tehnici care nu ţin de metamateriale. Persoana care doreşte să 

fie invizibilă va purta o manta dintr-un material puternic reflectorizant. Imaginea din spatele acestei 

persoane este filmată, iar cu ajutorul unui computer şi a unui proiector ea va fi proiectată pe mantaua 

reflectorizantă dând senzaţia că persoana este transparentă, că nu ar exista în acel loc. 

          La sfârşitul anului 2006, un grup de cercetători britanici şi americani au testat pentru prima dată 

„scutul pentru invizibilitate". Dispozitivul are 13 cm şi poate „ascunde" obiectul aflat în centrul scutului. 

Principiul pare foarte uşor: dacă lumina nu este reflectată de obiect, acesta devine „invizibil". 

http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Composites&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Texas_at_Austin&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetism&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Superlens&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DMicrowave_coupler%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_radome&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_radome&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Water&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Permittivity&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Permeability_(electromagnetism)&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Silver&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gold&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
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          Nu se poate vorbi chiar despre un proces de invizibilitate în această perioadă. Cercetătorii  au reuşit 

să convingă lumina doar să ocolească obiectul ţintă. În experimentele de laborator iniţiate de serviciile de 

informaţii americane la Duke University din North Carolina, SUA, s-a demonstrat că, dacă este folosit un 

material special, lumina nu este reflectată de obiect. „Scutul"  în cauză a fost construit dintr-o serie de inele 

de cupru şi de metamateriale - create în mod artificial - aranjate în cercuri concentrice. Tehnologia folosită 

constă în realizarea unor „metamateriale"-compuşi artificiali care reacţionează la undele electromagnetice 

altfel decât materialele  normale. Straturile concentrice subţiri din acest material sunt astfel concepute încat 

raza să ocolească obiectul aflat în mijlocul straturilor. Straturile concentrice conferă metamaterialelor 

proprietăţi electromagnetice specifice şi le fac capabile să interacţioneze cu undele care le ating.  În natură 

nu există nici un material capabil să curbeze lumina. Toată magia stă aşadar în metamateriale. 

Metamaterialele ghidează undele şi le fac să alunece în jurul obiectului (David Schurig ), dând impresia că 

în spaţiu se creează un gol. Conform specialiştilor, acest fenomen este similar celui pe care-l numim miraj 

sau Fata Morgana şi în care straturile de aer cu diferite temperaturi (şi, în consecinţă, cu diferiţi indici de 

refracţie) curbează razele de lumină şi produc impresia că undeva, la orizont, se află o oglindă sau suprafaţa 

unui lac. Fenomenul apare vara pe şoselele construite în linie dreaptă pe distanţe de mai mulţi kilometri, 

dar mai ales în deşert. Cercetătorii susţin că acesta este cel mai important moment în descoperirea 

invizibilităţii. John Pendry e autorul unei experienţe „magice”, prin care a reuşit să facă un obiect aproape 

invizibil. În luna mai 2006 şi-a publicat secretele uluitoare la care şi-au adus contribuţia doi colaboratori 

americani de la Universitatea Duke din Durhani (Carolina de Nord): David Schurig şi David Smith, 

specialişti în ingineria materialelor. Experienţa a avut loc într-un laborator american cinci luni mai târziu şi 

a fost încununată de succes, cei trei cercetători reuşind să facă aproape invizibil un obiect din plastic aflat 

într-un cilindru din cupru. Ineditul constă de fapt în metamaterialele folosite. Prototipul a fost construit în 

Statele Unite şi funcţionează pe principiul că un obiect poate deveni invizibil dacă lumina care îl ajunge nu 

este reflectată normal, ci este forţata să „curgă" precum apa pe lângă obiect, făcându-l să  dispară . Mişcarea 

undei a fost asemănată  cu  mişcarea  apei de râu care curge în jurul unei pietre. Dispozitivul e de fapt 

constituit din câţiva cilindri (cercuri) concentrici pe suprafaţa cărora se află mici bucle din cupru cu o 

anvergură de trei milimetri. În centrul cilindrului, se află obiectul ce urma să devină „invizibil”. Lucrurile 

sunt neindoielnice: în acest caz e vorba de o invizibilitate bazată pe un principiu revoluţionar. În momentul 

în care ating cilindrul, majoritatea undelor nu sunt nici reflectate şi nici absorbite de suprafaţa sa pe care o 

ating doar ocolind-o. Experienţa a demonstrat faptul că obiectul plasat în interiorul nişei (în mijlocul 

cilindrului) devine invizibil la microunde (unde cu o lungime de undă de aproximativ 3 centimetri) şi nu la 

unde optice, de milioane de ori mai mici. Lucrurile sunt extrem de complicate şi nu în totalitate clare nici 

pentru realizatorii experimentului. Cercetările continuă  şi sistemul ar putea fi îmbunătăţit, dar asta 

presupune un set de studii care se vor  întinde pe o durată de cel puţin cinci ani. 

          Metamaterialul a fost propus ca un mecanism pentru construirea unui dispozitiv de  camuflare.  

Aceste mecanisme de obicei, înconjoară  obiectul ce urmează a fi camuflat  cu un metamaterial care să 

http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cloaking_device&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
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deformeze traseul razelor de lumină prin metamaterial, ocolind obiectul, şi care să le recombine după obiect 

aşa cum erau înainte de obiect. 

          Metamateriale reflectă lumina într-un unghi negativ, spre deosebire de materialele normale a căror 

reflexie le face vizibile. Proprietăţile metamaterialelor le permit cercetătorilor să îndoaie lumina în jurul 

unor obiecte pentru a le face invizibile pentru ochiul uman. O tehnologie similară a fost folosită când 

cercetătorii de la Universitatea din Maryland au reuşit să facă un cerc de 10 micrometri să fie invizibil 

pentru ochiul liber. În timp ce 10 micrometri este o mărime incredibil de mică, savanţii speră că într-o zi se 

va ajunge la o scară care va permite ascunderea oamenilor şi a obiectelor de dimensiuni mari. 

          La începutul anului 2007, un metamaterial cu un indice  de refracţie negativ pentru lumina vizibilă  

a fost anunţat de către o echipă de cercetători la laboratorul Departamentului de energie al SUA şi la 

Universitatea Karlsruhe din Germania.  Materialul a avut un index de  -0,6  la  780 nm.  

          Dacă cercetătorii reuşesc să îşi atingă scopul, ar însemna că Marina Britanică ar avea la dispoziţie 

nave de luptă invizibile pentru ochiul liber, radar, rachete cu ghidare termică şi care nu produc zgomot. 

Dacă proiectul va avea succes, singurul lucru care mai poate dezvălui prezenţa navei, va fi deplasarea apei 

din jurul acesteia. Asemenea dispozitive sunt aşteptate cu interes de specialiştii din armată, pentru că 

avioanele şi alte vehicule de transport ar putea să nu mai fie depistate de radar.  

         Versiuni mai avansate ar putea da posibilitatea oamenilor de a deveni invizibili. 

         Noua tehnică de fabricaţie, cunoscută sub numele de litografie soft (soft lithography - SIL), oferă 

multe avantaje semnificative comparativ cu tehnicile existente. Nanomaterialele optice din această 

cercetare sunt numite „metamateriale plasmodice" deoarece proprietăţile lor fizice unice îşi au originea în 

formă şi structură, şi nu doar în compoziţia  materialului. Două exemple de metamateriale în natură sunt 

penele păunului şi aripile fluturelui. Culorile lor vii se datorează variaţiilor structurale la nivel de sute de 

nanometri, ceea ce le face să absoarbă sau să reflecte lumina.  Una dintre probleme în legatură  cu 

nanomaterialele a fost obţinerea lor pe scară mare. 

          Aceste  materiale  pot  fi  folosite ca senzori optici şi deschid posibilitatea realizării de surse de lumină 

de dimensiuni ultrareduse. În plus, datorită organizării precise, pot servi ca şabloane pentru propria lor 

copiere sau pentru a realiza alte materiale bine ordonate, cum ar fi matrici de nanoparticule. 

          Altă  aplicatie  a  metamaterialelor  este,  după  cum  am  mai  amintit, realizarea   unor  lentile  

perfecte. Superlentilele au  fost  construite în 2001, de un grup condus de profesorul David Smith 

(University of California, San Diego), după un model sugerat în 2000 de către profesorul Pendry de la 

Imperial College din Londra. Realizarea practică a superlentilelor a readus în actualitate o mulţime de studii 

mai vechi care au prezis diferitele proprietăţi ale acestora. Recent, Nicolae Nicorovici şi Graeme Milton au 

publicat o demonstraţie matematică a unui fenomen care poate conduce la invizibilitatea unor obiecte. 

Demonstraţia pe care au publicat-o se bazează pe un efect de rezonanţă anormală în vecinătatea unei 

superlentile.                                           

http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe_University&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Germany&prev=/search%3Fq%3DNEGATIVE%2BINDEX%2BOF%2BREFRACTION%26hl%3Dro
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         O lentilă perfectă de rezoluţie mult mai bună decât cele convenţionale, ajută la  capturarea  unor detalii 

mult mai mici, îmbunătăţirea  fiind utilă în formarea unei imagini clare pentru materiale sau în aplicaţii 

biomedicale , cum ar fi puterea de a  vedea interiorul unei celule umane sau diagnosticarea bolii la un copil 

. 

         O nouă aplicaţie a metamaterialelor a fost găsită de Steve Jobs, directorul general al Apple, care a 

prezentat la convenţia anuală Macworld din San Francisco cel mai subţire laptop din lume, MacBook Air, 

a cărui carcasă de aluminiu are o grosime doar de 1,9 centimetri. Acest laptop  măsoara doar patru milimetri 

grosime în cel mai subţire punct, ajungând până la 1,9 centimetri grosime în cel mai gros punct. Noul produs 

Apple este dotat cu un procesor Intel Core 2 Duo de 1,6 sau 1,8 GHz, hard-disk de 80 GB sau solid-state 

drive de 64 GB şi 2 GB de memorie RAM. Acest  lucru este posibil  datorită dezvoltării nanotehnologiilor 

şi a metama-terialelor,precum si de dezvoltarea tehnologiilor OLED (Organic Light-Emitting Diode)  deja 

folosită la telefoanele mobile, playerele mobile , MP3 şi camerele foto digitale.                 

          Caracteristica de bază a acestui laptop (Fig 2.23): ecranele nu folosesc sticlă, ci metamateriale, un 

amestec de molecule organice injectate pe un substrat de poliesteri care  devin luminescente la acţiunea 

unor impulsuri electrice. Dacă această caracteristică va fi adoptată de producătorii de televizoare şi 

monitoare, aceasta ar putea  înlocui tehnologia LCD sau pe cea cu plasmă, imaginile devenind mai 

luminoase şi mai clare. 

          Metamaterialele ar putea fi utile în armată pentru a face soldaţii sau vehiculele invizibile, la reducerea 

impactului unor clădiri asupra mediului, la realizarea unor paravane care să permită semnalelor de telefonie 

mobilă să ocolească obstacolele etc. 

          Lucrările  Notomi au prezentat interes pentru  cristale fotonice, folosindu-le ca materiale cu indice 

de refracţie negativ şi mulţi cercetători  acum explorează această posibilitate. Mai multe simulări făcute de 

Chiyan Liu şi colegii de la MIT au arătat recent că predicţiile Veselago  pentru indici de refracţie negative  

pot fi observate într-un cristal fotonic  . 

 Astfel de materiale cu indice de refracţie negativ  (NIMs) ar putea conduce la noi lentile, antene, ghiduri 

de undă  şi alte aplicaţii.  Acum, pentru prima oară  indicele de refracţie  negativ a fost stabilit  în infraroşu 

apropiat- regiunea  spectrală, pentru o lungime de undă de 1,5 microni, exact acolo unde fibra optică de 

telecomunicaţii se efectuează.  

          Conceptul  refracţiei  negative  a  fost  deasemenea  generalizat    pentru  structurile cu  transmisie   

în  linie   care   sunt  obişnuite   în  aplicaţiile  electrice. Urmărind   analogia  dintre  elementele  circuitului  

în  ansamblu  şi  parametrii  materialului, George  Eleftheriades  şi  colegii  de  la  Universitatea  Toronto, 

au demonstrat fenomenele de refracţie negativă în circuitele  microundelor. Modelul  transmisiei  liniare s-

a dovedit excepţional  de  valoros  pentru  dezvoltarea  mecanismelor  cu  microunde. Cristopher  Caloz  şi   

Tatsuo Itoh  de  la  UCLA  a  utilizat  modelul  la  componentele originale  cu  microunde .           

          În concluzie:  
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          Metamaterialele  sunt  de interes academic şi tehnologic (fizica nouă, tehnologii noi, inginerie nouă) 

şi au  foarte  multe  aplicaţii  viitoare  în  diferite  domenii . 

          Abordare domeniului metamaterialelor implică: înţelegerea şi dezvoltarea în continuare a 

fenomenelor specifice, simulare şi proiectare de structuri  metamateriale, idei noi, măsurarea parametrilor 

fizici de interes.        

                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

378 
 

 
    „Valorificarea experienței în implementarea proiectelor educaționale – Exemple de bune practici” 

                                               secțiunea Referate/Studii de specialitate 

                                        BANDA DESENATĂ LA ORA DE LIMBA FRANCEZĂ 

 

                                                                                         prof.  DANCIU VELICHE ALICE LAURA 

                                                                                          Școala Gimnazială Unirea, Braniștea, jud. Galați 

 

          Știm cu toții cât de mult elevii noștri adoră benzile desenate, de aceea trebuie introduse în orele de 

limbă franceză. Majoritatea le citește cu plăcere, chiar dacă nu sunt cititori foarte buni. Nu ar fi o ocazie 

interesantă ca să folosim această plăcere și să introducem BD-urile în cursul de franceză? Ar fi de preferat 

să îmbinăm utilul cu plăcutul. Oricum, profesorul vine rar  la oră  fără materiale. Atât el cât și elevii au 

nevoie de materiale de urmărit și să utilizeze alte produse. Limba este însoțită în viața cotidiană de alte 

sisteme de comunicare care participă la viața noastră profesională și socială. Desenele, reproducerile după 

tablouri faimoase, afișele, fotografiile și benzile desenate au  deseori, la ora de franceză, o funcție de 

ilustrare pentru a facilita înțelegerea textelor orale și scrise, pentru a introduce și a recapitula vocabularul, 

dar ele se pretează foarte bine și la alte exploatări care fac apel la creativitatea elevului. 

          Care sunt obiectivele vizate? Iată-le: 

• Suscitarea atenției elevilor asupra imaginilor și asupra relației text-imagine. 

•  Apelul la curiozitatea lor. 

•  Recunoașterea clișeelor culturale.   

•  Descoperirea și  analizarea modalitatăților de a crea tensiunea. 

•  Antrenarea elevului în joc, în a-și expune așteptările în fața poveștii. 

•  Emiterea de ipoteze, deci să anticipeze și să se exprime, să-și imagineze o poveste și de acolo să 

creem nevoie de învățare, cererea reală de mijloace lingvistice, de lexic, de conjugare, de 

gramatică a textului și a frazei. 

             Profesorul intervine folosind metode tradiționale, ca explicația, și exerciții adaptate subiectului.  

Banda desenată constituie o adevărată unealtă pedagogică pentru a facilita dezvoltarea expresiei orale, 

pentru a povesti, a explica, a discuta, a dezbate, a sintetiza, a se exprima spontan, pentru  a pune întrebări, 

a-și da părerea, a-și justifica părerea, a reacționa în situații date, a facilita și a dezvolta expresia scrisă, a 

jongla cu cuvintele, a-și îmbogăți vocabularul, a exploata structuri gramaticale, a folosi conectori, a trece 

din discursul direct în cel indirect, a folosi corect timpurile verbale, a construi fraze interogative și 

exclamative. 

             Prin asocierea text-imagine, banda desenată dă suficiente indicii pentru înțelegerea globală a unui 

text și trezirea interesului pentru lectura activă. Astfel, ea permite o trecere ușoară de la lectura autonomă 

la lectura ca activitate de plăcere. 

            Documentul este analizat în trei etape: înainte de lectură, în timpul lecturii și după lectură. În etapa 

de dinaintea lecturii, putem face un brainstorming. Obiectivul este acela de a activa câteva cunoștințe 
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anterioare ale elevilor. Aceștia nu văd documentul sau nu-l văd în întregime. Putem începe lucrul dându-le 

doar titlul, subiectul sau un singur cadran. Această etapă este una de pregătire pentru înțelegerea textului. 

             Etapa din timpul lecturii conține activități de înțelegere, de reflecție și de discuție. Este vorba despre 

analiza completă a documentului. Putem lucra în această etapă omițând unul sau mai multe cadrane pentru 

a lăsa loc reflecției și punerii de întrebări. 

             Etapa de după lectură poate fi considerată etapa de evaluare. Este etapa care ne va permite să vedem 

ceea ce elevul poate face după ce a lucrat pe un anumit document. Elevul trebuie lăsat să realizeze o lucrare 

individuală care poate fi liberă, semi-liberă sau dirijată. 

               Alte situații de comunicare: 

• Putem începe compunerea unei BD plecând de la o poveste dată, elevii imaginându-și ceea ce a 

putut să se întâmple inainte sau după evenimentul descris, plecând de la câteva cuvinte-cheie. 

•  O altă idee este să dăm primul și ultimul cadran, iar elevii trebuie să –și imagineze povestea și să 

compună banda desenată. 

•  Câțiva elevi pregătesc o poveste, pe care o prezintă clasei, care trebuie să conceapă o BD, 

punând întrebări celor care cunosc povestea, apoi aceasta poate fi jucată cu narator și personaje. 

•   Începutul unui film, sau ascultarea unui cântec poate fi un bun început pentru o BD. 

•   Fiecare elev primește o secvență a unui text narativ, de la care să compună unul sau două 

cadrane a unei BD. 

            BD-ul este utilă pentru a-i face pe elevi să vorbească și pentru a prezenta sau a-i face să înțeleagă 

anumite aspecte de civilizație și pentru a prezenta expresii tipice limbii franceze cât și pentru a îmbogăți 

producția lexicală. Banda desenată, prin diversitatea sa, prin puternica sa amprentă culturală, pare să se 

adapteze cel mai bine învățării limbii franceze. Ea constituie un document important, capabil să pună în 

contact real și direct elevii cu limba franceză. 

             BD-ul reprezintă desigur un fenomen al educației moderne, care dă posibilitatea celor care învață 

limba franceză să înțeleagă mai bine un comportament cultural specific. Ea ajută elevii să-și îmbunătățescă 

competențele socio-culturale. Limba utilizată pentru BD este franceza curentă, accentul este pus pe 

conversația în cele mai diverse situații cu ajutorul registrelor diverse de limbă.Sunt motive suficiente care 

recomandă utilizarea BD la ora de franceză, fără a uita ceva esențial: umorul. 
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METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE 

  METODA PROIECTULUI 

 

prof. Melinte Georgeta Louisa 

Școala Gimnazială nr. 1 

comuna Slobozia Conachi - județul Galați 

 

 Iniţiată de J. Dewey, susţinută şi popularizată de W. Kilpatrick, „metoda proiectelor” a 

fost încă de la început fundamentată pe principiul potrivit căruia „viaţa este o acţiune, şi nu o 

muncă la comandă şi că şcoala, făcând parte din viaţă, trebuie să-i adopte caracteristicile”. Mai 

precis, a fost inspirată din principiul  învăţării prin acţiunea practică, cu finalitate reală (learning 

by doing), ceea ce avea să-i asigure şi motivaţia sau legitimitatea necesară.  

În „pedagogia proiectivă” modernă, proiectul este înţeles ca o temă de acţiune-cercetare, 

orientată spre atingerea unui scop bine precizat, ce urmează a fi realizată, pe cât posibil, prin 

îmbinarea cunoştinţelor teoretice cu acţiunea practică. În acest sens, elevii îşi aleg sau primesc o 

temă de cercetare, relativ cuprinzătoare, pe care o realizează în variate forme de studiu, de 

investigaţie şi de activitate practică, fie individual, fie prin efort colectiv, în echipă. Spre deosebire 

de studiul de caz, proiectul – tema de cercetare – devine astfel, concomitent, şi acţiune de cercetare, 

şi acţiune practică, subordonată, bineînţeles, îndeplinirii unor sarcini concrete de instruire şi 

educaţie. Elevul se deprinde astfel să înveţe şi din cercetare şi din activitatea practică, să-şi 

însuşească atât procesualitatea ştiinţei, cât şi conţinutul acesteia, raportându-se direct la activitatea 

practică. 

În rezumat, proiectul ar prezenta următoarele caracteristici: 

             • este subordonat realizării unei sarcini concrete, aleasă din proprie iniţiativă sau sugerată 

de către profesor; 

             • dacă sarcina urmează a fi realizată prin efort comun, de echipă, stabilirea ei se va face de 

comun acord cu membrii grupului, în baza unei confruntări a părerilor şi punctelor de vedere; 

• elevii sunt puşi într-o situaţie autentică, reală, de viaţă, de practică; 

• se exprimă printr-o întrebare sau o problemă suficient de complexă pentru a constitui o 

provocare, un îndemn la căutare, reflecţie, găsire de răspunsuri (totul în raport cu posibilităţile 

elevilor); 

• realizarea se face, pe cât posibil, prin îmbinarea cunoştinţelor teoretice cu acţiunea 

practică; 
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• presupune o realizare efectivă şi totală într-un timp determinat; 

• evaluarea are în vedere atât asimilarea de cunoştinţe, cât şi efecte de ordin afectiv – 

atitudinal (autonomie, iniţiativă, responsabilitate, perseverenţă, cooperare, etc.); 

• ca finalitate, în funcţie de natura concretă a activităţii, efortul se materializează fie într-

o „lucrare ştiinţifică” prezentată la sfârşit de an şcolar, susţinută la examenul de absolvire, 

comunicată în cadrul cercului ştiinţific, al unor simpozioane, sesiuni de comunicări, etc., fie într-

o lucrare de alt gen (proiectarea sau construirea unui aparat, dispozitiv, model tehnic etc.), ca 

proiect de absolvire, ori supusă aprecierii opiniei publice în cadrul unor expoziţii, participări la 

concursuri etc. 

Spre deosebire de alte metode care privesc evocarea, reconstituirea, redarea, descrierea 

sau explicarea unei activităţi trecute, proiectul are în vedere, o anticipaţie ideatică, un fragment din 

activitatea de creaţie a individului. El situează subiectul (ca individ sau ca echipă) în miezul unei 

acţiuni, rezervându-i un rol activ şi principal în înfăptuirea acesteia, determinându-l nu numai să 

imagineze, să construiască pe plan mintal, ci şi să transpună în practică, să găsească mijloacele şi 

resursele de traducere în fapt a ceea ce a prefigurat. 

Tipologia proiectelor 

Proiectul poate lua forme variate, în funcţie de natura activităţii, de gradul de complexitate 

al temei, de vârsta şcolară etc. Se pot efectua: 

•  proiecte de investigaţie – acţiune: anchete, culegeri de folclor, studii privind istoricul 

şcolii, dezvoltarea unei unităţi economice, mici monografii etc. 

•  proiecte de acţiune ecologică: de protecţie a mediului natural, a bogăţiilor naturale, de 

luptă împotriva poluării etc. 

• proiecte de activitate manuală: ca realizare a unor activităţi practice de grădinărit, 

creşteri de animale etc.; 

•  proiecte de tip constructiv: ca activitate productivă, de confecţionare a unor materiale 

didactice, de construcţie a unor modele, machete, aparate etc. care vin să completeze înzestrarea 

cabinetelor şi laboratoarelor şcolare; 

•  proiecte de tip probleme: în sensul în care elevii sunt confruntaţi cu o problemă pe care 

încearcă să o rezolve; 

•  proiecte de tip învăţare: consacrate îmbunătăţirii unei practici de instruire pentru a 

deveni mai disponibilă (folosirea calculatorului, a unor tehnici noi de învăţare); 

•  proiecte de absolvire: care încorporează activitatea pe parcursul unui ciclu şcolar, 

proiecte de an, de semestru. 
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Realizarea unui proiect se desfăşoară în următoarele etape: 

I. Stabilirea ariei de interes şi a tematicii proiectului. Tema care va demara învăţarea 

bazată pe proiect trebuie să fie una care să stârnească interesul elevilor, pentru ca aceştia să se 

implice activ, să fie deschisă şi să reflecte o problemă sau situaţie pe care elevii o pot rezolva 

investigând, să se refere la prezent, iar rezolvarea ei să fie resimţită de elevi ca o realizare 

semnificativă. 

II. Stabilirea premiselor iniţiale, a cadrului conceptual, metodologic, a obiectivelor, a 

tipului de informaţii de care elevii au nevoie. În planificarea proiectului, cadrul didactic trebuie să 

stabilească obiectivele, conceptele şi principiile esenţiale care vor fi abordate. E necesară şi 

implicarea elevilor în această etapă, pentru ca ei să poată simţi că proiectul le aparţine şi să îşi 

asume responsabilitatea  reuşitei lui.  

III. Identificarea şi selectarea resurselor materiale. Cadrul didactic  va trebui să 

stabilească ce resurse şi ce materiale sunt disponibile (manuale, proiecte realizate pe aceeaşi temă, 

cărţi de la bibliotecă, mass-media, persoane specializate în domeniul respectiv, Internet, etc.)  şi 

cum va ajuta elevii să aibă acces la acestea.  

IV. Precizarea elementelor de conţinut ale proiectului. Se vor alege activităţi şi 

conţinuturi din cât mai multe discipline, care să ajute la găsirea răspunsurilor şi care să asigure 

atingerea obiectivelor din curriculum.  

V. Formarea echipelor şi atribuirea sarcinilor. Metoda proiectului presupune 

activitatea pe grupe şi pregătirea cadrului didactic şi a elevului pentru ideea lucrului în comun. Un 

număr de 4–5 participanţi reprezintă mărimea ideală pentru grupurile care au de îndeplinit 

obiective precise. Cel mai adesea, stabilirea componenţei lor se face în funcţie de interesul 

manifestat de fiecare elev spre o subtemă. 

VI. Realizarea proiectului. Fiecare echipă colectează informaţii, le selectează, le 

ordonează, le clasifică, adresează întrebări, vizitează diverse obiective de interes în realizarea 

proiectului, creează produsul final. 

Pentru o bună organizare, este nevoie de stabilirea unor termene-limită pentru diferite etape 

ale proiectului. Bineînţeles, cadrul didactic trebuie să fie conştient că pot să apară modificări, va 

trebui deci să fie flexibil şi să ajute acei elevi care s-ar putea să nu perceapă presiunea timpului. 

Pentru aceştia mai ales trebuie stabilite subetape, care să se concretizeze în realizarea unor produse 

parţiale. Elevii trebuie învăţaţi cum să colaboreze, ajutaţi să-şi aleagă rolul în grup, dar şi să îşi 

asume responsabilitatea pentru toată activitatea grupului, trebuie îndrumaţi, încurajaţi. Pe 

parcursul monitorizării se urmăresc procesele de grup, dinamica grupului, se oferă feed-back şi se 
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apreciază progresul. Se elaborează fişe de monitorizare, precum şi criterii de evaluare, care să fie 

cunoscute de elevi. O întreagă gamă de caracteristici personale ale elevilor poate fi urmărită pe 

parcursul realizării  proiectului: creativitate şi iniţiativă, participarea în cadrul grupului, cooperare 

şi preluarea iniţiativei, flexibilitate şi deschidere către idei noi; dorinţa de generalizare. 

VII. Evaluarea proiectului. Ori de câte ori este posibil, trebuie oferită elevilor 

posibilitatea de a se autoevalua şi de a-şi evalua colegii. Se moderează discuţii în care elevii să 

poată analiza ce anume a mers bine în procesul de realizare a proiectului, ce ar schimba dacă ar 

putea să înceapă din nou, ce întrebări noi s-au ivit în cadrul investigaţiei lor, etc. 

Capacităţile / competenţele care se evaluează la finalul proiectului sunt: metodele de lucru; 

utilizarea corespunzătoare a bibliografiei; corectitudinea / acurateţea; generalizarea problemei; 

organizarea ideilor şi materialelor într-un raport; calitatea prezentării; acurateţea cifrelor / 

desenelor. 

Elevii vor fi  apreciaţi atât pentru  modul  de  lucru,  cât şi pentru  modul de  prezentare şi 

pentru produsul realizat. 

Profesorul are rolul  de a fi mereu prezent, în umbră, pentru a veghea ca unele intenţii să 

nu pălească în faţa a tot felul de dificultăţi care se pot ivi în calea realizării unui proiect stabilit şi 

ca acesta să-şi păstreze coerenţa necesară. Profesorului îi revine rolul de animator, de consultant 

sau de for de avizare şi sancţionare a rezultatelor parţiale şi finale. În toate fazele de realizare a 

unui proiect, profesorul „cooperează” cu elevii şi nu se substituie activităţii acestora.  

În general, pentru buna desfăşurare a unui proiect de grup, este important ca în sânul 

grupului să fie discutată, planificată, realizată şi controlată în comun repartizarea diferenţiată a 

rolurilor, să se asigure o planificare amănunţită, o comunicare continuă şi o corectă analiză a 

modului de îndeplinire a proiectului 

Câteva dintre beneficiile învăţării obţinute prin metoda proiectului sunt: 

•  încurajarea spiritului investigativ şi a gândirii de nivel superior; 

•  o participare mai bună, sporirea încrederii în sine şi ameliorarea atitudinii cu privire 

la învăţare; 

•  achiziţiile în domeniul cunoaşterii sunt egale sau mai bune decât cele generate de 

alte metode, iar elevii implicaţi în proiecte îşi asumă o responsabilitate mai mare în ceea ce priveşte 

propriul studiu decât pe parcursul activităţilor didactice tradiţionale; 

•  oportunităţi de formare a unor competenţe complexe, cum ar fi capacităţi de gândire 

de nivel superior, rezolvare de probleme, abilităţi de colaborare şi competenţe de comunicare; 
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•  accesul la o gamă mai largă de oportunităţi de învăţare în clasă, constituind o 

strategie de implicare a elevilor care provin din diverse medii culturale. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Cucoş Constantin – „Teoria şi metodologia evaluării”, ed. Polirom, Iaşi, 2008 
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STRATEGII DIFERENȚIATE ȘI INCLUZIVE ÎN CADRUL ORELOR DE 

FIZICĂ-CHIMIE PENTRU ELEVII CU CES 

Studiu de specialitate 

 

Văduva Daniela,  

Liceul ,,Preda Buzescu” Berbești, Județul Vâlcea, România 

 

 Şcoala, prin misiunea ei de instituţie formatoare de personalităţi, alături de misiunea de a 

transmite bagajul de cunoştinţe ale societăţii, este un mediu prioritar pentru începerea şi implementarea 

politicii incluzive. Educația incluzivă înseamnă educația tuturor copiilor, care ia în considerare 

caracteristicile, interesele, abilitățile și nevoile de învățare ale acestora. Aceste valori sunt incluse în 

sentimentul de apartenență la comunitate al tuturor elevilor, profesorilor, personalului de 

sprijin.  Incluziunea este practica de a plasa copiii cu cerinţe educative speciale în clase obişnuite, împreună 

cuelevii fără dizabilităţi şi de a pune la dispoziţia acestora anumite servicii specializate şi/sau un program 

special de studiu. Toți copiii au dreptul la o educație de calitate în școli comunitare, într-un mediu pozitiv, 

prietenos unde să învețe împreună, indiferent de dificultățile pe care aceștia le pot avea sau de diferențele 

care pot exista între ei. Şcolile incluzive trebuie să recunoască și să răspundă necesităților diferite ale 

elevilor, ţinînd cont de existența atît a unor stiluri diferite de învățare, cît și a unor ritmuri diferite; astfel, 

asigurînd o educație de calitate pentru toţi, prin intermediul unor curriculumuri adecvate, a unor măsuri 

organizaționale, strategii de predare, a unui anumit mod de utilizare a resurselor și parteneriatelor cu 

comunitățile din care fac parte.  

 Procesul instructiv-educativ către incluziunea școlară a elevilor cu dizabilități și/sau CES vizează 

proiectarea activităților didactice ținând cont de cele cinci experiențe de valorizare pe care le prețuiesc toți 

elevii, indiferent dacă sunt sau nu cu dizabilitate: accesul, participarea, dezvoltarea relațiilor, respectarea 

demnității, posibilitatea de a face alegeri. Profesorul poate  oferi  oportunități şi şanse egale la educație 

tuturor copiilor prin adaptarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare care să se plieze pe nevoile reale 

ale elevilor. Lecţiile dezvoltă înţelegerea şi sentimentul de respect pentru diferenţe, astfel elevii organizați 

în grupuri eterogene  comunică, relaționează, lucrează participă în cadrul experimentelor simple, separarea 

componentelor unui amestec eterogen solid-lichid prin decantare. Elevii sînt încurajaţi să lucreze 

colaborativ pentru a învăța cât mai mult unii de la alții, să-şi asume răspunderea pentru propria lor învăţare. 

Explicaţiile venite din partea profesorului trebuie să fie structurate, clare, individualiazate și adaptate 

necesităților diferite de dezvoltare ale elevilor. La școală nu este suficient ca elevii să învețe bine, ei trebuie 

să mai învețe și ce este binele.  Dificultăţile în învăţare sunt considerate oportunități de dezvoltare a unor 

practici mai bune. Este imperios necesară evaluarea punctelor tari ale elevilor, precum și a nevoilor lor, 

cunoașterea modului de lor de învățare și utilizarea aprecierii rezultatelor obținute de aceștia, colaborarea 
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permanentă cu ceilalți factori educaționali. Diferenţierea învăţării constă în adaptarea activităţii de învăţare 

(conţinut, forma de organizare şi al metodologiei didactice) la particularităţile copiilor, la tipurile de 

individualităţi. 

                     

Fig. 1. Caracteristici esențiale în adaptarea conținuturilor pentru elevii cu C.E.S. 

 

Este esențial ca profesorul sa cunoasă foarte bine punctele forte şi necesităţile elevului, recomandările pe 

care le-au formulat specialiştii, vizînd domenii variate de dezvoltare a copilului, pentru a i se preda elevului 

ceea ce este potrivit cu capacităţile sale şi cu cunoştinţele pe care deja le deține. Pornind de la respectarea 

particularităţilor de vârstă şi individuale, activitatea diferenţiată solicită toţi copiii, atât pe cei care întîmpină 

greutăţi în acumularea cunoştinţelor, în formarea priceperilor şi deprinderilor, cât şi pe cei cu posibilităţi 

deosebite, asigurând stimularea dezvoltării lor pană la nivelul maxim al disponibilităţilor de care dispun, 

ţinând seama de interesele şi aptitudinile fiecăruia în parte. Ca profesor de fizică-chimie, am constatat că în 

predarea noțiunilor este oportun să utilizez exemple din experiențele zilnice ale elevilor pentru a înțelege 

noțiunile. De exemplu‚ în predarea metodelor de separare a componentelor amestecurilor filtrare, decantare, 

a noțiunilor de traiectorie, dizolvare, solubilitate, soluții, topire, condensare, curent electric, pot solicita 

elevilor să-și amintească situații concrete din viața cotidiană. Învățarea poate deveni eficientă dacă se cere 

elevului să aplice ceea ce învață în situații din viața de zi cu zi. Este importantă prezentarea unor imagini, 

planșe, filmulețe sugestive pentru fenomenul studiat (reflexia și refracția luminii, curcubeul, fulgerul, 

trasnetul, etc.) pentru a-i capta interesul. Elevul exprimă ipoteze, formulează propoziții simple referitoare 

la fenomenul de reflecxie, curcubeu, etc.  

 Pentru copilul cu CES cooperarea în echipe sau pe grupe, cu alţi copii, în cadrul unui experiment 

simplu de obținere a unui amestec omogen din apă, sucul stors de la o lămâie și zahăr. În cadrul grupului, 
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implicarea afectivă a 
părinţilor în educaţia 
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la această activitate sarcina elevului cu CES a fost să adauge o linguriță de zahăr în pahar și să amestece. 

Fiecare copil s-a simțit valorizat în cadrul activității. Activitățile desfășurate în cadrul orelor de fizică și 

chimie, vizeză creșterea stimei de sine la elevi, socializarea cât și formarea copiilor responsabili. Am 

observat că în lucrul pe grupe elevii dau dovadă de toleranță față de opiniile celorlalți, aptitudinile și 

îndemânarea fiecăruia, dar sunt și empatici. 

 În concluzie, educaţia incluzivă înseamnă abordare participativă a procesului de învăţare şi predare, 

muncă în echipă atât pentru elevi cât şi pentru profesori, răspuns pozitiv la diversitate şi individualitate, 

şanse egale pentru toţi copiii şi pentru fiecare în parte. 
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,,IMPORTANȚA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR ȘI PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE”   

-EXEMPLE  DE  BUNE  PRACTICI 

VANA CAMELIA 

MOTTO.. 

          ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm !” ( Victor Hugo ) 

            Dezvoltarea liberă, integrală, armonioasă a individului, formarea personalității autonome și 

creative, prin diversificarea și optimizarea activităților educative extracurriculare și extrașcolare este una 

din direcțiile fundamentale ale redefinirii învățământului românesc. Așadar , în noul demers educațional al 

cadrelor didactice se vor redimensiona atât statutul cât și sarcinile acestora, care trebuie să devină manageri 

de educație prin intermediul unor proiecte/programe desfășurate pe baza unor acorduri de parteneriat între 

unitățile școlare și diferiți parteneri înscriși în proiect. 

          Există o varietate bogată de modalități de realizare a acestor activități, una foarte importantă fiind 

proiectele educaționale pe care noi le desfaășurăm, care cuprind un calendar de activități planificate, care 

urmăresc realizarea unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit și într-o perioada de timp bine definită. 

          Proiectul, după J. Dewey este o „ metodă care în mod fundamental, formativ conduce la educarea 

caracterului”. 

După W. H. Hilpatrick este o modalitate prin care se acumulează experienţă şi cunoaştere, 

rezolvând probleme practice în situaţii sociale”. 

Din multitudinea de definiţii ale proiectului educativ rezultă faptul că un proiect educativ este un 

instrument al schimbării, al dezvoltării şi inovării organizaţiei şcolare. 

 Pentru implementarea unor proiecte educaționale reușite este foarte importată experiența cadrelor 

didactice, fiind totodată o acumulare de noi experiențe, de  cunoaștere, rezolvând probleme practice în 

diferite situații date, fiind de altfel un instrument al dezvoltării și inovării organzațiilor școlare. 

         Parteneriatul educațional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societății prin prisma 

educativă și presupune participarea la o acțiune educativă comună, interacțiuni constructive acceptate de 

către toți partenerii, comunicare eficientă între participanți, acțiuni comune cu respectare rolului fiecărui 

participant, interrelaționare. Parteneriatul educațional mai presupune unitate de cerințe, de opțiuni, decizii 

și acțiuni educative subordonate actului educativ propriu-zis. Parteneriatul educațional vine în sprijinul 

dezvoltării personalității copiilor asigurându-le autonomia personală, prin valorizarea socială a fiecăruia 

dintre ei. 
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       Având în vedere faptul că grădinița pregătește preșcolarul pentru activitate sa școlară, iar școla 

pregătește elevii pentru viața socială, aceste proiecte au o importanță tot mai mare in activitatea noastră și 

a copiilor fiind în dialog permanent cu societatea, realizând punți de legătură între nevoile educaționale, 

resursele și disponibilitatea copiilor și perspectivelor de dezvoltare economică a societății. În acest sens 

colaborarea grădiniței cu factori externi educaționali sau cu școala, este o activitate organizată, susținută, 

direcționată spre probleme educative ale tinerei generații. 

 Aceste activități din cadrul proiectelor educative aduc un surplus de informații copiilor/elevilor 

astfel că experiența de învățare informală și non-formală completează și lărgește experiența de învățare 

formală. 

  Parteneriatul educațional devine tot mai prezent în relațiile de colaborare ce se stabilesc între 

uitățile de învățământ și diferitele segmente ale societății, reprezentând modalitatea formală sau informală 

prin care cele două părți( sau mai multe) decid să  acționeze împreună pentru atingerea unui scop comun. 

 Pentru ca reușita unui acord de parteneriat să fie la cote maxime, acesta implică: 

-identificare scopului, a intereselor comune, utile partenerilor; 

-găsirea modului optim pentru  realizarea scopului propus, organizarea și conducerea resurselor disponibile 

pentru  a atinge scopul propus; 

-consolidarea eficientă a atitudinilor și tehnicilor diferite care se pot aplica diferitelor sarcini.  

Proiecte educaționale  la care am participat în anul școlar 2019-2020 până în prezent:  

1. ,, DECEMBRIE ÎN ZVON DE COLINDE”, la care am obținut premiile I și II 

2. PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL ,, EDUCAȚIA ÎN FAMILIE- CEI ȘAPTE ANI 

DE ACASĂ” 

3. PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN ,,PRIMĂVARA SUFLETULUI MEU… MAMA” 

4. PROIECT ,,CARTEA-IZVOR DE VIAȚĂ” 

5. PROIECT JUDEȚEAN ,,FAMILIA-PRIMUL EDUCATOR AL COPILULUI” 

 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI: 

             -învățare prin descoperire utilizând învățare prin cooperare, învățarea reciprocă. 

-desfășurarea unor activități commune preșcolari/școlari. 

-jocuri distractive 

-colaborarea între cadrele didactice- discuții, opinii, analize, strategii didactice  

-jocuri didactice 
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-concursuri 

-activități practice (confecționarea diferitelor obiecte cu prilejuri diferite) 

-activități gospodărești 

-jocuri didactice interdisciplinare 

-vizite la biserică, școală, poliție, brutărie, laborator-cofetărie 

-activități de voluntariat/de caritate 

-acțiuni de plantare de pomișori în curtea grădiniței 

-vizită la cabinetul medical 

-plimbări în parc 

-excursii 

Inițierea și derularea de activități în parteneriat reprezintă o provocare pentru educatorii de azi, 

necesitând multă creativitate, dInamism în derularea acestora dar și responsabilitate și flexibilitate. 

Nimeni nu se naște gata învățat, gata format, totul se educă în familie, grădiniță, școală și în 

societate în scopul integrării active a individului în viața socială.  
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Voluntariatul, mod de viaţă 

Prof. Bogdan Mariana 

Prof. Tudor Florentina 

Şcola Gimnazială ,,Aurel Vlaicu” Arad 

 

 

                    A fi voluntar este o alegere pe care o faci în speranța că eforturile tale vor ajuta pe cineva, vor 

salva o viață, vor îmbunătăți societatea în care trăim. 

                 Istoria voluntariatului este asociată cu începutul de secol XIX, când s-au format primele asociații 

caritabile pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. Dar exemple de activități caritabile au existat cu mult înainte. 

Pentru că bogații nu erau obligați să-i ajute pe cei săraci, în Marea Britanie, în perioada dinastiei Tudor, 

proprietarii de teren plăteau o taxă prin care se finanța desfășurarea de acțiuni de întrajutorare a celor săraci. 

Se consideră, însă, că acest concept de voluntariat a luat naștere după Primul Război Mondial, ca un răspuns 

la ororile războiului și ca o alternativă la serviciul militar obligatoriu. Părintele spiritual al 

voluntariatului este considerat a fi istoricul și sociologul german Eugen Rosenstock-Huessy. El a propus 

crearea unui „Serviciu Voluntar pentru Pace”. 

                    Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care 

derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De 

asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-

o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. 

Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului  ,,voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză 

,,volontaire” și se referă la oameni și manifestările lor. ,,Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, 

– ,,care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) 

care se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

  Exemple de bune practici 

                Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi 

și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. Prin urmare ne-am 

implicat în diverse acţiuni cartitabile atât  la nivelul şcolii cât şi al comunităţii. Începând cu luna decembrie 

în şcoala noastră sunt demarate numeroase acţiuni de volunatriat  dintre care amintim: Săptămâna  
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legumelor şi fructelor, Dar din Dar, Săptămâna părinţilor, Târgul de Crăciun, Mama - fiinţa iubită, Târgul 

de Paşti.  

Revenind la Săptămâna legumelor si fructelor, aceast presupune implicarea elevilor şi a 

părinţilor, prin aducerea de fructe şi legume care se adună într-un spaţiu special amenajat în incinta şcolii, 

apoi acesta fiind donate centrelor de bătrâni şi copii din municipiul nostru. Elevii  noştri au fost răsplătiţi 

cu zâmbete şi îmbrăţişări din partea celor nevoiaşi. 

         

Târgul de Crăciun, o altă activitate la nivelul şcolii noastre are un impact mare asupra elevilor, 

părinţilor elevilor, aceştia implicându-se în mod voluntar în confectionarea de  felicitări, ornamente pentru 

pomul de Crăciun şi de preparare a unor dulciuri la şcoală, care apoi vor fi comercializate în cadrul târgului. 

Banii obtinuţi din vânzarea acestora sunt donaţi elevilor cu probleme de sănătate din şcoala noastră cât şi 

celor cu o situaţie materială precară. Fiecare elev al şcolii noastre se implică cu mult devotamnent şi dăruire 

în confecţionarea a cât mai multe obiecte, pentru a obţine cât mai multi bani.  

               

În cadrul Săptămânii părinţilor avem şi activitatea de voluntariat ,,Dar în dar” prin care elevii 

şcolii noastre se implică trup şi suflet pentru ajutorarea semenilor lor prin donarea de îmbrăcăminte, 

încălţăminte şi nu în ultimul rând jucării, Acestea sunt împachetate, ambalate în cutii frumos colorate, 

adunate în jurul pomului de Crăciun, care apoi vor fi donate copiilor din centre şi celor care nu îşi permit 

un cadou de Crăciun.  
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Extrem de reușită a fost și activitatea ecologistă ,,Marş pentru sănătatea Pământului”, care 

constă într-un marş prin cartier, unde se împart oamenilor pliante, fluturaşi prin care se îndeamnă la 

păstrarea unui mediu curat şi sănătos. 

                  

            Voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, 

deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. Prin acțiunile de voluntariat 

putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă 

de a fi practicată și sprijinită în școală.                                        

                În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită la adevărata ei 

valoare. 

 

Bibliografie: 

 www.voluntareuropean.ro 

 

 

 

http://www.voluntareuropean.ro/


 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

394 
 

SPECIFICUL  RECEPTĂRII  TEXTULUI  EPIC  

 ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL  PRIMAR 

 

                                                           Prof. înv.primar- Maimuț Elena Simona 

                                                  Școala Gimnazială Nr.1, Motru 

                                                                                         

Literatura ca  ramură a artei  reprezintă  obiectul  investigării  didactico-metodice,  o  viziune  

modernă  pentru  procesul  restructurării  însuşirii  de  către  elev  a  specificului  literaturii.  În  

acest  context  problematic,  apare firesc  întrebarea:  cu  ce  trebuie  să  se  ocupe  metodica  

literaturii  în  şcoală:  cu  predarea  sau cu  receptarea  literaturii?  Prin  predare  se  înţelege,  în  

general,  emiterea  de  informaţii  despre  o  anumită  realitate,  proces  în  care  emiţătorul  deţine  

un  rol  activ,  iar  cel  ce  ascultă  un  rol  pasiv.  Or,  cum  s-ar  vorbi  de  predare  în  cazul  unei  

partituri  muzicale,  al  unui  tablou  sau,  în  ceea  ce  ne  interesează  aici,  al  unui  text  literar  

care  implică  universuri  imaginare,  fictive,  menite  să sensibilizeze  cititorul,  să-i  stimuleze  

imaginaţia?  În  nici  un  fel.  În  cazul  predării  unei  opere  literare, este  vorba  despre  transmiterea  

unor  impresii  sau  judecăţi  critice  ale  emiţătorului  cu  dorinţa  de  a  fi  învăţate  de  elevi  ca  

unicele  interpretări  posibile,  ceea  ce  este  iarăşi  un  nonsens.  Prin  limbajul  ei  conotativ,  

literatura  favorizează  lecturile  multiple,  în  funcţie  de  gradul  receptivităţii  literar-artistice  a  

cititorilor. O  metodică  modernă  a  însuşirii  limbajului  specific  al  literaturii  trebuie  să se ocupe 

de  procesul  receptării  artistice  a  operelor,  de  metodele,  procedeele  şi  mijloacele  specifice  

ale  acestui  proces,  de  înlesnirea  contactului direct al elevului cu opera literară. 

Susţinând  ideea  introducerii  elevilor  din  ciclul  primar  în  analiza  textelor  de  citire  în  

funcţie  de  diversitatea  lor, de  apartenenţa  lor  la  un anume gen  sau specie  literară, nu  se  are  

în vedere  renunţarea  la  metodele  specifice  lecţiilor  de  citire  în  ciclul  primar.  Lectura  

explicativă  rămâne  metoda  care  poate  asigura  atât  dezvăluirea  mesajului  unui  text,  cât  şi  

familiarizarea  elevilor  cu  instrumente  ale  muncii  cu  cartea.  Componentele  lecturii  explicative  

oferă  resurse  multiple  de  valorificare  deplină  a  conţinutului  unui  text  de  citire,  indiferent  

de  genul  sau  specia  din care  face  parte. Ceea  ce apare  deosebit  va  fi  ponderea  pe  care  o  

va  avea,  în efectuarea  analizei  textului,  fiecare  din elementele  componente  ale  lecturii  

explicative.  

Închegată   şi  unitară,  fiind  rezultatul  unui  proces  unic  de  creaţie,  opera  literară  în  

general,  şi  cea  epică  în  special  are  elementele  componente  într-o  legătură  indestructibilă,  

detaliul  şi  părţile  fiind  armonizate,  esenţiale,  de  neînlocuit.  Înlocuindu-se  semnificativ,  părţile  

unei  opere  literare  se  cheamă  şi  se  leagă  reciproc,  luminând  întregul.  Receptarea  textului  

epic  cere  evidenţierea  unor  caracteristici  ale  operelor  literare  în  funcţie  de  specie,  dar  şi  

realizarea,  în  acelaşi  timp,  a  unora  dintre  obiectivele  cognitive  (a  cunoaşte,  a  aplica,  a  

analiza,  a  sintetiza)  şi  afective (a  reacţiona,  a  recepta,  a  valorifica,  a  interioriza  valorile)  

ale  educării  şi  instruirii  în  literatura  română.  Textul  trebuie  adus  în  universul  sensibil  al  

elevilor,  să  se  folosească  criterii  de  investigare  şi  valorificare  a  operelor,  de  descoperire  şi  

apreciere  a  gândurilor  şi  sentimentelor  încorporate  creaţiei.  Metodologia  modernă  a  receptării  

optime  a  unui  text  epic  trebuie  să  ţină  seama  de  principiul  tratării  diferenţiate  a  textelor,  

de  principiul  analizei  simultane  a  relaţiei  dintre  conţinut  şi  expresie,  de  principiul  participării  

active,  conştiente  şi  creatoare  a  elevului,  toate  acestea  ducând  la  o  viziune  analitică  şi  

sintetică  a  operei  literare. 

Pornind  de  la  aceste  considerente  teoretice  şi  metodice  în  acelaşi  timp,  în  cercetarea  

întreprinsă  am  pornit  de  la  următoarea  ipoteză:  dacă  în  cadrul  orei  de  Limba  şi  literatura  

română  se  vor  lucra  intensiv  texte narative,  aplicând  oră  de  oră  teste  formative  şi  utilizând  

în  mod  creator  lectura  explicativă,  se  va  îmbunătăţi  în  mod  real  capacitatea  de  receptare 

activă  a  textelor  epice. 
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Faptul  că  elevii  mici  pot  descoperi  diferite  semnificaţii  ale  situaţiilor  prezentate  impune  

să  organizăm  ,  pornind  de  la  alcătuirea  planului  de  idei,  momente  de  adâncire  a  analizei  

textului,  de interpretare  a  faptelor,  de  cunoaştere  a  personajelor  prin  acţiunile  lor,  de  reliefare  

a  plusului  pe  care îl aduc mijloacele artistice pe linia realizării şi transmiterii mesajului.  Toate 

acestea constituie sarcini de bază pentru receptarea eficientă a textului  epic. 

Pentru  realizarea  cercetării  am  folosit  următoarele  metode: observaţia,  conversaţia,  metoda  

analizei  produselor  activităţii  şi  cercetării  documentelor,  metoda  testelor. 

Pentru  a  verifica  eficacitatea  demersului  metodic  folosit  în  munca  instructiv-educativă  

cu  scopul  de  a  recepta  optim  textul  epic  la  vârsta  şcolară  mică  s-a  procedat  la  o  comparaţie  

a  rezultatelor  obţinute  de  eşantionul  experimental  cu  cele  obţinute  de  eşantionul  de  control.  

Clasa  experimentală  este  formată  din  22 elevi,  iar  clasa  de  control    este  formată  din  23  

de  elevi,  cele  două  colective  fiind  alcătuite  din  copii  cu  o  dezvoltare  intelectuală  eterogenă. 

Experimentul  s-a  desfăşurat  în  trei  etape:  etapa  iniţială,  constatativă; etapa  formativ-

ameliorativă  şi  etapa  finală.  Eşantionul  de  control (clasa  de  control)  s-a  ales  din aceeaşi  

unitate  de  învăţământ,  cu  elevi  având  aproximativ  acelaşi  nivel  de  pregătire  intelectuală ca  

cel  al  elevilor  din  clasa  experimentală.  Se  ştie  din  practica  educaţională  că,  de  obicei,  

calificativele  ce  se  regăsesc  în catalog  cuprind  o  doză  de  subiectivism,  fiind  influenţate  de    

exigenţa  mai  mare sau  mai  mică  a  învăţătorului.  Din  acest  motiv, aplicarea  testelor  la  cele  

două  eşantioane  s-a  desfăşurat  în  aceeaşi  etapă  a perioadei  de  studiu,  au cuprins  probe  

gradate  ca  dificultate  prin care  s-au  verificat  cunoştinţele  şi  competenţele  elevilor  în  ceea  

ce  priveşte  receptarea  cu  succes  a  unui  text  epic  şi  au  fost  evaluate  după  aceiaşi  descriptori  

de  performanţă  şi  de  către  acelaşi cadru  didactic. 

Etapa  iniţială,  constatativă 

În  această  etapă  am  aplicat  un  test  de  evaluare  iniţială,  elaborat  în  concordanţă  cu  

obiectivele  de  referinţă  ale clasei  a  III-a,  pentru  a se  stabili  nivelul  de  pregătire  al  elevilor. 

Elevii  de  la  cele  două clase  au  fost  puşi  în  aceleaşi  condiţii  de lucru:  au  fost  testaţi  în  

aceeaşi  zi,  la  aceeaşi  oră,  li  s-a  acordat  acelaşi  timp  necesar  rezolvării  sarcinilor  de lucru,  

nu  li  s-au dat  indicaţii. 

În  etapa  iniţială, constatativă  a  nivelului  de  cunoştinţe  literare  ale  elevilor  şi  aplicare  a  

lor  în  situaţii  practice,  de  evaluare,  rezultatele  au  indicat  că  elevii  ambelor   clase  au  nivele  

asemănătoare  de  pregătire,  fiind  omogene  din  acest  punct  de  vedere – condiţie  esenţială  

pentru  dezvoltarea  investigaţiei  propuse.  Rezultatele  iniţiale  evidenţiază  faptul  că  doar  un  

procent  de  72,72%  dintre  elevi -  pentru  clasa  experimentală  şi  74,48% dintre  elevi  - pentru  

clasa  de  control  demonstrau  un  nivel  ridicat  al  cunoştinţelor  în  ceea ce  priveşte textul epic  

şi  receptarea  lui  . 

 

Etapa  formativ-ameliorativă 

În   această  etapă , la clasa  de control   lecţiile   ce  aveau  ca subiect  un  text  epic  s-au  

desfăşurat  în  mod  obişnuit,  iar  la  clasa  experimentală  s-a  lucrat  intens  textul  epic,  s-a  

folosit  în  mod  creator  lectura  explicativă  şi  alte  metode  activ-participative,  jocuri  didactice,  

metode  moderne, interactive  care  să  asigure  o  învăţare  eficientă  şi  un  progres  real  al  

nivelului  cunoştinţelor. 

La  lecţiile  de  literatură  în  care  se  studia  un  text  epic,  indiferent  de  specia  căreia  îi  

aparţinea,  am  aplicat  teste  de  evaluare  formativă  în  mod  periodic,  la  majoritatea  textelor  

studiate  şi  la  alte  texte  epice,  din  afara  manualului,  pe  care  le  studiasem  anterior  cu  elevii,  

folosind  în  mod  creator  lectura  explicativă  şi  alte  metode  activ-participative.  Aceste  texte  

şi  rezultatele  lor  mi-au  permis  cunoaşterea  imediată  a  greşelilor,  a  dificultăţilor  de  învăţare  

ale  elevilor,  îndreptarea   şi  eliminarea  lor  din  mers  prin  îmbunătăţirea demersului metodic  şi  

a calităţii  metodologiei  aplicate. 
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Etapa  finală 

În    această  etapă    am  propus  celor  două  eşantioane (clasa  de  control  şi  clasa  

experimentală)  acelaşi  test  de  evaluare  sumativă  aplicat  în  condiţii  similare;  am  înregistrat  

şi  prelucrat  rezultatele  obţinute  în  vederea  confirmării  sau  infirmării  progresului  prin  

raportarea  la  testul  iniţial  şi  la  obiectivele  stabilite  în  desfăşurarea  cercetării. 

 

Concluzii: 

În  etapa  de  evaluare  finală  a  nivelului  de  dezvoltare  a  capacităţilor  elevilor  de  receptare  

a  textului  epic,  de  lucru  individual  în  analiza  acestui  tip  de  text,  rezultatele  au  indicat  o  

creştere  semnificativă  la  clasa  experimentală.  Dacă  rezultatele  iniţiale  evidenţiau  doar  un  

procent  de  72,72%   pentru  clasa  experimentală  şi  74,48%  pentru  clasa  de  control  de  

realizare  a  sarcinilor  de  lucru  pentru  receptarea  optimă  a  textului  epic,  rezultatele  finale  

indică  o  creştere  la  82,72%   pentru  eşantionul   experimental  şi,  respectiv,  80,00%   pentru  

eşantionul  de  control. 

Comparând  rezultatele  la  probele  date,  se  constată  că  performanţele  elevilor  clasei  

experimentale  sunt  superioare  celor  ale  elevilor  clasei  de  control,  care  la  începutul  perioadei  

aveau  aproximativ  acelaşi  nivel  de  pregătire  în  ceea  ce  priveşte  receptarea  textului  epic.  

Lucrul  acesta  dovedeşte  faptul  că  aplicând  în  activitatea  instructiv-educativă  un  demers  

metodic  bazat  pe  folosirea  în  mod  creator  a  lecturii  explicative  în  ceea  ce  priveşte  receptarea  

textului  epic  în   şcoala  primară,  folosirea  unui  complex  de  metode  activ-participative  şi  

interactive  precum  şi  aplicarea  intensivă  a  unui  set  de  teste  formative specifice  fiecărei  

specii  a  genului  epic,  se  vor  obţine  progrese  reale  în  ceea  ce  priveşte  capacitatea   micilor  

şcolari  de  a  recepta  eficient  şi  corect  mesajul  fiecărui  text  în  parte  şi  le  va  fi  un  real  

ajutor  în  munca  viitoare  cu  textul,  la  ciclul  gimnazial  şi  liceal. 
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                                             CONSIDERAŢII  ASUPRA  POLUĂRII  AERULUI 

 

1.Fenomenul  poluării 

            Omul  îşi  desfăşoară  activitatea  în  mediul  înconjurător, de  aceea, permanent  trebuie  să-şi  

îndrepte  atenţia  asupra  păstrării  calităţii  acestuia. La  Conferinţa  Mondială  a  O.N.U. asupra  mediului  

înconjurător  din  1972  de  la  Stockholm, poluarea  a  fost  definită  astfel: „modificarea  componentelor  

naturale  sau  prezenţa  componentelor  străine  ca  urmare  a  activităţii  omului, şi  care, în  lumina  

cunoştinţelor  noastre  actuale, provoacă  prin  natura  lor, prin  concentraţiile  în  care  se  găsesc  şi  

timpul  cât  acţionează, efecte  nocive  asupra  sănătăţii, creează  disconfort  sau  impietează  asupra  

diferitelor  utilizări  ale  mediului  la  care  acesta  putea  servi  în  forma  sa  exterioară”. Prin  poluarea  

atmosferică, deci  a  aerului  pe  care  îl  respirăm, se  modifică  compoziţia  sa  normală, ca  urmare  a  

pătrunderii  elementelor  străine, care  nu  fac  parte  din  compoziţia  sa. 

            Meteorologia  românească  defineşte  poluarea  atmosferei  ca  fiind  procesul  de  impurificare  a  

aerului  cu  substanţe  gazoase, lichide  şi  solide, care  sunt  dăunătoare  într-o  măsură  mai  mică  sau  

mai  mare  oamenilor, animalelor, plantelor, produselor  tehnice  şi  chiar  unor  procese  tehnologice. 

2. Poluarea  generată  de  activităţile  antropice 

            Fiecare  etapă  istorică  îşi  pune amprenta  asupra  interacţiunii  om -mediu  şi  mai  cu  seamă  în  

prezent, când  evoluţia  tehnologiei  şi  dezvoltarea  economică  sunt  fără  precedent. Într-un  interval  scurt, 

corespunzător  unei  singure  generaţii, activităţile  antropice  au  determinat  modificări  globale  şi  extrem  

de  rapide  ale  climatului. Se  poate  afirma  cu  îndreptăţire  că, activitatea  antropică  reprezintă  un  factor  

genetic  al  climei, însă  nu  ca  acţiune  a  individului  izolat, ci  a  unor  colectivităţi  umane  grupate  în  

aşezări  urbane  ce  pot  atinge  dimensiuni  gigantice, în  cadrul  cărora  creşterea  demografică  a  dus  la  

densităţi  mari  de  populaţie  şi  concentrarea  activităţilor  economico-sociale. Pe  măsura  evoluţiei  

societăţii, nevoile  de  viaţă  s-au  diversificat  iar  standardele  de  viaţă  au  crescut  continuu.  

            Oraşul  influenţează  elementele  meteorologice  prin  crearea  unui  topoclimat  specific - 

topoclimatul  urban. În  cadrul  său  s-a  dezvoltat  cu  repeziciune  tehnica, în  ultimii  250  de  ani, industria  

trecând  din  marile  aglomeraţii  urbane  în  micile  oraşe  şi  chiar  în  mediul  rural, consumând  cantităţi  

tot  mai  mari  de  combustibili  şi  modificând  compoziţia  atmosferei  prin  noxele  eliminate. Astfel, a  

apărut  şi  a  luat  o  amploare  considerabilă  fenomenul  poluării  aerului, care  a  devenit  azi  una  din  
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căile  majore  de  deteriorare  a  mediului. Este  ştiut  că  omul, în  mediul  urban  trăieşte, de  fapt, într-un  

mediu  artificial, supus  intens  agenţilor  nocivi. 

            Începând  cu  prima  jumătate  a  secolului  al  XX-lea  fenomenul  poluării  atmosferei  se  extinde  

fără  precedent, îndeosebi  în  centrele  puternic  industrializate. Astfel, clima  locală  a  ajuns  să  se  

diferenţieze  de  cea  a  împrejurimilor  datorită  ecranului  de  pulberi  şi  fum  care  pluteşte  deasupra  lor, 

rezultat  al  degajărilor  din  coşurile  fabricilor, termocentralelor, locuinţelor, întreprinderilor  petroliere, 

fabricilor  de  var, de  sticlă, de  ciment, uzinelor  siderurgice  sau  chimice. În  mod  firesc, fenomenul  a  

fost  completat  de  extinderea  amplă  a  căilor  de  comunicaţie  şi  de  circulaţia  intensă  a  autovehiculelor. 

Evaluarea  impactului  global  al  industriei  asupra  atmosferei  s-a  realizat  prin  studiul  metabolismului  

industrial, începând  cu  extracţia  materiilor  prime  şi  terminând  cu  faza  de  produs  industrial -faza  

finală- de  pătrundere  în  mediu  prin  emisii  de  gaze  şi  pulberi  în  atmosferă. Aşa  a  apărut „smogul”  

care  a  făcut  celebră  Londra. Cel  mai  nociv  poluant  atmosferic  este  bioxidul  de  carbon, care, vehiculat  

în  exces  de  circulaţia  aerului  sau  de  vânturi  şi  respirat  direct, poate  genera  afecţiuni  inflamatorii  

serioase, de  genul  epidemiilor  de  febră  intermitentă. Înregistrările  de  date  arată  că  în  marile  oraşe  

temperaturile  medii  anuale  sunt  mai  ridicate  cu  1,5-2 grade  Celsius  faţă  de  împrejurimi. 

            Fluxul  suplimentar  de  bioxid  de  carbon  este  eliberat  în  atmosferă  nu  doar  de  activităţile  

industriale  sau  de  circulaţia  autovehiculelor, ci -surprinzător- şi  prin  procesul  de  modificare  a  utilizării  

terenurilor  cu  vegetaţie  naturală, prin  transformarea  lor  în  agrosisteme. Totodată, oxidul  de  azot  

rezultat  în  urma  înlocuirii  vegetaţiei  naturale  cu  culturi, reprezintă  o  sursă  umană  importantă  care  

contribuie  la  distrugerea  stratului  de  ozon  şi  accentuarea  efectului  de  seră. Deci, şi  agricultura  are  

partea  sa  de  contribuţie. 

             Conform  celor  mai  recente  statistici, cele  mai  poluate  oraşe  ale  lumii  sunt: Delhi, Beijing, 

Calcutta, Skopje, San  Francisco, Cracovia, Pristina, Ulan  Bator, Lahore (Pakistan)  şi  Chengdu (China). 

Pe  ansamblu, 21  din  primele  30  de  oraşe  poluate  ale  Terrei  sunt  din  India, care  alături  de  China, 

clamează  „dreptul  lor  la  poluare” , în  numele  dreptului  la  dezvoltare.  În  România, cele  mai  poluate  

oraşe  sunt  considerate Iaşi, Cluj – Napoca, Braşov  şi   Bucureşti, acesta  din  urmă  fiind  întrecut  la  

nivelul  Europei  doar  de Tetovo (Macedonia), Celiabinsk (Rusia), Tirana  şi  Dniepropetrovsk.  

3. Tipuri  de  poluanţi 

a) după  natura  surselor  care  îi  produc: 

-naturali: solul, regnul  animal  şi  vegetal, praful  cosmic  sau  meteoritic 

-artificiali: rezultaţi  din  diversele  activităţi  umane – din  activitatea  industrială  şi  din  diferitele  procese  

de  ardere 

b) după  modul  de  formare: fizici, chimici, biologici 

c) după  forma  fizică (starea  de  agregare): solidă, lichidă  sau  gazoasă 

d) în  funcţie  de  acţiunea  în  timp  a  efectelor  produse:  

-cu  acţiune  lentă (progresivă) 
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-cu  acţiune  rapidă (explozivă) 

4. Sursele  poluării  atmosferice 

            În  funcţie  de  cantităţile  de  noxe  eliminate  se  constituie  în: 

a) surse  majore – cu  următoarea  structură: 

- vehiculele  cu  motor  sau  autovehiculele- reprezentantele  transporturilor  rutiere. Acestea  consumă  

oxigen  şi, în  ciuda  multiplelor  îmbunătăţiri, reprezintă  în  continuare  o  sursă  de  poluare. 

- activităţile  feroviare- contribuie  la  vicierea  aerului  prin  eliminarea  fumului, gazelor, zgurii  în  preajma  

gărilor  feroviare, atelierelor, depourilor  şi  liniilor  de  triaj 

- industria- elimină  în  atmosferă  mari  cantităşi  de  gaze  şi  impurităţi  solide, sub  forma  particulelor  

fine  de  oxizi  de  sulf, de  carbon, de  azot, a hidrocarburilor, a particulelor  sedimentabile  şi  în  suspensie. 

Cele  mai  active  emiţătoare  de  poluanţi  sunt  turnătoriile, combinatele  chimice, rafinăriile  petroliere  şi  

unităţile  de  prelucrare  a  cauciucului  şi  maselor  plastice. 

- complexele  energetice- poluează  aerul  cu  oxizi  de  sulf, de  azot  şi  pulberi, deoarece  energia  electrică  

destinată  consumului  se  obţine  în  principal  prin  arderea  carbunelui  şi  a  hidrocarburilor, care, evident  

conţin  şi  sulf, printre  altele. 

- arderea  deşeurilor- aport  însemnat  în  poluarea  aerului, efectuată  atât  în  incineratoarele  oraşelor, cât  

şi  în  cele  industriale  producătoare  de  energie.  

- poluarea  fonică- factor  fizic  de  perturbare  a  mediului  înconjurător  de  o  mare  gravitate, având  

inconvenientul  de  a  nu  putea  fi  total  suprimată, pentru  că  civilizaţia  nu  se  poate  opri  pe  loc. 

b) surse  minore – însumate, au  o  contribuţie  surprinzător  de  mare  explicabilă  prin  numărul  lor  

ridicat. Sunt  atât  antropice, cât  şi  naturale. 

- sursele  minore  antropice: praful  ridicat  de  pe  suprafaţa  terestră  de  circulaţia  rutieră, prafuc  casnic  

şi  cel  provenit  din demolări, particulele  de  cauciuc  rezultate  din  frecarea  pneurilor  cu  asfaltul, fumul  

de  la  incendii, fumul  de  ţigară, compuşii  organici  ai  parfumurilor, germenii  microbieni  umani, etc. 

- sursele  minore  naturale: praful  ridicat  de  vânt  de  pe  sol, praful  rezultat  în  timpul  cutremurelor – 

foarte  periculos   întrucât  constă  în  substanţe, reziduuri, microbi  rezultat  din  distrugerea  locuinţelor, 

fabricilor  şi  uzinelor, a  căilor  de  comunicaţie, la  care  se  mai  adaugă  praful  cosmic, sporii, polenul, 

bacteriile  provenite  de  la  vegetaţie, microbii  de  natură  animală, hidrogenul  sulfurat, hidrocarburile  şi  

alte  substanţe  rezultate  în  urma  descompunerii  materiei  organice. 

4. Concluzii 

            Una  dintre  condiţiile  fundamentale  ale  existenţei  vieţii  pe  Pământ  o  constituie  echilibrul  

calitativ  şi  cantitativ  al  componenţilor  aerului. Aceştia, pe  de-o  parte  se  consumă  parţial, pe  de  altă  

parte  ei  sunt  înlocuiţi  prin  regenerarea  din  alte  surse. Aerul  ne  înconjoară  şi  pătrunde  în  organismul  

nostru, ne  oferă  oxigenul  necesar, dar  în  acelaşi  timp  este  şi  „ladă  de  gunoi”  pentru  toate  gazele  

sau  deşeurile  gazoase  produse  de  vieţuitoare. Omul  încalcă  prin  activitatea  sa  casnică, industrială  sau  

de  altă  natură, echilibrul  existent  în  mediul  natural, între  cantitatea  de  bioxid  de  carbon  rezultat  din  
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respiraţia  vieţuitoarelor  sau  din  putrefacţie  şi  cantitatea  de  bioxid  de  carbon  consumată  prin  

intermediul  respiraţiei  clorofiliene. Poluarea  atmosferică  a  devenit  în  prezent  din  ce  în  ce  mai  

intensă, nu  doar  ca  urmare  a  înmulţirii  surselor  ce  o  produc  sau  a  tipurilor  de  poluanţi datoraţi  

industrializării, ci  şi  faptului  că  acesteia  din  urmă  i  se  adaugă  şi  un  alt  factor-problemă, anume  

creşterea  nocivităţii  ca  urmare  a  intensificării  procesului  de  urbanizare. 

În  analiza  poluării  aerului  trebuie  să  se  cunoască: ce  cantitate  de  elemente  incomplet  arse  se  

furnizează  atmosferei, compoziţia  chimică  a  poluanţilor, cantitatea  de  bioxid  de  carbon  rezultată  în  

urma  arderii  cărbunilor, gazelor  şi  petrolului, cantitatea  de  praf  şi  pulbere  înălţată  în  atmosferă, 

caracterul  dispersiei  acestor  poluanţi, influenţa  lor  asupra  radiaţiei  solare, în  ce  mod  aceste  emanaţii  

influenţează  viaţa, frecvenţa  fenomenelor  climatice  care  contribuie  la  poluarea  şi  depoluarea  zonei. 

Astfel, atunci  când  concentraţia  substanţelor  toxice  de  pe  sol  şi  din  atmosferă  atinge  praguri  dincolo  

de  limitele  suportabilităţii, situaţia  devine  alarmantă  şi  se  impune  luarea  unor  măsuri  urgente  şi  

eficace. Strâns  legat  de  acestea, se  stabilesc  şi  poziţiile  viitoarelor  platforme  industriale, precum  şi  

măsurile  necesare  în  vederea  asigurării  calităţii  aerului. Problema  poluării  aerului  se  cere  a  fi  

reconsiderată  la  nivel  global, întrucât, indiferent  de  regimuri  sau  guverne, problemele  legate  de  

ocrotirea  mediului  au  fost  neglijate  sau  li  s-a  dat  o  aparenţă  legală. Totul  în  numele  banilor, 

nicidecum  în  interesul  contribuabililor, al  cetăţenilor  oneşti. 

 

BIBLIOGRAFIE 

Ciulache, Sterie – Oraşul  şi  clima, Editura  ştiinţifică  şi  enciclopedică, Bucureşti, 1980 

Condurăţeanu-Fesci, Simona – Cusursuz, Beatrice – Influenţa  condiţiilor  climatice  asupra   

                                               organismelor, Editura  ştiinţifică  şi  enciclopedică, Bucureşti, 1984 

Pretti, Luigi – Planeta  Terra  în  pericol, Editura  Tehnică, Bucureşti, 1991 

Stăncescu, Ioan – Meteorologie  fără  formule, Editura  Albatros, Bucureşti, 1981 

*  *  * - Terra, nr. 3/1986 

*  *  * - Terra, nr. 2/1988 

*  *  * - Terra, nr. 1- 4/1993 

 

 

 

 

 

 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

401 
 

Importanța proiectelor și parteneriatelor educaționale  

 

NIȚA  ANA- MARIA  

                           GRĂDINIȚA CU P.P. “CĂSUȚA CU POVEŞTI”, CRAIOVA  

 

 

               Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe expresii 

destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, 

parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, 

convenţie de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi 

altele. 

               Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura 

de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe 

părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009) 

Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 

perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 

experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

               Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 

comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale 

este o necesitate a activităţii didactice. 

               În contextul societății contemporane caracterizate prin criza de timp și prin explozia 

informațională și tehnică, computerul și, implicit, internetul,  au devenit fenomene globale a căror 

înțelegere încă ne depășește. Apreciem, desigur, efectele pozitive, conectivitatea, rapiditatea găsirii 

răspunsurilor, dar mai greu ne dăm seama de potențialul lor nociv. Copiii și adolescenții pot deveni foarte 

ușor prizonierii unui dialog virtual, joc sau aplicație, devin dependenți de net, renunță la a mai socializa în 

mod direct, la jocuri sportive, se însingurează, iar dezvoltarea personalității lor va avea serios de suferit. 

În plus, se deschid porți de vulnerabilitate fără precedent, de care adulții nu au știut niciodată și nu le 

percep prea ușor pentru că nu au crescut cu așa ceva. Iată de ce, din ce în ce mai mult, se afirmă că școala 

și specialiștii săi au un rol esenţial în formarea și pregătirea tinerilor pentru viaţă. 

               O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e 

răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o astfel 

de şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi 

să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să 
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respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic 

rezultatele. 

               Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: 

explorare – evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – 

consolidare – acţionare – implementare – evaluare. 

Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, 

coordonare, cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al 

comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, cel al parteneriatului.  Astfel, parteneriatul reprezintă o 

formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt formele 

intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea reprezintă punctul de 

plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părţi. 

               Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi 

comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat are 

nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă 

un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat 

educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, 

comunitate. 

               Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care 

asigură o implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea 

relaţiilor dintre părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare a 

tuturor factorilor educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de 

comunicare, relaţionare, cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional 

şcoală-familie-comunitate. 

               Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, 

mediul extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 

activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

               Școala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi 

luarea deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de 

oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor. 

                Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 

succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și 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 considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 

relaţiilor publice. 
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Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, experimentează 

abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, socializează, învăţând să 

fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe personale. 

                Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre participanți sunt 

stabile și viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la alte 

programe asemănătoare, interne  sau internaționale. 

                 În concluzie, în societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor 

constructive, în crearea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului 

incluziv. 
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STUDIU DE CAZ PRIVIND GESTIONAREA UNEI SITUAŢII DE CRIZĂ 

(INADAPTAREA ŞCOLARĂ) 
 

Prof. Înv. Primar Tabarcea Gabriela 

Şcoala Gimnazială Dr. Alexandru Safran, Bacau 

 

 

           SUBIECTUL:  M.T., 7 ani, clasa I 

 

1.1. PREZENTAREA CAZULUI : - inadaptarea şcolară 

  - elevul înregistreaza rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele minimale de 

performanţă; 

       - greutăţile familiale ce conduc la dezinteres faţă de activitatea şcolară, agitaţie, tulburări de 

comportament. 

1.2. ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI 

Tatăl lui M.T. este  plecat în Grecia, el rămânând  în grija mamei, aceasta având grave probleme 

de motricitate, copilul a profitat de incapacitatea acesteia de a se deplasa la grădiniţă, apoi la şcoală 

şi ca urmare au început să i se manifeste tulburări de comportament şi de învăţătură. De menţionat 

că locuieşte în mediu rural. 

 1.3. DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE: 

– T. este tot timpul gânditor şi deprimat, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din 

clasă; 

-  a absentat nemotivat de mai multe ori, munceşte din greu şi este de cele mai multe ori 

obosit la ore. 

Comportamentul: 

în clasă nu vorbeşte decât atunci când i se adresează în mod direct o întrebare; 

- Raspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi  evită să privească în 

ochi învăţătoarea când i se cere să răspundă oral în faţa colegilor. 

- Când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea, nu rămâne 

liniştit şi îşi deranjează colegii.  

- T. are capacităţi intelectuale de nivel mediu, întrucât a pierdut multe prin prisma 

absenteismului. 

- Prietenii lui sunt 2-3 şi începe foarte rar o conversaţie 

- Ramâne singur în timpul recreaţiilor, ceilalţi îl ocolesc, pentru că are de multe ori, un 

comportament izolat. 

T. recunoaşte că acasă face multe treburi şi spune că nimeni nu-l bruschează; dacă este liniştit 

face treburi pe care doar adulţii le fac în gospodărie. 

Dialog cu elevul: 

T. pare la prima vedere un baiat liniştit care evită să vorbească. 

El declară că acasă face multe treburi pe care n-ar avea cine le face. Dacă mamei lui nu-i place 

ce face el la un moment dat, el se supară, iar ea il lasă în pace. 

“Când trebuie să răspund cu voce tare în clasă, mi-e teamă că vor râde ceilalţi copii de mine 

dacă voi greşi.” Dacă cineva îi zice ceva neplăcut, imediat, în pauză, se uită urât, devine 

ciudos, se simte jignit şi se retrage în sine. 

Dialog telefonic cu mama: 

- T. este un alt copil acasă. 
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     Întristată, mama ne spune că îi este greu de când a plecat tatăl în Grecia, că lui T. îi este dor de 

tatăl lui, că băiatul îi simte lipsa. De la plecarea tatălui  are din ce în ce mai multe probleme cu 

ceilalţi şi de multe ori refuză să meargă la şcoală, dacă nu vorbeşte cu tatăl său la telefon, 

dimineaţa, înainte de a pleca. 

- Are,  faţă de sora lui, un comportament ostil şi agresiv . Vorbeşte urât, de multe răspunde 

mamei şi ripostează verbal neplăcut surorii dacă ea îi atrage atenţia că nu vorbeşte frumos. 

- Mama nu-l pedepseşte pentru ceea ce face, considerând că va veni timpul când T. îşi va 

da seama că greşeşte şi recunoaşte că el e de mare ajutor pentru ea şi fetiţă, iar când tata se va 

întoarce, totul va intra în normal. 

1.4. ANALIZA DATELOR ŞI STABILIREA IPOTEZELOR 

» Inadaptarea lui T. la şcoală este atât expresia certitudinii că el nu este capabil să se 

concentreze asupra învăţăturii datorită activităţii casnice din familie, cât şi expresia 

adevărului conform căruia ”Cine sunt ei să râdă de mine?” 

» Problemele copilului în legătură cu terminarea activităţilor la şcoală pun în lumină 

problema de motricitate fină şi de motivaţie. 

» Dacă va avea un număr mai mare de probe orale şi va fi încurajat să le rezolve în 

timp util, el constata că va reuşi în ciuda problemelor sale de oboseală. 

» Cu toate acestea există o contradicţie între comportamentul  băiatului de acasă 

(închis în sine şi ostil, dornic de prezenţa tatălui) şi de la şcoală (retras şi inhibat) 

aceste comportamente îi permit să stăpânească ambele situaţii. 

1.5. CREAREA UNUI PROGRAM DE SCHIMBARE: 

Fixarea obiectivelor 

Obiective pe termen lung 

T.  va frecventa regulat toate orele.  

Va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi coleg,i la şcoală  

Activităţile scrise vor fi terminate în timp util. 

Obiective pe termen scurt 

 1. Va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii 

săi. 

 2. Va fi implicat în diverse acţiuni la şcoală, i se vor da sarcini precise pentru a fi 

resposabilizat. 

Metode şi strategii 

        Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el. 

        Chiar dacă mam nu se poate deplasa, se va păstra o strânsă legătură cu familia, astfel încât 

prezenţa sa la şcoală să fie de aproape 100%. 

        Ajutarea lui T. de a depăşi teama de a participa la ore, spunându-şi  părerea în faţa 

colegilor săi, printr-un sistem de sprijin şi încurajare din partea învăţătoarei. 

        Învăţătoarei va manifesta faţă de el mai puţină exigenţă din în materie de teme scrise. 

        Va fi implicat în competiţii, concursuri; i se va da ocazia să-şi mărească încrederea în sine şi 

să-şi îmbunătăţească aptitudinile în situaţiile în care interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin 

responsabilizarea sa. 

        Data fiind natura problemelor malore ale lui T, se va cere ajutorul consilierului scolar.  

1.6. APLICAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE: 

             Se stabileşte o întâlnire acasă la T, în prezenţa sa, la care participă mama, învăţătoarea, 

directorul şcolii.  I se sugerează să accepte şi să încerce să atingă obiectivele pe termen scurt. 

Responsabilităţi 

        Lui T. I se propune şi i se cere să răspundă zilnic de creta şi buretele pentru tablă, de curăţenia 

clasei, explicându-i cât de importantă este sarcina sa. 

       Va lucra o dată pe săptamană cu consilierul şcolii. 
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Participarea în clasă 

             Coordonatorul clasei îl va ajuta în fiecare zi să găsească răspunsul unei întrebări care va fi 

pusă în ziua următoare. Acest fapt are ca scop mărirea participării lui în clasă, micşorându-i teama 

de a răspunde în faţa colegilor, szimulându-i totodată întărirea încrederii în sine şi în propriile 

puteri.. 

           Rolul jucat de învăţătoare va scădea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel încăt 

să-i permită să participe sau să răspundă spontan la discuţiile din clasă.  

           Băiatul va fi conştient că răspunsurile corecte date  în faţa colegilor sunt de fapt o 

recompensă “ Ceilalţi vor vedea că nu sunt aşa de leneş şi nepriceput.”  Participarea lui T. la 

discuţiile din clasă nu va lasa loc unei intensificări speciale.  

Teme scrise: 

               Se va insista pe scrierea corectă, iar numărul notiţelor pe care trebuie să le ia în clasă se 

va reduce. 

               Se va face o evaluare orală a materiei, după fiecare unitate de învăţare, înaintea unei 

evaluări sumative.  

Aptitudini sociale 

În timpul activităţilor de grup, T. va avea ca sarcină să dirijeze sau să coordoneze  

planul de acţiune după o consultare cu învăţătoarea care trebuie să spună ce să spună şi ce să facă 

în rolul respectiv. 

Şedinte de consiliere 

• O dată pe săptămână vor avea loc şedinţe de consiliere în cabinetul şcolar. 

• O dată pe lună va participa  mama lui T. 

 

1.7. EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE 

Evaluarea 

                La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au avut loc şedinţe cu 

T., mama şi consilierul şcolar. 

                Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese rapide în relaţiile 

spontane şi convenabile lui T. cu alte persoane. 

                 Nu mai absentează de la ore, dar este bine să fie supravegheat în continuare pe această 

temă.  

                 Dialogul lui V. cu consilierul şcolar şi cu doamna învăţătoare au arătat că acest 

comportament reflectă siguranţa crescută a copilului şi încrederea sa în relaţiile cu ceilalţi. 

                 Numărul mărit de activităţi scrise pare să fi mărit puţin câte puţin siguranţa băitului. 

Spre exemplu, după perioada de două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, elevul a început 

să participe în clasă din ce în ce mai mult, fiind din ce în ce mai activ.  

Atunci când a început să participe spontan, el a încercat să afle până unde putea merge        (întârzia, 

dădea răspunsuri nepotrivite, vorbea neîntrebat, vorbea în timpul orei cu alţi colegi, deranjând ora 

şi se purta la fel ca înainte).  

 

1.8. REZOLVAREA PROBLEMEI 

» Conducătorul clasei de elevi îl evidenţiază pentru ajutorul dat de T. la treburile 

gospodăreşti; 

»  Învăţătoarea a hotărât ca acest comportament să fie considerat  pozitiv şi să aibă o 

atitudine cât mai flexibilă; 

» La sfârşitul primei luni, acest comportament nu ridicase probleme deosebite  în clasă. 

» Randamentul lui T. la învăţătură a crescut, dar s-a impus şi în continuare ajutorul 

doamnei învăţătoare, prin program de lucru   suplimentar printr-o şedinţă de o oră pe 

săptamână în afara orelor de  clasă.  
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» Mama continuă să întâmpine dificultăţi în impunerea unor limite acasă, deşi recunoaşte 

că T. depune mai mult efort pentru a colabora. 

 

2. CONCLUZII 

Teama pe care o manifestă T. de a nu se face de râs în faţa colegilor, dorinţa lui de a  

epata prin retragerea în propria “cochilie”se datorează lipsei de comunicare atât cu mama cât, mai 

ales (doar telefonic) cu tatăl. Îi este teamă să-şi facă prieteni, să se ataşeze emoţional de o altă 

persoană şi de aici dificultatea lui de a relaţiona cu colegii. 

              Comportamentul său agresiv, faţă de sora lui, faţă de mama este datorat lipsei unei      

persoane de sex masculin din casă, respectiv tatăl, în care copilul are mare încredere. Momentan, 

el se simte abandonat de tată. 

În continuare şi consilierul şcolar, şi doamna învăţătoare vor aplica tehnici experimentale 

pentru a ameliora starea de teamă şi de inadaptare şcolară  pentru T. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Cristea, Sorin, Managementul organizaţiei şcolare, E.D.P., Bucureşti, 2003 

2. Iucu, B., Romiţă, Managementul clasei de elevi – aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de 

criză educaţională, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

3. Jinga, Ioan, Managementul învăţământului, Ed. Aldin”, Bucureşti, 2001 
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ- MIJLOC DE EDUCARE A COPIILOR  PENTRU VIAȚĂ 

                                                                                                         

                                                                        Prof. înv. primar Sucitu Margareta 

                                                                             Șc. Gim. „Octavian Goga”  Satu Mare 

 

                 Ocrotirea şi protejarea lumii înconjurătoare constituie una dintre responsabilităţile actuale ale 

omenirii.  Problema mediului este  o problemă  a tuturor şi, în consecinţă responsabilitatea faţă de natură 

este un obiectiv social fundamental. Necesitatea educaţiei ecologice de la cea mai fragedă vârstă, în 

grădiniţa de copii, iar apoi la școală, este impusă de amplele transformări prin care trece omenirea în prezent. 

Degradarea continuă a mediului este un  element major al unei crize de civilizaţie şi se datorează intervenţiei 

necontrolate a omului în natură. Copiii trebuie să ştie că natura este un organism viu, ale cărei componente 

sunt într-o strânsă intercondiţionare şi că, fără aceşti factori naturali, viaţa nu este posibilă; deci trebuie 

protejaţi. 

                 Educaţia ecologică trebuie începută de la vârstele cele mai mici  pentru a reuşi formarea unei 

conştiinţe ecologice şi a unui comportament adecvat. Ceea ce învață copiii în primii ani reprezintă mai mult 

de jumătate decât vor învăța în restul vieții. Astfel, educația omului începe în copilărie, componentele 

dezvoltării sale fizice și psihice mergând în paralel cu trăsăturile de personalitate. Noţiunile şi cunoştinţele 

căpătate în primii ani de viaţă sunt mai puternic consolidate şi aplicate în practică decât cele primite în anii 

următori. Orice prilej oferit de activităţile de observare a plantelor şi a animalelor, observări spontane, 

plimbări, excursii, vizionarea unor  prezentări PowerPoint, lecturarea unor texte privind fauna şi flora 

terestră,  dezbaterea unor emisiuni  urmărite la TV, trebuie folosite pentru a forma o gândire intuitivă şi 

deductivă a elevilor în raport cu natura, pentru a dezvolta dragostea şi respectul faţă de dorinţa de a ocroti.  

                  Copiii trebuie lăsați să descopere ei înșişi adevărul, acţionând în mod practic, deoarece scopul 

şcolii este de a forma creatori şi nu indivizi care să repete ceea ce au învăţat generaţiile precedente. În 

calitate de dascăl am încercat întotdeauna să-mi educ elevii în spirit ecologic şi pentru aceasta ţin neaparat 

ca atât eu cât şi elevii mei să respectăm câteva obiective centrale ale educaţiei ecologice:  

- educarea capacităţii de a ocroti, proteja şi respecta natura;  

- cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce are ea: apă, animale, plante;  

- conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică, lemnul;  

- educarea copilului în sensul păstrării sănătăţii mediului în care trăieşte;  

- antrenarea în activităţi menite să contribuie la îngrijirea unor arbori, a fiecărui metru de spaţiu verde pe 

care îl are la dispozitie;  

- vizitarea unor rezervaţii naturale, a unor amenajări speciale destinate creşterii unor plante şi animale 

care sunt ocrotite de lege.  

               Pornind de la acest ultim obiectiv şi profitând de faptul că avem posibilitatea de a trăi in mijlocul 

naturii în special datorită faptului că avem bunici la ţară, putem realiza  împreună cu elevii diferite excursii 
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şi drumeţii pentru cunoaşterea unor elemente ce compun mediul natural, a felului în care natura determină 

o viaţa sănătoasă pentru om, dar şi pentru celelalte vieţuitoare. Putem să colecţionăm seminţe, plante, 

frunze, ierbare, insectare  ca să realizăm albume foto, pentru a ne îmbogăţi portofoliul cu materiale din 

natură. Impresia deosebită lăsată copiilor în urma observărilor spontane în natură cu ocazia plimbărilor, 

vizitelor, drumeţiilor creează posibilitatea executării ulterioare în cadrul activităţilor plastice, a unor teme 

cu valenţe educative: “Cea mai frumoasa grădină”, „Frumuseţile naturii”, “Floarea preferată”. Este util să  

îi învățăm  să  realizeze  desene  pe diferite  teme  din  natură.  

                 Noi suntem  cei  care trebuie să îi învățăm  să selecteze deşeurile menajere şi să le depoziteze în 

locuri şi spaţii specifice. Le amintesc  totodată  că  în grădina bunicilor, ar putea exersa în fiecare primăvară 

cum să planteze un  pomişor, fie el ornamental, fie pom fructifer, fie alte tipuri de plante, după ce am învățat 

să plantăm pomișori în parcul școlii. Îi îndrum să îngrijească plante şi animale mici (papagali, hamsteri, 

iepuri de casă, păsări de curte). Cu ocazia drumeţiilor, elevii au posibilitatea să admire natura, să-şi lărgească 

sfera de cunoştinţe, să culeagă plante medicinale despre care au aflat că sunt benefice în tratarea diferitelor 

afecţiuni şi  alte plante ornamentale pe care le  putem presa şi am realiza un ierbar.  Observând flori căzute 

pe alei, care fuseseră rupte din ronduri, copaci rupţi, copaci pe a căror coajă sunt scrijelite diverse nume, 

desene, hârtii împrăştiate, copilul înţelege că toate acestea denotă o anumită mentalitate de dezinteres şi pot 

duce la degradarea naturii. De asemenea înţelege că este o datorie cetăţenească, o datorie de conştiinţă şi 

etică să contribuim la ocrotirea naturii, pentru că natura aparţine nu numai generaţiei actuale, ci cu deosebire 

generaţiilor viitoare în care ne proiectăm idealurile, cu toate speranţele noastre.  

       Dacă este realizată din pasiune, învăţându-i pe copii să iubească natura, educaţia ecologică 

constituie un important mijloc de educare pentru viaţă, pentru transformarea lor în cetăţeni responsabili care 

vor apăra, iubi şi respecta natura. Viața, un dar inegalabil, pe care trebuie să-l prețuim și să-l apărăm, este 

uneori amenințat de transformări politice, economice și sociale. În prezent, mai mult de 5 miliarde de 

oameni folosesc resursele naturale. În fiecare colț al lumii se taie păduri, se extrag minerale și surse de 

energie, erodând solul, poluând aerul și apa, creând deșeuri periculoase. Poluarea înseamnă modificarea 

compoziției aerului, apelor, solului, datorată unor substațe chimice, praf si fum care aduc impurități și 

determină un dezechilibru ecologic natural. Aceasta poluare duce la dispariția speciilor, extinderea 

deșerturilor, contaminarea cu pesticide, înmulțirea problemelor de sănătate, foametea, sărăcia sau chiar 

pierderea de vieți omenești. Mulți experți sunt îngrijorați de faptul că, dacă acest regim al degradării 

continuă, vom fi martorii distrugerii treptate a sistemelor care sprijină viața pe pământ. Omul este 

principalul vinovat de poluarea mediului și tot el suportă efectele ei negative asupra sănătății sale, de la o 

banală îmbolnăvire până la pierderea vieții. Coordonatele actuale ale vieții cotidiene impun abordare unor 

teme specifice în școală, alături de alte elemente de educație și probleme legate de calitatea mediului 

înconjurător. Astfel, se evidențiază prioritatea majoră a noastră, a tuturor, de a cunoaște, proteja si conserva 

mediul de viață, păstrarea particularităților naturii devenind eficientă și reală numai atunci când aceasta va 

face parte integrantă din filozofia și comportamentul nostru.  Se impune ca, încă din grupele preșcolare, 
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copiii să cunoască formele de viață existente în mediul înconjurător și să învețe să le ocrotească. Ei trebuie 

să cunoască și resursele naturale care asigură viața, dar și cauzele și formele de manifestare ale 

dezechilibrelor naturale din mediul înconjurător , în special a celor produse de om. 

     Educarea copiilor a devenit o preocupare și o necesitate prefigurate de schimbările majore ce au 

avut loc asupra mediului înconjurător, ceea ce ne solicită să trăim într-o permanentă stare de adaptare pentru 

a putea face față schimbărilor potențiale și a preveni eventualele dezastre ecologice. Nu există modele 

universale pentru integrarea educației privind mediul înconjurător în procesul instructiv-educativ. Bazate 

pe cooperare și colaborare, diversitatea activităților practice desfășurate cu copiii asigură asimilarea 

regulilor de comportament care se constituie în elemente de bază în formarea unei educații a oamenilor de 

mâine. 

      Școala este chemată să determine nu numai sentimentele de admirație pentru frumusețile 

naturii, ci și deprinderi de apărare, conservare și dezvoltare a mediului înconjurător- condiție de viață 

civilizată și sănătoasă. Este important ca în amplul proces de formare a omului, viața din afara instituțiilor 

de învățământ să continue, să completeze, să consolideze și să desăvârșească opera educativă din școală 

într-un adevărat comportament european. Cercetarea mediului în mijlocul naturii cu copiii permite 

îmbogățirea volumului de cunoștințe, lărgirea orizontului științific, sesizarea legăturilor reciproce între 

fenomene, modul cum se interferează și se influențează reciproc și, de asemenea, permite formare unei 

gândiri sănătoase despre lume și viață. 

    În concluzie,  copiii educați, îndrumați de către cadrele didactice, pot să se implice, să lupte activ 

împotriva poluării pentru păstrarea unui mediu curat, pentru că un mediu poluat dăunează foarte mult 

sănătății omului. Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui 

integritate și bună funcționare depinde întreaga activitate umană. A  înțelege natura înseamnă a înțelege 

viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de amenițată astăzi, înseamnă a contribui la fericirea 

fiecăruia dintre noi. 

        

                 BIBLIOGRAFIE:  

Valeria Dițoiu, Nina Holban- „Modificări antropice ale mediului”, Editura Orizonturi Universitare, 

2005, Timișoara; 

Mircea Duțu- ,,Ecologie. Filozofia naturală a vieții”, Editura Economică, 1999, București; 

Sanda Vișan, Steliana Crețu, Cristina Alpopi, „Mediul înconjurător. Poluare și protecție”, Editura 

Economică,  1998, București. 
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Activarea competențelor cheie în cadrul orei de limba engleză 

Groza Cristina-Mariana 
 

 

Una dintre principalele noastre activități zilnice, în calitate de cadre didactice, este desfășurarea de 

activități de învățare, în scopul formării și dezvoltării elevului. Conform noilor programe, această 

dezvoltare a elevului (evoluția şi creșterea sa frumoasă din mai multe perspective) este strâns legată de 

formarea unor competențe cheie. Conceptul de competență este unul nou, ce implică transmiterea de 

cunoștințe și formarea de abilități și atitudini în rândul elevilor noştri. Ceea ce trebuie înțeles este că aceste 

competențe trebuie dezvoltate în rândul elevilor, indiferent de disciplina predată şi, pe cât posibil, activate, 

într-o mai mică sau mare măsură, toate cele opt competențe cheie: 

1. Comunicare în limba maternă; 

2. Comunicare în limba modernă; 

3. Competențe matematice; 

4. Competențe digitale și de bază în tehnologii; 

5. Competențe sociale și civice; 

6. Competența de a învăța să înveți; 

7. Spiritul de initiativă și antreprenoriat; 

8. Sensibilizare și exprimare cultural. 

 De fapt, acest lucru nu ne este străin, ci sună foarte cunoscut. Cu toții facem aceste lucruri la clasele 

la care predăm și nu de puțin timp, fie că am realizat sau nu acest lucru. Lecțiile noastre de limba engleză, 

prin temele pe care le abordează,  permit dezvoltarea mai multor competențe cheie, nu doar pe cea de 

exprimare într-o limbă modernă. Așa se face că aleg să împărtășesc cu voi, ca și exemplu interesant, o 

activitate de învățare, care susține dezvoltarea mai multor competențe cheie şi care poate fi planificată 

astfel: 

 

Clasa a VIII-a  

Lecție pe: Reported Speech 

Tipul lecției: Revision and reinforcement 

Scopul: reinforcing a grammar topic – Reported Speech – and practising this topic in real-life situations; 

Obiectivele: 

A. Cognitive:  

At the end of the lesson, students will be able to: 

-make sentences in direct speech about a person/thing/event, etc; 

-turn the sentences expressed directly into indirect speech; 

-role-play a reportage about a person/thing/event as those played on TV in everyday life; 

 

B. Affective:  

Students will: 

-manifest interest towards the topic of the lesson; 

-participate interactively during the lesson. 
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Deoarece acum vorbim de competențe, rândurile următoare reprezintă reformularea acestor 

obiective în termeni de competențe. Prin activitățile derulate pe parcursul activității s-au avut în vedere 

următoarele competențe: 

Comunicare în limba maternă, deoarece elevii au avut ca temă pentru lecția din ziua respectivă 

extragere aunui material din cadrul principalelor știri prezentate la televizor sau pe internet, reprezentând 

un reportaj despre o persoană cunoscută din media și viața socială sau despre un anume fapt sau întâmplare, 

și imaginarea unui dialog în limba engleză (Direct Speech) cu privire la materialul selectat. Totodată, prin 

tema pentru acasă s-a urmări tdezvoltarea competențelor digitale și a celor de bază în tehnologii pentru 

extragerea materialului  informațional și comunicare în limba modernă prin realizarea dialogului pentru 

reprezentarea vorbirii directe în limba engleză, care ulterior, va fi transformat, tot în engleză, în vorbire 

indirectă (Reported Speech). 

Cel de-al treilea obiectiv cognitiv menționat vizează, de fapt, spiritul de initiativă și 

antreprenoriat, dar și dezvoltarea competențelor sociale și civice prin redarea unui reportaj în contextul 

unei posibile filmări reale, dintr-un platou de televiziune, cu ajutorul unor obiecte necesare confecționate 

de către elevi dinainte, din material reciclabile – microfon, cameră de filmat, ecran – dar și prin punerea în 

scenă a rolurilor sociale implicate (reporter, cameraman, spectator,  telespectatori), roluri pe care elevii și 

le-au împărțit, le-au exersat și, și le-au asumat cu mult entuziasm. Astfel ajungem la o altă competență 

importanată: a învăța să înveți. 

Nu în ultimul rând, elevilor li s-au antrenat și competențele matematice, atât la proba de abilități 

practice, de realizare a materialelor necesare la activitate (prin măsurare, decupare etc), cât și prin punerea 

în scenă a reportajului, care a implicat calcularea timpului necesar și realizarea decorului. 

Pentru activitățile de role-play, elevii au lucrat în grupe, relaționând și empatizând unii cu ceilalți, 

iar cei care nu au dorit să se implice direct, au fost numiți într-un juriu de spectatori, acordând puncte 

echipelor pentru punerea în scenă a reportajelor. Totodată, ei au urmărit folosirea corectă a timpurilor 

verbale la vorbirea indirect și au evalua tgrupele pe merit. Astfel a fost antrenată și competența care implică 

sensibilizare și exprimare culturală. 
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UTILIZAREA PLATFORMELOR ONLINE ÎN PROCESUL DE EVALUARE 

Prof. Jipa Mirela-Laura, Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci”, Onești, Bacău 

 

Utilizarea calculatorului în procesul educativ este o necesitate din perspectiva egalității de șanse și 

a facilitării comunicării bazate pe elemente noi de cunoaștere. Procesul de evaluare poate să pună accent 

pe auto și interevaluare prin utilizarea resurselor online oferite de rețeaua internet. Astfel, procesul devine 

obiectiv, atractiv și permisiv atât elevilor cât și cadrelor didactice care utilizează aceste resurse. Platformele 

online pot îmbina atât procesul de evaluare cât și pe cel de predare-învățare prin posibilitatea administrării 

claselor virtuale, în cadrul cărora elevii vizualizează conținutul informațional, rezultatul evaluării, 

feedback-ul și pot interacționa prin mesaje. Testele pot fi date atât în cadrul orelor de curs cât și de acasă 

prin stabilirea unor restricții temporale. Această modalitate de evaluare nu limitează dialogul direct 

profesor-elev la un feedback online, discuțiile se pot realiza și în sala de clasă având materialul suport 

corectat. Metoda de lucru permite crearea unui cadru optim de învățare-evaluare, facilitând modelarea 

personalităţii, susținerea competiţiei, concentrarea atenției dar şi a suportului psihologic reciproc. 

  O parte din platformele pe care putem să le folosim la clasă și pe care le-am derulat în procesul de evaluare 

prin crearea claselor virtuale de elevi sunt: 

 Easyclass, accesată de pe platforma essyclass.com, vizualizată și în limba română, permite înregistrarea 

elevilor-studenți printr-un cod de acces la cursul creat de către profesor. Aplicația permite derularea 

testelor cu limită de timp și opțiuni de modificare de către profesor, vizualizarea notei și a feedback-ului 

elevului, vizualizarea catalogului clasei. Suplimentar se pot da teme folosind specificații și/sau fișiere 

sursă de lucru, care necesită notare. Nota primită este vizualizată de elev și centralizată în catalog. Sunt 

permise discuții și actualizări, iar materialele informative pot fi adăugate în biblioteca clasei. 

 Kahoot este o aplicație care poate fi folosită în mod atractiv atât în etapa de evaluare predictivă, înainte 

de trecerea la cunoștințe noi cât și în etapa de fixare a noțiunilor transmise, folosind un videoproiector. 

După crearea și salvarea testului, acesta poate fi accesat cu opțiunea ”play”, iar pentru a oferi acces 

individual elevilor se alege opțiunea “classic”. Este o modalitate prin care elevii sunt provocați să-și 

verifice cunoștințele folosind un cod de conectare transmis de către profesor și un nume de utilizator. 

La pornirea testului prin ”start”, elevii vizualizează variantele de răspuns prin forme geometrice 

colorate, răspunsul corect va fi evidențiat prin culoarea verde, iar cel greșit prin culoarea roșie. La final 

apar câștigătorii pe podium, iar centralizarea punctajelor poate fi salvată pe calculator. 

 Kidibot este o platformă românească care provoacă elevii de gimnaziu să câștige bătălii ale cunoașterii 

din diferite domenii. Elevii își creează un cont folosind linkul de recrutare al profesorului. Testele 

cuprind întrebări cu un singur răspuns corect din patru variante.  Fiecare bătălie este identificată printr-

un titlu, descriere, listă de quiz-uri publicate, listă de clase care opțional pot concura între ele într-un 

interval de timp stabilit. Pentru fiecare „bătălie” derulată se acumulează puncte care se adaugă într-un 

clasament vizualizat pe platformă.  



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

414 
 

 Learningapps.org este o aplicație cu acces în limba română, care permite evaluarea modulelor teoretice 

structurate pe categorii de domenii prin tipuri diferite de exerciții. Avantajele platformei sunt varietatea 

tipurilor de itemi, posibilitatea creării claselor virtuale prin înregistrarea elevilor de către profesor sau 

invitarea elevilor care au conturi create individual, vizualizarea activităților derulate de fiecare clasă, 

vizualizarea și imprimarea unei situații statistice a clasei. 

 Plickers permite evaluarea într-un mod interactiv prin utilizarea cardurilor numerotate cu variante de 

răspuns, puse la dispoziție de platformă. Fiecare elev se identifică printr-un număr corespunzător 

cardului, pe care îl ridică pentru a scama răspunsul. Prin utilizarea videoproiectorului elevii vizualizează 

cerințele concepute de profesor tip text sau imagine sub formă de întrebări cu răspuns la alegere tip A, 

B, C, D sau Adevărat/Fals.  Fiecare elev își vizualizează punctajul și nota finală, iar catalogul clasei 

cuprinde o centralizare a acestora asociată fiecărui test dat în clasa virtuală,  

 Wordwall.net permite crearea testelor în limba română, elevul având acces prin distribuirea unui link 

către activitatea realizată de profesor sau prin opțiunea “share”, care necesită identificarea elevului 

printr-un nume. În acest caz se stabilește ora și data pentru finalizare, elevul are posibilitatea să 

vizualizeze răspunsurile corecte și scorul final prin punctaj și timp de lucru. Rezultatul evaluării este 

vizualizat de către profesor sub forma unei situații statistice care redă și itemii greșiți de elev. Este o 

aplicație foarte utilă și atractivă de folosit la clasă și pentru toate categoriile de elevi datorită modului 

facil de acces și varietății tipurilor de itemi. Aplicația permite participarea online sau cu opțiune de 

imprimare, în mod individual sau pe grupe de elevi la rezolvarea testului. 

Folosind tehnologia și dispozitivele IT la toate specializările, aceste aplicații constituie o provocare 

atractivă și interactivă de integrare a etapei de evaluare/autoevaluare percepută de elev (de la preșcolar la 

liceu) în mod obiectiv, fără stres, competitivă, cu recompense.  

Bibliografie: 

https://www.easyclass.com/ 

https://kahoot.it/ 

https://www.kidibot.ro/ 

https://learningapps.org/ 

https://www.  

https://wordwall.net/  

plickers.com/  
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BENEFICIILE JOCULUI 

 

 
Prof. Miercan Georgiana Nicoleta 

Grădinița cu Program Prelungit "Sfânta Marina"  

Mun. Câmpulung, jud. Argeș 

 

 
 Dezvoltarea intelectuală a copilului se desfăşoară în contextul propriilor activităţi de învăţare şi are 

drept forţă motrică contradicţiile apărute dintre „vechi” şi „nou”. Mecanismul acestei dezvoltări este 

trecerea de la exterior la interior, de la social – la individual. Una dintre condiţiile fundamentale ale 

decurgerii dezvoltării intelectuale este comunicarea copilului ca mod valoros de interacţiune psihosocială 

a persoanelor.  

 Actualmente, cunoscut este rolul comunicării drept condiţie de bază în dezvoltarea psihicului uman 

avansat de Vâgotskii (1983) care a explicat legătura dintre dezvoltarea psihică şi comunicare. Conform lui 

L. Vâgotskii, dezvoltarea psihică a individului nu este altceva decât însuşirea experienţei sociale de către 

el, iar aceasta are loc doar în interacţiu-nea cu alte persoane, adică prin intermediul comunicării. la rândul 

său, comunicarea se dezvoltă şi ea în corelaţie cu celelalte funcţii psihice, deoarece întreaga activitate 

psihică constituie un tot unitar, prin care se realizează interacţiunea copilului cu mediul înconjurător.  

 Mediul şcolar îi oferă copilului la vârsta de 6-7 ani o colectivitate şi un loc de activitate cu 

numeroase întrepătrunderi intelectuale –comunică cu alţii şi cu semeni necunoscuţi, se adaptează la noile 

condiţii şi exigenţe, ocupă un nou statut în relaţiile interpersonale.   

 Copilul este pus în situaţii de a-şi demonstra eficienţa ideilor, de a-şi planifica activitatea etc., 

conducând ca rezultat la consecinţe favorabile pentru dezvoltarea intelectului. Activitatea de învăţare la 

această vârstă şcolară (mică) devine o preocupare majoră în programul zilnic al elevului, însă dorinţa lui de 

joc nu se diminuează, jocul rămânând o problemă majoră în perioada copilăriei. 

 Jocurile sunt strategii euristice în care copiii îşi manifestă isteţimea, inventivitatea, iniţiativa, răbda-

rea, îndrăzneala şi curajul. Prin încărcătura sa afectivă, jocul asigură o antrenare mai deplină a întregii 

activităţi psihice. În joc copilul este un adevărat actor şi un simplu spectator.  

 El participă, cu toată fiinţa lui, la îndeplinirea obiectivului jocului, realizând în felul acesta o 

învăţare autentică.Referindu-ne la jocul didactic, constatăm că acesta este o activitate care sprijină 

înţelegerea obiectivelor planificate, fixarea şi formarea unor deprinderi durabile, precum şi împlinirea 

personalităţii şcolarului mic. fieca-re joc didactic cuprinde următoarele componente consti-tutive: 

conţinutul, sarcina didactică, regulile jocului, acţiunea de joc. 

 Jocurile didactice, în majoritatea lor, au ca element didactic întrecerea între grupe de elevi sau chiar 

între elevii întregului colectiv, făcându-se apel nu doar la cunoaşterea lor, dar şi la spiritul de echipă, 

disciplină, ordine, coeziune în vederea obţinerii victoriei. Întrecerea prilejuieşte copiilor emoţii, bucurii, 

satisfacţii. Copiii obosesc repede şi de aceea este necesară introducerea jocurilor încât perioadele care 

solicită atenţia să alterneze cu activitatea de învăţare.Jocul didactic urmăreşte un scop bine determi-nat, 

presupune o situaţie de joc, anumite condiţii, reguli. Ele au menirea de a plasa copilul în lumea 

cunoştinţelor, de a-l înarma cu deprinderi pentru a putea opera cu cuvântul. Prin intermediul jocului 

obişnuim copilul să gândească independent, să aplice cunoştinţele acumulate preventiv în diferite situaţii.  

 Ele vin să altoiască copilului cele mai frumoase calităţi intelectuale, morale, estetice. 

Ele influenţează şi asupra emoţiilor copilului, devenind mai dinamici, ingenioşi, încrezuţi în forţele proprii, 

le dezvoltă reflexivitatea, autocunoaşterea şi autoevaluarea propriului demers cognitiv, a propriilor acţiuni 

şi operaţii realizate.Înainte de joc învăţătorul creează o atmosferă plăcută şi o dispoziţie bună elevilor.  

 Pe parcurs, sunt susţinuţi şi încurajaţi elevii timizi. Uneori participă nemijlocit la joc, îi conduce pe 

neobservate şi le susţine iniţiativa, se bucură şi trăieşte emoţional împreună cu ei. desigur se va ţine cont de 

respectarea raportului dintre instruire şi distracţie. Încălcând acest principiu, nu poate fi vorba de joc 

didactic, ci de joc-distracţie.  

 După obiectivele urmărite, jocul didactic este folosit în cadrul tuturor ariilor curriculare, iar după 

tipul lecţiei jocul este folosit ca mijloc de predare, asimilare, mijloc de consolidare, sistematizare, 
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recuperare a cunoştinţelor.Utilizarea jocurilor didactice în cadrul lecţiilor, are o mare importanţă deoarece 

vizează: 

✓cultivarea creativităţii prin îndrăzneală, isteţime, spirit inovator, flexibilitatea gândirii; 

✓crearea unor situaţii generatoare de motivaţie; 

✓educarea unor trăsături volitiv-pozitive; 

✓stimularea elevilor slabi sau timizi; 

✓cultivarea încrederii în forţele proprii, precum şi a spiritului de răspundere, de colaborare şi ajutor 

reciproc. 

 Jocurile didactice le plac copiilor, iar folosirea lor sporeşte eficienţa lecţiilor. Este demn de luat în 

seamă afirmaţia lui lucian blaga că „Înţelepciunea şi iubirea copilului e jocul”.  Prin joc, copilul se 

dezvoltă intelectual, moral şi fizic.Jocurile didactice pot fi folosite în orice moment al lecţiei cu scopul de: 

±a familiariza elevii cu unele concepte; 

±a consolida cunoştinţele însuşite; 

±a cultiva unele calităţi ale gândirii; 

±a evalua cunoştinţele însuşite. 

 În procesul jocului, copilul demonstrează cât de realist este el în tot ceea ce face şi la ce nivel se 

ridică competenţa sa, uneori atât de bine conturată motivaţional. succesul unui joc didactic este asigurat 

dacă sunt îndeplinite majoritatea cerinţelor, dar mai ales dacă este bine explicat. Jocurile copiilor devin 

metodă de formare în cazul în care ele capătă o organizare şi se succed în ordinea implicată de logica 

cunoaşterii şi a învăţării. 

 Pe parcursul experienţei didactice personale, activităţile didactice au fost axate pe cunoaşterea în 

profunzime a nevoilor şi trebuinţelor elevilor, a stăpânirii unui limbaj, metode şi procedee pentru a atinge 

palierele cele mai sensibile ale gândirii şi sentimentelor copiilor. 

 Măiestria pedagogică joacă un rol decisiv în reuşita elevilor. din aceste considerente, una dintre 

metodele active-interactive bazate pe acţiunea stimulată este jocul didactic.Astfel, cadrul didactic 

consolidează, precizează, dar şi verifică cunoştinţele elevilor, pune în valoare şi antrenează capacităţile 

creatoare ale acestora. 
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ÎNVĂȚAREA PRIN PROIECTE 

prof. înv. Preșc.: Durbală Luminița Elena 

Grădinița cu program prelungit nr. 16, Iași 

  

Istoricii consideră că genealogia metodei este marcată de abordări superficiale și contradictorii, 

ceea ce explică interpretările diferite legare de evoluția sa. Cei mai mulți profesori consideră metoda 

proiectelor ca ”metodă modernă”, inventată după 1990 sau chiar 2000. Nu este suficient pentru un 

profesor să aplice pur și simplu o metodă, important este să o înțeleagă, să o pună în legătură cu 

rezultatele învățării, cu contextul grupului, cu propriul stil, cu resursele pe care le deține.  

     Arhitecții italieni din sec. al XVI-lea sunt considerați precursorii metodei proiectelor. Aceștia erau 

nemulțumiți cu statutul profesional de artizani; pregătirea pe care o primeau în mod tradițional (ca 

lucrători în piatră sau constructori) nu mai corespundea nici cerințelor artei și științei din acea vreme, nici 

nevoii de a se pregăti pentru construcții reale, solide, frumoase și utile. La Ilinois Industrial University, în 

jurul anului 1870, profesorul Stillman Robinson susținea la cursurile sale că teoria și practica nu pot fi 

separate. Spre deosebire de colegii europeni care vedeau ingineria într-o manieră mai teoretică și 

idealizată, Robinson considera că inginerul devine inginer doar după ce a fost înainte meseriaș; acesta 

cerea studenților nu doar să demonstreze că știu să aplice legile științei și tehnologiei sau să construiască 

mașini, aparate, componente, ci să demonstreze întregul demers de proiectare și execuție. Dezvoltând 

proiecte, studenții deveneau ingineri cu pregătire practică solidă și cetățeni cu viziuni democratice, 

încrezători în egalitatea oamenilor și în demnitatea muncii.  

      Explorarea trecutului ne permite să înțelegem evoluția metodei din punct de vedere istoric. În același 

timp, staționarea în zona ideilor pedagogice dezvoltate de Dewey și Kilpatrick ne ajută să realizăm 

fundamentarea învățării prin proiecte, prin conectarea proceselor de învățare cu experiența, interesele 

copiilor și curriculumul.  

Dewey considera că școala poate fi un laborator pentru viața democratică din societate, în care 

copiii să-și dezvolte înțelegerea, competențele și dispozițiile necesare vieții nu citind cărți, ci exersându-le 

prin interacțiunile democratice în activitățile de învățare. Pentru Dewey, scopul principal al instruirii este 

acela de a conecta copilul și curriculumul prin internalizarea experienței externe. În acest fel cel care 

învață este îndrumat pentru a da un sens personal conținuturilor din curriculum. Celebrul principiu 

learning by doing, dar și alte idei pedagogice (ex: cercetarea din știință întâlnește cercetarea din școli) au 

prins viață în școala-laborator (afiliată University of Chicago), condusă de Dewey din 1896. Având la 

început un număr mic de elevi, mai târziu s-a extins (numărând în prezent peste 1770 de elevi) și se 

bucură de reputație internațională. În această școală-laborator dezvoltată de Dewey clasa de elevi este 

văzută ca un mediu în care copiii, lucrând împreună în activități sociale, își pot formula și urmări în 
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practică propriile scopuri. Dewey a susținut că aceste activități trebuie selectate de elevi și profesori, pe 

baza intereselor elevilor. În fazele în care elevii sunt interesați ei vor urma activitatea de dragul activității 

și vor fi mai pregătiți pentru învățare. În cadrul acestor activități sau proiecte alese de elevi, vor rezolva 

probleme, vor întâmpina dificultăți și obstacole, pe care le soluționează sub îndrumarea profesorilor. 

Astfel, elevii vor învăța să gândească critic despre cauzele și consecințele lucrurilor care îi interesează. 

Participarea la astfel de proiecte îi stimulează pe copii nu doar intelectual, ci alimentează ciclul învățării 

prin dezvoltarea continuă a intereselor: descoperă teme, activități și probleme noi.   

       Kilpatrick a fundamentat conceptul pe teoria experienței, dezvoltată de Dewey. Acesta preciza faptul 

că elevii pot dobândi experiență și cunoștințe prin rezolvarea unor probleme practice în situații sociale. 

Kilpatrick a fost influențat de Thorndike: o activitate pentru care există înclinație va produce satisfacție și 

va avea o mai mare probabilitate să fie repetată decât o acțiune care enervează și are loc sub constrângere. 

Psihologia copilului ar trebui să fie cheia procesului de învățare. Copiii ar trebui să decidă liber ce vor să 

facă; motivația și succesul în învățare cresc în funcție de nivelul la care copiii își urmează propriile scopuri. 

În opinia lui Kilpatrick - proiectul este o activitate ”pornită din inima copilului”, cu un scop consistent. 

Scopul presupune libertate de acțiune și nu poate fi impus. Dacă se întâmplă ca, pe parcurs să se piardă 

interesul pentru scop, proiectul se poate transforma într-o corvoadă.  

Kilpatrick a identificat patru etape ale proiectului: stabilirea scopului, planificarea (stabilirea unui plan de 

acțiune), realizarea propriu-zisă (punerea în aplicare a planului) și evaluarea. 

Evoluția ideală, preciza acesta este atunci când elevii (nu profesorul) inițiază și finalizează fiecare dintre 

aceste faze. Doar atunci când elevii au experiența directă a libertății de acțiune vor fi capabili să 

dobândescă independență, puterea de a judeca, abilitatea de a pune în practică virtuți ce sunt considerate 

indispensabile pentru menținerea și dezvoltarea democrației.  

Spre deosebire de celelalte metode, cea a proiectelor solicită rezolvarea de probleme cum ar fi construirea 

unei bărci sau a unui zmeu, care incită și dezvoltă abilitățile elevilor.  

        Michael Knoll precizează că la înc. sec. XX, Statele Unite reprezentau o putere mondială nu doar din 

punct de vedere politic ci și în domeniul inovațiilor și ideilor progresiste în educație. Ideile din jurul 

metodei proiectelor (asociate cu Dewey și Kilpatrick) au fost discutate și publicate în Canada, Argentina 

și unele țări europene (Germania, Olanda, Marea Britanie, Norvegia, Danemarca, Elveția etc.). Metoda 

proiectelor a adus o schimbare importantă în spațiile educaționale din Rusia unde a fost introdusă și 

promovată la începutul anilor 20. Contextul social și politic de după Revoluția din 1917 avea nevoie de 

practici educaționale care să poată înlocui metodele de predare ”burgheze” care erau bazate pe prelegeri și 

cărți.    
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 În Reggio Emilia copiii împreună cu adulții stabilesc ce curs să urmeze investigațiile lor și ce 

forme să capete învățarea: Cum este posibil? Cum se întâmplă concret? De la ce pornesc educatorii? 

Cum facilitează și structurează experiențele de învățare?   

Întrebarea de la care pornesc educatorii cu încredere și curaj: ”Este ceva în jurul meu din care să învețe 

copiii?”  

Inspirat de Dewey și Piaget, Malaguzzi privea copiii ca fiind înzestrați în mod natural cu talent de 

cercetător. La fel ca și oamenii de știință, copiii adresează întrebări despre ceea ce văd, lansează ipoteze și 

soluții, prezic rezultatele, experimentează și reflectează asupra descoperirii lor. Proiectele pot avea ca 

punct de plecare: o întâmplare, o idee sau o experiență inițiată direct de profesor. Proiectele pot dura 

câteva zile sau mai multe luni. Flexibilitatea și lipsa predictabilității fac ca educatorii să nu controleze sau 

să domine procesul de învățare; ei arată respect pentru copii, participând și însoțindu-i la acțiune, 

colaborând cu ceilalți colegi și cu părinții. Profesorul îi provoacă pe copii să descopere prin facilitarea 

atentă, prin construirea împărtășită a cunoașterii și dialog și menținând o stare de alertă stimulativă. Joacă 

un rol activ oferindu-i copilului oportunități ce îl pot incita și mijloacele necesare pentru a-și atinge 

scopurile personale și să avanseze în dezvoltarea mentală. Fiind împreună cu copiii în situația de învățare 

(în zona proximei dezvoltări), profesorul adresează întrebări, oferă sugestii, dă informații suplimentare 

sau ajută fără să-l aducă pe copil în ipostaza de pasivitate. Copiii sunt încurajați și ajutați să-și reprezinte 

planurile, ideile și înțelegerea folosind mai multe limbaje sau moduri de exprimare incluzând desen, 

pictură, teatru. Ca și în viziunea lui Stenhouse, educatorul joacă rolul de colaborator și partener în 

învățare, de ghid, facilitator și cercetător. Documentarea face vizibilă învățarea, ceea ce facilitează 

discuții în colaborare și interpretări care generează noi scenarii pentru experiențe ulterioare de învățare. 

Derularea proiectelor suscită discuții, dezacorduri și conflicte.  

        În ultimii zece ani învățarea prin proiecte se face peste tot în lume. Luând diverse forme proiectele 

sunt încorporate în practicile instituționale dar și în cele instrucționale pentru toate vârstele și ariile 

curriculare. Proiectele abordează o problemă reală, iar elevii învață prin acțiune directă.   

        Sylvia Chard, în lucrarea Project-based Learning-Teaching in the Digital Age definește învățarea 

prin proiecte ca un proces de învățare în profunzime, în care copiii sunt stăpânii propriei munci, unde li se 

oferă libertatea de a alege din mai multe posibilități stabilite împreună cu cadrul didactic. Acest tip de 

învățare se pliază pe nevoile și interesele individuale ale fiecărui elev, fapt destul de greu de îndeplinit în 

toate tipurile de activități din programul școlar.  

Ce arată rezultatele cercetărilor? 

Cercetările făcute în perioada 2000-2012 confirmă unele rezultate pozitive despre eficiența învățării prin 

proiecte și duc la trei concluzii principale legate de învățarea prin proiecte: are efect pozitiv asupra 

dobândirii de cunoștințe și a dezvoltării unor abilități cum ar fi colaborarea, gândirea critică și rezolvarea 
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de probleme; crește motivația și implicarea elevilor; este provocatoare pentru profesori, care au nevoie de 

sprijin pentru a planifica și pune în practică în mod adecvat învățarea prin proiecte; elevii au și ei nevoie 

de sprijin pentru a-și pregăti investigația, pentru a-și organiza timpul și a finaliza sarcinile și pentru a 

integra tehnologia în mod adecvat.    

        Munca în cadrul proiectelor presupune întotdeauna ajustări pe parcurs, ceea ce constituie printre 

altele un punct important. Atât profesorii cât și elevii trebuie să aibă mereu în vedere scopul final și 

rezultatele pe care anticipează să le realizeze, pentru a nu fi pierdute pe traseu.  

În etapa pregătitoare sunt foarte importante discuțiile. Acestea pot fi făcute cu întreaga clasă, într-un grup 

mic de copii sau între doi copii, cu participarea profesorului sau a altor adulți - invitați, voluntari, părinți. 

Discuțiile sunt diferite de conversațiile frontale inițiate de profesor în mod obișnuit deoarece presupun 

mai multe interacțiuni între copii ce pot formula întrebări și răspunsuri, pornind de la experiența personală 

dezvoltă idei.   

În etapa de derulare a proiectului, copiii realizează cercetarea sau investigația. În cea mai mare 

parte cercetarea se realizează prin observare directă și prin interviuri cu diverse tipuri de subiecți. De cele 

mai multe ori munca în proiect presupune și lucru pe teren. În funcție de vârstă, copiii pot consemna 

observațiile făcute pe teren prin desene, numere, pot reprezenta unele materiale prin joc dramatic, 

construcții. Printr-o incursiune în comunitate, cadrul didactic, poate avea la dispoziție unele observații ce 

pot fi colectate, sortate, discutate și la final să le facă accesibile copiilor. Modul în care copiii progresează 

în realizarea proiectului trebuie să fie vizibil în clasă. Pentru aceasta pot fi folosite aviziere, rafturi, mese 

pentru a pune în valoare lucrările copiilor, cărți ce pot fi răsfoite de copii, instrucțiuni și diverse materiale 

și echipamente de lucru. Materialele expuse prezintă dovezi ale produselor rezultate din proiect. Urmărind 

exemplele expuse în clasă din munca lor, copiii se familiarizează atât cu informațiile prezentate cât și cu 

modalitățile în care își pot face publice rezultatele finale ale proiectului. Dacă sunt expuse la vedere 

rezultatele muncii, acestea pot fi discutate și evaluate.  

        Evaluarea îi provoacă pe copii să gândească analitic și critic. Încă de la început, profesorul este cel 

care anticipează finalitățile, prin formularea unor sarcini clare și reale, introducerea și folosirea de termeni 

de specialitate prin expuneri succinte sau prezentări pe parcursul derulării proiectului. După ce vor fi 

identificate scopurile învățării profesorul ajută la clarificarea așteptărilor în ceea ce privește finalizarea 

realistă a sarcinilor sau produsului, dar și cadrul și condițiile de desfășurare a proiectului.  

        În urma finalizării proiectului toți copiii ar trebui să înțeleagă mult mai bine tema de la care au plecat 

și să fie capabili să aplice elementele noi. Pentru a sărbători finalizarea proiectului, copiii pot invita colegi 

de la alte clase, părinți sau alți adulți cărora le pot prezenta rezultatele și impresiile despre modul în care 

au lucrat și reflecții despre ce și cum au învățat. În această etapă un rol important îl are raportarea la 

obiectivele de învățare (reflectă ce vor ști sau ce vor fi capabili să facă în urma realizării proiectului). 
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        Deschiderea și încrederea cu care copiii se angajează în proiecte - explorează lumea din jurul lor și 

împărtășesc și celorlalți rezultatele acestei aventuri țin de vârstă și de experiență.  
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Prof.înv.primar ,Jugariu Aneta 

Liceul Tehnologic Bâlteni 

 

        Integrarea metodelor  interactive de grup în cadrul                                   

           activitățiilor instructive-educative   

 

             Orice metodă de invățământ – fie ea tradițională sau modernă, are atât valențe / avantaje 

specifice, cât și limite/dezavantaje specifice, determinate de configurația contextului educațional, precum 

și de personalitățile profesorului și ale elevilor care o utilizează.Eficiența unei metode depinde, în mod 

excesiv, de modalitatea concretă în care este valorificată în contextul didactic, respectiv de măsura în care 

ea reușește să antreneze eforturile intelectuale și motrice ale elevilor, de influența pe care o are asupra 

rezultatelor școlare.Așadar, metodele de învățământ sunt numai potențial utile și eficiente; ceea ce le face 

efectiv utile si eficiente este modalitatea concretă de valorificare a lor și de integrare în strategii  de 

instruire adecvate condițiilor intruirii. 

         Învățământul modern preconizează o metodologie axată pe acțiune operatorie, deci pe promovarea 

metodelor interactive, care să solicite mecanismele gândirii , ale inteligenței, imaginației și creativității. 

       Metodele interactive de grup au numeroase avantaje, printre care enumerăm: 

-subiecții care lucrează în echipă sunt capabili să aplice și să sintetizeze cunoștințele în moduri variate și 

complexe, învățând, în același timp, mai temeinic decât în cazul lucrului individual; 

-dezvoltă capacitațile elevilor de a lucra împreună, componenta importantă pentru viața și pentru 

activitatea lor profesională viitoare; 

-dezvoltă inteligențele multiple, capacitați specifice inteligenței lingvistice (abilitatea de a folosi efectiv 

limba pentru a se exprima retoric, poetic și pentru a-și aminti informațiile), inteligenței logice-matematice 

(capacitatea de a analiza logic problemele, de a realiza operații matematice, de a face deducții), 

inteligenței spațiale (capacitatea de a recunoaște și a folosi paternurile spațiului; capacitatea de a crea 

reprezentări nu doar vizuale), inteligenței interpersonale (capacitatea de a ințelege intențiile, dorințele 

celorlalți, creând oportunitați în munca colectivă), inteligenței intrapersonale (capacitatea de 

autoînțelegere, de autoapreciere corectă a propriilor sentimente, motivații, temeri), inteligenței naturaliste 

(care face omul capabil sa recunoască, să clasifice și să se inspire din mediul înconjurător); 

-permit imparțirea sarcinilor și responsabilităților în părți mult mai ușor de realizat; 

timpul de soluționare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în grupă, decât 

atunci când se incearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu; 

-dezvoltă și diversifică priceperile , capacitățile și deprinderile sociale ale elevilor; 

interrelațiile dintre membri grupului sporesc interesul pentru o temă, motivând elevii pentru învățare; 

-oferă posibilitatea elevilor de a-și împărtăși părerile, experiența, ideile, informațiile, strategiile personale 

de lucru; 
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-se reduce la minim fenomenul blocajului emoțional al creativității; 

-grupul dă un sentiment de încredere, de siguranță, antrenare reciprocă a membrilor, ceea ce duce la 

dispariția fricii de eșec, la apariția curajului de asumare a riscului; 

-stimulează și dezvoltă capacități cognitive complexe: gândirea divergentă, gândirea laterală (capacitate 

de a privi și cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul gândirii), gândirea critică, spiritul critic. 

        Spiritul critic este un spirit activ, reflexiv și reprezintă în prezent un instrument indispensabil pentru 

a trece cunostințele prin filtrul gândirii proprii și pentru a dobândi o cunoaștere științifică, declarativă și 

strategică.  

      „Cubul” este o metodă care poate fi aplicată individual, în perechi sau în grupuri mici,   pentru 

abordarea și tratarea complexă, din perspective multiple sau integratoare, a unei situații.Cubul este o 

strategie de predare care ne ajută să studiem o temă din perspective diferite. 

Aplicarea implică parcurgerea următoarelor etape: 

Realizarea unui cub pe ale cărui feţe se notează: descrie, compară, asociază, analizează, aplică, 

argumentează; 

Anunţarea subiectului pus în discuţie:Figuri geometrice; 

Constituirea grupurilor: patru grupe a câte cinci membri şi două a câte patru membri; 

Examinarea, de către fiecare grup a temei din perspectiva cerinţei de pe una din feţele cubului: 

Descrie! Compară!.Asociază.Analizează! Aplică!Argumentează! 

     Învățătorul le trasează elevilor sarcina să scrie despre o anumită temă prin parcurgerea fețelor 

cubului. Este preferabil să se respecte ordinea prezentată mai sus, pentru că aceasta îi conduce pe elevi în 

mod treptat spre o gândire complexă. Procesele de gândire implicate în metoda cubului urmează 

îndeaproape categoriile din taxonomia lui Bloom. 

Avantajul acestei metode constă în faptul că permite diferențierea sarcinilor de învățare, stimulează 

gândirea logică și sporește eficiența învățării (elevii învață unii de la alții). 

Această metodă îi face pe elevi să citească conștient, să comunice, să coopereze și să colaboreze pentru a 

găsi răspunsurile finale, corecte, complexe, cu valoare informațională și educațională, le permite să facă o 

evaluare sintetică, selectivă, ordonată a informațiilor. 

       “Gândiți-lucrați în perechi-comunicați” este o modalitate simplă și rapidă de învățare prin 

colaborare, care poate fi folositî de mai multe ori în timpul unei lecturi, pentru a dezbate o problemă 

interesantă sau pentru a reflecta la textul respectiv, beneficiind de ajutorul unui coleg. 

Anticipat, învățătorul pregătește, de obicei, o întrebare cu mai multe răspunsuri posibile la care elevii vor 

formula individual, în scris, timp de 1- 4 minute, răspunsul. Se formează perechile, iar partenerii iși citesc 

răspunsurile și convin asupra unuia comun, care cuprinde ideile ambilor. Cadrul didactic solicită doua-trei 

perechi să rezume discuțiile purtate și concluzia formulată. 
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Comunicarea care se înfiripă într-o pereche, grupă ori cu întrega clasă, prin verbalizarea gândurilor în 

mod natural, nestresant încurajează elevii la o participare activă, care-l ajută să-și însușească, să-și 

lămurească mai bine lucrurile ideile spuse. 

      Cvintetul este o tehnică de reflecție ce constă în crearea de cinci versuri, respectându-se cinci reguli, 

în scopul sintetizării conținutului unei teme abordate. Alcătuirea unui cvintet favorizează reflecția 

personală și colectivă, esențializarea cunoștințelor, ințelegerea lor profundă, manifestarea creativității. El 

are urmatoarea structură algoritmică: 

1.   primul vers conține  un singur cuvânt  cheie, de obicei  un substantiv 

2.  al doilea vers format din două cuvinte, de obicei adjective, care descriu subiectul poeziei; 

3.  al treilea vers este format din trei cuvinte, de obicei verbe la gerunziu, care exprimă actiuni; 

4.  al patrulea vers este format din patru cuvinte, care exprimă sentimentele autorului față de subiect; 

5. al cincilea vers este format dintr-un cuvânt, care exprimă însușirea esențială a subiectului. 

Prin cvintet, se poate realiza feedback-ul ideilor, sentimentelor, convingerilor din lectia învățată și nu 

numai. Formarea deprinderilor de a scrie cvintete le dă o mare satisfacție elevilor. Ei se cred deja poeții 

clasei și simt că sunt apreciați pentru acest lucru. 

Exercițiul se realizează la început cu întreaga clasă, dar după ce și-au format deprinderile de a crea, elevii 

sunt lasați să facă acest lucru singuri. Elevii buni la învățătură, după ce și-au îndeplinit sarcinile date, iși 

pot umple timpul cu astfel de preocupări, folosind timpul de activitate la maxim cu astfel de itemi 

subiectivi, care valorifică inteligența lor verbală-lingvistică. Elevii care reușesc să scrie cvintete au o 

gândire critică asupra lucrurilor, au sentimentul victoriei în lupta cu potrivirea și căutarea cuvintelor.  

         Ciorchinele este o metodă antrenantă care dă posibilitatea fiecărui elev să participe individual, în 

perechi sau în grup. Solicită gîndirea elevilor, deoarece ei trebuie să treacă în revistă toate cunoștințele lor 

în legatură cu un termen-nucleu, reprezentativ pentru lecție, în jurul căruia se leagă toate cunoștințele lor. 

Elevii vor colabora, vor negocia cu plăcere, vor comunica și vor scrie cu mai mult entuziasm. Nici unul 

dintre elevi nu-și va petrece timpul pasiv, ci fiecare moment va fi valorificat de fiecare elev. 

„Ciorchinele” stimulează găsirea conexiunilor dintre idei și presupune urmatoarele etape: 

       se scrie un cuvânt sau o sintagmă în mijlocul tablei/ fișei (cuvânt/ sintagmă nucleu); 

       se notează toate ideile care le vin în minte elevilor, în legatură cu sintagma/ cuvântul respectiv; 

       pe măsură ce se scriu cuvinte, se trag linii între toate ideile care par a fi conectate; 

       activitatea se oprește când se epuizează toate ideile și când expiră timpul alocat. 

       Avantajul acestei metode constă în faptul că nu se emit judecăți de valoare și nu se evaluează 

ideile.  În urma utilizării la clasă a acestei metode, am observat că elevii colaborează, negociază cu 

plăcere, comunică și scriu cu mult entuziasm informațiile necesare îndeplinirii sarcinii date. 

      Cadranele reprezintă o modalitate de esențializare, de rezumare a informațiilor prin implicarea activă 

a elevilor în scopul înțelegerii nuanțate și profunde. 
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Pentru a realiza această metodă, pagina este împărțită în patru părți prin trasarea a doua drepte 

perpendiculare. Cadranele se numerotează de la unu până la patru. În metoda cadranelor, pot fi cuprinse 

patru obiective din ziua respectivă, ca de exemplu: 

       cadranul 1: Scoateți și apoi scrieți ideile principale din text; 

       cadranul 2: Formulați și scrieți patru propoziții în care să aveți cuvinte scrise cu “m”, înainte de p” 

sau „b”; 

       cadranul 3: Scrieți trei însușiri întâlnite în text pentru personajul principal, apoi în dreptul fiecărui 

cuvânt scrieți opusul lui; 

       cadranul 4: Formulați întrebări care se referă la conținutul textului. 

        Lucrul individual, în echipe sau participarea întregii clase la realizarea “cadranului” este o provocare 

și determină o întrecere în a demonstra asimilarea corectă și completă a cunoștințelor noi, conexiuni 

legate de termenul propus. Metoda poate fi folosită cu succes la evaluarea unei unități de conținut, dar și 

în vederea consolidării, făcându-se apel la cunoștințele dobândite de elevi. Este o metodă care place 

elevilor si care le cere orientare în pagină, le formează gustul estetic, aceștia fiind preocupați nu numai de 

ceea ce scriu, ci și de felul în care scriu. Avantajul metodei constă în faptul că stimulează gândirea și 

atenția, caută căi de acces spre propriile cunoștințe, credințe și convingeri, conștientizează elevul asupra 

propriului nivel de cunoștințe. 

       Rețeaua personajelor este metoda care se folosește pentru a caracteriza sau prezenta un personaj. 

Elementul central este personajul care urmează să fie caracterizat, prezentat. În jurul acestuia vor fi scrise 

trăsaturi fizice și sufletești, aducându-se argumente cu justificări din text sau care se subînțeleg din textul 

citit. Este o metodă la fel de antrenantă ca și celelalte, care elimină timpii morți din activitate. Un elev 

deprins cu această metodă va reusi să realizeze o caracterizare a personajelor încă din clasele mici, pentru 

că el și-a format o viziune mai clară asupra acestei cerințe destul de dificile. Stăpânind puncetele-cheie, 

elevul stie ce trebuie sa facă și cum trebuie să facă, deoarece are în minte schema-suport, vizualizările, 

experiența anterioară, textul, elemente după care se poate orienta. Astfel, nu va avea sentimentul de 

neîncredere asupra reușitelor sale, că nu poate sau nu știe ce trebuie să facă. 

În spatele fiecărei metode de predare stă ascunsă o ipoteză asupra mecanismului de învățare a elevului. 

Învățătorii trebuie să fie preocupați de găsirea unor metode și procedee variate adaptate diferitelor situații 

de instruire în care elevii vor fi puși. 

         Pe baza competențelor sale profesionale mereu actualizate, învățătorul va încerca noi metode de 

predare. Este loc în acest domeniu pentru manifestarea imaginației și creativității didactice, cu efecte 

pozitive nu numai asupra elevilor, ci și asupra dascălilor. 

Învățământul se confruntă și cu nota sa predominant teoretizantă, chiar cu tendințe de supraîncărcare 

informațională. De aceea, efortul acestora trebuie canalizat în direcția operaționalizării cunoștințelor, ceea 

ce va duce la o creștere a interesului și motivației elevilor pentru diferitele domenii ale cunoașterii, îi va 

pregăti mai bine pe aceștia în perspectiva integrării în viața socială. 
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PROIECTELE ETWINNING – O ABORDARE DIFERITĂ A EDUCAŢIEI 

Prof. înv. primar LUPEA GEORGIANA 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad 

 

 Calitatea educației este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în permanență o 

diversificare a funcțiilor școlii în scopul dezvoltării acesteia ca centru de resurse pentru elevi și părinți, dar 

și pentru ceilalți membri ai comunității. Ritmul și dinamismul dezvoltării poate izvorî din educație, aceasta 

având mijloacele și forța de a instrui și educa  generații mobile și active, bine înzestrate din punct de vedere 

intelectual, capabile să depășească inerția unui mediu social refractar, în care se resimt încă note accentuate 

de prejudecată și discriminare. 

 Dimensiunea europeană a educației este reflectarea unei realități care exercită presiuni, 

determinându-ne să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească modalități de răspuns la 

provocările lumii contemporane. 

 eTwinning este un program educațional care pune la dispoziția tuturor cadrelor didactice din 

Uniunea Europeană un mediu virtual și instrumente online pentru derularea de proiecte școlare. Portalul 

eTwinning (www.etwinning.net) este disponibil în 25 de limbi europene.  

Platforma eTwinning oferă o satisfacţie profesională şi personală, precum şi o schimbare reală în 

cadrul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Etwinning oferă posibilitatea cunoaşterii şi a comparării 

altor sisteme de învăţământ. 

Pe această platformă, cadrele didactice pot implementa proiecte educaţionale în parteneriat cu 

colegi din ţări europene, proiecte care vizează obiective de formare şi de dezvoltare a competenţelor elevilor 

în diverse domenii. Există acces la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin 

colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/ schimburi 

de experienţă.  

Parteneriatul educaţional urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului 

educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală. 

Termenul parteneriat este definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 

decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun. 

Astfel, parteneriatul reprezintă o formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, 

cooperarea şi coordonarea sunt formele intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar 

comunicarea reprezintă punctul de plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe 

părţi. 

Un parteneriat reuşit implică: identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi 

comunităţii;  găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; organizarea şi conducerea resurselor 
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disponibile pentru a atinge scopul propus; identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste 

proiecte pentru a le  putea folosi la maximum; combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor 

diferite care se pot  aplica diferitelor sarcini; utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului 

la nivelul procesului educativ. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative 

între factorii educaţionali. Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional. Se referă 

la proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii, influenţe şi agenţi educaţionali. 

Platforma etwinning.net oferă instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul 

de învăţare; cunoaşterea ţărilor participante; posibilitatea implicării în activităţi curriculare comune; 

participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea 

în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/ schimburi de 

experienţă; un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori; recunoaşterea oficială şi o mai 

mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi european; premii anuale şi certificate 

naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte. 

Proiectele de tip eTwinning sunt realizate între două sau mai multe şcoli, pe discipline de studiu 

sau transdisciplinare. Participarea la proiectele eTwinning a elevilor duce la dezvoltarea  aptitudinilor şi 

competenţelor lingvistice, a competenţelor digitale, competenţe civice şi sociale. 

 

Proiectul ,,From my country … in Europe!” 

În anul şcolar 2018-2019, şapte cadre didactice de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” din 

Arad, unde îmi desfăşor activitatea, am participat la acest proiect pe platforma eTwinning, alături de 

parteneri europeni din România, Republica Moldova, Turcia, Lituania, Italia, Serbia, Ucraina, Polonia, 

Grecia, Portugalia, Franţa, Ungaria, Spania, Croaţia, Macedonia, UK, Slovacia, Bulgaria. Au participat 195 

profesori şi elevii acestora. Profesorii implicaţi au colaborat pe blog-ul proiectului şi prin email, iar elevii 

pe chat. 

Proiectul și-a propus să îi facă pe elevi să cunoască locurile minunate din țara din care provin. Cu 

ajutorul profesorilor, ei au făcut un tur virtual prin zonele lor geografice și Europa. Au aflat despre trecutul 

istoric al țărilor europene participante la proiect. Proiectul a fost un schimb de experiență între elevii și 

profesorii din țările participante. În perioada vacanţei de vară, profesorii au colectat imagini cu locații 

geografice din țară și le-au postat pe paginile proiectului. În toamnă, când a început școala, aceste imagini 

au fost prezentate elevilor și integrate în activitățile din clasă. Elevii au realizat modele pentru țara lor, au 

desenat peisaje și au intonat imnul Europei. 

Scopul acestui proiect a fost: dezvoltarea relațiilor de colaborare și schimbul de experiențe pozitive 

între profesori și grupuri de studenți, încurajarea, educarea și implicarea copiilor în activități 

extracurriculare atractive; dezvoltarea personalității și diminuarea diferențelor elevilor; cunoașterea 

destinațiilor turistice din țară și din Europa. 
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Obiectivele urmărite au fost: 

☺ Descoperirea zonelor geografice ale țărilor participante 

☺ Cunoașterea obiectivelor istorice importante din țările participante la proiect 

☺ Realizarea un schimb de experiență între elevi și profesor 

☺ Stimularea creativității, imaginației și comunicării 

☺ Sensibilizarea copiilor pentru a-și păstra tradițiile 

Paşii pe care i-am urmărit în derularea proiectului au fost: stabilirea partenerilor, prezentarea 

informaţiilor despre şcoală, oraşul nostru, ţara noastră, a prezentărilor ppt, imaginilor primite de la parteneri 

cu referire la ţara lor, despre activităţile desfăşurate de fiecare în cadrul fiecărei etape. 

În cadrul acestui proiect, elevii au prezentat  frumuseţile şi relieful ţării natale, obiceiuri, istoria 

ţării prin imagini. În cadrul activităţilor s-au prezentat materiale despre şcoala elevilor, despre oraşul unde 

locuiesc, bucătăria tradiţională, locuri geografice, sărbători importante (1 şi 8 Martie, Dragobetele, Paştele), 

s-au prezentat şi desenat steagurile ţărilor europene, s-au intonat imnurile acestora, precum şi imnul 

Europei, s-au scris şi primit cărţi poştale către/de la ceilalţi elevi din ţările participante. Implicarea elevilor 

a fost permanentă, punând în aplicare diferite sarcini de lucru. 

Avantajele pentru elevi au fost evidente. Aceștia s-au simțit bine, iar motivația și interesul pentru 

învățare a crescut prin participarea la activitățile interactive din Twin Space. Participarea la acest proiect 

le-a permis elevilor de a participa la alt gen de activitate, diferit de cel tradiţional, care le-a solicitat 

implicare, cercetare şi colaborare între ei.  

Proiectul a fost depus şi a obţinut Certificatul de Calitate. Acelaşi certificat de calitate l-au primit 

şi elevii clasei mele, dar şi eu ca participant la acest proiect. 

În zilele noastre, învăţământul românesc este într-o continuă schimbare, iar noi, cadrele didactice 

trebuie să aducem un strop de creativitate în activităţile pe care le desfăşurăm.  

Beneficiile platformei eTwinning pentru elevii și cadrele didactice din școala noastră implicați în 

acest proiect la nivel european au fost: oportunitatea de a interacționa cu elevi și profesori din alte țări 

europene, abordare inter și transdisciplinară a temelor alese, munca în echipă, stimularea interesului și a 

gândirii critice, precum și a creativității participanților. 

Avantajele pentru școală sunt și ele importante, deoarece prin acest proiect eTwinning am promovat 

imaginea şcolii. 

De asemenea, participarea cadrelor didactice la programe europene va contribui la creșterea 

dimensiunii europene în şcoli. Astfel, mai multe cadre didactice vor împărtăşi din experienţa de peste 

hotare, provocând modificări pozitive în managementul şcolar, a activităţilor manageriale şi a colaborării 

cu instituţiile partenere. 
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FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI PRIN PROIECTE EDUCATIVE 

EXTRACURRICULARE 

 

 

Prof. înv. primar OARCEA MIHAELA 
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad 

 

 

Educație înseamnă nu doar acumularea unui bagaj de informații și cunoștințe, ci, mai ales, formarea 

personalității, dezvoltarea aptitudinilor sociale, cultivarea interesului pentru lume în ansamblul ei, 

facilitarea integrării în anumite grupuri sociale. Educația extrașcolară ajută copilul să își valorifice talentele 

și să își petreacă timpul liber într-un mod util. 

Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea 

cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi 

dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi 

plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup 

şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de 

caracter. 

 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. 

 Există o multitudine de modalităţi de realizare a acestor activităţi. O modalitate care implică mai 

multă dăruire, talent şi muncă este proiectul. 

 Proiectul educaţional este unul din cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, un concept  şi o 

atitudine în câmpul educaţiei şi tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular 

flexibilă şi deschisă a problemelor educative-nevoia cunoaşterii,respectării şi valorizării diversităţii. 

  Proiectul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 

nivelul procesului educaţional. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între 

factorii educaţionali. 

Proiectul educativ constă într-un set de activităţi planificate, controlate care urmăresc realizarea 

unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit şi într-o perioadă de timp bine definită. 

 În acest scop proiectele educative extracurriculare vin în sprijinul elevilor, coordonate de 

formatorul de personalitate, omul din spatele acestor „creaţii” deosebite, cadrul didactic.   

      Proiectele educative extracurriculare (şi chiar extraşcolare) au de asemenea o importanţă tot mai 

mare, fiindcă şcoala trebuie să-i pregătească pe elevi pentru viaţă, nu numai pentru examene. 

 Activităţile realizate prin proiecte dau posibilitatea elevului să se manifeste, să se bucure, să 

acumuleze cunoştinţe, să fie creativi, să-şi pună în valoare talentul şi să-l facă cunoscut celor din jur. 
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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 la viaţa socială, 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 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, să-i 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. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de proiecte este dorinţa de a ajuta 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. 

Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub atenta şi 

priceputa îndrumare a dascălilor aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea elevilor, în 

modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a comunităţii. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 

comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este 

o necesitate a activităţii didactice. 

Extinderea preocupărilor pentru elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative 

extracurriculare atrag atenţia atât asupra importanţei acestora, cât şi asupra implicaţiilor pe care le are 

asupra construirii şi modelării personalităţii elevilor. 

Metoda proiectului educațional nu presupune ca să aibă rol de șef ci de coordonator, ghid al întregii 

echipe. Parte a echipei implicate într-un proiect educațional pot fi și părinții sau reprezentații comunicații 

locale, orice persoană ce poate influența pozitiv procesul educativ. 

Punctul central al metodei proiectului este dat de temă, în jurul acesteia se poate lucra apelând la 

multiple discipline, asigurând în acest fel o plajă largă de achiziții pentru copiii ce desfășoară activități prin 

intermediul metodei proiectului. 

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei pe 

care o face şcoala. Acestea sunt: 

✓ împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală pote fi aplicat 

în cadrul unei acţiuni concrete; 

✓ stimulează gândirea critică; 

✓ educă percepţia multiculturalităţii; 
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✓ dezvoltă la elevi  responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor; 

✓ dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

   Astfel de activităţi presupun utilizarea unor metode activ- participative de implicare a copiilor, 

multe acţiuni se desfăţoara în afara şcolii –în comunitate – acţiuni cu impact comunitar (acţiuni ecologice, 

sanitare, campanii umanitare etc.). 

Personal am derulat şi derulez şi în prezent proiecte şi parteneriate educaţionale în care sunt 

implicaţi şi alţi factori educativi, creând astfel un mediu bazat pe valori morale pozitive în care fiecare copil 

să poată deveni un model pentru societate. An de an activităţile proiectului sunt tot mai diverse, tot mai 

atractive şi implică tot mai mulţi elevi şi cadre didactice, dar şi foarte mulţi parteneri, care sunt de un real 

sprijin în realizarea obiectivelor propuse. 

Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea părinţilor în educaţia 

copiilor conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a prezenţei la cursuri, precum şi la reducerea 

ratei abandonului şcolar şi a delicvenţei. Părinţii şi familia au un impact puternic asupra educaţiei tinerilor. 

Copiii ai căror părinţi le ascultă problemele, îi sprijină în efectuarea temelor, se implică, transformând 

experienţele de zi cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare sau îi îndrumă cu ajutorul materialelor şi 

instrucţiunilor oferite de dascăli, obţin rezultate şcolare impresionante. Existenţa unui mediu familial 

suportiv, cu aşteptări înalte în ceea ce priveşte succesul şcolar al copilului, se corelează sistematic cu 

performanţe ridicate la învăţătură. 

Când şcoala, familia şi comunitatea încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat suportul necesar 

pentru a avea succes în şcoală şi în viaţă. Studiile au arătat că dezvoltarea şi implementarea unor astfel de 

proiecte şi parteneriate educaşionale îmbunătăţesc:  

• prezenţa la şcoală a elevilor  

• performanţa şcolară a acestora  

• relaţia familie-şcoală  

• sprijinul din partea comunităţii de care şcoala are nevoie 

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor 

şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-formală şi 

informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 
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ÎNVĂŢĂREA   BAZATĂ  PE  PROIECT 

 

Prof. înv. primar BINCHICIU  ILEANA 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad 

 

„Când vezi că ceva nu merge, nu-ţi fie frică să încerci ceva nou care să  

îi transforme pe elevi în parteneri activi în propria lor educaţie.” Terry  Thode 

 

 

Lumea se află în continuă schimbare și odată cu ea și sistemul de învățământ cu tot ce presupune 

acesta. Învățământul are menirea de de a asigura pentru fiecare copil cadrul potrivit pentru a crește și a se 

dezvolta respectând ritmul propriu al copilului, spre a deveni un adult echilibrat într-o societate ce tinde 

spre ideal. Pentru a reuși în acest demers, se caută permanent metode adecvate situației existente pentru 

atingerea scopului stabilit. 

Proiectul este o metodă interactivă de predare-învăţare care implică, de regulă, o micro-cercetare 

sau o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru elevi/ copii. Învăţarea bazată pe 

proiect presupune colectarea de informaţii, prelucrarea şi sintetizarea acestora, interpretarea şi reflecţia 

personală, cooperarea în realizarea sarcinilor. 

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române termenul de proiect are mai multe înţelesuri, 

fiind interesante următoarele: 

• plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru; 

• prima formă a unui plan (economic, social, financiar etc.) care urmează să fie discutat şi aprobat 

pentru a primi un caracter oficial şi a fi pus în aplicare; 

• lucrare tehnică executată pe baza unei teme date şi care cuprinde cadrul tehnic, desenele, 

justificarea utilităţii obiectului proiectat, amplasarea lui.  

Ideea învăţării bazate pe proiect a fost lansată de William H. Kilpatrick, prin lucrarea „The project 

method” (1918). Proiectul este o metoda interactivă de predare-învăţare, care presupune o micro-cercetare 

sau o investigare a unui subiect de către elevi. Metoda proiectului este fundamentată pe principiul învăţării 

prin acţiune practică, cu finalitate reală („learning by doing”) ceea ce îi conferă şi motivaţia necesară. Elevii 

trebuie să fie instruiţi să lucreze mai mult în faza proiectivă (pregătirea activităţilor), decât în faza acţională. 

Elevii sunt puşi în situaţia de a anticipa un rezultat, căile de a ajunge la el, materialele şi mijloacele ce se 

vor utiliza. 

 Proiectul (învăţarea bazată pe proiect) este o metodă ce implică elevii în învăţarea conţinuturilor  

şi dezvoltarea abilităţilor prin intermediul unui proces extins, structurat în jurul unor  întrebări sau probleme 

complexe, proces ce va avea ca rezultat unul sau mai multe produse. 
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 Metoda proiectelor reprezintă un model educaţional centrat pe elev. Activităţile se desfăşoară în 

echipă, elevii învăţând să relaţioneze şi să colaboreze pentru realizarea cu succes a proiectului. În cadrul 

grupului fiecare elev îşi valorifică abilităţile personale. 

Caracteristicile învăţării bazate pe proiect: 

➢ se desfăşoară pe o perioadă de timp de câteva zile/săptămâni; 

➢ începe în clasă, se continuă în clasă şi acasă şi se încheie în clasă, cu prezentarea 

produsului final; 

➢ este accesibilă tuturor ciclurilor curriculare de dezvoltare, putând  fi adaptată oricarei 

categorii de vârstă; 

➢ poate fi aplicată individual sau în grup; 

➢ presupune o abordare interdisciplinară a unui subiect stabilit în raport cu cerinţele 

programei, cu capacităţile intelectuale implicate, cu interesele şi abilităţile de ordin 

practic ale elevilor; 

➢ îmbină cercetarea cu acţiunea, antrenând elevii în rezolvarea unor probleme de interes. 

 

 Proiectele oferă situații autentice, din viața reală pentru contextualizarea activității de învățare și 

în corporarea capacităților de gândire de nivel superior cu privire la ideile importante. Proiectele așează 

elevii în roluri active ca: rezolvarea unor probleme, luarea unei decizii, investigări, documentări. 

Metoda proiectului în comparaţie cu multitudinea de metode de predare activ-participative oferă 

un cadru generos pentru formarea diferenţiată a individului uman. Pentru a folosi în mod eficient metoda 

proiectului şi a integra tot ce poate oferi resursa numită calculator, sunt foarte importanți pașii pe care îi 

face dascălul pentru planificarea şi proiectarea unităţii de învăţare. 

 Învăţarea bazată pe proiect are valenţe multiple, constituind un sprijin în căutarea soluţiilor de 

reuşită atât ale cadrului didactic, cât şi ale elevului. Deoarece reprezintă atât un parcurs individual, cât şi 

colectiv, proiectul clasei se bazează atât pe avantajele utilizării învăţării prin cooperare, cât şi pe studiul 

individual. 

 Proiectul contribuie la construirea autonomiei elevului, este un produs al muncii lui, cadrul didactic 

coordonând activitatea „din umbră”. 

 Această abordare a învăţării implică proiecte complexe, din viaţa reală, solicitând elevii să apeleze 

la acele resurse de informaţii care îi ajută să rezolve problemele. Elevii învaţă să administreze şi să aloce 

resurse, precum timpul şi materialele. 

 Învăţarea bazată pe proiect este un proces şi în acelaşi timp un produs. Este un proces în care toţi 

elevii sunt actori cu roluri multiple în organizarea, planificarea, realizarea şi evaluarea activităţilor. Este un 

produs care reprezintă expresia performanţei individuale şi a grupului. 

  ETAPELE  REALIZĂRII  UNUI  PROIECT  AL  CLASEI: 

☺ Etapa de pregătire 

☺ Etapa de realizare 

☺ Etapa de evaluare 

ELEMENTELE  REALIZĂRII  UNUI  PROIECT: 

 Obiective 
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 Tema şi subtemele 

 Locul de desfăşurare 

 Resurse materiale şi umane 

 Stabilirea sarcinilor 

 Calendarul proiectului 

 Tipuri de produse 

 Modalităţi de evaluare 

Durata unui proiect trebuie să fie cel puţin o săptămână şi cel mult trei luni. 

Am realizat cu elevii mei proiecte cu diverse teme: „Sunt cetăţean european!”, „Terra – planeta 

vie”, „Să ne păstrăm sănătatea!” ş.a. 

Proiectele elevilor se stabilesc de comun acord cu aceştia la începutul unităţii de învăţare, vor fi 

monitorizate pe tot parcursul unităţii de învăţare iar produsul de grup şi individual prezentat la finele unităţii 

de învăţare. 

Proiectele bune sunt construite având încă de la început clare obiectivele de evaluare. Acest lucru 

înseamnă că se începe cu identificarea şi respectarea competenţelor specifice-obiectivelor de referinţă şi a 

obiectivelor operaţionale şi astfel se determină ceea ce trebuie să ştie elevii şi apoi se defineşte ce şi cum 

se evaluează. Toate acestea sunt luate în considerare înainte de proiectarea activităţilor. Această abordare 

„inversă” prin metoda proiectului ajută la centrarea unui proiect asupra obiectivelor operaţionale. 

În urma derulării proiectelor la clasă, pot concluziona că metoda învăţării bazate pe proiect are o 

multitudine de avantaje: 

 scoate elevii şi cadrul didactic din rutina zilnică; 

 încurajează colaborarea şi cooperarea, într-un climat de învăţare plăcut, relaxat, în care 

elevul învaţă de la ceilalţi, îşi exprimă părerile; 

 dezvoltă abilităţi ca: abilitatea de a lucra în echipă, de a lua decizii bine fondate, de a avea 

iniţiativă şi de a rezolva probleme complexe; 

 elevul îşi formează deprinderi de căutare, selectare, prelucrare a informaţiilor, abilităţi de 

lucru necesare omului modern; 

 promovează dezvoltarea globală a personalităţii, prin valorificarea achiziţiilor de la 

diferite discipline de studiu, prin integrarea cunoştinţelor, a capacităţilor, deprinderilor şi 

atitudinilor;  

 permite evaluarea atât a procesului, cât şi a produsului final; 

 

 

 

Bibliografie: 

✓ Cucoş, Constantin  – „Pedagogie”, ed.  Polirom, Iaşi, 1996 

✓ Neacşu, Ioan  – „Metode şi tehnici de învăţare eficientă”, ed. Militară, Bucureşti, 1990 
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 Managementul educațional este un domeniu de studiu și de activitate care vizează modul 

de funcționare și conducere a organizațiilor educaționale. 

Bolam îl definește ca fiind ‘’o funcție executivă destinată punerii în practică a politicilor 

aprobate.’’ 

Sapre îl considera ca presupunând ‘’ o serie de activități orientate către utilizarea eficientă și 

eficace a resurselor organizaționale pentru atingerea obiectivelor organizaționale’’ 

    Accentul ce se impune pe scopul educațional este important,însă trebuie ținut cont de faptul că 

nu toate obiectivele sau scopurile sunt potrivite pentru o organizație educațională,mai ales dacă 

acestea sunt impuse din exterior,de stucturile centrale. Managementul educațional vizează 

atingerea obiectivelor educaționale stabilite,însă ele trebuie să fie acceptate de școală și de 

comunitatea în care aceasta funcționează .În caz contrar,când managerii fac abstrațtie de acest 

aspect și se limitează doar la implementarea unor politici externe,se poate ajunge foarte ușor la 

managerialism. 

Importanța obiectivelor și a scopurilor pentru managementul instituțiilor de învă 

țământ este subliniată in majoritatea abordărilor teoretice,existând însă  un oarecare dezacord în 

privința a trei aspecte legate de stabilirea finalităților în educație: 

1. Valoarea obiectivelor formale; 

2. Susținerea obiectivelor organizaționale sau a celor individuale; 

3. Cum sunt stabilite obiectivele sau scopurile instituționale. 

Obiectivele formale 

În  instituțiile de învățământ,aceste obiective au uneori un grad mare de generalitate.Propunerea 

de a crește nivelul unor performanțe într-un segment al curriculumului ar putea să nu fie în 

concordanță cu scopurile unor alți profesori ,în raport cu alte obiecte de studiu.   

   Un management descentralizat este cel care oferă posibilitatea unei viziuni distincte a  acelei 

școli,cu obiective specifice,clar formulate,adaptate contextului personalizat în care aceasta 

funcționează. 
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 Obiective organizationale sau individuale? 

Există două abordări ale managementului educațional:una care susține că obiectivele 

organizaționale pot fi impuse de lideri membrilor fără  putere de decizie din cadrul școlii,cealaltă 

susținând, dimpotrivă, ideea implementării unor obiective care să aibă relevanță pentru membrii 

organizației și pentru părțile interesate. 

Cum stabilim obiectivele? 

  În unele organizații,obiectivele sunt stabilite de directorul unității, în colaborare cu câțiva colegi 

experimentați și cu unii membrii ai comunității locale. În altele, stabilirea obiectivelor este o 

activitate colectivă,implicând toți membrii organizației. 

O problemă fundamentală este masura în care conducerea școlilor poate modifica politicile 

guvernamentale ,dezvoltând obiective alternative ce pot fi aplicate la nivelul propriilor școli, cât 

pot acestea filtra politicile educaționale naționale prin propriul sistem de valori,cât de limitate 

sunt școlile în a-și fixa obiectivele. 

  Guvernele au puterea constituțională de a-și impune politicile însă caracteristica de succes a 

unui lider constă în capacitatea acestuia de a le  implementa adecvându-le la caracteristicile  

organizației pe care o conduce. 

Leadershipul educational este un concept care presupune în primul rând existența unui 

proces de influență orientat spre obținerea unor rezultate .Acțiunile și motivația unor oameni 

sunt direcționate de alți oameni în vederea atingerii unor scopuri. 

 Trebuie facută distincția între influența și autoritate, caracteristică a puterii-managerului-,în 

timp ce influența poate fi exercitată de oricine din școală. 

Este un proces intenționat,care vizează dirijarea acțiunilor celorlalți în vederea atingerii unor 

scopuri; poate fi exercitată de indivizi sau de grupuri,poate apărea din orice parte a școlii-

inclusiv de la personalul asociat sau elevi, fiind independent de pozițiile formale de management. 

Leadershipul este tot mai des asociat cu ideea de valori, întrucât liderii își fundamentează 

acțiunile pe valori personale și profesionale. 

Un leadership eficient presupune o viziune clar exprimată, însă există un risc major ca o viziune 

personală să aduca mai mult rău organizației decât bine. Un leader cu o viziune puternic 
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implementată asupra organizației  poate manipula, poate aduce deservicii organizației o dată cu 

plecarea sa  poate fi puternic subiectivă.De aceea se impune un echilibru clar între aceste două 

aspecte: viziunea liderului pentru instituție în raport cu caracterul centralizat al deciziilor legate 

de curriculum și obiective. 

Diferența dintre leadership și management educațional 

    Plecând de la asocierea termenului de ‘’leadership’’cu schimbarea și a celui de 

‘’management’’, putem afirma că managementul presupune menținerea eficienței activităților 

curente ale organizației, în timp ce leadershipul  reprezintă influețarea acțiunilor altora pentru a 

obține rezultatele dorite.  Ambele sunt la fel de importante în condițiile în care școlile doresc să 

fie eficiente și    să-și atingă obiectivele și de aceea putem idealiza funcționalitatea și eficiența 

unei organizații educaționale în care managerul să aibă abilități de lider. 

 

 Bibliografie:’’Leadership și management educațional.Teorii și practici actuale’’-Tony Bush 
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Familia – element esențial care influențează traiectoria devenirii personajului 

TOMA MIHAELA 

 

 

          Cele trei romane avute în vedere (Enigma Otiliei, de George Călinescu, Ultima noapte de dragoste, 

întâia noapte de război, de Camil Petrescu și Baltagul, de Mihail Sadoveanu) sunt traversate de o serie de 

teme comune care, chiar dacă nu au aceleași valențe în toate cele trei elemente ale triadei analizate, se 

întâlnesc în punctul comun al modului în care influențează evoluția personajului. Astfel, romanul 

călinescian și cel sadovenian sunt construite și sub auspiciile temei familiei. Tema familiei este strâns legată 

de ideea de identitate, ea putând fi materializată în sens metaforic într-un creuzet în care creatorul de lumi 

– scriitorul, amestecă ingredientele necesare preparării personalităţii umane.  

           Temă  favorită a literaturii din toate timpurile, familia poate apărea şi în postura unui simplu fundal 

al evenimentelor interioare şi exterioare. Întotdeauna evoluţia personajului va fi marcată de trecut, de 

copilărie, de identitate…într-un cuvânt: de familie. Există romane celebre ale literaturii universale ce 

trădează încă din titlu fundamentul pe care se construieşte întreaga acţiune: Fraţii Karamazov, Dostoievski, 

Forsyte Saga, Galsworthy; există, de asemenea, şi romane care se organizează în cicluri de familie: ciclul 

Comăneştenilor , ciclul Hallipilor sau romane care au în vedere istoria unui întreg neam: Fraţii Jderi, M 

.Sadoveanu. Unul dintre cele mai cunoscute romane de familie din literatură română este Moromeţii, M. 

Preda.  

          Familia a servit ca pretext pentru construirea unor romane frescă, constituindu-se, de asemenea, şi în 

temă primă a romanului realist sau naturalist. Scriitorii au utilizat tema familiei şi ca modalitate principală 

de creionare a mediului sau a psihologiei umane.  

          În calitatea ei principală de teritoriu sine qua non al vieţii, team avută în discuţie se transformă în 

marcă a identităţii, reprezentând suma unor concepte precum: tradiţia, strămoşii, educaţia – în toate formele 

ei, spaţiul coagulării individuale, matca originară, Primordialul. Ea poate fi percepută şi ca topos al 

stabilităţii, al echilibrului, actualizând, în acelaşi timp, limita şi cenzura.  

          Familia se traduce în spaţiul literar ca un prim loc al relaţiilor de putere, aducând în prim plan 

duritatea societăţii patriarhale. De regulă, conflictele dintre generaţii izbucnesc pentru prima dată în sânul 

acestui microcosmos şi, secondate de caracteristicile planului exterior familiei, ele pot genera dezechilibre 

existenţiale şi rupturi interioare.  

         Romanul, în calitatea sa de demers epic fundamental, îşi are originea în complexele primordiale ale 

omului. Universul îngust al familiei declanşează două tipuri de atitudine: fie una retractilă, fie una 

expansivă. Mergând pe linia modelului psihanalitic în tratarea temei familiei, putem afirma că personajele 

romanului pot fi încadrate fie în tipologia copilului găsit (învinsul şi interiorizatul), fie în categoria 

bastardului (arivistul şi parvenitul).  
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           În ciuda faptului că familia este subsumată, de cele mai multe ori, temei identităţii, ea poate fi 

percepută şi ca un loc al înstrăinării şi al alterităţii.  În aceste condiţii, putem concluziona, afirmând că tema 

avută în discuţie nu este neapărat una luminoasă, echilibrată, armonioasă….pentru că esenţa umană nu este 

alcătuită doar din plusuri. Este, mai degrabă, unul dintre multele puncte ale ciocnirii dintre convulsiile şi 

idealurile vieţii.   
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VIAŢA LUI LISIMAH 

PETRIA DAN-ALEXANDRU 

   Lysimachus (circa 361-281 î.en) a fost unul dintre oamenii de încredere ai lui Alexandru cel Mare și un 

membru al Cavaleriei sale. Deși a obținut cetățenia macedoneană, tatăl său a fost un thessalian pe nume 

Agathocles. După moartea lui Alexandru în 323 î.Hr., Lysimachus a beneficiat de loialitatea față de rege, 

fiind răsplătit cu provincia strategică importantă din Tracia, o zonă situată la nord-est de Macedonia de-a 

lungul coastei Mării Negre6. Nu putem discuta în totalitate despre viaţa lui Lysimachus până nu prezentam, 

pe scurt, şi pe cel care i-a oferit generalului sau şansa de a conduce. Acesta a fost Alexandru cel Mare. 

 Alexandru al III-lea (20/21 iulie 356 î.Hr. - 10/11 iunie 323 î.Hr.), cunoscut sub numele de Alexandru cel 

Mare a fost un rege (basileu) al vechiilor regate grecești macedonene și membru al dinastiei Argead. S-a 

născut în Pella în anul 356 î.Hr. Și l-a urmat pe tatăl său, Philip ÎI, la tron la vârsta de 20 de ani. El și-a 

petrecut majoritatea anilor de guvernare într-o campanie militară fără precedent prin Asia și nord-estul 

Africii, iar până la vârsta de treizeci a creat unul dintre cele mai mari imperii ale lumii antice, care se 

întindea de la Grecia la nord-vestul Indiei. El a fost neînvins în luptă și este considerat unul dintre cei mai 

de succes comandanți militari ai istoriei  

   Moștenirea lui Alexandru include difuzarea culturală și sincretismul generate cuceririle sale, cum ar fi 

greco-budismul. El a fondat circa douăzeci de orașe care îi poartă numele, mai ales Alexandria în Egipt. 

Rezolvarea lui Alexandru a coloniștilor greci și răspândirea culturii grecești în est au dus la o nouă 

civilizație elenistică, aspecte care erau încă evidente în tradițiile Imperiului Bizantin la mijlocul secolului 

al XV-lea d.Hr. în cadrul vorbitorilor greci în Anatolia. Alexandru a devenit legendar ca erou clasic și a 

avut o poziție remarcabilă în istoria și tradițiile mitice ale culturilor grecești și non-grecești. El a devenit 

simbolul cu care liderii militari s-au comparat, iar academiile militare din întreaga lume încă îi învață 

tacticile. El este adesea clasat printre cei mai influenți oameni din istorie. Cel mai de încredere om al său a 

fost generalul Lysimachus. 

   Tatăl său era un nobil de rang înalt, care era un prieten intim al lui Filip al II-lea al Macedoniei, bun 

sfetnic în consiliile lui Filip al II-lea și devenea favorit în curtea să. Lysimachus și frații săi au crescut cu 

statutul de macedoneni; toți acești frați s-au bucurat de pozițiile proeminenţe ale lui Lysimach în cercul lui 

Alexandru și, asemenea lui, au fost educați la curtea macedoneană din Pella. Istoricul Justin relatează 

povestea că Lysimachus a contrafăcut otravă cu o persoană pe care Alexandru o condamnat-o la o moarte 

lentă și a fost aruncată la un leu ca pedeapsă, dar a biruit bestia cu mâinile goale și a devenit una dintre 

 
6 Sear, David R.”Greek Coins and Their Values”, Volume 2. Seaby. 1978 ,pag. 634 
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favoritele lui Alexandru. Unele monede emise în timpul numirii lui Lysimachus aveau imaginea pe de o 

parte și un leu pe cealaltă7. 

   În timpul campaniilor persane ale lui Alexandru, în 328 î.Hr. A fost unul dintre cavalerii săi de nădejde. 

În 324 î.H., în Suşa, a fost încoronat ca o recunoaștere pentru acțiunile sale în India. După moartea lui 

Alexandru în 323 î.Hr., el a fost numit în guvernul Traciei ca “strategos” deși a întâmpinat unele dificultăți 

din timpul dinastiei tracice Seuthes În timp ce inițial a rămas relativ neimplicat în seria de războaie care a 

urmat imediat moartea lui Alexandru, el a căutat în cele din urmă să-și extindă teritoriile și, în cele din 

urmă, s-a alăturat camarazilor săi într-un război împotriva lui Antigonus Monophthalmus și a fiului său 

Demetrius al Macedonului8. 

   Educat la curtea regală din Pella, Lysimachus (FIG.1) a crescut pentru a deveni un membru proeminent 

al anturajului regelui, unul dintre generalii sai până în 328 î.en. În mod ciudat, a existat un alt Lysimachus 

în anturajul lui Alexander. Acest al doilea Lysimachus a fost unul dintre foștii învățători ai regelui, mai 

bine cunoscut, după cum spunea un istoric, pentru simțul umorului, mai degrabă decât al igienei. Deși 

istoricii înregistrează faptul că el l-a însoțit pe rege în timpul invaziei Persiei, singura sa apariție de notă a 

fost la asediul Tirului9.  

   Există unele dezacorduri cu privire la anul exact al nașterii lui Lysimachus. Unii istorici dau anul 361 

î.en, în timp ce alții spun că s-a născut în jurul anului 355 sau 351 î.H. în Pella, capitala Macedoniei. Data 

anterioară este mai plauzibilă. Dacă ar fi fost născut în 355 î.en sau mai târziu, ar fi fost prea tânăr ca să-l 

însoțească pe rege în Persia că gardă de corp. Deși istoria timpurie afirmă că el la însoțit pe rege în războiul 

său împotriva persanilor și a regelui Darius, puțin se știe despre participarea lui Lysimachus înaintea lui 

Hydaspes. 

    Istoricii scriu despre implicarea sa în lupta lui Alexandru cu Hydaspes împotriva regelui Porus – s-a 

constatat că el a traversat râul cu regele – și a fost prezent la asediul orașului indian Sangala. Aparent, a 

fost rănit în acest asediu. Istoricul Arrian, în Campaniile lui Alexandru, a scris: “În timpul asediului, 

Alexandru a pierdut sub 100 de bărbați; numărul răniților a fost însă disproporționat de mare -peste 1.000, 

printre care Lysimachus, garda personală a lui Alexandru și alți ofițeri. (290)” Pentru această vitejie și 

loialitate față de rege, a fost răsplătit cu Tracia, a cărui importanță stătea în poziția sa adiacentă 

Hellespontului, podul dintre Asia și Europa. 

  La 10 iunie 323 î.Hr., Alexandru cel Mare a murit în Babilon. Istoricii susțin cauza exactă, cu toate acestea, 

el a murit fără a numi un succesor său moștenitor, determinând imperiul său să coboare în haos. Deși 

comandantul Perdiccas poseda inelul regelui, argumentele persistau și nu se putea ajunge la un consens. În 

 
7 Traver, Andrew G, “From Polis to Empire, the Ancient World, C. 800 B.C.-A.D. 500: A Biographical Dictionary.” Greenwood 

Publishing Group. 2002 pag. 236 

8  http://www.attalus.org/translate/justin1.html#15.1Justin, Epitome of Pompey Trogue’s “Philippic histories”, XV, 3, 1–9: 

9 Ibidem 
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timp ce așteptau ca fiul lui Alexandru, viitorul Alexandru al IV-lea, să împlinească vârsta necesară, 

comandanții au împărțit imperiul între ei - Ptolemeu a luat Egiptul Antigonus a obținut părți din Asia Mică, 

regentul Antipater a păstrat Macedon și Grecia și, Lysimachus a primit Tracia.  

   Colegul său de gardă Lennonatas a acceptat provincia Phrygia, situată pe partea asiatică a Hellespont - 

un aranjament care a cauzat o dispută constantă între cele două10. În următoarele trei decenii, alianţele au 

fost anulate. Dușmanii au devenit prieteni, iar prietenii au devenit dușmani. Imperiul pe care Alexandru l-

a construit nu s-ar fi reunit niciodată în acest context. Mama, soția și singurul său fiu și moștenitor vor muri 

la ordinul lui Cassander, fiul lui Antipater, care nu a stat niciodată pe tron 
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VALORIFICAREA INSTRUMENTELOR TIC ÎN EVALUARE  

LA DISCIPLINA RELIGIE 

 

Prof. Elena Hereș 

Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești 

Existența omului este însoțită de numeroase forme de evaluare. Astfel, sunt apreciate de cei din jur 

sau chiar de persoana în cauza, faptele, atitudinile, deprinderile și cunoștințele unei persoane. 

Pornind de la literatura pedagogică românească, putem defini evaluare drept acțiunea complexa de 

cunoaștere, prin intermediul căreia, în urma valorificării unor date culese în mod sistematic și interpretate 

contextual, se emit judecați de valoare cu caracter integrator, în funcție de anumite criterii precise, 

prestabilite, cu scopul de a stabili eficienta/eficacitatea unor acțiuni, procese, care să conducă la luarea unor 

decizii educative, cu implicații pozitive pentru dezvoltarea personală, instituțională, școlară și socială. 

Fiecare  dintre noi are anumite experiențe legate de procesul de evaluare, de stresul inerent al 

derulării acestuia  și de repercusiunile lui în timp asupra noastră. Acest demers se poate transforma într-o 

sărbătoare a bucuriei, sau poate declanșa anumite stări de angoasă, cu urmări serioase în timp. Cu alte 

cuvinte, momentul evaluării poate deveni, dacă nu suntem atenți, un instrument de distrugerea a tot ce s-a 

construit până atunci, de aceea, acesta trebuie să fie una motivantă, fără stres, să genereze  bucuria  

cunoașterii si nu tristețea eșecului.  

 Pe baza revelației divine, putem afirma ca Dumnezeu i-a dăruit omului doua ,,mecanisme” 

evaluative care să-l pregătească spre un ,,răspuns bun la înfricoșătoarea judecata”: evaluarea făcută de 

semeni și autoevaluarea, făcută de propria conștiința, cu rol de feed-back continuu, ale căror rezultate se 

cer valorificate permanent, prin reconsiderarea propriilor valori și atitudini.(M. Opriș p 23) 

Omul este chemat spre autoevaluarea comportamentului și spre îndreptarea vieții religios-morale, 

sub semnul iubirii creștine, prin raportarea propriilor acțiuni la Modelul Suprem – Domnul Iisus Hristos, 

Dumnezeu și Om – și prin călăuzirea aproapelui spre Dumnezeu, fără însă a se transforma în judecător al 

acestuia. 

Evaluarea la religie pleacă de la premisa că omul (deci şi elevul) este chipul lui Dumnezeu, chemat 

spre asemănarea cu El. În aceste condiții, alegerea metodelor de evaluare care să conducă la îmbogățirea 

spirituală a acestuia devine un imperativ. Personalitatea profesorului de religie îşi pune amprenta în 

identificarea şi punerea în valoare a metodelor de evaluare, dat fiind faptul că acestea nu sunt eficiente prin 

ele însele. De aceea, alegerea metodelor de evaluare este deosebit de importantă, deoarece acest proces 

contribuie în primul rând la dezvoltarea acesteia. 
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La disciplina religie, putem folosi metode alternative de evaluare. Aceste metode şi le poate 

propune fiecare profesor în parte. Metodele alternative prezintă unele valențe formative, deosebite: pun în 

aplicare abilitățile practice ale elevilor; oferă profesorului o imagine şi informații aduse la zi; pe baza 

acestor informații profesorul îşi fundamentează judecăți de valoare apreciind obiectiv achizițiile elevilor şi 

progresele realizate; oferă elevului șansa de a demonstra ceea ce știe să facă într-o situație concretă; prin 

evaluarea alternativă profesorul de religie va urmări cunoștințele şi aptitudinile practice ale elevilor, precum 

şi capacitatea lor de a-şi constitui un anumit sistem axiologic (opinii, comportamente, reacții). 

Implicarea noilor tehnologii în educație, apărută ca o reacție a digitalizării culturii la nivelul 

societății a dus la intensificarea preocupărilor de informatizare a instituțiilor de învățământ. Fereastra către 

lume, deschisă prin Internet, a lăsat să pătrundă în sufletele tinerilor şi a celor cu spiritul tânăr dorința de a 

fi la curent cu cele mai noi informații, într-un mod uşor, rapid şi comod: e-learnig.  

TIC oferă suport pentru: predare și învățare, testare și evaluare, administrarea conținuturilor dar, 

poate sprijini și monitorizarea procesului de învățământ. Utilizarea tehnologiei informaționale în cadrul 

orei de religie poate aduce un plus de valoare, dacă profesorul va proiecta o strategie didactică în care sunt 

incluse adecvat și eficient aceste instrumente. 

La clasele mici profesorul apelează la diferite metode, procedee și reguli în vederea elaborarii 

testelor de evaluare sau a fișelor de lucru. Astfel, utilizând platforma Discovery Education. se pot crea 

jocuri de tipurile: cuvinte încrucișate, criptograme și mesaje ascunse, folosind aplicația Crossword Labs se 

pot realiza jocuri de tip cuvinte încrucișate cu un anumit număr de cuvinte, sau prin utilizarea aplicației 

Jigsaw Planet elevii pot crea un puzzle cu 3 – 36 de piese. 

Prin utilizarea aplicației HotPotatoes – JCross, JCloze, JMix, JMatch și JQuiz se pot crea diverse 

resurse didactice (fișe de lucru, fișe de evaluare/autoevaluare, fișe  de lucru interactive) care oferă un feed-

beack rapid. 

Folosirea unor prezentări PowerPoint sau a unor programe mai elaborate  (movie-maker) pot spori 

gradul de interes elevilor pentru anumite teme, dar pot reprezenta în același timp și o modalitate de 

promovare a activităților la nivelul școlii.  

Acest tip de proiect (motivant) este o activitate mai complexa și implica  un volum de munca mai 

ridicat din partea elevului, de aceea este recomandat să se lucreze în echipă ( 3 – 4 elevi). Profesorul va 

trasa sarcinile, limitele proiectului, după care elevul va continua acasa pe parcursul unei perioade mai 

îndelungate de timp să realizeze proiectul propus. 

La clasa a VII-a pentru sistematizarea, consolidarea și evaluarea învățăturilor cuprinse în Minunile 

Mântuitorului se poate utiliza aplicația Prezi, un instrument web prin intermediul  căruia se pot face 

prezentări, fiind o variantă interactivă şi prietenoasă. Noutatea constă  în existenţa unui spaţiu mare de lucru 

pe care pur şi simplu suntem invitați să ne așternem ideile. Facilitatea de a face zoom în şi zoom out pe o 

imagine sau un text ne poate ajuta să focalizăm atenţia elevilor noştri pe ceea ce este important. Prezentarea 
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poate fi realizată şi accesată online sau poate fi descărcată în calculatorul personal, în cazul în care nu aveţi 

acces la internet în momentul susţinerii. 

 Participarea elevilor la realizarea activităților didactice, dorința de a participa la activități 

extrașcolare, îndeplinirea sarcinilor sunt relevante în ceea ce privește nivelul de pregătire al elevilor. 

Metoda este mai eficienta atunci când este aplicata cu consecvență, când sunt folosite unele instrumente de 

înregistrare și structurare a constatărilor. 

Realizarea evaluării la religie prin îmbinarea metodelor tradiționale cu metodele moderne 

contribuie la optimizarea procesului educativ. Elevul poate fi condus spre cunoașterea valorilor nu doar 

prin predarea și învățarea conținuturilor specifice religiei, ci și prin intermediul evaluării. Progresul spiritual 

al elevilor nu poate exista în afara evaluării, în general, și a autoevaluării, în special. 
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PREGĂTIREA COPILULUI  PENTRU ŞCOALĂ- MATURITATEA  INTELECTUALĂ 

                                                            Prof. Înv. Primar SLABU PANSELUȚA 

                                                                 Școala Gimnazială Nr.10 Botoșani 

 

 

               “Începeţi prin a vă cunoaşteţi elevii, căci cu siguranţă nu-i cunoaşteţi deloc” ( J.J. Rousseau ) 

            Cunoaşterea copilului se integrează organic în ansamblul formelor de activitate organizate în 

vederea unei realizări depline a acestuia şi serveşte educaţiei, a cărei sarcini este de a forma noua 

generaţie. Această sarcină imprimă pedagogiei un caracter prospectiv, şi se realizează prin preocuparea 

continuă de a stabili un echilibru între liniile de evoluţie a societăţii şi acţiunea de modelare a 

personalităţii copilului, ceea ce implică pentru educator sarcina de a ţine seama că viitorul se descifrează 

analizând trecutul, iar prezentul se organizează întrevăzând viitorul. Întrucât copilul este "...o realitate 

complexă, care se dezvoltă într-un complex larg... ”, cunoaşterea personalităţii este anevoioasă, 

necesitând, pe lângă contribuţia educatorului, pe cea a medicului şi a psihologului.  

             Maturitatea şcolară constituie expresia unei faze de dezvoltare a copilului, ea marcând     acel 

nivel al dezvoltării la care activitatea de tip şcolar poate contribui din plin la dezvoltarea în continuare a 

personalităţii sale. În acest nivel se plasează de obicei copiii între 5-7 ani.Mediul socio-cultural, familial 

poate favoriza dezvoltarea intelectuală a copilului său întârzierii datorate unui mediu socio-cultural familial, 

în cadrul căruia au crescut şi au trăit.Experienţa prealabilă a copiilor în pragul şcolarizării este extrem de 

diferită datorită varietăţii mediului socio-cultural familial, în cadrul căruia au crescut şi au trăit.Modul lor 

de receptare, vocaţia în această perioadă fiind diferită, ei vor trebui să beneficieze diferenţiat de mijloacele 

socio-culturale ale mediului inedit. Diferenţa între copiii de 5-7 ani, decalajul între viaţă cronologică, 

dezvoltarea morfofuncţională, psihomotorie în experienţa socială cristalizată în inteligenţă verbală vor avea 

întotdeauna urmări pe plan şcolar (sub forma inadaptării şcolare, a rămânerii în urmă la învăţătură, a 

eşecului şcolar). şi un decalaj de câteva luni poate determina prevenirea sau eliminarea intereselor 

şcolare.Utilizarea unor metodologii de psihodiagnoză diferenţiată în cadrul şcolarizării permite cunoaşterea 

nivelului general de dezvoltare psihică reală a copiilor preşcolari şi şcolari mici. Dintre laturile esenţiale 

ale maturităţii şcolare amintim: maturitatea intelectuală şi maturitatea socială a copiilor. Maturitatea 

intelectuală poate fi apreciată pe bază unor probe de inteligenţă verbală, precum şi pe baza reuşitelor sau 

nereuşitelor desenate în activităţi grafomotorii de joc, etc. Evaluarea aptitudinilor intelectuale ale copiilor 

în pragul şcolarizării urmăreşte departajarea copiilor normali de anormali. Aceste stadii permit anticiparea 

gradului de maturitate a copilului pentru formarea deprinderilor de citire, scriere.Maturitatea socială 

prezintă o sfară mai largă, iar evaluarea ei presupune observarea copilului în cadrul colectivului, precum şi 

a laturii psihologice mai complexe a copilului. Cunoaşterea sistematică şi longitudinală a copilului preşcolar 

presupune aprecieri finale, fişa psiho-pedagogica. Cauza copiilor nepregătiţi pentru activitatea şcolară 
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rezultă din absenţa factorilor nonintelectuali (subdezvoltarea fizică, instabilitatea psihomotorie, capacitatea 

redusă de concentrare, dominantă laterală, morală neconsolidată, percepţie şi reprezentări spaţiale 

imperfecte).Stabilirea maturităţii şcolare vizează investigaţia nivelului de dezvoltare fizică şi neurofizica, 

nivelul proceselor, cognitive, elementare şi superioare, dezvoltarea afectivităţii şi a gradului de sociabilizare 

a copilului.               O premisă de bază a adaptării şcolare rezidă în capacitatea funcţională a sistemului 

ostio-muscular, exprimată prin motricitate generală, adică totalitatea mişcărilor pe care organismul le poate 

efectuate la nivelul mişcărilor mari, precum şi la nivelul motricităţii fine. Constatarea făcută de V. Oseretzki 

(1931) potrivit căreia maturizarea şcolară depinde şi de comportamentele motricităţii generale este valabilă 

şi astăzi.Strânsa interdependenţă dintre dezvoltarea motricităţii manuale fine, a nivelului inteligenţei 

generale, al orientării spaţiale se conturează pregnant la 5-7 ani, adică în primă fază a deprinderilor grafice 

şcolare, scriere, observare, etc.Motricitatea fină a degetelor are o mare importanţă în vederea cultivării 

grafismului. Dexteritatea manuală este mai importantă în activităţile de îndeletniciri practice, lucrări 

manuale şi în activităţile organizate în atelierele şcolare. Viteza mişcării mâinii rămâne în urmă faţă de 

nivelul atins de majoritatea copiilor la un anumit grad de şcolaritate, grupa mare, clasa pregătitoare, clasa 

a IV-a; atunci copierea unui text, scrierea după dictare, calculul scris, copierea semnelor grafice de pe tablă, 

activităţi de îndeletniciri practice (care sunt limitate ca timp de execuţie) vor constitui apriori pentru aceşti 

elevi. La 4 ani copilul dezvoltat normal realizează în 15 secunde cel puţin opt linii drepte, corecte, iar la 6 

ani, zece linii. Pentru a stabili randamentul motricităţii fine a mâinilor s-a dovedit util aşa numitul "test 

liniar" care figurează în mai multe scări de motricitate Oseteszky. Rămânere în urmă prezintă şi copiii care 

manifestă inadaptare la cerinţele instructiv- educative din grădiniţă 

           Oportunitatea unei adaptări şcolare iniţiale constituie indicele de pregătire pentru activitatea de 

tip şcolar a copilului aflat în iminenta înscrierii în clasa pregătitoare. Concepută ca unul din obiectivele 

majore ale taxonomiei educaţionale, pregătirea pentru şcoală trebuie înţeleasă ca o adaptare reciprocă, pe 

de o parte a copilului la şcoală, pe de altă parte a şcolii la copii.Aprecierea pregătirii unui copil pentru 

şcolarizare presupune stabilirea nivelului de dezvoltare somato-psihica şi a conduitei sociale. Acestea 

constituie premisele asimilării în condiţii favorabile, mediocre sau insuficienţe a rolului şi statutului de elev. 

Din punct de vedere somato-psihic copilul trebuie să dispună de o perfectă stare de sănătate, integritate 

senzorială şi o dezvoltare fizică armonioasă. În caz contrar, apare mai frecvent oboseală, agitaţia 

psihomotrica, atenţia instabilă, capacitatea redusă de mobilizare voluntară a îndeplinirii sarcinilor şcolare - 

simptome ce se resimt tot mai mult pe măsura avansării în clasele mai mari. 

         Vorbirea copilului apt pentru şcolarizare trebuie să fie corectă şi expresivă. Limbajul trebuie astfel 

dezvoltat încât să-i permită să-şi exprime corect gândurile, dorinţele, intenţiile şi stările emoţionale, să 

verbalizeze adecvat ceea ce vrea să comunice altora, prin folosirea lexicală şi gramaticală corectă a 

cuvintelor. Deci, să stăpânească limbajul ca instrument de informare, comunicare şi exprimare. 

         Copilul apt pentru scoală are o memorie bună şi cunoaşte conexiunea dintre genul proxim şi 
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diferenţa specifică a noţiunilor cotidiene. El poate clasifica şi ordonă obiecte concrete respectând criterii 

diferite. Cunoaşte şi foloseşte noţiunile de timp şi spaţiu. Poate opera în termeni care exprimă raporturi de 

cantitate (mult, puţin, mare, mai mic, mai mult, mai puţin, tot atâtea).Stabilitatea atenţiei elevului de clasa 

pregătitoare este limitată la aproximativ 20 de minute. Caracteristica importantă a capacităţii de învăţare o 

reprezintă receptivitatea copilului faţă de asimilarea conţinutului informaţional, priceperea de a-l interpreta 

şi modul cum aplică cunoştinţele însuşite în rezolvarea unor probleme similare. Adaptarea în prima clasă 

presupune o dezvoltare corespunzătoare a modalităţilor de operare a gândirii, analiză, sinteză, abstractizare, 

generalizare, concretizare, precum şi promptitudine, flexibilitate şi independentă aflate în deplină evoluţie 

pe parcursul şcolarizării. 

           Copilul apt pentru şcoală prezintă deprinderea de a observa, de a asculta cerinţele adultului, de a 

reacţiona corect pe baza acestora, de a răspunde la întrebări, de a formula, de a corecta şi completă 

răspunsurile colegilor, precum şi prezenţa interesului de cunoaştere ca raport afectiv - motivaţional şi 

volitiv. Adaptarea şcolară presupune alături de maturitatea intelectuală şi prezenţa unui anumit grad de 

maturitate socială. Aceasta se referă la însuşirea şi respectarea unor deprinderi de conduită civilizată în 

colectiv, la existenţa unei interdependenţe relative a copilului în acţiune şi faţă de adult.Maturitatea 

copilului constă şi în necesitatea de a se încadra în colectiv, de a se subordona regulilor impuse de acesta, 

de a-şi asuma anumite sarcini bine delimitate şi de a le îndeplini cu simţ de răspundere. În domeniul 

comportamentului cognitiv denumeşte: sase- şapte culori sau nuanţe, trei momente principale ale zilei, cele 

patru anotimpuri, toate zilele din săptămână, stabileşte asemănări între noţiuni (câine, pisică, măr, pară). 

Reproduce poezii cu multă uşurinţă şi interes, numără peste zece cuburi, recunoaşte corect unele litrere, 

efectuează o construcţie cu zece- douăsprezece cuburi, foloseşte corect  pluralul în vorbirea corectă, 

relatează povestiri după imagini date, foloseşte corect adverbele de timp: azi, mâine, ieri. 

             Copiii inapţi pentru începerea şcolarităţii prezintă inadaptabilităţi manuale traduse prin mişcări 

ale mâinilor intens necoordonate sau o coordonare şi precizie redusă. Prin proba de motricitate de largă 

circulaţie mondială, s-a stabilit că unii dintre ei prezintă o dezorganizare a funcţiei vizual- motorie denumită 

lateralităţi manuale, nestabilizată, oscilantă, uneori ezitată, schema corporală în special dreapta, stânga sunt 

mai fragil integrate, dificultăţi în organizarea şi percepţia temporală a relaţiilor spaţiale, incapacitatea de a 

se încadra cerinţelor de viteză şi precizie în executarea sarcinilor şcolare, ritmul de lucru încet, nesistematic, 

adesea anarhic. 

             Gradul de adaptare la activitatea şcolară presupune: conştientizarea sarcinilor primite, prezenţa 

trebuinţei de a învăţa, capacitatea elevului de a cunoaşte, de a asimila, de a reţine, de a reactualiza 

cunoştinţele predate, precum şi manifestarea dorinţei lui de a modela, de a exterioriza în consumul acestora 

prin abnegaţie, dăruire, perseverenţă şi o anumită capacitate de rezistenţă la efort. De asemenea, gradul de 

dezvoltare a intereselor de cunoaştere, ca suport a unei motivaţii susţinute de învăţare, capacitatea copilului 

de a colabora, ceea ce îl face apt ca să-ţi regleze activitatea în funcţie de cerinţele adultului, ale programului 
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şcolar, precum şi de a desfatura o activitate de grup. 

           Un copil nu se consideră apt pentru şcoală dacă nu are dezvoltată o anumită capacitate de muncă, 

adică să poată deosebi munca de joacă, să efectueze unele sarcini care nu intră în sfera activităţii sale, ceea 

ce este în strânsa legătură cu nivelul de dezvoltare a cerinţei şi a motivaţiei. 
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STRATEGII DIDACTICE ACTIV- PARTICIPATIVE  ÎN  ÎNVĂŢĂMĂNTUL                                                         

PRIMAR 

                                              Înv. Mocanu Tatiana  

                                              Prof. înv. primar Unguru Maria,   Școala  Primară Toporăști 

 

 Strategii didactice 

,,Procesul de învăţământ începe când tu, profesor, înveţi de la elevi, când tu, situându-te în locul 

lui, înţelegi ceea ce a înţeles în felul în care a înţeles.” 

Proiectarea, organizarea şi realizarea performantă a activităţii instructiv-educative sunt dependente 

de modalităţile de dimensionare şi articulare a resurselor metodice, curriculare, umane, materiale, 

organizatorice, ce imprimă sens şi eficienţă pragmatică formării elevilor. Formele şi mijloacele strategice 

pot fi circumscrise terminologic prin intermediul sintagmelor de metodă şi procedeu didactic, metodologie 

didactică, tehnologie didactică. 

Învăţătorul trebuie să găsească strategii şi soluţii pentru accesibilizarea matematicii pentru fiecare elev în 

parte, pentru fiecare generaţie. 

Strategia didactică 

În lucrarea “Perfecţionarea lecţiei”, 1983, Ioan Cerghit, subliniază trei accepţiuni ale conceptului de 

strategiedidactică: 

• ca adoptare a unui anumit mod de abordare a învăţării (prin problematizare euristică, 

experimental fapticăetc.); 

• ca opţiune asupra modului de combinare a metodelor, mijloacelor şi formelor de organizare a 

actului didactic; 

• ca mod de programare (selectare, ordonare, ierarhizare) într-o succesiune optimă a fazelor şi 

etapelor proprii procesului desfăşurat în lecţie, cu delimitarea timpului şi respectarea principiilor 

şi regulilordidactice. 

Astfel pornind de la înţelegerea strategiei că „arta de a combina operaţii în vederea realizării unui obiectiv” 

(Grande Dictionnaire Hachette – Enciclopedique Illustre, Paris, 1993) şi de la cele trei accepţiuni în care 

ea apare în prezentarea anterioară, definim strategia didactică astfel: „demersul proiectiv al cadrului didactic 

care vizează adoptarea unui anumit mod de abordare a învăţării, prin combinarea eficientă a unor metode, 

procedee, mijloace didactice în contextul unei anumite forme de organizare a procesului didactic, având ca 

rezultat un anumit mod de programare într-o succesiune optimă a evenimentelor proprii procesului didactic 

pe secvenţe de timp estimate anticipat”. 
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Strategia didactică este un demers proiectiv ce răspunde următoarelor întrebări stabilind calea generală pe 

care cadrul didactic doreşte s-o urmeze în realizarea lecţiei. 

DE CE ?/ PENTRU CE?: cu ce obiective se porneşte şi în direcţia cărui scop corelat tipului de lecţieales. 

CE? conţinut urmează a fi abortat, cu cespecific; 

CU CINE? particularităţile elevilor cu care se valucra; 

CÂND? în ce moment al anului/semestrului/săptămânii/zilei; 

ÎN CÂT TIMP? o oră de 45-50 min., două sau mai multe ore; 

CUM? cu ce metode şi procedee didactice; 

CU CE? mijloace didactice îşi propune sălucreze. 

Strategiile destinate preponderent actului de predare-învăţare sunt încadrate: 

Strategii clasice 

S-au dezvoltat de-a lungul istoriei societăţii odată cu recunoaşterea învăţământului ca subsistem important 

al sistemului socialglobal. 

Se caracterizează prin: 

• accent de predare, învăţarea fiind vizată a se realiza prin receptare a conţinutului expus 

deprofesor; 

• în combinatorica metodelor şi procedeelor didactice, intră îndeosebi metodele care pun în plan 

central cadrul didactic, elevul rămânând obiect al actului educaţional; 

• programe riguroase, până la nuanţe de rigiditate, a succesiunii etapelor procesului didactic, 

momentele evaluative fiind plasate, în special, la finele demersului didactic şi fiind 

preponderentsumative. 

Metodele didactice ce aparţin ansamblului reprezentat de aceste strategii sunt: 

• metode expozitive (explicaţia, povestirea, expunerea) la care se adaugă metodede evaluare de 

tipsumativ. 

Strategii moderne 

Se caracterizează prin încercarea de a transforma elevul din obiect în subiect activ al propriei formări, prin 

încercarea de conjugare funcţională a educaţiei cu autoeducaţia pentru a da perspectivă reală acţiunii 

principiului educaţieipermanente. 

Strategiile euristice se caracterizează prin: 
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- reprezintă o orientare modernă în didactică, la baza căreia stă o concepţie unitară şi globală care 

preconizează folosirea în procesul de învăţământ a unor strategii mentale de explorare care 

stimulează operaţiile gândirii, judecăţile şi raţionamentele elevilor, dându-le acestora posibilitatea 

să dobândească cunoştinţele descoperindu-le singuri sub îndrumarea învăţătorului. În acest caz 

învăţarea este activă,conştientă. 

          Metodele şi procedeele utilizate vizează activitatea elevului, descoperirea, căutarea, imaginarea de 

soluţii. Ele dezvoltă gândirea divergentă a elevilor, le determină independenţa în gândire şi le formează 

atitudini pozitive faţă de creaţie şimuncă. 

În funcţie de natura metodelor şi procedeelor implicate în complexul reprezentat de strategie, etapizarea 

momentelor procesului didactic, cu delimitarea timpului necesar 

fiecăreietapeestemaimultsaumaipuţindificilderealizat. 

În contextul unor anumite metode (conversaţia euristică problematizarea, modelarea) uneori rolul şi 

activitatea cadrului didactic au o pondere mai mare, el fiind cel ce structurează planul conversaţiei, cel ce 

creează situaţia problemă. Alteori când în structura strategiei sunt incluse metode ca descoperirea, asaltul 

de idei, dezbaterea, chiar dacă rolul cadrului didactic rămâne prioritar acţiunea lui didactică este mai 

implicită principalii actori fiind elevii. 

Metodele ce se pot antrena (adesea o metodă putând fi procedeu în cadrul altei metode) în elaborarea 

strategiilor euristice sunt: 

• conversaţiaeuristică; 

dezbaterea (dialog, masa rotundă, asaltul de idei, studiul decaz); 

• problematizarea; 

• munca cu manualul (reflecţii individuale asupra materialelor citite, corelarea cu alte informaţii 

dindomeniu); modelarea care facilitează învăţarea prindescoperire. 

Strategiile euristice au o importanţă deosebită datorită rolului formativ, al  influenţei pe direcţia 

transformărilor educaţiei în autoeducaţie,autoformare. 

Strategiile didactice de tip algoritmizat se caracterizează prin: 

• succesiunea stabilă a operaţiilor antrenate în procesul de învăţare; există o programare a acestor 

operaţii, care este prezentată în actul de predare şi care, interiorizată dă o anume specificitate 

actului deînvăţare. 

• dirijarea paşilor învăţării nu ţine atât de cadrul didactic cât de structura specifică algoritmului. 

Algoritmizarea nu trebuie înţeleasă ca o modalitate de încorsetare a spiritului ci, mai degrabă, ca 

o posibilitate de disciplinare aacestuia. 

Înţelegerea unui material cognitiv complex presupune aplicarea unor algoritmi de descifrare, de 

decodificare, gândirea convergentă intră în acţiune, ordonează materialul cognitiv, îi pătrunde sensurile şi 

creează astfel câmp de manifestare a gândirii divergente, imaginative. 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

454 
 

Strategiile algoritmice sunt necesare şi utile în procesul de învăţământ din perspectiva celorlalte strategii 

didactice. 

Metodele ce pot fi integrate în structura strategiilor de tip algoritmizat sunt: 

• algoritmizarea; 

• instruireaprogramată; 

• exerciţiul. 

Strategiile didactice experimental faptice şi de învăţare prin cercetare 

Caracteristicile acestei categorii de strategii didactice sunt: 

• elevul este integrat într-o activitate directă de percepere şi chiar de acţiune asupra lumii 

înconjurătoare; 

Învăţarea poate fi: 

• dirijată de către cadrul didactic, în cazul utilizării unor metode ca: observaţia sistematică, 

demonstrarea frontală pe viu sau cu ajutorul exemplelor, partea demonstrativă a lucrărilor 

practice,etc.; 

• coordonată de către cadrul didactic indirect şi realizată prin efortul explicit al elevului,în cazul 

utilizării unor metode  ca: observaţia independentă . 
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„ŞCOALA ACTIVĂ” 

 

    

Prof. Ionescu Liana Oana Petrona 

Grădiniţa „ Floare de Colţ” Băile-Herculane 

 

        Copilul, îndeosebi e neastâmpăr, e frunză neliniştită de plop. Fixarea lui de un scăunel ori obosirea 

cugetului în faţa avalanşelor de informaţii care pentru el de multe ori sunt neinteresante sau neoperante este 

o frână, este stingerea necugetată a energiei stăpânite.  

       De multe ori sala de clasă pare mai puţin încăpătoare, mai puţin luminoasă şi ne „alungă” pe noi şi pe 

copii în alta spaţioasă, luminoasă, cu decoruri variate, aceea a naturii. 

      „Natura nu este nici bună nici rea” a zis Gheote. Principalul e să încerci a o cunoaşte, dragostea vine de 

la sine, iar răsplata bsufletească este nemărginită. Legile ei sunt şi legile omeneşti, sufletul nostru îşi găseşte 

oglindire în sufletul ei. Rolul educativ al activităţilor de cunoaştere şi de îngrijire şi ocrotire a naturii sunt 

prea importante pentru ca să nu luăm de mână pe copii şi să-i deprindem a învăţa şi a cunoaşte natura în 

deplina ei desfăşurare, să apelăm la toate mijloacele necesare spre a face lecţii vii şi interesante. 

     Grădiniţa este prima şcoală care poate deştepte în copii dragostea pentru natură. Instinctul potolit al 

muncii, îi va învăţa cum să lucreze şi va ascuţii în toţi simţul de bun rost al muncii şi al vieţii.  

     Într-o astfel de şcoală un copil sălbatic sau ursuz, neastâmpărat sau sfios se va îmblâzi, se va simţi mai 

puternic, mai sigur pe el mai util. Aici poate învăţa cum se ţine viaţa, cum se îngrijeşte floarea cum se sapă 

şi se cultivă cu ştiinţă planta cea de hrană.  

     Urmărind creşterea sufletească, interioară a copiilor am încercat prin activităţile extracurriculare în 

general şi prin cele ecologice în special, îndrumarea lor pe căile cele mai în armonie cu însuşirile lor 

sufleteşti. Am răspuns interesului viu, cald pasionat, nu interesului superficial trecător şi rece. 

    Grădiniţa „Floare de Colţ” Băile-Herculane este şcoala activă care răspunde copilului ce cere să fie luat 

în serios în toate activităţile lui şi întreţine necontenit în el iluzia activităţii serioase sub cea mai uşoară 

haină înaripată, aceea a jocului şi a activităţilor ludice. 

    Tocmai de aceea fiecare drum, fiecare excursie, fiecare plimbare a devenit o lecţie activă care să 

sporească necontenit conştiinţa despre lucruri şi fapte. Dincolo de graniţele oraşului , copiii au fost duşi să 

pipăie cu sufletul viaţa pământului de la fiinţa cea mai neînsemnată până la lucruri ce dau cugetării 

pătrundere şi adâncime. Plimbarea copiilor, contactul direct cu tot ce înseamnă viaţă sunt mai însemnate 

decât intuiţia şi memorizarea absurdă. Acolo sub bolta de lumină, unde cântă şi lucrează apa, acolo unde se 

înalţă subţire firul obosit al plantei şi zboară agitată purtătoarea de ceară şi de miere, acolo copiii vor 

asculata cele mai frumoase lecţii ale naturii care vor educa şi întării conştiinţa umană .            
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     „Eu iubesc şi ocrotesc natura”. –activitate de ecologizare a parcului Domogled desfăşurată de copiii 

grupe mari „Voinicel”, în cadrul proiectului educaţional „Prietenii naturii”, desfăşurată în parteneriat cu 

Administraţia Parcului Naţional Domogled Valea-Cernei. 

“Toamna ne dăruieşte şi ne inspiră”- Târgul de toamnă – activitate devenită tradiţională ce se desfăşoară an 

de an în unitatea noastră şi care are ca scop valorificarea şi valorizarea materialelor din natură în cadrul 

unor ateliere de lucru unde copiii îşi manifestă talentul şi aptitudinile. Produsele muncii lor fiind 

materilalizate în amenajarea de expoziţii şi organizarea de târguri  pentru atragerea de fonduri.         

„Darul toamnei îl primim, pentru toate îi mulţumim”- activităţi gospodăreşti derulate în parteneriat cu 

părinţii, planificate în cadrul proiectului educaţional –„La căsuţa din poveşti, eu creez şi dăruiesc”. 

     Scopul fiecărei activităţi educative de acest fel – a gusta viaţa, a simţi bucuria, a trăi intens dezvoltând 

la maxim puterile personalităţii. 
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IMPORTANȚA JOCULUI DIDACTIC 

ÎN VIAȚA ELEVILOR 

 

 

 

Plecând de la premisa ştiută că un copil mai întâi vorbeşte, apoi citeşte (vorbirea precede citirea 

şi scrierea, sunetul precede semnul lingvistic), familia, grădiniţa, şcoala, mediul social în care copilul 

trăieşte, pot avea influenţe pozitive sau negative asupra vorbirii copilului. Este imperios necesar în acest 

sens, ca şi prin joc, să formăm şi să îmbogăţim vocabularul copiilor, să se exprime corect şi fluent, să 

conştientizeze sensul cuvintelor pentru a le folosi în noi enunţuri.  

Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului.Incorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă 

acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie funcţională, de 

veselie şi bucurie,de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii.  

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţătorul consolidează , precizează şi 

chiar verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera lor de cunoştinţe,  pune în valoare şi le antrenează 

capacităţile creatoare  ale acestora.  

 Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii 

psihopedagogice  semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind interesul de 

cunoaştere faţă de conţinutul lecţiei. Această metodă dinamizează acţiunea didactică prin intermediul 

motivaţiilor ludice care sunt subordonate scopului activităţii de predare-evaluare într-o perspectivă 

pronunţat formativă.  

 Prin joc, elevii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea  lor de a acţiona 

creativ, pentru a cunoaşte strategiile jocului care sunt  în fond strategii euristice, în care se manifestă 

isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, initiaţiva, răbdarea, îndrăzneala, etc. Folosirea  jocului didactic ca 

activitate de completare cu întreaga clasă,aduce variaţie în procesul de instruire a copiilor, făcându-l mai 

atractiv. Fiecare joc didactic  cuprinde următoarele laturi constitutive: conţinuturi,   sarcina didactică, 

regulile jocului, acţiunea de joc. 

 Prima latură -conţinuturi- este constituit din cunoştinţele anterioare ale copiilor 

însuşite în cadrul activităţilor comune cu întrega clasă. 

 Cea de a doua componentă a jocului -sarcina didactică-  poate să apară sub forma unei probleme 

de gândire, de recunoaştere, denumire, reconstituire, comparaţie, ghicire. 

 Jocurile didactice pot avea acelaşi conţinut, acestea dobândind un alt caracter, datorită sarcinilor 

didactice pe care le au de rezolvat,de fiecare dată altele.  

 A treia latură -regulile jocului- decurge din însăşi denumirea ei. 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

458 
 

 Regulile sunt menite să arate copiilor cum să se joace, cum să resolve problema respectivă.Totodată 

regulile  îndeplinesc o funcţie reglatoare asupra relaţiilor dintre copii. 

 Ultima latură -acţiunea de joc- cuprinde momente de aşteptare, surprize, ghicire, întrecere şi fac ca 

rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută şi atractivă pentru elevi. 

 După obiectivele urmărite, jocul este folosit  în cadrul tuturor ariilor curriculare, iar după tipul 

lecţiei jocul este folosit ca mijloc de predare, asimilare, mijloc de consolidare, sistematizare, recuperare a 

cunoştinţelor. Indiferent de modul de folosire, jocul didactic îl ajută pe elev să-şi angajeze întregul potenţial 

psihic, să-şi cultive  iniţiativa, inventivitatea, flexibilitatea gândirii, spiritul de cooperare şi de echipă.  

 Prin  joc, copilul îşi  îmbogăţeşte  viaţa  afectivă  şi, în  acelaşi  timp, dobândeşte  în  mod  progresiv  

capacitatea  de  a-şi  stăpâni  emoţiile. El  învaţă să  reacţioneze  sincer, pozitiv  sau  negativ, faşă  de  ceea 

ce  este  bun, frumos, moral şi  faţă  de  ceea  ce  e  rău, imoral. Copilul  găseşte  cea  mai  eficientă 

recompensă  în  însuşi  faptul  de  a  se  juca.  Latura  voliţională  este  intens   solicitată în  joc.  În  acest  

sens  jocul cu  reguli  devine  o  metodă de  maximă  eficienţă.  Dacă jocul  ,,De-a  ostaşii” cere  să  nu  se  

vorbească  spre  a nu  fi  auzit  de  duşman, copilul  ,,găseşte”  resursele  unei tăceri prelungite,  ceea  ce  în 

alte  situaţii  îi  este  greu  de realizat. 

 Eficienţa  jocului  depinde  de  cele  mai  multe  ori de  felul  în  care  învăţătorul ştie să  asigure  o  

concordanţă  între  tema  jocului  şi  materialul  didactic  existent, de  felul  în  care  ştie  să  folosească  

cuvântul  ca  mijloc  de  îndrumare  a  elevilor  prin întrebări, răspunsuri, indicaţii, explicaţii, aprecieri. 

Pentru ca jocul să devină un mijloc de activizare a elevilor trebuie să conţină măcar unul din elementele de 

joc. Cele mai des folosite sunt: mişcarea, ghicirea, aşteptarea, întrecerea, surpriza etc. Într-un joc pot fi 

folosite mai multe elemente, dar nu pot lipsi cu desăvârşire, deoarece sarcina didactică rezolvată fără un 

asemenea element nu mai este joc. 

         Jocul didactic este o metodă modernă, care activizează şi dinamizează colectivul de elevi, îi 

regrupează, anulând monotona ordine din bănci, îi solicită să colaboreze şi să dezbată idei, probleme, sarcini 

de lucru. Poate fi aplicat în oricare moment al lecţiei, în funcţie de scopurile urmărite de învăţător. Distractiv 

şi instructiv în egală măsură, jocul didactic le permite elevilor să se cunoască mai bine, să-şi descopere 

calităţi de raportor, de coordonator, de timer, de coechipier etc., să-şi dezvolte spiritul de competiţie şi de 

colegialitate (concurenţă / colaborare). 

Material realizat de: 

Prof. Înv.primar Mihaela Corina Jercan 

Școala Gimnazială Toma Tâmpeanu Galbenu 
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Rolul evaluării în învățământul primar 

 

        Evaluarea în educaţie reprezintă procesul sistematic de colectare, analiză şi schimb de date privind 

procesele educaţionale ale indivizilor, grupurilor sau organizaţiilor, pentru a facilita învăţarea la nivelul 

tuturor părţilor implicate, astfel încât judecata valorii şi luarea deciziilor să se bazeze pe evidenţe. Evaluarea 

este o componentă a procesului de învăţământ. Ea este un proces didactic complex, integrat structural şi 

funcţional în activitatea didactică. Problematica pe care o generează acţiunea de evaluare face parte din 

ansamblul teoriei educaţiei sau mai exact teoria evaluării- ca sistem de concepţii, principii şi tehnici 

referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi a procesului didactic - este o componentă a 

tehnologiei didactice. 

       Evaluarea serveşte ca funcţie de feed-back în procesele de învăţare a tuturor părţilor implicate.Susţinem 

că evaluarea are ca scop principal crearea de oportunităţi pentru învăţarea sistematică din experienţele 

personale. Mai mult decât atât este clar că în prezent punerea accentului pe autonomia şcolii şi pe importanţa 

autoreglării sau pe abilităţile de învăţare autonomă la elevi, îndreaptă şcolile şi cadrele didactice într-o 

direcţie în care învăţarea devine activitatea şi provocarea centrală pentru toţi cei implicaţi. Un alt element 

important este ideea că evaluarea ca parte a cadrului profesional de învăţare necesită interacţiune între toţi 

acţionarii sau actorii care joacă un rol în şcoală, în predare/consiliere şi în procesele de învăţare. Pentru ca 

evaluarea să ofere ocazii optime pentru toţi cei implicaţi, ea trebuie: să fie motivantă atât pentru problemele 

puse în discuţie cât şi pentru activităţile incluse; să ofere un bogat cadru intern şi extern de învăţare; să dea 

ocazia pentru experimentare; să promoveze dialogul şi feed-back-ul;să includă (auto)evaluarea;să asigure 

feed-back-ul de date despre rezultatele, efectele şi impactul învăţării. 

        Evaluarea este o acţiune complexă, un ansamblu de operaţii care precizează: obiectivele şi 

conţinuturile ce trebuie evaluate; scopul şi perspectiva evaluării; momentul şi perspectiva evaluării; 

modalitatea de evaluare; modul de prelucrare şi de valorificare a informaţiilor; criterii pe baza cărora se 

evaluează.  

        În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau forme de evaluare. Acestea sunt: evaluarea 

iniţială, evaluarea continuă sau formativă, evaluarea sumativă sau finală. Formele / tipurile de evaluare 

pedagogică pot fi delimitate în funcție de modalitățile specifice de realizare și valorificare a operațiilor de 

măsurare- apreciere – decizie integrate la nivelul procesului de învățământ.  

• Evaluarea inițială – are rol de control, este diagnostică, stimulantă și indică planul de urmat în 

procesul de învățare implicând operații de măsurare, apreciere – decizie la începutul unui 

program de instruire.  Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi 

este menită să stabilească nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia 

se pot integra în activitatea care urmează. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului 

de instruire. Cunoaşterea capacităţilor de învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care 

pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare asimilării conţinutului 

etapei care urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice. 
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• Evaluarea sumativă – este realizată prin verificări parțiale pe parcursul programului și o estimare 

globală, de bilanț, a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunzătoare semestrelor 

școlare, realizând un sondaj atât în ceea ce privește elevii, cât și materia a cărui însușire este 

supusă verificării; 

• Evaluarea formativă ( continuă) - ,,marchează faptul că evaluarea face parte din procesul educativ 

normal, ‹‹erorile›› fiind considerate ca momente în rezolvarea unei probleme și nu ca slăbiciuni 

ale elevului sau manifestări patologice” ( G.Landsheere, 1979).  

      Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea de a 

demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei 

diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit" ,iar instrumentul de evaluare reprezintă un element 

constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. El este cel „care 

pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus". 

      Metodele și tehnicile de evaluare pot fi împărțite în: 

• Metode tradiționale cum ar fi: probe orale, probe scrise, probe practice; 

• Metode alternative care oferă cadrului didactic informații suplimentare despre activitatea și 

nivelul pregătirii elevului. Acestea sunt de mai multe tipuri: observarea sistematică a 

comportamentului elevului, investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea; 

• Metode evaluativ – stimulative care încearcă să situeze elevul în centrul actului de predare – 

învățare – evaluare. Tipurile acestor metode se regăsesc și în cele alternative, și acestea ar fi: 

observarea și aprecierea verbală, chestionarea orală (curentă, finală), investigația, portofoliul, 

autoevaluarea, baremul (grilă de evaluare), teste docimologice (inițiale, de progres, finale – cu 

diferite categorii de itemi), testul de comprehensiune a lecturii (test de completare – pe cinci 

nivele de întrebări), notarea compozițiilor. 

      Fiecare din metodele și tehnicile de verificare enunțate prezintă avantaje și limite. Verificarea completă 

a realizării obiectivelor vizate în procesul de instructive și educație se obține prin îmbinarea diferitelor 

tehnici de măsurare și prin folosirea, de fiecare dată, a celei mai adecvate. 

     Evaluarea ne permite să ne pronunțăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informațiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 

raport cu o anumită normă la care ne raportăm” ( Etienne Brunswic).Pentru a-și putea îndeplini rolul care 

i-a fost dat, evaluarea are nevoie de strategii și metode care, puse în aplicare, duc la o mai bună aplicabilitate 

a procesului de evaluare și în același timp  ușurează munca evaluatorului. 

Material realizat de: 

Prof. înv. Primar Ramona Rorica Toader 

Școala Gimnazială Toma Tâmpeanu Galbenu  
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CREATIVITATE ȘI ORIGINALITATE ÎN ACTIVITĂŢILE 

EXTRACURRICULARE 
 

 

 

Prof. IORDACHE Doina 

Şc.Prof.,, Sf. Ap. Andrei “ Smîrdan,Suharău,Jud.Botoşani 
 

 

              Orice act de comunicare se realizează printr-o serie întreagă de relaţionări.Elevii care învaţă prin 

,,cooperare ’’ tind să aibă performanţe şcolare mai bune,un număr mai mare de competenţe sociale 

pozitive     ,mai puţine stereotipuri faţă de colegi aparţinând altor rase ,grupuri etnice sau a copiilor cu 

cerinţe speciale.   Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe 

care le comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie deplină setei de investigare şi  creaţie- trăsături 

specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea 

de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi 

forma convingeri durabile. Se ştie că jocul este esenţa şi raţiunea de a fi o copilărie. Prin joc, copilul 

aspiră la condiţia adultului. Jocul socializează, umanizează, prin joc se realizează cunoaşterea realităţii. 

Concursurile pe diferite teme sunt momente deosebit de atractive pentru elevi. Acestea dau posibilitatea 

copiilor să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să demonteze 

jucării. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică 

varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră 

de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare 

sufletească. O activitate deosebit de plăcută este excursia şcolară. Ea ajută la dezvoltarea intelectuală şi 

fizică a copilului. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 

importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii ei îşi suplimentează şi 

consolidează instrucţia şcolară prin însuşirea  unor cunoştinţe. Ea reprezintă finalitatea unei activităţi 

îndelungate de pregătire psihologică a elevilor pentru a-i face să înţeleagă excursiile nu numai din 

perspectiva evadării din atmosfera de muncă, ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. Vizionarea în 

colectiv a filmelor este o activitate foarte îndrăgită de copii, nu numai datorită fascinaţiei pe care 

imaginea filmului o exercită asupra lui, ci şi dorinţei de a se afla în grupul prietenilor şi colegilor cu care 

să facă schimb de impresii. Un rol deosebit în stimularea comunicării îl constituie biblioteca şcolară, care-

l pune pe copil în contact cu cărţi pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajută foarte mult la 

dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii frumoase, pe care elevii pot să le 

folosească oriunde. Aşadar nu este domeniu al activităţii umane în care să nu se manifeste o puternică 

inraurire actul educativ, din acest motiv  comunicarea este considerată ca forma cea mai înaltă a 

umanităţii. 

Interesul manifestat de elevii de la Şcoala Profesională ,,Sf.Ap.Andrei’’ Smîrdan faţă de copiii cu 

CES de la Şcoala Specială Nr.1,,Ion Pillat’’ din Dorohoi ne-a determinat să iniţiem derularea unui Proiect 

de Parteneriat Educaţional între cele două şcoli. 

Scopul proiectului a fost cel de integrare şi socializare a copiilor cu CES în activităţi desfăşurate 

cu elevii din şcolile de masă și colaborarea dintre părţi în vederea dezvoltării şi creşterii nivelului 

profesional al resurselor umane prin implicarea în activităţi extraşcolare care să conducă elevii spre 

cunoaşterea, protejarea mediului, descoperirea unor noi talente şi stimularea curiozităţii intelectuale, 

dezvoltarea deprinderilor practice. 

Obiectivele propuse au urmărit: 
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• cunoaşterea mediului de viaţă şi învăţătură al copiilor din şcoala normală,  stimularea 

activismului şi încrederii în forţele proprii, ca premisă pentru obţinerea succesului în    activităţile 

de tip şcolar şi extraşcolar;  

• promovarea unor atitudini calme, deschise, optimiste, faţă de situaţiile noi create; 

• dezvoltarea capacităţiilor de autoreglaj, de interacţiune adecvată cu cei din jur în orice situaţie. 

        Pe durata derulării proiectului, 

s-au desfăşurat acţiuni comune, ce 

au vizat cunoaşterea reciprocă a 

elevilor şi stabilirea unor relaţiid de 

prietenie şi de socializare cu un 

mediu nou.La    fiecare activitate 

elevii au    cântat, recitat, s-au lăsat 

antrenaţi în jocuri creative şi 

concururi, , au organizat dezbateri 

despre lecturile personale.  

       Fotografii, informaţii, schimb 

de impresii -  toate acestea au dat 

substanţa acestui eveniment din 

viaţa celor două unităţi şcolare, 

determinându-i pe elevi să propună 

noi proiecte de colaborare. 

        Parteneriatul dintre cele două şcoli a fost cât se poate de favorabil, o modalitate prin care a avut 

ca rezultat întâmpinarea dorinţelor şi preocupările copiilor pe o temă de interes comun – un adevărat 

mijloc de a familiariza părinţii, comunitatea în general, cu obiectivele urmărite în derularea unui 

proiect de parteneriat. 

 Metoda proiectului i-a ajutat pe elevii din cele două şcoli: (Şcoala Specială şi Şcoala Smîrdan) să 

comunice între ei,să coopereze,să-şi formeze competenţe de comunicare,să angreneze partenerii cu 

cerinţe speciale în activităţile proiectului,să le cultive încrederea în propriile lor forţe,să creeze un 

sistem educaţional incluziv,care să recunoască dreptul tuturor copiilor la educaţie. 

       Derularea acestui proiect s-a nascut din dorinţa de comunicare a celor care,deşi diferiţi,aflaţi în 

dificultate sunt totuşi egali în faţa lui Dumnezeu şi în faţa semenilor.  
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PROGRAME ȘI METODE DE INTERVENȚIE  

LA 

 COPIII CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST 

 

Profesor psihopedagog  COSTIN DINA RAMONA 

 

Terapiile educaţionale constituie pentru cei mai mulţi copii cu autism cele mai eficiente tipuri de 

intervenţie, dacă sunt aplicate cu intensitatea necesară. Copiii cu autism trebuie ajutaţi să răspundă mai bine 

la stimulii din mediul înconjurător și mai ales la oamenii din jurul lor, dar modul în care se poate atinge 

acest obiectiv diferă de la un tip de intervenţie la altul. 

           Unele programe folosesc mijloace invazive de a pătrunde în lumea copiilor cu autism, în timp ce 

altele se bazează pe o combinaţie de mijloace de a pătrunde treptat, cu delicateţe în lumea lor.Metoda de 

predare-învățare, pe care o utilizăm la grupele de copii cu tulburare din spectrul autist, are la bază metoda 

TEACCH. Acest sistem pune accentul pe adaptarea mediului la caracteristicile copiilor cu autism. Cel mai 

potrivit tip de intervenţie, terapie pentru persoanele cu autism trebuie să menţină un echilibru între adaptarea 

la nevoile specifice ale acestora și adaptarea la cerinţele societăţii. 

 

PROGRAMUL TEACCH (Tratament and Education of Autistic and Related Communication 

Handicapped Children) iniţiat de Eric Schopler in anii 70 și transformat de Școala de psihiatrie din cadrul 

Universităţii Carolina de Nord, Chapel Hill, într-un sistem special de educaţie al copiilor cu tulburări din 

spectrul autist. Scopul principal al acestei metode este maximizarea independenței copilului cu autism și 

are la bază două principii: STRUCTURAREAșiVIZUALIZAREA. 

             Structura și  organizarea clasei sau a altor spații în care se produce învățarea, în funcţie de nivelul 

de înţelegere a copilului/elevului, s-a dovedit a fi de mare ajutor în eliminarea sau ameliorarea problemelor, 

consecinţe ale deficitelor generate de autism. Structurarea se referă la organizarea spațiului fizic al clasei, 

a timpului (orar/plan), a metodelor de predare – învățare și a activităţilor (creearea de situaţii de învațare 

predictibile ). 

Structurarea spațiului fizic în care are loc învațarea înseamnă o anumită aranjare a 

spaţiului/mobilierului clasei, încât copilul să poată învața să funcţioneze independent și cât mai eficient 

posibil. Pentru copiii mai mici spațiile în care se produce învațarea sunt: pentru activităţi individuale și 

independente (structurate, relativ "închise" în ideea evitării la maximum a distragerii atenţiei copilului), 

pentru activităţi de grup, pentru gustare, pentru dezvoltarea abilitaţilor prevocationale, spaţiul profesorului, 

spații pentru lucrurile personale ale copiilor. 
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   Pentru că mulţi copii cu autism au probleme de organizare –aceștia întîmpină dificultăți când 

trebuie să ajunga într-un anumit loc și anumit interval orar.Pot să aibă dificultăţi de receptare a limbajului, 

adesea neînțelegînd regulile sau indicaţiile verbale - folosirea indicatorilor vizuali îi poate ajuta să înţeleagă 

ce au de făcut și contribuie totodată la dezvoltarea comunicării verbale și non-verbale.Suportul vizual este 

de mare ajutor în înțelegerea limbajului; indiferent cât de dezvoltat este limbajul oral, acest suport este o 

unealtă preţioasă, care le permite să-și exprime dorinţele, nevoile etc. 

Structurarea timpului se materializează în existența a două tipuri de orare folosite simultan :  

ORARUL GENERAL de lucru în clasă, în care se specifică tipul de activităţi desfăşurate pe parcursul unei 

zile (se arată când copiii lucrează sau când fac alte activităţi).  

ORARUL INDIVIDUAL de lucru al fiecărui copil în parte.Aceste planuri sunt vizualizate (ilustrații, 

desene, obiecte etc.) potrivit nivelului de întelegere și abstractizare al fiecărui copil. 

Orarele individuale țin seama de potenţialul și nivelul abilităţilor individuale și preferinţele pentru anumite 

activităţi. Folosirea cu consecvență a unor orare clare facilitează obţinerea unui cadru de învațare coerent 

și fluent, permițând ca mult mai mult timp să fie alocat unei învațări reale, evitându-se astfel permanenta 

reorganizare și replanificare care se face pe seama timpului destinat copilului, formării sau consolidării 

unor deprinderi ale acestuia. Odată ce copilul învată să înțeleagă și să urmarească orarul, el își dezvoltă 

abilităţi de functionare independentă și de orientare, abilităţi care sunt deosebit de importante pentru 

funcţionarea cu succes și în alte locuri. 

          Valorizarea maximă a potenţialului copilului și dezvoltarea maximă a independenței de funcţionare 

a acestuia (acasă, la scoală, la lucru, în comunitate) sunt obiectivele principale în educaţia unui copil cu 

autism, indiferent de nivelul IQ al acestuia. 

          În al treilea rând, educatorii trebuie să sistematizeze și să organizeze metodele de predare - învațare 

pentru ca învăţarea să fie cu adevărat eficientă. 

           Sistemul de lucru și activităţile, sarcinile pe care le face fiecare copil sunt structurate. Sistemul de 

lucru este individualizat în funcţie de nevoile copilului și îi indică elevului ce activităţi trebuie să facă, câte 

activităţi va trebui să facă, când ansamblul activităţilor este terminat și ce va face după realizarea 

activităților/sau ce va primi. 

 

           Îndrumările date copiilor la realizarea sarcinilor și recompensele trebuie să fie sistematice și astfel 

organizate încât aceştia să aibă experienţe de succes. 

 Abordarea TEACCH se bazează pe următoarele principii: personalizarea, înţelegerea modelului 

de deprinderi caractersitice spectrului autist (inclusiv punctele tari vizuale, dificultăţile legate de 

interpretarea semnificaţiei şi generalizării), respectiv importanţa comunicării funcţionale şi spontane. 

Mediile structurate şi care conţin stimuli cheie corespund nevoilor şi particularităţilor psihopedagogice ale 
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copiilor cu autism, astfel îi ajută în prelucrarea informaţiilor, în organizarea comportamentului propriu, 

respectiv în acţionarea independentă şi cu succes. 
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FIZICA ÎN CONTEXT INTERDISCIPLINAR ŞI TRANSDISCIPLINAR  

- STUDIU DE SPECIALITATE - 

 

Profesor Moșteanu Gabriela Georgeta, Colegiul Tehnic Câmpulung, Câmpulung 

 

 

Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de învăţământ nu 

constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline. Succesul în activitatea 

tinerilor este posibil, numai dacă aceştia pot să coreleze interdisciplinar informaţiile obţinute din 

lecţii. Interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt un subiect deosebit de interesant atât din 

punct de vedere teoretic,cât şi din punct de vedere practic, pentru că se referă la modul modern de 

abordare a activității didactice în procesul de învăţământ. 

Societatea contemporană, prin progresul spectaculos al ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei ne 

obligă să ne adaptăm acestor provocări, a căror principal caracteristică este aceea a complexităţii. 

Niciodată până acum omenirea nu s-a confruntat cu probleme atât de complexe, atât sub raportul 

cauzelor şi efectelor, cât şi în ceea ce priveşte impactul lor asupra oamenilor. 

Transdisciplinaritatea aplicată în şcoală priveşte ceea ce se află în acelaşi timp înăuntrul şi 

dincolo de orice disciplină, finalitatea ei fiind înţelegerea lumii prezente şi de aici va rezulta 

unitatea cunoaşterii; această finalitate nu se poate înscrie şi în cercetarea disciplinară. Inter şi 

transdisciplinaritatea sunt strâns legate între ele, nu există o graniţă clară de demarcaţie între ele, 

de cele mai multe ori se suprapun şi, de aceea,nu pot fi abordate separat, ci doar împreună. 

Ştiinţele naturii–fizica, chimia, biologia, geografia, astronomia–sunt universuri greu de 

cucerit, dar aceasta le face parcă şi mai interesante. Din experienţa de la catedră am observat că 

elevii învaţă diverse cunoştinţe, dar nu reuşesc să facă legătura cu ceea ce observă în jurul lor. 

Majoritatea însă nu pot învăţa sau învaţă mecanic, fără a se gândi măcar că ceea ce învaţă sunt 

fenomene cotidiene, întâlnite la tot pasul şi că şcoala vine tocmai să le explice. Prezentarea 

diverselor noţiuni într-un mod practic, în ansamblu şi conectate cu experienţa cotidiană contribuie 

într-o mai mare măsură la buna înţelegere a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, la o mai bună 

înţelegere şi aprofundare a fenomenelor şi la o maturizare intelectuală. În procesul de învăţământ 

este bine să se folosească cât mai multe metode şi mijloace didactice: experimentul, planşele, 

filmele, problematizarea, demonstraţia, modelarea pe calculator pentru că astăzi, graţie progresului 

tehnic şi informaţional avem la îndemână acest mijloc fascinant de transmitere a cunoştinţelor. 
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Interdisciplinaritatea – interacţiunea existentă între două sau mai multe discipline, care se 

realizează pornindu-se de la simpla comunicare de idei până la integrarea conceptelor 

fundamentale privind epistemologia, terminologia, metodologia, procedeele, datele şi orientarea 

cercetării. Organizarea interdisciplinară constă în selectarea unui domeniu din mediul natural şi 

social şi „gruparea cunoştinţelor derivate din diferite discipline ştiinţifice în funcţie de relevanţa 

lor pentru cunoaşterea integrală şi acţiunea umană asupra domeniului respectiv”. Tehnologie şi 

educaţie reprezintă o combinaţie de cuvinte a cărei conotaţie include colaborare şi dezvoltare, 

adică -pluri, inter- şi transdisciplinaritate. Nevoia de punţi de legătură între diferitele discipline s-

a concretizat prin apariţia, către mijlocul secolului al XX-lea, a pluridisciplinarităţii şi a 

interdisciplinarităţii.  

În aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii, interdisciplinaritatea este absolut 

obligatorie, având în vedere aplicabilitatea directă în practică a chimiei, fizicii, biologiei şi 

matematicii. Interdisciplinaritatea în cadrul acestei arii curriculare înseamnă studii şi acţiuni în 

planul conţinuturilor şi al metodologiilor, care să ofere cunoaşterea fenomenelor în dinamica lor, 

deschizând calea spre sinteze generalizatoare. 

Dintre toate știinţele naturii, cea care folosește cel mai mult matematica în scopul analizei, 

sistematizării și explicării fenomenelor este fizica. Fizica este un capitol important al Matematicii. 

Fiecare dintre ele pornește din locuri diametral opuse pentru a ajunge la adevăr: Matematica 

pornește de la lucruri abstracte, iar Fizica pornește de la lucruri concrete. Deci raportul dintre 

Matematică și Fizică este exact același raport ca și cel dintre teorie și practică. 

Fizica a fost şi va rămâne încă mult timp o ramură-cheie a ştiinţei. Acest lucru nu este 

întâmplător, dat fiind faptul că fizica este un domeniu deschis spre toate orizonturile cunoaşterii. 

Chiar de la începuturile sale, fizica s-a înfrăţit cu matematica şi filozofia, cu astronomia şi tehnica. 

Fizica se bazează pe matematică pentru ca să ofere un cadru logic în care legile fizice pot 

fi precis formulate şi predicţiile cuantificate. Astfel, calcul ştiinţific este o parte integrantă a fizicii. 

Progresele remarcabile pe care le-a făcut această știinţă în ultimele secole se datoresc în mare 

măsură folosirii intensive a matematicii. Dar fizica nu s-a limitat numai la rolul de beneficiar al 

ajutorului nepreţuit pe care i l-a dat matematica, ci a contribuit la rândul său în mod substanţial la 

crearea și dezvoltarea unor capitole importante ale matematicii. 

Legătura dintre matematică și fizică este foarte veche și consacrată din punct de vedere 

științific, deși pentru elevi există încă probleme în înțelegerea acestor discipline: unii elevi, destul 

de buni la matematica, nu iubesc fizica dar o învață din obligație, alții nu înteleg utilitatea unor 

noțiuni teoretice din matematică. Este important să reușim să punem cunoștințele de fizică și cele 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_computing
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de matematică în strictă legătură, iar în viața de zi cu zi să privim dezvoltarea acestora prin prisma 

aplicațiilor lor în viața oamenilor. 

Fizica se ocupă în cele din urmă cu descrieri ale lumii reale, în timp ce matematica se ocupă 

cu modele abstracte, chiar dincolo de lumea reală. Astfel, afirmaţiile fizicii sunt sintetice, în timp 

ce afirmaţiile matematicii sunt analitice. Matematica foloseşte ipoteze, în timp ce fizica foloseşte 

teorii. Afirmaţiile matematice trebuie să fie doar logic adevărate, în timp ce previziunile 

afirmaţiilor fizice trebuie să se potrivească datelor observate şi experimentale. 

Teoriile fizicii folosesc matematica pentru a face ordine și a oferi formule precise, soluții 

precise sau estimate, rezultate cantitative, și predicții. Rezultatele experimentale în fizică sunt 

măsurători numerice. Tehnologiile bazate pe matematică, cum ar fi informatica, au dezvoltat fizica 

computaţională, o zonă activă de cercetare. 

Importanța matematicii ca metodă științifică poate fi reflectată în fizică în două forme: 

• Exprimarea legilor fizice în formule matematice și folosirea formulelor și 

operațiunilor matematice pentru rezolvarea problemelor de fizică. 

• Deducerea matematică a unor legi fizice sau a consecințelor lor. 

În deducerea unei legi fizice, importanța ce se acordă experienței trebuie atribuită și 

analizei matematice. Multe din legile fizice pot fi găsite prin experiențe și totodată pot fi deduse 

matematic din alte legi și din determinarea mărimilor. 

Uneori cazurile examinate în fizică sunt foarte nimerite pentru introducerea unor noțiuni 

de matematică. De aici legătura bilaterală dintre matematică și fizică; pe de o parte fizica folosește 

pentru scopurile ei procedee matematice, pe de alta parte ea dă un material concret pentru lecțiile 

de matematică. 

Astfel, dacă fizica studiază oscilațiile electrice sau mecanice, matematica elaborează o 

teorie generală a oscilațiilor în care nu intră considerații privind natura lor. 

Fizica nu poate exista fără matematică. Fiind o ştiinţă exactă, fizica foloseşte aparatul 

matematic atât în enunţuri cât şi în elaborarea şi rezolvarea problemelor sau situaţiilor noi. Relaţia 

fizicii cu matematica este complexă: matematica este prezentă cu suport algebric în orice enunţ al 

unei legi sau al unui postulat, matematica oferă geometrie plană sau în spaţiu pentru mecanică sau 

optică. Este foarte important să ştim să punem cunoştinţele de fizică în strânsă legătură cu 

matematica, în viața de zi cu zi, să privim evoluţia acestora prin prisma aplicaţiilor lor şi a vieţii 

oamenilor. 

Folosind principiile transdisciplinarităţii, se realizează dezvoltarea deprinderilor moderne 

de utilizator, adică pregătirea elevilor astfel încât să poată beneficia de lumea calculatoarelor, prin 

disciplina Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Întrucât informatica a pătruns astăzi în tot mai 
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multe domenii,  indiferent de profesia pe care o va alege un tânăr, la viitorul lui loc de muncă, cu 

siguranţă va avea nevoie de cunoaşterea modului de utilizare a unui instrumentar informatic. Pe 

de altă parte, prin intermediul reţelelor de calculatoare este posibil schimbul de informaţii între 

mai mulţi utilizatori de calculatoare mult mai eficient decât prin orice altă metodă clasică. 

Activităţile didactice realizate într-o manieră inter şi transdisciplinară, în care este inclus 

şi calculatorul vor duce cu siguranţă la creşterea motivaţiei la învăţarea fizicii (şi a altor discipline, 

desigur), vor oferi sugestii alternative pentru organizarea procesului de predare-învăţare, în 

abordarea unor teme de fizică, vor încuraja gândirea creativă şi critică, ne  vor dezvolta abilităţile 

pentru prezentarea informaţiei şi, nu în ultimul rând,ne vor dezvolta îndemânări de procesare 

complexă a informaţiei. 

Iată de ce considerăm că ar fi oportun ca fizica să fie predată în context interdisciplinar şi 

transdisciplinar, angrenând cunoştinţe din alte domenii integrând conştient această ştiinţă 

minunată în viaţa de toate zilele. 
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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR EDUCAŢIONALE MODERNE ÎN PROCESUL 

INSTRUCTIV-EDUCATIV 

- STUDIU DE SPECIALITATE - 

 

Profesor Florea Alina Simona, Colegiul Tehnic Câmpulung, Câmpulung 

 

Varietatea resurselor multimedia constituie suportul necesar unei activități didactice 

eficiente în care elevul este îndemnat și asistat să contribuie activ la construcția propriei cunoașteri, 

este obligat să dea un continuu feedback, ceea ce contribuie semnificativ la captarea permanentă 

a atenției și, în final, să ia decizii care au un efect imediat asupra spațiului în care învață. 

Printre priorităţile societăţii actuale se află dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor, 

pregătirea premiselor pentru utilizarea manualelor şcolare digitalizate, precum şi crearea de 

biblioteci virtuale. Numeroşi profesori folosesc mai eficient tehnologia informației în școli, în 

urma absolvirii cursurilor de informatică, având noi abilități pentru a familiariza elevii cu 

tehnologia.  

Indiferent de materia predată, cadrele didactice au descoperit cum să își familiarizeze elevii 

cu tendințe și concepte specifice educației din secolul XXI, precum învățarea digitală, inclusiv 

conținut digital, Web 2.0, rețele sociale, resurse și platforme online. Participarea la cursurile de 

informatică contribuie la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și, implicit, la modernizarea 

și eficientizarea modului în care se desfășoară orele de curs. Profesorii învață cum să integreze 

mai bine tehnologia în curriculumul existent și să capteze interesul și atenția elevilor către 

rezolvarea problemelor, gândire critică și colaborare, trei concepte esențiale în societatea bazată 

pe informație. 

În noile orientări ale învăţământului interacţiunea profesorului cu elevul este una extrem 

de importantă. Drept urmare, se dorește implementarea unui sistem educaţional centrat pe elev, 

dorindu-se dezvoltarea creativității, gândirii și a inteligenței vizuale a acestuia, prin aplicarea unor 

tehnologii adecvate. Se pune accent pe predarea și învățarea cu ajutorul tehnologiei. Cuvintele și 

expresiile cheie legate de acest domeniu includ utilizarea media și multimedia, noțiuni ca hardware 

și software. Implementarea unei tehnologii educaţionale moderne permite nu numai îmbunătăţirea 

calităţii procesului educaţional, ci şi însuşirea unui volum foarte mare de informaţii într-un timp 

relativ scurt. 

Gradul de asimilare și înțelegere la nivelul noțiunilor este net superior celui dintr-un 

demers pedagogic clasic, întregul proces bazându-se pe formarea unei structuri în care elevul 
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învață să trăiască independent, accentul fiind pus pe dezvoltarea unor abilități cheie. Lecțiile 

multimedia interactive fiind materiale complementare de instruire, nu înlocuiesc, ci adaugă, 

completează și îmbunătățesc vechile strategii didactice. Ele sunt gândite pentru a fi folosite în 

prezența și cu asistența profesorilor, dar contribuie la sporirea gradului de independență a elevilor. 

Un beneficiu major al acestor lecții este posibilitatea de a transforma o realitate virtuală în spațiu 

educațional. 

Lecțiile multimedia interactive sunt dezvoltate pentru a sprijini procesul didactic în clase, 

fiind proiectate să cuprindă conținutul științific cerut de programa în vigoare, prezentat într-o 

formă atractivă, modernă și care epuizează complet tema abordată, oferă noi metode de învățare 

care îmbunătățesc performanța copiilor și contribuie, prin atingerea obiectivelor operaționale 

propuse, la formarea de aptitudini, abilități și comportamente cerute de nivelul programei, dar și 

de necesitățile de inserare socială ale elevilor. 

Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, în sistemul de învăţământ 

presupune centrarea procesului de învăţământ pe elev, el devenind subiectul procesului de 

învăţământ şi presupune în mare parte individualizarea acestui proces. Folosirea tehnologiei 

informaţionale reprezintă o posibilitate reală de individualizare a procesului de învăţământ bazat 

pe clase şi lecţii. În baza tehnologiilor multimedia apare posibilitatea realizării materialelor 

didactice computerizate, care pot fi grupate, în funcţie de tipurile tehnologiilor utilizate şi de 

scopurile pe care le realizează, astfel: manuale electronice, care reprezintă o expunere textuală a 

materiei cu un număr mare de ilustraţii, care pot fi instalate pe server şi transmise prin reţea, 

manuale electronice cu o dinamică înaltă a materialului ilustrativ, executate pe CD-uri, sisteme 

moderne pentru efectuarea lucrului de cercetare ştiinţifică, sisteme virtuale, în care elevul devine 

element al modelului computaţional, care reflectă lumea reală şi sisteme de instruire la distanţă.  

Învăţământul bazat pe noile tehnologii de comunicare și informare construieşte un model 

educaţional potrivit cu nevoile tinerii generaţii şi oferă o alternativă la educaţia tradiţională. 

Analiza aprofundată a problematicilor generate de noile tehnologii, utilizate în domeniul educaţiei 

ne conduce la concluzia că utilizatorul online are posibilitate mult mai diversificată atunci când 

accesează astfel de sisteme. În comparaţie cu sistemul de educaţie de tip tradiţional, noile 

tehnologii prezintă două caracteristici fundamentale: în primul rând, interactivitate -  utilizatorul 

accesează simultan mai multe componente online, ceea ce conferă oportunităţi diverse în acest 

mediu; în al doilea rând, comunicare nelimitată în sistemul digital.  

Din punct de vedere metodologic, tehnologiile informaționale în instruire trebuie 

prelucrate cu o orientare spre aplicația lor concretă, specifică fiecărei discipline de studiu.  
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În acest context, noile tehnologii trebuie considerate de către profesori ca mijloace 

didactice (integrate în predarea diferitelor discipline) cu rol important în îmbunătăţirea calităţii 

predării. Din acest punct de vedere, optimizarea actului didactic corespunde unei căutări şi dorinţe 

reale de perfecţionare şi creaţie în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, venită din 

partea profesorilor, pe lângă o bună pregătire psihopedagogică şi ştiinţifică a acestora.  

Cu ajutorul noilor tehnologii informaţionale conţinutul de învăţare poate fi adaptat de către 

profesor la stilul optim de învăţare al fiecărui elev, creându-se în acest mod o platformă de învăţare 

flexibilă. Astfel, pot fi elaborate conţinuturi de învăţare şi materiale didactice în sprijinul stilului 

de învăţare vizual (învăţarea cu ajutorul imaginilor), în sprijinul stilului de învăţare auditiv 

(învăţarea prin ascultare) sau a stilului de învăţare kinestezic (învăţarea prin punere în practică), 

în funcţie de cerinţele fiecărui elev. 

Utilizarea noilor tehnologii informaționale creează noi posibilități în abordarea 

interdisciplinară a materiilor predate elevilor. Noile tehnologii ale informațiilor și comunicării 

schimbă perspectiva asupra practicii educaționale, implementarea acestora fiind considerată astăzi 

drept una dintre cele mai importante probleme. Profesorul trebuie să se plieze gradului de 

flexibilitate a programelor instructive și a metodologiei aplicării ei vis-a-vis de gradul de pregătire 

a elevilor, să realizeze pe parcursul lecției alternări ale secvențelor de implementare a tehnologiilor 

informaționale cu secvențe de instruire tradițională. Modernizarea procesului instructiv-educativ 

reprezintă o activitate complexă, în care un rol esenţial îl joacă reconceptualizarea actului de 

predare-învăţare-evaluare în baza implementării pe scară largă a tehnologiei informaţiei şi a 

comunicaţiilor. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor trebuie să devină o modalitate 

de eficientizare a procesului de instrucţie. Formarea competenţelor digitale ale elevilor trebuie să 

se bazeze pe cunoştinţe fundamentale, ce vor rămâne relevante pe parcursul întregii vieţi. 

Folosirea tehnologiilor moderne în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi 

sugerează o soluţie elegantă la provocările moderne adresate învăţării şi a nevoilor elevilor. 

Integrarea acestora în procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o oportunitate de a 

accede la ultimele descoperiri tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de modul 

tradiţional de cunoaştere. În ziua de astăzi computerul și-a ocupat locul de asistent permanent al 

actului de învățare fiind cel mai potrivit instrument pentru eficientizarea învățării. 

Tehnologiile informaţionale şi de comunicare au influenţat toate domeniile vieţii sociale. 

Informatica, ca disciplină, participă la dezvoltarea gândirii logice şi algoritmice şi formarea de 

competenţe de utilizare a calculatorului şi sistemelor informaţionale în scopul gestionării 

proceselor de organizare a activităţilor în diverse domenii ale vieţii sociale. 
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Utilizând un blog în care am postat material didactic, atât teoretic, cât şi practic, însoţit de 

prezentări electronice şi secvenţe video descărcate de pe aplicaţiile care permit partajare video 

cum ar fi: YouTube, TeacherTube, SlideShare, reușesc să captez mai bine atenția elevilor și să 

participe activ la lecții. Pentru elaborarea blogului, o platformă utilă este Blogger, din perspectiva 

că este disponibilă şi în limba română şi are o tehnologie de elaborare simplă. 

Din experienţa didactică de până acum, pot spune că un bogat potenţial educativ al 

tehnologiilor avansate multimedia şi web-based îl constituie în creativitatea lor extraordinară, cu 

posibilităţi creative, care permit elevilor, profesorilor de instruire un maxim de luminozitate, 

accesibilitatea şi eficienţa la elevi a transferului de material în cea mai interesantă şi relevantă cale 

de a obţine succesul la subiectul dat. Deci, pe scară largă şi de înaltă calitate, se pot folosi metodele 

tradiţionale de instruire la ore folosind tehnicile Web pentru a face o analiză profundă şi a pune în 

aplicare programele pe care le folosesc. 
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Influența proiectelor educative extracurriculare în formarea personalității elevului 

 
Prof.psihopedagogie specială Brătilă Zonica-Cristina 

                                                                                          C.S.E.I.,,Elena Doamna”,Focșani, Vrancea 

 

            În urma integrării europene a României, una din direcţiile fundamentale ale redefinirii 

învăţământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, 

formarea personalităţii autonome şi creative, prin diversificarea şi optimizarea activităţii educative 

extracurriculare şi extraşcolare, de mare impact asupra elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale. 

        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. 

Există o multitudine de modalităţi de realizare a acestor activităţi. O modalitate care implică mai 

multă dăruire, talent şi muncă este proiectul. 

Proiectul educativ constă într-un set de activităţi planificate, controlate care urmăresc realizarea 

unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit şi într-o perioadă de timp bine definită. 

          Proiectul, după J. Dewey este o „ metodă care în mod fundamental, formativ conduce la educarea 

caracterului”. 

După W. H. Hilpatrick este o modalitate prin care se acumulează experienţă şi cunoaştere, 

rezolvând probleme practice în situaţii sociale”. 

Din multitudinea de definiţii ale proiectului educativ rezultă faptul că un proiect educativ este un 

instrument al schimbării, al dezvoltării şi inovării organizaţiei şcolare. 

        În acest scop proiectele educative extracurriculare vin în sprijinul elevilor, coordonate de formatorul 

de personalitate, omul din spatele acestor „creaţii” deosebite, cadrul didactic.   

     Proiectele educative extracurriculare (şi chiar extraşcolare) au de asemenea o importanţă tot mai mare, 

fiindcă şcoala trebuie să-i pregătească pe elevi pentru viaţă, nu numai pentru examene.  

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze punţi de 

legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor / tinerilor şi 

perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, colaborarea dintre elevii diferitelor şcoli 

nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, conştientă, direcţionată spre problemele 

educative ale tinerei generaţii.  

          Aspiraţia pentru perfecţionare a numeroaselor cadre didactice, iniţiativa şi disponibilitatea cadrelor 

didactice de a participa la proiecte eduvative, motivează alegerea temei pentru simpozion. 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

477 
 

         Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, 

pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate 

a activităţii didactice. 

         Extinderea preocupărilor pentru educaţie şi mai ales elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor 

proiecte educative extracurriculare ne atrag atenţia nu atât asupra importanţei acestora, cât mai ales asupra 

implicaţiilor pe care le are asupra construirii şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii 

de azi. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care 

îndeplinesc niste condiţii : 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de 

 învăţământ ; 

- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor ; 

- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă ; 

- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar  

urmăresc un scop educativ ; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup , creează un  

sentiment de siguranţă şi încredere. 

        Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalităţii 

acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător , cu diverşi factori din societatea din care face 

parte. 

         Ştim cu toţii că elevii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru faptul că aducem 

întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană. 

           Noţiunile în ciclul primar constituie baza de pornire pentru gimnaziu. Cel mai adesea descoperim 

însă că elevii sunt mai interesaţi şi participă cu mai mult suflet la activităţile extraşcolare. Acest lucru nu 

înseamnă că noi ca şi formatori  nu putem să-i  facem pe elevi să conştientizeze cât de necesare sunt 

cunoştinţele însuşite în clasă în desfăşurarea cu succes a altor activităţi. 

    Ştim  că deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât  în comunitatea de 

opţiune  dintre mediile responsabile-familie, şcoală şi comunitate;de aceea este nevoie de un nou concept 

care să întărească această relaţie, acest concept fiind proiectul  educaţional. 

  Proiectul educaţional este unul din cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, un concept  şi o 

atitudine în câmpul educaţiei şi tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular 

flexibilă şi deschisă a problemelor educative-nevoia cunoaşterii,respectării şi valorizării diversităţii. 

  ,,Proiectul educaţional este forma de comunicare , cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 

nivelul procesului educaţional.El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între 

factorii educaţionali. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de proiecte este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoala 

şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii 

parteneri in educaţie, se creează in jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  
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Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei pe 

care o face şcoala. Acestea sunt: 

- împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală pote fi aplicat în cadrul unei 

acţiuni concrete; 

- acţiunile dezvoltă la elevi  responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor; 

- se creează legături la nivelul comunităţii; 

- se stimulează gândirea critică; 

- se educă percepţia multiculturalităţii, 

-se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

   Astfel de activităţi presupun utilizarea unor metode activ- participative de implicare a copiilor, multe 

acţiuni se desfasoara în afara scolii –în comunitate – acţiuni cu impact comunitar (acţiuni ecologice, 

sanitare, campanii pentru dezvoltare comunitară etc.). 

 Personal am derulat şi derulez şi în prezent proiecte şi parteneriate educaţionale în care sunt 

implicaţi şi alţi factori educativi, creând astfel un mediu bazat pe valori morale pozitive în care fiecare copil 

să poată deveni un model pentru societate. 

An de an activităţile proiectului sunt tot mai diverse, tot mai atractive şi implică tot mai mulţi elevi 

şi cadre didactice, în acelaşi timp şi foarte mulţi parteneri care sunt de un real sprijin în realizarea 

obiectivelor propuse. 

           Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub atenta şi 

priceputa îndrumare a dascălilor aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea elevilor, în 

modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a comunităţii. 

           Activităţile realizate prin proiecte dau posibilitatea elevului să se manifeste, să se bucure, să 

acumuleze cunoştinţe, să fie creativi, să-şi pună în valoare talentul şi să-l facă cunoscut celor din jur. 

           Tematica diversificată a proiectelor este un mijloc de a antrena cât mai mulţi copii într-o activitate 

plăcută prin diferite forme de organizare care vizează obiectivele unei dimensiuni ale educaţiei. 

 Actul educaţional are o eficienţă sporită dacă este implicată şi familia, cu condiţia de a se stabili un cod 

unitar de cerinţe. În urma colaborărilor constante cu parinţii, aceştia au posibilitatea de a-şi cunoaşte mai 

bine copiii şi modul acestora de manifestare în cadrul grupului, îşi însuşesc procedee educative adecvate pe 

care le pot aplica în educaţia copilului.Ca  efecte majore pe care le  propun ca strategia şi proiectele 

educative  să le producă, se pot menţiona:  

o creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării;  

o introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii 

didactice la fiecare obiect de studiu;  

o proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor 

acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu;  
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o stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi 

programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei 

unităţi de învăţământ;  

o stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii;  

o reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului  şi absenteismului 

şcolar;  

o creşterea ratei promovabilităţii şcolare;  

o asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;  

o ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;  

o formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;  

o asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu 

privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei 

generaţii ce urmează a se integra;  

o transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.  

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi 

completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-formală şi 

informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi să 

se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin 

comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând realităţile vieţii 

lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de 

exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator devine 

astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă. 

 

 

Bibliografie 

1.Bătrânu, E.. Educaţia în familie. Bucureşti: Editura Politică, 1980. 

2. Cucoş, C. (coord.) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Ediţia a III-a 

revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

480 
 

Utilitatea muncii individuale/ muncii în grup  

 

Prof. Inv. Primar : Dan Maria-Nicoleta 

     Școala Gimnaziala Nr. 13, jud Vâlcea 

 

Pentru a ajunge la obiectivele propuse, fiecare profesor trebuie să aleagă și să adapteze fiecare 

metodă după cum crede că va avea cele mai bune rezultate. Munca individuală, dar și munca în grup prezintă 

numeroase avantaje, dar și dezavantaje. O calitate a acestor două metode este dată de eficiența și eficacitatea 

lor. Eficiența metodelor este dată de performanța obținută, după aportul pe care acestea îl au față de 

îndeplinirea sau neîndeplinirea obiectivelor stabilite la început.  

  Înainte de a trece la sublinierea avantajelor și dezavantajelor muncii individuale sau în 

grup, trebuie să stabilim încă de la început noțiunea de grup. O primă accepțiune este: „grupul reprezintă o 

pluralitate de persoane asociate în vederea realizării unor scopuri comune, ce implică unele norme comune, 

interacțiuni între acestea, ce se diferențiază de alte ansambluri umane după funcțiile sau sarcinile 

urmărite.”11 

 Ioan Bontaș vorbește despre munca în grup în cadrul metodei numită: cooperarea.  El definește 

cooperarea: „(...) este modalitatea de a studia cu eficiență sporită o temă complexă teoretică sau practică în 

echipă sau în grup, îmbinând inteligența și efortul individuale cu inteligențele și eforturile grupului. ”12 

Așadar, el definește această metodă pornind de la considerentul că omul este o ființă socială a cărui 

dezvoltare și existență pornește de îmbinarea eforturilor individuale cu eforturile membrilor grupului din 

care fac parte, prin cooperare.  

 Trebuie să fim conștienți încă de la început de faptul că datorită dezvoltării tehnico-științifice și 

sociale, profesorul trebuie să se adapteze și să înfrunte multiple probleme pe care formele și metodele 

tradiționale nu le poate rezolva. Încă de mici elevilor trebuie să li se cultive sentimentul de responsabilitate 

și deprinderea de a colabora. Doar utilizând diverse metode profesorul poate pregăti temeinic dezvoltarea 

ulterioară a elevilor.   

 Buzás Lászlo, încă din anul 1976 e de părere că „munca în grup este în concordanță cu tendințele 

pedagogice moderne, mai ales cu cerința de a asigura în cadrul instrucției un spațiu corespunzător pentru 

metodele de individualizare, dar și de dezvoltare a spiritului colectiv. Am vrea să sperăm că în ciuda unor 

dificultăți, fermentul a început să acționeze și această formă de instrucție își va croi un drum larg.”13 

Așadar, încă din acea perioadă se anticipa cât de eficientă și de utilizabilă este această metodă. 

Cu toate cele spuse mai înainte se constată că „între cele trei moduri de organizare (frontal, pe grupe, 

individual), activitatea pe grupe ridică cele mai multe semne de întrebare, iar lipsa unui răspuns cert la 

 
11 Joița Elena, Pedagogie și elemente de psihologie școlară, Craiova, Editura Arves, 2003, p.321 
12 Bontaș Ioan, Tratat de pedagogie, București, Editura All, 2007, p. 190 
13 Buzás Lászlo, Activitatea didactică pe grupe, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1976, p.65  
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interogații banale de tipul Câți membri ar trebui să conțină un grup eficient de lucru? sau Cum ar trebui 

format un asemenea grup? determină fie utilizarea defectuoasă a acestui gen de activitate, fie evitarea ei 

cu totul în practica didactică.”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Ilie Emanuela, Didactica literaturii române, Iași, Editura Polirom, 2008, p.63 
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Observația - modalitate   

de abordare interdisciplinară a  

educaţiei pentru mediu 

 

Prof. înv. primar, Amaicei Bilbor Mihaela Roxana 

 

 

 „Modalităţile de acţiune cu ajutorul cărora elevii, sub îndrumarea cadrului didactic sau în mod 

independent, însuşesc cunoştinţe, îşi formează deprinderi şi priceperi, aptitudini, atitudini” definesc 

termenul de metodă.  

 În semnificaţia originară, cuvântul metodă provine din grecescul methodos („odos” = cale, drum; 

„metha” = spre, către), ceea ce înseamnă calea de urmat în vederea atingerii unui scop sau un mod de 

urmărire, de căutare şi aflare a adevărului. 

 Una din cauzele care influenţează în mod deosebit calitatea învăţământului, o constituie folosirea 

în lecţii a unor metode şi procedee moderne, active care dezvoltă capacitatea de investigare a elevului şi 

presupune participarea sa activă la înţelegerea unor noţiuni. Metodele sunt modalităţi de organizare şi 

conducere a procesului de predare-învăţare şi evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor, în funcţie de 

obiectivele didactice. 

 Tendinţa de organizare interdisciplinară a conţinuturilor învăţământului reprezintă o constantă a 

politicii curriculare din ultimele decenii. Preocupările pentru promovarea unei viziuni interdisciplinare în 

investigarea realităţii, nu sunt noi. Ele au fost impuse permanent de necesitatea firească a cuprinderii 

integrale a fenomenelor, prin corelarea informaţiilor dobândite din domenii diferite şi prin metode de 

cercetare specifice. 

 Fiecare disciplină didactică, după specificul ei, foloseşte anumite metode de cercetare spre a scoate 

în evidenţă fenomenele şi legile caracteristice. 

 În abordarea interdisciplinară a educaţiei pentru mediu, modalităţile de lucru facilitează nu doar 

studierea naturii prin prisma tuturor disciplinelor şcolare ale ciclului primar, dar şi posibilitatea de a dirija 

dezvoltarea plantelor şi animalelor în folosul omului, pentru evidenţierea rolului educaţiei ecologice. 

 Prin alegerea metodelor activ-participative adecvate, ecoeducaţia pune le dispoziţia micilor şcolari 

modalităţi concrete de prevenire şi combatere a poluării, îi învaţă cum să păstreze natura în diversitatea ei, 

formându-le o conduită nouă – a omului faţă de mediul înconjurător: conduita ecologică. 

 „A observa înseamnă a lua în atenţie obiecte, fenomene, fapte, în vederea cunoaşterii mai bine a 

acestora, a cercetării sub multiple aspecte.” (4) 

 Curriculum actual pentru Ştiinţele naturii impune o anumită abordare: activităţile de învăţare să se 

desfăşoare în natură prin observaţii directe, analize, sinteze şi comparaţii care permit elevilor descoperirea 

a tot mai multe vieţuitoare, obţinerea de informaţii prin resurse proprii. Fiind o tehnică de muncă 

intelectuală cu un pronunţat caracter participativ şi euristic, prin observaţii elevii trebuie să depună singuri 

o activitate voluntară şi independentă. Cerând copiilor să atingă, să miroasă, să guste – se dezvoltă percepţia 

senzorială a realităţii înconjurătoare, se formează sentimente şi atitudini pozitive faţă de mediul natural. 

 De exemplu, la clasa a IV-a, în cadrul disciplinei Ştiinţele naturii, la tema „Balta” (unitatea de 

învăţare „Medii de viaţă”), se poate constitui o activitate practică de observare, organizată pe malul lacului 

Bâtca Doamnei. În această activitate, elevii pot fi îndrumaţi să observe:  

- componentele mediului; 

- formele de relief; 

            - să observe temperatura aerului, a apei, cum bate vântul; 

            - să identifice vegetaţia specifică mediului; 

- să observe animalele specifice, atât în apă, cât şi pe mal; 

- să surprindă aspecte ale îngrijirii şi ocrotirii mediului; 

- să observe prezenţa omului (dacă sunt pescari, ce peşti pescuiesc etc); 

- să surprindă aspectele negative legate de implicarea omului în natură, tipuri de poluare. 

Observaţiile pot continua, apoi, în sala de clasă, prin prezentarea de imagini cu animale şi plante 

iubitoare de apă, cu relaţiile acestora cu mediul lor de viaţă, precum şi aspectele negative datorită influenţei 
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omului: poluarea apei, consecinţele turismului, exploatarea (excavarea) pietrişului, a nisipului pentru 

construcţii etc. 

 Abordarea acestei teme poate fi făcută şi în alte discipline – matematică, educaţie civică, abilităţi 

practice. 

 La Geografia României, elevii clasei a IV-a au studiat deja caracteristicile fizice şi geografice ale 

mediului acvatic din România, iar protejarea apelor şi a ecosistemelor acvatice se poate observa în lecţiile 

„Resurse naturale”, „Căile de comunicaţie şi transporturile navale”, „Mediul înconjurător”. 

 În cadrul orelor de Limbă şi comunicare, textul „Delta Dunării, de Marin Sorescu oferă posibilitatea 

discutării problemelor de mediu. Prin observaţie se poate dirija atenţia elevilor spre desprinderea unor 

concluzii privind:   

- modul de formare a Deltei; 

- vieţuitoarele din Delta Dunării; 

- importanţa Deltei – din punct de vedere turistic, biologic şi economic; 

- elevii pot motiva de ce a fost înfiinţată Biosfera Deltei Dunării. 

 „Delta, după câte ştiu eu, seamănă cu lacul cel cenuşiu, unde pelicanul bătrân stă toată ziua grav, 

aşteptând un fotograf. Ca să-i iasă poza bine, nici nu se mişcă din loc. Şi ţine şi-un peşte-n cioc.[...] O, aici 

sunt toate păsările de pe pământ. S-au adunat în aceste locuri pline de vrajă, ca să facă plajă. Eu mai cred 

că ele bat mările şi poienile ca să-şi arate penele. Pentru că, anual, în Delta Dunării se deschide, pentru o 

lună şi jumătate, Expoziţia păsărilor neîmpăiate.[...] 

 Intrăm acum într-o pădure unde nu cresc mure. Copacilor înalţi, care au în vârf un pămătuf, li se 

spune în limba deltei „stuf”. În fiecare dimineaţă aici e raiul puilor de raţă, de nagâţ şi de bâtlan. Trestiile 

le ţin loc de tobogan. [...] Să ştiţi: păsările astea toate ştiu de mici să înoate. Cineva spunea un lucru nou: 

că ele ar învăţa să înoate chiar din ou. Cică în fiecare găoace cartea de citire zace. Când puiul de raţă 

învaţă pe de rost totul, sparge coaja cu ciocul. Şi cât e el de pui, toată balta e a lui. 

 Ce să vă mai spun? [...] Vedeţi stuful că-şi scutură pămătuful? Ei, aflaţi că eu, cu o şmecherie, pot 

scoate din stuf hârtie. Am aflat că-n fiecare trestie, ce se leagănă peste mâl, stau coli de hârtie sul. Dacă 

eşti scriitor, eşti fericit: cu o trestie de asta te-ai procopsit. Pe o trestie de-asta îţi poţi mâzgăli, cum vrei, 

toată viaţa.[...]” (Marin Sorescu, „De-a Delta Dunării”)  

 

 Preocuparea pentru educaţia pentru mediu poate fi realizată,  la clasele primare,  printr-un studiu 

asupra mediului acvatic (râul Bistriţa, de exemplu), în care observaţia este folosită ca metodă de bază. Se 

au în vedere următoarele obiective: 

* dezvoltarea unei atitudini pozitive privitoare la mediu: 

 - elevii vor observa mediul acvatic propus, fără să-l perturbe; 

 - vor sesiza eventualele probleme de poluare şi de degradare a râului Bistriţa (poluarea râului prin 

ape industriale deversate, descărcarea necivilizată a gunoaielor); 

* dezvoltarea unei atitudini ştiinţifice: 

 - elevii pot identifica acţiunile pentru normalizarea stării determinante; 

* achiziţia unor cunoştinţe ecologice: 

 - să observe dacă deversarea poluanţilor au modificat condiţiile fizico-chimice ale ecosistemului. 

 Această activitate merită completată cu o lucrare practică bazată pe metoda observaţiei: 

Timp de o jumătate de oră, elevii observă plantele şi animalele din apă, din preajma apei, în mediul 

normal, fără să intervină. Observaţia dirijată vizează locul unde sunt situate plantele (la mijlocul / la malul 

apei / în apă / pe apă); se recoltează câteva specii şi se evaluează importanţa lor. Elevilor li se vor înmâna 

mănuşi de plastic sau pungi, pentru a nu se infecta în activitatea de recoltare şi observare a unor elemente 

poluante: deşeuri de plastic (sticle, pungi), hârtii, deşeuri din metal (cutii de conserve, fier vechi).  

Ei vor fi împărţiţi pe grupe şi vor primi sarcina să colecteze pe o 

porţiune de 15 metri în lung, pe marginea râului, toate deşeurile. Prin 

inventarierea lor, se pot stabili originea şi starea deşeurilor dispunerea lor. 

Totodată, li se va cere să observe: culoarea apei, a algelor, mâlului, pietrelor, 

activitatea vieţuitoarelor mici – viermi, insecte, crustacee.      
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Elemente de 

poluare 

Natura lor Dispunerea lor Starea Număr Observaţii 

Cutii de conserve Fier Pe fundul apei Ruginite 4 Lasă în apă o 

culoare roşie-

cărămizie 

Sticle Sticlă În adâncime Sparte 5 Pot răni animale, om 

Sticle Plastic La suprafaţă Intacte 10 Conţin animale 

moarte 

Bucăţi de textile Fir textil Pe margine Murdare 2 Atrag insecte, pline 

de praf 

Resturi menajere Mâncare Pe margine Alterate 6 Atrag insecte, au 

miros neplăcut 

   

Aşadar, observaţia are un dublu rol: cognitiv şi formativ, prin intermediul ei elevii dobândind 

cunoştinţe şi adâncindu-şi contactul direct cu variatele aspecte ale naturii. 

 „Trebuie să învăţăm copilul să observe, căci mulţi se mulţumesc numai să vadă. A observa nu 

înseamnă numai a vedea, ci a cerceta, a pătrunde cu privirea în esenţa lucrurilor.” (Dottrens, R.) 
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TEHNICI DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR EDUCAȚIONALE 

 

Prof. înv.preșc. Elena Cojocaru 

G.P.P. „Licurici”, structură „Zig-Zag”, 

Ovidiu, jud. Constanța 

 

MOTTO: „Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească 

independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor.” (Albert 

Einstein)  

         Plecând de la această idee ne întrebăm adeseori ce anume putem face pentru ca rezultatele obținute 

de copii să fie durabile. Valul schimbărilor și al noutăților care influențează viața fiecărei colectivități 

umane a făcut necesară extinderea actului educativ, aceasta fiind una dintre sarcinile care ne revin nouă, 

cadrelor didactice. Odată cu evoluția societății, educația cunoaște forme de organizare multiple, iar rolul 

său a devenit din ce în ce mai important. Direcția fundamentală a redefinirii învățământului românesc o 

constituie dezvoltarea liberă, integrală, armonioasă a individului, formarea personalității autonome și 

creative, prin diversificarea și optimizarea activităților educative extracurriculare și extrașcolare. Așadar , 

cadrele didactice își redimensionează atât statutul cât și sarcinile, devenind manageri de educatie prin 

intermediul unor proiecte desfașurate pe baza unor acorduri de partenerat între unitățile școlare și diferiți 

parteneri înscriși in proiect. 

          Cadrele didactice au la dispoziție o varietate bogată de modalități de realizare a acestor activități, una 

foarte importantă fiind proiectele educaționale pe care noi le desfașurăm, care cuprind un calendar de 

activități planificate, care urmăresc realizarea unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit și “limitat 

în timp”, folosit aici pentru a specifica faptul ca proiectul este definit temporar ca dată de început şi de 

sfârşit. Desigur, unele proiecte pot fi continuate sau convertite în alte proiecte. Rolul acestor proiecte 

educaționale este de acumulare a unor noi experiențe de cunoaștere, rezolvând probleme practice în diferite 

situații date, fiind de altfel un instrument al dezvoltării și inovării organzațiilor școlare. 

  Grădiniţele  trebuie să dovedească o reală deschidere către comunitate, ce se  concretizează în 

comunicarea între membrii comunităţii şcolare şi membrii comunităţii locale. Se impune identificarea 

acelor persoane sau instituţii din comunitate care sunt interesate în dezvoltarea educaţiei. Mai apoi, trebuie 

câştigat interesului unui număr cât mai mare de membri ai comunităţii.  Este necesara antrenarea 

membrilor comunităţii în luarea unor decizii, direcţionarea unor activităţi, remedierea unor aspecte 

negative. Proiectul va avea impact asupra comunităţii locale care va vedea grădiniţa în mod pozitiv şi va 

dori să o ajute în continuare. În acest sens, grădiniţa se dezvoltă ca ofertant de servicii către comunitate şi 

iniţiator de proiecte în parteneriat. Proiectul educațional are rolul de a continua procesul educativ în afara 

activităţilor şcolare şi de a optimiza procesul de învăţământ, de a creşte prestigiul grădiniţei şi dă 
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posibilitatea de extinderea parteneriatelor cu comunitatea locală. Va creşte capacitatea grădiniţei de a 

implica cât mai mulţi copii în astfel de activităţi. 

  De Dragobete, pe data de 24 februarie 2020, la Centrul Cultural „Elena Roizen” din localitatea 

Ovidiu, județul Constanța, s-a desfășurat proiectul educațional județean „Mândru sunt, că sunt român!“ 

eveniment, organizat de Grădinița cu program prelungit „Licurici” din Ovidiu, având ca parteneri 11 

grădinițe din județul Constanța. S-au alăturat parteneri de seamă, precum Universitatea “Ovidius” din 

Constanța, Muzeul de Artă Populară, Muzeul de Arheologie și Istorie Națională, Palatul Copiilor din 

Constanța și O. N. G. Inomar Cluster. Toți participanții au primit premii, diplome și trofee. Acest proiect a 

luat naștere în an centenar și a ajuns proiect județean cu sprijinul Inspectoratului Județean Constanța și a 

primăriei orașului Ovidiu. Scopul proiectului a fost dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea, păstrarea şi 

transmiterea portului popular românesc, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru, precum și 

dezvoltarea dragostei faţă de ţară şi de tot ce are valoros poporul nostru, păstrarea fiinţei naţionale prin artă. 

Obiectivele de referință au vizat ca preșcolarii să își îmbogățească vocabularul activ şi pasiv cu cuvintele 

noi întâlnite în textele studiate, să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit, să manifeste afecţiune faţă 

de poporul  nostru, limba română, strămoşii noştri, să utilizeze metode şi unelte simple în realizarea 

activităţii practice propuse și să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare. La final, toți 

participanții au fost premiați. 

  Inițierea și derularea de proiecte educaționale reprezintă o provocare pentru educatorii de azi, 

necesitând multă implicare, creativitate, dinamism în derularea acestora dar și responsabilitate și 

flexibilitate. Parteneriatul educațional vine în sprijinul dezvoltării personalității copiilor, asigurându-le 

autonomia personală prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei. Familia, grădinița, școala și societatea au 

responsibilitatea de a colabora cu scopul integrării active a copilului în viața socială de la o vârstă cât mai 

fragedă.   
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             Conţinutul învăţământului românesc trebuie să se plieze şi el pe coordonatele diversităţii culturale 

şi apoi să se regăsească în practica interculturală, în activităţile de la grupă. În acest sens, propunerea pentru 

opţional având ca temă „Breb – datini și credințe, tradiție și continuitate“ vine în sprijinul conservării şi 

continuării tradiţiilor şi meşteşugurilor foarte vechi, în educarea elevilor în spiritul respectului pentru 

diversitate şi a prezervării identităţii proprii. 

          Problema coexistenţei diferitelor culturi în sânul aceleiaşi societăţi este, după părerea multora, o 

sfidare destul de deconcentrată a prezentului şi viitorului. Se cunoaşte faptul că orice identitate se 

construieşte în cadrul unei relaţii de diferenţă/asemănare cu ceea ce este altul sau că „identitatea este 

aproape un dat, un fapt aproape natural, este precum libertatea“. (C. Cucoș, 2000, pag. 142). 

         Problema identităţii culturale este una dintre cele mai urgente şi mai complexe, ce trebuie rezolvată 

de comun acord ţinând cont de circumstanţele actuale, caracterizate prin multiplicitatea schimburilor, 

deschiderea frontierelor, creşterea masivă a circulaţiei oamenilor şi a ideilor. Pentru că trebuie să construim, 

să dezvoltăm şi să învăţăm să convieţuim laolaltă, în această pluritate a culturilor, este indispensabil să 

abordăm relaţia identitate-alteritate într-o modalitate, ea însăşi, plurală. Conceptul de identitate culturală 

este destul de vag şi dificil de cuprins, el putând fi circumscris prin invocarea atât a dinamicii culturale, cât 

şi a individului ce încearcă să ţină pasul cu această dialectică. „O identitate stabilă rigidă, osificată, obiect 

al unei fixaţii – subliniază Micheline Rey –constituie o carcasă asimilabilă, câteodată, unui mecanism de 

apărare şi de aceea, este simptomatică unei situaţii de criză“. (Micheline Rey, 1984), încât identitatea 

culturală ar putea fi asimilată unui stereotip. 

        Conceptul de identitate culturală este un construct care are drept trăsături caracteristice reducţia, fixaţia 

şi tendinţa de generalizare, este într-un fel un soi de etichetă pusă, în primul rând, de un observator care nu 

se află sub puterea reflexiei obiective a unei exteriorităţi culturale. (C. Cucoș, 2000, pag. 145). stă proiecţie 

în/spre altul, putem să ne percepem plenitudinea sau limitele reale. 

        În ceea ce priveşte problema alterităţii culturale, dificultăţile teoretice sunt mai numeroase. În acest 

context, filozoful O. Spengler – susţinătorul ideii incomunicabilităţii culturilor – promovează conceptul 

conform căruia fiecare cultură constituie o unitate închisă ce trebuie luată ca atare. Cea mai mare parte a 

gânditorilor contemporani sunt de acord cu necesitatea interferenţei culturale şi recunosc forţa de 

îmbogăţire a contractului cultural. Cercetătorii din perimetrul educaţiei interculturale relevă că pentru 

identitatea doritoare să şi-o apropie, alteritatea, cu experienţele ei, prezintă o importanţă deosebită în 

delimitarea şi constituirea acesteia. 
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         Apropierea faţă de altul nu poate fi totală şi nici nu este bine să fie aşa. În fapt, fiecare, ca individ sau 

entitate grupală, posedă un fond valoric inconfundabil şi insondabil. Relaţia cu altul, cu străinul, prezintă o 

dublă dimensiune: cea de stereotipizare şi de prejudiciere, ca urmare a procesului de categorizare, de 

atribuire şi cea de menţinere a unei distanţe culturale, de realizare a conştiinţei diferenţei de coduri, sisteme 

de valori, obişnuinţe. Nu trebuie să avem ambiţia transparenţei, a „dezgolirii“ totale a alterităţii culturale. 

Raportarea interpersonală pune în evidenţă jocul dintre cunoaştere şi necunoaştere, dintre claritate şi 

estompare, dintre transparenţă şi mister. (C. Cucoş, 2000, pag. 155). 

          Încadrată într-un context geografic, istoric, cultural, complex şi dinamic, România este un spaţiu care 

nu face excepţie de la tendinţa actuală de accentuare a diversităţii structurilor sociale. Pluritatea culturală 

din ţara noastră a fost îmbogăţită creativ prin contextele istorice pe care le-a acumulat, contexte bogate în 

contacte, interacţiuni şi împrumuturi culturale reciproce. România este o ţară multiculturală, chiar dacă, în 

comparaţie cu multe state europene, are o structură demografică caracterizată de o omogenitate etnică 

ridicată (majoritatea reprezintă 89,4% din totalul populaţiei) şi cu multiple inserţii din culturile statelor 

vecine, fără a avea însă zone segregate etnic şi fără a fi caracterizată printr-un vid de populaţie majoritară. 

România este încadrată în categoria ţărilor a căror multiculturalitate este asigurată de aşa numitele 

„minorităţi tradiţionale,  istorice“ sau, printr-o expresie demult apusă „minorităţi conlocuitoare“. Având în 

vedere faptul că în ţară nu există o bogată structură de atragere a emigraţiei şi nici o vizibilă diversitate 

rasială, rezultă că pe lângă activitatea de deschidere culturală a tuturor preşcolarilor şi şcolarilor din 

învăţământul românesc, eforturile educaţiei interculturale îi vizează preponderent pe copiii aparţinând 

grupurilor minoritare menţionate. Totuşi, educaţia interculturală din ţara noastră trebuie să acorde atenţie 

şi altor categorii de populaţii recent intrate în ţară ca urmare a emigrării survenite din cauza unor  

evenimente tensionate şi a condiţiilor grele din ţările lor. 

Pluritatea de culturi este foarte veche în România, asigurându-i şansa de a fi învăţat continuu din 

schimburile culturale acumulate. Un spaţiu cultural privilegiat este zona vestică a ţării, Transilvania, de 

care se leagă cele mai multe referiri şi dezbateri asupra grupurilor minoritare, cele maimulte tensiuni şi 

probleme interetnice . 

        Diversificarea semnificativă a populaţiei din Transilvania datează încă din secolul al IX-lea, când au 

pătruns primele valuri de maghiari şi mai apoi în secolul al XII-lea şi al XIII-lea, odată cu venirea saşilor 

şi secuilor. Ca urmare a acestei diversificări etnice a populaţiei transilvănene apar şi primele instituţii de 

învăţământ pentru copiii cu origini etnice diferite. 

Diversitatea culturală nu mai este un prejudiciu ci o realitate care trebuie fructificată în mediul şcolar şi 

preşcolar. Pluritatea culturală pune nu numai problema apărării diferenţelor ci şi a dialogului cultural care 

recunoaşte că fiecare trebuie să contribuie la îmbogăţirea experienţei umane şi că fiecare dintre ele este un 

efort de universalizare a unei experienţe particulare. 

Interculturalismul implică înţelegerea, aprecierea şi valorizarea culturii proprii la care se adaugă respectul 

bazat pe o informare autentică şi pe construirea curiozităţii faţă de particularităţile culturii etnice a celuilalt. 
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Interculturalitatea este un proces care se produce la intersecţia dintre culturi, nefiind un scop în sine, dar 

care poate deveni finalitate, atunci când sunt sesizate transformările nefireşti sau comportamente la acest 

nivel de intersectare a culturilor. 

     Învăţământul din România, recent integrată în Uniunea europeană, se găseşte în plină schimbare şi 

reînnoire, astfel că este momentul potrivit pentru a se imprima întregii reforme şi o dimensiune 

interculturală. Iată câteva argumente în acest sens: 

a) este mult mai uşor să inovezi şi să introduci elemente noi încă de la începutul unui proces decât după ce 

liniile de forţă au fost deja trasate iar restructurarea şi statornicirea reţelei de norme cu privire la învăţământ 

au fost realizate; 

b) este un fapt ştiut că cele mai multe tensiuni interetnice au drept sursă nerecunoaşterea suficientă din 

punct de vedere cultural (în România trăiesc laolaltă maimulte grupuri minoritare ajunse aici în diverse 

împrejurări istorice). După evenimentele din 1989, s-au înregistrat conflicte deschise, mai ales între români 

şi maghiari sau români şi ţigani (chiar conflicte între români aparţinând unor confesiuni diferite, exemplu 

fiind disputele dintre credincioşii ortodocşi şi cei greco-catolici); 

c) societatea noastră cunoaşte o mutaţie profundă. Articulaţia interculturală a sistemului de învăţământ ar 

constitui un mijloc eficace pentru trecerea la o societate democratică, deschisă şi permisivă, deopotrivă 

pluralistă şi solidară, iar fenomenele de intoleranţă politică, economică, pot fi stăvilite prin promovarea 

comportamentelor interculturale; 

d) abordarea interculturală ar putea îmbunătăţi aspectul relaţional al locuitorilor ţării noastre, conferind o 

dimensiune nouă raporturilor interumane cotidiene, iar tendinţele egocentriste, pragmatismele extreme, 

precum şi fenomenele psihosociale de marginalizare, pot fi diminuate de anumite prejudecăţi sau ar putea 

să reînvie sentimente de ură sau dispreţ, acumulate în timp. Înainte de a încerca să cultivăm în spiritele 

oamenilor dorinţa de cunoaştere şi ataşare la alte culturi este nevoie să se disipeze resentimentele şi 

prejudecăţile, trebuie pregătit un „grad zero“ în obişnuinţele şi mentalităţile noastre, platforma de la care se 

vor putea înălţa şi dezvolta comportamentele interculturale dorite. 

      Vechile etichete şi judecăţi apriorice se cer a fi părăsite. Desigur, nu putem face„tabula rasa“ din 

trecutul nostru, însă putem pune în valoare unele facultăţi umane, cum ar fi iertarea, recunoaşterea propriilor 

greşeli, asumarea responsabilă a trecutului, toleranţa. O realitate socio-culturală deficitară pentru unii nu 

trebuie înlocuită cu una de aceeaşi factură, dar favorabilă pentru partea adversă. Fostele privilegii lingvistice 

şi culturale nu trebuie să se transforme unilateral părţii pe care istoria a pus-o în drepturile ei fireşti. 

Echilibrul şi cumpătarea sunt mai mult decât necesare în aceste vremuri. Dacă timpul şi istoria au fost 

laolaltă, în acelaşi spaţiu români ruşi, români şi unguri, români şi ţigani etc., atunci ei sunt obligaţi, prin 

acelaşi determinism implacabil, să se suporte, să se cunoască şi să se respecte reciproc, în materie de cultură, 

aroganţa şi complexele „de superioritate“ nefiind deloc justificate. În cadrul învăţământului românesc, 

abordarea interculturală ar trebui să genereze o serie de reflecţii asupra unor probleme cum ar fi: 
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- necesitatea de a fundamenta un sistem şi o structură instituţională mai flexibile şi mai permisive la 

autonomia unităţilor de bază; 

- capacitatea sistemului de învăţământ de a preveni „ghetoizarea“fenomenelor de segregaţie culturală dar 

şi posibilitatea de a se asigura un învăţământ în limba maternă pentru comunităţile etnice cu menţiunea că 

trebuie meditat până la ce nivel se poate merge cu instruirea în limba maternă, într-un stat naţional şi unitar; 
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Educaţia înseamnă umanizare, acest fapt presupune relaţia umană profesor-elev în cadrul căreia 

profesorul reprezintă un model de ființare umană (J. Piaget, 1972). Deprinderile elementare de muncă 

intelectuală trebuie dobândite şi aici, rolul unui dascăl bun este de necontestat. 

 Tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale (e-mailul, internetul, videoconferinţele) au creat 

alternativa plauzibilă a e-learning-ului, dar profesorul nu va fi niciodată înlocuit de o maşină, rolul lui fiind 

bine stabilit în educarea copilului. Rolul dascălului este şi va fi hotărâtor pe linia formării gândirii 

critice,complexe pe care copiii o vor folosi pe toată durata vieţii. De fapt, metodele şi procedeele de învăţare 

la grupă şi de evaluare în cadrul grădiniţei propun un model diferit faţă de cel tradiţional, în care rolurile 

actorilor principali – educator-copil – sunt regândite. 

Educaţia are un rol fundamental în dezvoltarea individului şi a societăţii, fiind unul din principalele mijloace 

disponibile pentru a cultiva o formă de dezvoltare umană, mai adâncă şi mai armonioasă şi nu „…un 

remediu miraculos sau o formulă magică ce ar permite deschiderea porţilor spre o lume în care toate 

idealurile să poată fi atinse, ci ca pe unul dintre principalele mijloace disponibile pentru a cultiva o formă 

de dezvoltare umană mai adâncă şi mai armonioasă, ducând la reducerea sărăciei, a excluderii sociale, 

ignoranţei, opresiunii şi războiului“ (J. Delors – Comoara lăuntrică, 2000, pag.9). respectarea drepturilor 

fiecăruia la existenţă şi împlinirea profesională. 

Copiii vor învăţa să înveţe, să găsească informaţiile necesare, să utilizeze mijloace moderne de investigare 

a informaţiei,să proiecteze un traseu propriu de carieră încă din perioada preşcolarităţii. Educatoarea nu va 

mai fi pregătită în spirit enciclopedist pentru că important nu este volumul cunoştinţelor transmise, ci modul 

în care acesta îşi ghidează preşcolarii către înţelegerea unor metodologii de investigare proprie, către scopul 

care corespunde nevoilor şi aspiraţiilor individuale. Rolul dascălului este şi va fi hotărâtor pe linia formării 

gândirii critice,complexe pe care copiii o vor folosi pe toată durata vieţii. De fapt, metodele şi procedeele 

de învăţare la grupă şi de evaluare în cadrul grădiniţei propun un model diferit faţă de cel tradiţional, în 

care rolurile actorilor principali – educator-copil – sunt regândite. 

Dacă există un lucru care ne poate deschide ochii către vremuri mai bune acela este educaţia. O 

educatoare bună îi poate învăţa pe copii să recunoască litere şi cifre, spre sfârşitul grupei pregătitoare chiar 

să scrie şi să socotească, dar le poate arăta şi oportunităţile pe care le au în viaţă,oferindu-le un mediu sigur, 

pozitiv, unde să poată conştientiza cum să aleagă calea cea mai bună. 

                Educaţia, proces continuu ce se întinde pe întreaga viaţă a individului, presupune 
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nevoia de autorealizare, responsabilizare a individului faţă de sine, condiţie a recunoaşterii şi respectării 

apartenenţei culturale a zonei din care face parte ea. Ea este „un ocol prin cultură“ care are ca scop o 

înţelegere mai bună a propriei existenţe şi a menirii acesteia. 

           „Dacă te poartă gândul peste un an/ seamănă un ogor/ Dacă te poartă gândul peste zece ani/sădeşte 

un pom/ Dacă te poartă gândul peste o sută de ani/ educă oamenii./ Semănând ogorul/ vei recolta o dată/ 

Sădind vei recolta de zece ori/ Educând oameni/ vei recolta de o sută de ori“ (apud A. Peccei, 1986, pag. 

23).  

Educaţia este şi o parte a peisajului politic şi contribuie în mod direct la dezvoltare şi stabilitate, beneficiile 

ei fiind de durată, iar copiii care le dobândesc le vor transfera generaţiilor următoare. În concluzie la cele 

menţionate, putem spune, valorificând o metaforă binecunoscută lansată de către J. Delors, că educaţia este 

o comoară, o bogăţie pe care o purtăm cu noi, pe care o putem – ca dascăli – împărtăşi fără a se împuţina, 

care nu expiră şi care nu poate fi furată. Dacă ai şcoală poţi să judeci şi singur.  

Potrivit lui J. Delors, problema fundamentală pe care o pune globalizarea este:cum am putea trăi împreună 

paşnic în „satul global“ dacă nu am reuşit până acum să învăţăm să trăim împreună în comunităţile locale 

cărora le aparţinem? Răspunsul la această întrebare este: prin a pune din nou accentul pe dimensiunea 

culturală şi morală a educaţiei.Unitatea în diversitate şi solidaritate presupune o educaţie pluralistă şi aduc 

în prim plan importanţa educaţiei interculturale: a-i învăţa pe oameni să devină conştienţi de propriile 

rădăcini culturale; a-i învăţa să manifeste grijă pentru conservarea diversităţii; a-iînvăţa să comunice; a-i 

învăţa toleranţa activă care presupune nu numai acceptarea celuilalt ci şi colaborarea cu acesta. Pentru a 

răspunde concomitent nevoilor integrării şi respectului diferenţei, unii autori consideră că principiul 

pluralismului cultural trebuie integrat politicilor şcolare contemporane. Statele moderne au fost constituite 

pe ideea omogenităţii etnice ori, în realitate, foarte puţine state contemporane sunt monoetnice (J. Delors, 

2009,pag. 201). Diversitatea culturală are o multitudine de componente: multiculturalitate, etnodiversitate, 

diversitate lingvistică, diversitate a religiilor, a credinţelor şi obiceiurilor, drepturi culturale, mobilitate 

artistică şi circulaţie liberă a operelor, dezvoltarea industriilor culturale şi circulaţia produselor culturale 

etc. Ea este un factor de dezvoltare durabilă şi presupune recunoaşterea, promovarea şi dezvoltarea 

culturilor locale şi a minorităţilor, protejarea limbilor, a tradiţiilor şi obiceiurilor, a stilurilor de viaţă a 

comunităţilor precum şi diversitatea sistemelor de instruire şi formare a tinerilor în perspectiva educaţiei, 

în spiritul respectului pentru diversitatea culturală. tradiţiei, lipsa continuităţii aceloraşi valori despre care 

eventual s-ar putea spune că au fost împărtăşite, generaţii de-a rândul, de către cei care slujesc şcoala. (M. 

Pirău, 2008, pag.125). Sistemul de învăţământ trebuie să ofere un mediu incluziv, unde toţi copiii să poată 

participa, unde sunt încurajaţi să-şi exploreze talentele şi unde trebuie să se bucure de protecţie şi siguranţă. 

Acestea trebuie să includă copiii cu dizabilităţi, copiii care aparţin grupurilor etnice minoritare, copiii de 

religii diverse şi care aparţin grupurilor marginalizate frecvent discriminate. 

Elevii învaţă în şcoală despre valorile cooperării şi acceptării diferenţelor culturale, fapt ce îi ajută să 

depăşească anumite stereotipuri şi prejudecăţi precum şi învăţarea toleranţei ca sarcină importantă şi pe 
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termen lung. Pe de altă parte, şcoala şi grădiniţa trebuie să fie un loc în care copiii să se poată exprima fără 

teama de a fi intimidaţi sau pedepsiţi, un loc unde să pună întrebări şi unde această curiozitate este 

echilibrată prin respectul faţă de alte persoane şi convingerile acestora. Acest model intelectual depinde de 

oportunităţile pe care copiii le au de a învăţa unii de la ceilalţi, interacţionând la locul de joacă, prin 

activităţile de grup din timpul orelor de curs, prin activităţile extra-curriculare realizate cu colegii, precum 

şi prin accesul la resurse externe de informare. 

     Dacă toate acestea sunt îndeplinite, dascălul va juca un rol important în consolidarea încrederii, în 

învăţarea gândirii critice precum şi în acceptarea şi respectarea diversităţii de către fiecare copil în parte. 

Prin educaţie, copiii învaţă să analizeze şi să înţeleagă de ce unele lucruri sunt sau nu sunt bune, să judece 

dacă ceea ce li se spune este corect sau greşit şi să evalueze corect. De asemenea, şcoala şi grădiniţa îi 

învaţă pe copii să respecte identitatea specifică tuturor categoriilor de minorităţi (etnice, religioase etc.), să 

păstreze tradiţiile şi să recunoască diferenţele culturale ale celorlalţi. 

   În acest sens, reforma curriculei preşcolare este o oportunitate pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei, iar 

sistemul de învăţământ trebuie să fie transparent, responsabil şi deschis în primul rând faţă de copii dar şi 

faţă de părinţi şi comunităţi, indiferent de particularităţile lor. Principiul interculturalist, în situaţia 

didactică, nu poate să se substituie unor exigenţe deja clasice ale şcolii, dar le poate însoţi şi facilita, prin 

lărgirea sferei de preocupări ale grădiniţei şi şcolii. El se constituie într-un mijloc prin care instituţia şcolară 

şi preşcolară în acelaşi timp îşi atrage mai bine scopurile de democratizare, de egalizare a şanselor şi de 

difuziune culturală. 

În condiţiile actuale, un rol esenţial în cadrul educaţiei din învăţământul românesc trebuie să-laibă educaţia 

interculturală cu cele două mari obiective: păstrarea şi apărarea diversităţii culturale a populaţiei şi 

prezentarea identităţii cu tot ce implică acestea. Educaţia interculturală, apropiată de pedagogia diferenţiată, 

trebuie să ţină seama de achiziţiile prealabile şi de particularităţile fiecărui copil dar şi de faptul că societatea 

noastră este din ce în ce mai complexă. Migraţia, dispariţia frontierelor, multiplicarea contactelor, sunt 

realităţi evidente la care se poate răspunde în mai multe feluri şi de către multe instituţii, iar grădiniţa este 

una dintre ele, cu un rol foarte important, poate cel mai important. 

Educaţia, astăzi, trebuie să se constituie în mari proiecte care să aibă ca scop îndrumarea tinerilor spre a 

înţelege punctele de vedere ale altuia, în protejarea schimburilor, în asigurarea respectului diferenţelor, în 

legitimarea, protejarea şi apărarea identităţii culturale. 

identităţii culturale. 

Sarcina grădiniţei este aceea de a forma copiilor o conştiinţă europeană, ceea ce face ca încă din perioada 

preşcolarităţii să li se cultive respectul şi solidaritatea faţă de cultura celuilalt, dar nu în detrimentul 

respectului faţă de cultura şi identitatea proprie. În acest sens, în programa preşcolară şi implicit în procesul 

de învăţământ românesc trebuie să-şi facă loc valori cheie cum ar fi: respectul drepturilor omului, al 

drepturilor copilului, justiţia socială, toleranţa şi pacea, educaţia într-o societate multiculturală, cunoaşterea 
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şi continuarea tradiţiilor, ca şi păstrarea şi apărarea identităţii proprii cu tot ceea ce înseamnă ea, valori care 

vor trebui să determine un mai mare interes copiilor de azi, cetăţenilor de mâine. 
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Concursurile școlare- activități stimulative în viața elevilor 

Prof. Godja Lucia Maria  

Liceul tehnologic Ocna Șugatag 

Structura Breb, Maramureș 

 

    Concursurile școlare fac parte din seria de activități extracurriculare la care elevii pot lua parte 

opțional sau după recomandarea cadrului didactic.Acestea pot fi: olimpiade școlare, concursuri 

organizate de diverse  fundații private sau nonprofit, concursuri locale, naționale, internaționale 

organizate de către cadrele didactice. 

     Domeniul concursurilor este foarte vast, de la matematică până la pictură, de la muzică la 

fotografie, de la fizică la literatură, permițând participarea oricărui elev. 

 Până la vârsta de cinci ani  a participa la o competiție nu înseamnă decât distracție. Pe măsură ce 

cresc, copiii sunt mult mai interesați, iar situațiile pentru a concura  cu alți copii devin mai 

importante. 

     A participa la un concurs înseamnă că te poți  încadra într-una din cele două categorii: cei care 

pierd și cei care câștigă. Pentru un copil această lecție poate fi mai ușoară sau mai grea, în funcție 

de modul în care trăiește această experiență. Învățătorul are rolul cel mai important în pregătirea 

elevului pentru concursuri. Trebuie să le pună la dispoziție o program, un program de consultații. 

Cel mai important este să-l învețe despre atutudinea unui concurrent, cum să/și gestioneze 

emoțiile, timpul de concurs, cum se lucrează pe ciornă, cum să verifice finalul rezolvărilor, cum 

să realizeze corectarea unor greșeli. Copiii trebuie încurajați și apreciați, indifferent de punctajul 

și locul obținut la aceste concursuri. Important este că au curajul să participle și că se străduiesc să 

obțină un punctaj bun. Ca orice activitate, participarea la un concurs oferă copiilor atât avantaje, 

cât și dezavantaje. 

      Pregătindu-se pentru un concurs copilul are ocazia să afle o mulțime de lucruri noi, pe care nu 

le-ar fi aflat dacă nu participa la competiție. De asemenea pregătirea pentru concursuri îl poate 

orient ape copil către o viitoare carieră. În afară de informațiile noi despre domeniul în care se 

pregătește, copilul învață să își organizeze timpul, să facă față unei competiții, învață valoarea 

efortului și a disciplinei, învață ce înseamnă perseverență, răbdarea și  responsabilitatea. 

Concursurile școlare sunt o modalitate de a verifica nivelul la care se află copilul. 

Un rezultat slab la un concurs poate fi ocazia pentru elev de a face față eșecului. 
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      Atunci când participarea la o competiție se încheie cu rezultate bune, copilul învață să aibă 

încredere în sine și descoperă că și-a depășit limitele. Toate acestea contribuie la creșterea stimei 

de sine. 

          Concursurile școlare, indifferent de domeniul lor sau premiul oferit stimulează foarte mult 

imaginația și gândirea, oferă motivație în procesul de învățare și ajută la dezvoltarea talentelor, 

abilităților și cunoștințelor, urmărind atât formarea din punct de vedere professional, cât și 

personal. 

         Totuși, participarea la concursuri are și unele dezavantaje. Atunci când copilul își dorește 

foarte mult un premiu sau consider că rezultatele obținute sunt extreme de importante, stresul 

devine inevitabil. Pentru a contracara acest effect al stresului este bines ă-I învățăm pe copii să 

privească un concurs ca pe o situație în care își verifică cunoștințele și învață lucruri noi. Este bine 

să-i învățăm pe copii să-și gestioneze bine timpul pentru că poate să apară oboseala. 

În perioada pregătirii pentru concurs elevii vor dispune de mai puțin timp liber, iar pentru relaxare 

va fi nevoie de moment în care poate realiza activități deconectante. Relațiile sociale vor avea și 

ele de suferit, părinții vor trebui să-I urmărească pe copii în relația cu prietenii lor. Păstrarea 

legăturii cu prietenii apropiați îl ajută pe copil să-și păstreze echilibrul emoțional și să facă mai 

bine față stresului. 

      Concursurile școlare reprezintă activități la care elevii participă cu plăcere, școlarii mici, în 

cele mai multe cazuri nu au ca țintă precisă câștigarea unui titlu, pentru ei este importantă 

participarea. 

    Toate aceste lucruri le-am constatat, participând cu elevii mei la diferite concursuri organizate 

atât la nivelul școlii, cât și la nivelul județului sau național. 
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COLABORAREA DINTRE GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

Prof.înv.preşc. BLAGA MARINELA  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MUNCELU DE SUS  

Loc.Mogoşeşti-Siret  

Jud.Iaşi   

Familia reprezintă ,,nucleul social’’sau,, celula societăţii’’. Ea este cea care răspunde de satisfacerea 

trebuinţelor elementare ale copilului şi de protecţia acestuia. Acţiunea educativă din familie are 

întotdeauna un caracter internaţional, urmând o anumită finalitate-formarea personalităţii copilului pentru 

integrarea lui în societate.  

Educaţia făcută de primii educatori-părinţi ca şi cea a grădiniţei se răsfrâng a supra tuturor laturilor 

personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. Pe măsură ce 

copilul se dezvoltă, cresc şi trebuinţele şi dorinţele lui.Vârsta preşcolară este perioada cea mai 

efervescentă de formare a copilului, de aceea este benefică antrenarea părinţilor în munca educativă a 

grădiniţei.Din această colaborare are de câştigat în primul rând copilul, apoi familia, fiindcă există o 

continuitate a acţiunii. 

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 de apropiere cu dublu sens, familie-

grădiniţă, grădiniţă-famile, în vederea cunoaşterii a ambelor părţi.pentru o intervenţie oportună trebuie ca 

educatoarea să cunoască bine condiţiile vieţii de familie unde trăieşte copilul .Acest lucru se realizează 

prin vizitarea familiei, pentru cunoaşterea condiţiilor de viaţă a regimului de activitate şi odihnă, 

raporturilor dintre părinţi şi copii precum şi climatul familial în general. Se va prijelui astfel schimburi de 

păreri şi cunoaştere reciprocă intercalată de satisfacţii. 

Experienţa dovedeşte că există o atmosferă destinsă între agenţii educaţionali este facilitoare. De 

asemenea, existenţa unor reguli comune, cunoscute şi fixate  împreună uşurează mult efortul educativ. 

Relaţia părinţi-educatoare se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, la o 

unificare a sistemului de valori şi cerinţe referitoare la copil.Efectele asupra copilului vor fi fi benefice, 

putând contribui la dezamorsarea unor probleme înainte ca acestea să devină necontrolabile. 

Părinţii trebuie implicaţi permanent în activitatea grădiniţei şi nu doar când se ivesc probleme. Totodată, 

părinţilor trebuie să li se ofere frecvent informaţii referitoare la copil. Ei trebuie să ştie care este scopul 
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programului educativ la care participă copilul lor, care sunt obiectivele urmărite şi să fie la curent cu 

politicile educaţionale ale grădiniţei.Dacă este posibil,părinţii, trebuie implicaţi în luarea deciziilor, să 

cunoască progresele făcute de copilul lor, şi, în acelaşi timp, e important să ştie percepţia pe care o are 

grădiniţa despre calităţile şi problemele copilului. 

Părinţii pot fi parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copilul lor. Pentru 

realizarea parteneriatului este esenţial ca părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, să fie atraşi în 

adoptarea deciziilor, să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de ei despre copil, iar 

responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi educatoare. 

Pentru a avea un parteneriat eficient educatoarea trebuie să fie sinceră, să asculte cu răbdare,să recunoască 

atunci când greşeşte, să laude iniţiativele, iar părinţii ar trebui să solicite asistenţă şi sprijin când este 

nevoie, să fie perseverenţi şi să caute împreună cu educatoarea soluţii, să-şi ajute copii când greşesc. 

Se ştie că timpul este una din problemele secolului XXI-lea, însă şi în aceste condiţii câteva forme de 

comunicare în scris pot ajuta familiile şi educatoarea să păstreze legătura.Astfel pot fi trimise părinţilor 

note săptămânale pentru a-i informa asupra unor progrese făcute de copil sau asupra unor evenimente 

speciale. O altă formă ar pute fi mapele individuale prin care se poate realiza cu familia un schimb de 

informaţii.Aceste mape pot circula periodic între casă şi grădiniţă. 

Toate aceste modalităţi de colaborare a instituţiei cu familia sunt necesare să conducă la principiul unităţii 

cerinţelor în educaţie. 

Relaţia familie-educatoare-copil este privită ca o relaţie de parteneriat bazată pe o conducere democratică 

şi flexibilă în luarea deciziilor. 

O bună colaborare asigură formarea şi dezvoltarea fizică, intelectuală, afectivă, socială şi morală, 

cunoscând materialul de prelucrat-copilul, despre ca Rousseau preciza ,,căutaţi să vă studiaţi mai bine 

copiii deoarece cu siguranţă nu-i cunoaşteţi.’’             
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ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE 

 

Prof.înv.preșcolar Badea Ana Mihaela, Șc.Gim.„Spiru Haret”,Braniștea 

 

          Învăţământul românesc se confruntă cu probleme din ce în ce mai complexe, care necesită un nou 

mod de gândire, idei noi, informaţii noi şi bineînţeles, un nou mod de a învăţa. Analfabetul de mâine nu va 

mai fi cel care nu ştie să citească, ci cel care nu a învăţat cum să înveţe. 

          Învăţarea cooperativă este o metodă didactică bazată pe organizarea în funcţie de obiective 

operaţionale bine stabilite, a unei munci colective fondate pe complementaritate, orientată spre aspectului 

social al învăţării şi care vizează dezvoltarea deprinderilor de comunicare interpersonală, a interacţiunilor, 

competenţelor şi comportamentelor sociale ale copiilor.(Ionescu M.,Bocoş M.,2001). Învăţarea prin 

cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată a grupurilor mici de elevi, 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. ( Johnson R., Johnson D., 

Holubec E., 1994) 

          Teoria învăţării prin cooperare se inspiră din teoria privind interdependenţa socială, care apare atunci 

când oamenii au obiective comune şi când rezultatele fiecărui individ influenţează acţiunile celorlalţi. 

Interacţiunea dintre oameni este, practic, esenţială pentru supravieţuire. 

Învăţarea prin cooperare implică ipoteza că modul în care sunt planificate activităţile determină calitatea 

interacţiunii dintre elevi, rezultatele activităţilor fiind consecinţe ale interacţiunii dintre elevi. Astfel, unul 

dintre elementele principale care trebuie creat în clasă este interdependenţa pozitivă sau cooperarea. Cei 

care au formulat şi susţinut această teorie şi practicile de învăţare echivalente sunt Kurt Lewin (1890-1947), 

Morton Deutsch şi fraţii David şi Roger Johnson. Morton Deutsch este cel care a definit şi încadrat într-o 

teorie învăţarea prin cooperare. El a conceptualizat trei tipuri de interdependenţă socială – pozitivă, negativă 

şi inexistentă. Prima încurajează interacţiunea dintre persoanele care lucrează împreună, fiind denumită 

„interacţiune bazată pe cooperare şi stimulare”; a doua se caracterizează prin obstrucţionarea reciprocă a 

membrilor unui grup de a atinge un ţel, fiind denumită „interacţiune bazată pe opoziţie şi competiţie”; 

interacţiunea este inexistentă atunci când membrii unui grup lucrează independent. 

          Dacă, până nu de mult, şcoala românească promova competiţia şi individualismul, încurajând reuşita 

personală, acum, în contextul unui învăţământ orientat spre „modernitate”, ea şi-a schimbat strategia şi 

abordează ideea cooperării prin: 

✓ Simularea interacţiunii dintre copii; 

✓ Depunerea unui efort sporit de către copii în procesul de învăţare; 

✓ Generarea sentimentelor de acceptare şi simpatie; 

✓ Dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
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✓ Încurajarea comportamentelor de facilitare a succesului celorlalţi; 

✓ Dezvoltarea gândirii critice. 

          Şcoala nu reprezintă doar o instituţie unde copiii şi tinerii vin să primească informaţii, ci un loc unde 

trebuie să înveţe toţi cei care lucrează. Până acum, profesorul era considerat principala sursă de informaţii 

pentru o anumită disciplină. Datorită democratizării accesului la cunoştinţe, acest rol al profesorului se 

reduce dramatic, el devenind un organizator, o călăuză a învăţării, oferind elevilor, în locul tradiţionalei 

“transmiteri de cunoştinţe”, veritabile “experienţe de învăţare”. Acest lucru se poate realiza însă, doar într-

o şcoală incluzivă, cea care poate răspunde unei mari diversităţi de copii, o şcoală în care toţi participă şi 

sunt trataţi ca fiind la fel de importanţi. Copiii se ajută unii pe alţii să înveţe, împărtăşindu-şi ideile, stau 

unii lângă alţii, explică ceea ce ştiu celorlalţi, discută fiecare aspect al temei pe care o au de rezolvat 

împreună, se învaţă unii pe alţii. eI trebuie să fie capabili să asigure conducerea grupului, să coordoneze 

comunicarea, să stabilească un climat bazat pe încredere, să poată lua decizii, să medieze conflicte, să fie 

motivaţi şi să acţioneze conform cerinţelor educatoarei. 

În acest context, educatoarea aranjează mobilierul din clasă în mod corespunzător, stabileşte criteriul de 

grupare (sexul, prieteniile, nivelul abilităţilor într-un anumit domeniu, prin numărători, diferite jocuri etc.) 

şi dimensiunea grupului (între 2 şi 6 copii), stabileşte regulile de lucru (se vorbeşte pe rând, nu se atacă 

persoana ci opinia sa, se consultă între ei, nu se monopolizează discuţia, nu rezolvă unul singur sarcina, se 

lucrează cu culori diferite etc.), explică foarte clar obiectivele activităţii, specifică timpul pe care îl au copiii 

la dispoziţie. 

Elementele învăţării prin cooperare: 

➢ Interdependenţa pozitivă –eforturile fiecărui membru al grupului sunt necesare şi indispensabile 

grupului pentru a reuşi. Membrii grupului trebuie să se bazeze pe ceilalţi pentru a-şi îndeplini 

scopurile, fiecare având două responsabilităţi: să aducă o contribuţie unică la eforturile comune 

datorită resurselor sau responsabilităţilor derivate din sarcină şi să se asigure că fiecare copil din 

grup va beneficia de această contribuţie. 

➢ Interacţiunea faţă în faţă – fiecare membru al grupului prin interacţiune directă, promovează 

succesul celorlalţi în completarea sarcinilor prin cooperare. O mare parte din informaţii ar trebui 

să fie discutate interactiv. Aceste shimburi interpersonale directe sunt vitale pentru a ajuta pe 

copii să se sprijine, să încurajeze, să laude, şi să se stimuleze unii pe alţii. 

➢ Responsabilitatea individuală - fiecare membru al grupului este responsabil pentru munca lui şi 

pentru îndeplinirea sarcinilor aferente poziţiei deţinute. Copiii trebuie să ştie că învăţarea prin 

cooperare cu strategiile ei nu este o modalitate prin care numai unii fac toată munca. Copiii care 

nu contribuie nu primesc credite. În mod individual copiii pot fi responsabilizaţi prin mai multe 

metode cum ar fi examinarea orală la întâmplare a copiilor, observarea fiecărui grup şi 

înregistrarea contribuţiei individuale etc. 

➢ Abilităţi interpersonale şi de grup mic – predarea directă a abilităţilor interpersonale şi de grup 

mic este necesară pentru participarea efectivă în grupuri de învăţare prin cooperare. Printre 

abilităţile de care copiii au nevoie pentru a lucra cu succes în grupuri mici se numără: încrederea, 
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capacitatea de a conduce, luarea de decizii, comunicarea şi abilităţi de management al situaţiilor 

de conflict. 

➢ Procesarea în grup - este esenţial ca membrii grupului să discute cât de bine funcţionează grupul, 

astfel încât să poată face shimbări şi îmbunătăţiri. Grupul evaluează cât de bine şi-a îndeplinit 

sarcinile şi cît de eficienţi au fost membrii când au lucrat în grup. 

          În interiorul fiecărui grup, rolurile pe care le joacă copiii pot fi orientate spre sarcina de lucru sau 

spre menţinerea grupului sau spre ambele. Pentru că preșcolarii trebuie să se deprindă cu ambele categorii, 

uneori putem distribui roluri specifice. Copiii trebuie să schimbe rolurile la fiecare activitate pentru că 

scopul este să le poată îndeplini pe toate simultan. Aceste roluri pot fi:verificatorul, cititorul, cronometrul, 

încurajatorul, responsabilul cu materialele. 

          Metodele de învăţare prin cooperare pot consolida atitudinile pozitive faţă de învăţare, pot îmbunătăţi 

performanţele, rezultatele şcolare şi stima de sine ale elevilor, putând promova interacţiunea pozitivă şi 

sprijinul reciproc între preșcolari. 

          Cele mai des întâlnite strategii ale învăţării prin cooperare în activitatea didactică din grădiniţă sunt: 

„Turul galeriei”, „Mozaicul”, „Cercul lui Robin”, „Caruselul”, „Cerc interior – cerc exterior”, „Amestecă, 

îngheaţă, formează perechi”,”Co-op, co-op”, „Chip-urile vorbitoare” etc. 

          Strategia „Mozaicul”: Sunt formate grupuri de câte 4 sau 6 copii. Fiecare membru al grupului 

descoperă materialul atribuit, după care, membrii din diferite grupuri, care trebuie să studieze aceleaşi 

sarcini se întâlnesc în grupurile de experţi pentru a discuta materialul lor. Aceste grupuri de experţi decid 

ce este important şi cum să înveţe. După aplicare, membrii grupului de experţi se întorc în grupurile lor şi 

fiecare învaţă grupul ceea ce a învăţat el în grupul său de experţi. Toţi copiii sunt evaluaţi din toate aspectele 

subiectului (din conţinutul întregului material). Prin toate acestea se culeg diferite informaţii, se învaţă un 

material nou, se dezvoltă responsabilităţile individuale, interdependenţa, ascultarea activă, echilibrarea 

situaţiei. Exemplu (activitate practică): „Pădurea toamna” (machetă) 

          Strategia “Amestecă – Îngheaţă – Formează perechi”: Metoda poate fi folosită atât pentru grupuri 

aleatorii, cât şi pentru grupuri făcute prin selecţie precisă şi presupune trei etape: Copiii se mişcă liber prin 

sala de grupă; Când educatoarea spune Îngheaţă, copiii se opresc; La comanda Formează perechi, 

preşcolarii se întorc spre persoana cea mai apropiată, se prind de mâini şi discută despre tema primită. 

Exemplu (activitate matematică): „Gruparea unei mulţimi cu cifra care îi indică numărul de elemente” 

Jumătate din numărul de copii primesc jetoane cu cifre, iar cealaltă jumătate primesc jetoane cu mulţimi. 

Copiii se mişcă liber prin sala de grupă, la comanda Îngheaţă se opresc, iar când educatoarea spune 

Formează perechi copilul care are jetonul cu cifra corespunzătoare numărului de elemente ale mulţimi 

formează pereche cu copilul care are jetonul cu mulţimea corespunzătoare. 

          Strategia „Cercul lui Robin”: Această strategie este versiunea orală a strategiei numite „Masa 

rotundă”. Este o strategie care în mod efectiv poate fi folosită la copiii foarte mici sau la cei care nu pot să 

scrie bine. Educatoarea lansează o întrebare sau face o afirmaţie fiecărui grup. Copiii îşi împărtăşesc ideile 
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sau răspunsurile, pe rând, în cadrul grupului. Procesarea ideilor este supravegheată la sfârşitul activităţii de 

educatoare sau de raportorul grupului. Prin acestea se doreşte exprimarea ideilor şi a opiniilor, crearea de 

poveşti, împărtăşirea cunoştinţelor, participarea egală a colegilor de echipă, ascultarea activă. Exemplu 

(cunoaşterea mediului): “Mijloace de transport terestre, aeriene şi pe apă”. 

          Învăţarea prin cooperare implică următoarele avantaje: 

- Se impune depăşirea restricţiei autoimpuse de a interacţiona cu copii cu fond cultural asemănător; 

- Apar idei mai multe şi mai bune; 

- Copiii învaţă unul de la altul, nu doar de la educatoare; 

- Încurajează contribuţia personală; 

- Aprecierea diversităţii; 

- Copilul intră în contact cu alte opinii decât ale sale, acestea obligându-l să ţina seama de ele; 

- Se valorifică informaţiile colegilor în construirea cunoaşterii proprii; 

- Ajută copilul să accepte schimbarea şi cooperarea pentru identificarea unor soluţii la problemele cu 

care se confrunta el sau echipa sa; 

- Dezvoltarea socială, dobândirea competenţelor sociale: respectul de sine, simţul identităţii şi 

capacitatea de a rezista în condiţii de stres şi în situaţii de adversitate; 

- Dezvoltarea unor relaţii interpersonale mai bune: relaţii colegiale, solidaritate, grijă şi devotament, 

sprijin personal; 

- Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o functie corectivă, ameliorativă. 

- Evaluarea se realizează prin raportarea la progresul individual, dar are în vedere atât participarea 

fiecarui copil la procesul elaborării în comun cât şi rezultatul echipei. 

          Dezavantajele învăţării prin cooperare: 

- Impunerea lucrului în echipă nu va reuşi întotdeauna să integreze copiii timizi şi cu deficienţe majore 

de comunicare; 

- Productivitatea unor copii poate scădea uneori, atunci când sunt obligaţi să colaboreze cu alţi copii; 

- Educatoarea se confruntă cu necesitatea realizării unui compromis între eficienţă şi performanţă; 

- Unii copii pot domina grupul; 

- Se poate pierde din vedere obiectivul final, de învăţare, acordând foarte mare atenţie relaţiilor 

intragrup. 
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Dreptul la incluziune 

Prof. Carmen Cristina Şerbănescu 

Prof. Natalia Danciu 

Şcoala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu” 

Bucureşti 

„Incluziunea- un drept al omului” este titlul unui proiect ERASMUS+ ce s-a desfăşurat în în liceul 

nostru, având ca parteneri şcoli din Germania, Belgia, Italia, Marea Britanie, Polonia. Tema este una de 

actualitate, Europa zilelor noastre are nevoie de cetăţeni educaţi, toleranţi, deschişi comunicării, combătând 

discriminarea. Atitudinea pro-inclusivă este o necesitate a societăţii contemporane, ţinând cont de faptul că 

în ultimul timp au existat nenumărate conflicte din cauza neacceptării diferenţelor de rasă, religie, vârstă, 

sex, entice, profesionale. 

Multitudinea nu este deloc de la sine înțeleasă ȋn domeniul educației: instituțiile de formare nu se 

orientează spre cei cu nevoi speciale, copiii sunt selectați încă de mici ȋn funcție de succesul la şcoală, de 

origine, de statutul social al părinților. Accesul diferențiat la formare se accentuează şi are ca urmare 

inegalitatea socială. De exemplu, în Germania, ratificarea Convenției drepturilor defavorizaților din anul 

2009 a provocat o noua dinamică a transpunerii în practică a incluziunii, în special în domeniul educației. 

Ȋn unele locuri se încearcă să se introducă modelul “școlii inclusive”, dar lipsește o abordare cuprinzătoare 

care să permită luarea în calcul a Convenției mai sus amintite. Ȋn multe domenii convenția nu are niciun 

efect, nici legal, nici practic. De exemplu, doar o treime dintre elevii cu nevoi speciale pot sa frecventeze 

regulat o școală. Necesitatea de acces la educație pentru toți oamenii trebuie regândită şi extinsă la o 

pedagogie inclusivă timpurie. Măsurile unei educații inclusive sprijinite de stat asigură nu numai o 

deschidere spre educație a tuturor oamenilor, ci şi diminuarea procentajul de abandon școlar.  

Diverse studii au arătat că în Europa mai există oameni care sunt excluși din diverse domenii ale 

vieții sociale din cauza handicapului, culorii pielii, orientării sexuale, statutului social, apartenenței etnice 

sau originii sociale. Sociologia numește acest fenomen excluziune.  

Proiectul "Incluziunea, un drept al omului" a urmărit derularea de activități specifice fiecărui 

partener şi activități comune desfășurate pe parcursul activităților transnaționale de 

învățare/formare/predare, având ca produse finale: prezentări Power Point, filmulețe, chestionare, grile de 

evaluare, etc. Ȋn prima fază, proiectul s-a ocupat de premisele teoretice (etice, legale, structurale, sociale, 

financiare) pentru o abordare inclusivă şi apoi de implementarea practică a incluziunii în domeniul școlar, 

sportiv, al comunității. Au fost  elaborați indicatori de calitate pentru educație în copilăria timpurie, a fost 

concepută o hartă cu drumuri fără obstacole, s-a organizat o sărbătoare sportivă inclusivă, un musical pentru 

oamenii cu probleme sociale, activități școlare și extrașcolare pe aceasta temă pentru elevii participanți cu 

sau fără handicap. 

Elevii şi profesorii au conștientizat că incluziunea este un drept al oamenilor, că fiecare om are 

dreptul la dezvoltare personală; deoarece în societatea noastră europeană, este un drum lung de la egalitatea 
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teoretică la cea reală, participanții la proiect au dat naștere, prin exemplul personal, la  atitudini pro 

inclusive. 

S-au derulat mai multe tipuri de activități, de comun acord cu toți partenerii, așa cum au fost 

menționate în calendarul proiectului, și reconfirmate în cadrul meselor rotunde din timpul reuniunilor 

transnaționale ale coordonatorilor de la Liège, Neunkirchen şi Castellana Grotte; activitățile transnaționale 

de învățare/formare/predare din Polonia, de la București şi Londra, la care au participat loturi formate din 

patru elevi și două cadre didactice, au avut ca obiective: familiarizarea cu sistemul de învățământ al țării 

gazdă, asistenţa la cursuri, cu scopul de a realiza o comparație între  modalitățile şi strategiile de predare, 

învățare și evaluare românești şi cele din celelalte ţări; s-au organizat work shop-uri unde s-a discutat despre 

tratarea diferențiată a elevilor, despre metode moderne de predare, despre evaluare, despre discipline 

comune și diferite, despre cooperarea interculturală şi integrarea minorităților. O atenție deosebită a fost 

acordată copiilor cu dizabilități de orice tip; în acest sens,  au fost organizate vizite la instituții școlare 

pentru copii cu dizabilități pentru a fi identificate modalități de incluziune. Astfel, în martie 2017, în cadrul 

activităților organizate de liceul nostru -gazdă toți partenerii-, am vizitat Liceul tehnologic special “Regina 

Elisabeta”, instituție de învățământ cu tradiție de peste 100 de ani în pregătirea teoretică și practică a 

tinerilor cu deficiențe de vedere. Am aflat că instituția este dotată cu material didactic specific, având 

calculatoare cu voce sintetică, că elevii folosesc cu succes laptop-uri în activitatea didactică sau pentru 

diferite activități extrașcolare; în liceu funcționează un Club european care le permite elevilor, sub 

îndrumarea cadrelor didactice, să descopere lucrul în echipă sau diferite concepte de democrație europeană: 

toleranța, egalitatea de șanse, respectul pentru cultura si tradiții, incluziunea.       

Iată câteva activități incluzive desfășurate la Școala Superioara Comercială „Nicolae Kretzulescu”: 

- acceptarea diversității fizice, psihice, economice, sociale, culturale: liceul nostru include toți copiii: 

fete, băieți, din medii culturale sau lingvistice diferite, cu abilități diferite sau cerințe speciale de învățare 

(din București și localitățile din jur); 

- respectarea particularităților fiecărui elev: dificultăți/dizabilități de învățare,  tulburări emoționale şi de 

comportament (specifice adolescenţei, familii dezorganizate, familii monoparentale, etc), grupuri etnice şi 

religioase minoritare (rromi, catolici); 

- mediu de învățare prietenos bazat pe o viziune şi valori comune, în care elevii au încredere în 

profesorii lor şi care se adaptează la nevoile elevilor; 

- se pune accent pe progresul individual şi mai puţin pe comparaţiile dintre elevi; fiecare copil are acces 

la cunoaştere, formare de deprinderi (informații pe canale diferite despre activitățile extracurriculare - 

proiectele educaționale); 

- şcoala propune curriculum diferențiat pentru nevoi speciale și grupuri diferite; cds-uri, pregătiri şi 

amenajări speciale pentru a ajuta elevii din clasele terminale în susținerea examenului de bacalaureat; 

- promovarea unui învățământ favorabil incluziunii şi a învățării de-a lungul vieții pentru toți elevii; 

metodele  de predare-învăţare folosite: activităţi desfăşurate individual sau în grupe de lucru formate din 

elevi cu aptitudini diferite, elevi care se pot susţine reciproc, elevi care pot îndeplini roluri diferite, ȋn 

vederea cultivării toleranţei, a spiritului de întrajutorare, a încrederii reciproce, a colaborării, a respectului 

colegial, a înţelegerii naturii umane; 

- implicarea şi participarea familiilor la viața şcolii: colaborarea cu părinţii şi comunitatea pentru a 

îmbunătăţi frecvenţa şi a reduce abandonul; 
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- promovarea participării, a cooperării, a aprecierii şi a  stimei de sine, a responsabilității şi a 

independenţei: elevii învață să fie toleranţi şi să aibă răbdare cu cei care au un ritm mai lent de învăţare şi 

sunt încurajaţi să se ajute unii pe ceilalţi; 

- nu sunt acceptate discriminarea – nedreptăţirea, exprimarea prejudecăţilor, marginalizarea, 

desconsiderarea, neglijarea  mai mult sau mai puțin voită. 

 Ȋn cadrul proiectului, elevii kretzuleşteni, dar şi cei din şcolile partenere, au învățat să recunoască 

eterogenitatea, să o aprecieze şi să reflecteze asupra modalității în care se pot raporta la ea; astfel şi-au 

dezvoltat o atitudine inclusivă şi au devenit cetățeni care se angajează în ajutorarea oamenilor defavorizați 

și excluși. Partenerul german, coordonatorul proiectului, Şcoala Edith Stein este o școala din domeniul 

pedagogiei sociale, domeniul educatori, sub patronajul episcopiei din Trier : aici tema « incluziunea » face 

parte din curriculum. Ȋn celelalte instituții partenere, există elevi cu condiții speciale, de exemplu cei care 

provin din medii defavorizate sau care au  probleme fizice: pentru ei, școala a luat măsuri incluzive.  

Atât în  timpul mobilităților din Belgia, Germania şi Polonia, cât şi a primirii ţărilor participante de 

către Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, s-au desfăşurat work-shop-uri pe tema 

proiectului, asistenţe la ore pentru familiarizarea elevilor cu sistemul de învăţământ din ţara gazdă, vizite 

de documentare. 

Au fost multe zile în care elevi şi profesori din şase ţări au împărtășit idei, gânduri, sentimente, trăiri 

deosebite, au legat prietenii, s-au bucurat unii de alţii muncind pentru un scop generos. 

Scrisorile scrise de corespondenții străini sunt un exemplu al emoțiilor pe care adolescenți din 

diverse colțuri ale Europei le-au trăit pe parcursul proiectului, spunând  un sincer MULŢUMESC pentru 

oportunitatea de a se implica într-un astfel de proiect atât de important pentru o Europa unită. Incluziunea 

vizează o societate europeană mai echitabilă şi o colaborare socială pe baza egalității de șanse pentru toți 

oamenii. 
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Inundaţiile  în anii 2008 şi 2010, sectorul Paşcani – Roman 

Prof. Brumă Sorinela Manuela 

Şcoala Gimnazială Muncelu de Sus 

Loc. Muncelu de Sus 

Jud. Iași 

 

Inundaţiile produse în anii 2008 şi 2010 reprezintă cele mai grave dezastre naturale din sectorul 

Paşcani - Roman, care au produs semnificative pagube materiale. 

Inundaţiile reprezintă hazarde hidrologice cu o largă răspândire pe Terra, dar şi la nivelul ţării 

noastre, care produc mari pagube materiale, dar şi pierderi de vieţi omeneşti. Până în prezent abordarea 

problematicii privind inundaţiile de pe râul Siret, ca urmare a creşterii în ultimii 10 ani în intensitate a 

acestui tip de dezastru natural, s-a făcut de Arghiuş în anul 2007, Mihăilă et al. în anul 2009, Mustăţea în 

anul 2005, Pandi Moldovan în anul 2003, Romanescu în anul 2002, 2006 şi 2009, Şerban şi alţii în anul 

2004 etc., precum şi alţi autori. Pentru a putea descrie şi înţelege cauzele producerii inundaţiilor de pe Siret, 

sectorul Paşcani - Roman, din anii 2008 şi 2010, trebuie luate în calcul aspectele fizico – geografice, 

demografice şi economic - sociale care au influenţat sau au fost influenţate de viiturile din anii 2008 și 

2010. Astfel, poziţia geografică, a sectorului de vale studiat din partea de est – nord - est a României, 

determină caracteristicile climatice, biogeografice şi antropice cu rol determinant în geneza undelor de 

viitură. Procesele geomorfologice au rol determinant în evoluţia reliefului Podişului Moldovei, implicit a 

sectorului studiat din bazinul Siret. Modelarea actuală a reliefului din bazinul hidrografic Siret se manifestă 

în urma interacţiunii unei game largi de procese geomorfologice actuale. Fizionomia actuală a reliefului 

este rezultatul evoluţiei în timp al reţelei hidrografice influenţată de particularităţile litologice şi tectonice. 

Conform particularităţilor stratigrafice şi fizico - mecanice ale depozitelor sedimentare rezultă o 

predispoziţie a acestora pentru declanşarea unor diverse procese geomorfologice actuale (procese de 

versant, eroziune torenţială, pluviodenudare etc). 

Analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor climatice, dar şi repartiţia lor spaţio - temporală, 

coroborate cu o analiză atentă a tuturor celorlalţi factori, permite cunoaşterea mai exactă a modului de 
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manifestare a inundaţiilor, stabilind totodată ritmul şi direcţia de evoluţie a acestui tip de dezastru natural 

din cadrul bazinului hidrografic al Siretului. Dintre elementele climatice, precipitaţiile deţin o pondere 

importantă în categoria factorilor de control cu rol pregătitor şi declanşator al inundaţiilor.  

În ceea ce priveşte rolul vegetaţiei în manifestarea inundaţiilor, fragmentarea şi restrângerea 

pădurilor au un rol esenţial în modificarea elementelor hidrologice şi climatice. Astfel, vegetaţia poate 

determina un regim echilibrat în repartiţia cantităţii de precipitaţii, principalul factor care a determinat 

inundaţiile din 2008 şi 2010. 

Învelişul de sol din sectorul analizat (hidromorfe, lăcoviştile) are un rol esenţial în desfăşurarea 

procesului scurgerii şi a alimentarii râului Siret. 

Din punct de vedere demografic, sectorul Paşcani-Roman, este o zonă bine populată, cu o densitate 

medie de peste 200 loc/km², cu o repartiţie teritorială diferită pe terasele Siretului şi cu o structură apropiată 

de cea de la nivelul ţării noastre. 

Sub aspect administrativ acest spaţiu geografic este compus din două municipii (Paşcani şi Roman) 

care ocupă partea de nord şi sud şi şapte comune din care şase situate pe partea dreaptă a Siretului 

(Stolniceni - Prăjescu, Mogoşeşti - Siret, Hălăuceşti, Mirceşti, Răchiteni, Tămăşeni) şi una pe partea stângă 

(Alexandru Ioan Cuza). Existenţa acestor aşezări încă din cele mai vechi timpuri demonstrează un înalt 

grad de locuire a zonei care creează premisele unor activităţi economice cu efecte asupra cadrului natural, 

inclusiv a râului Siret. 

Din punct de vedere industrial, zona pe care am studiat-o nu dispune de resurse naturale, cu excepţia 

nisipurilor şi pietrişurilor exploatate din albia râului Siret, care se regenereaza la fiecare undă de viitură. 

Inundaţiile de pe Siret şi-au manifestat efectele catastrofale mai ales asupra agriculturii în sectorul analizat, 

dar au influenţat negativ şi alte ramuri ale economiei şi au deteriorat totodată şi calitatea mediului. Toate 

aceste aspecte coroborate ar fi devenit dezastroase pentru calitatea vieţii oamenilor dacă nu s-ar fi intervenit. 

Pentru a înţelege cauzele şi influenţa pe care o au inundaţiile asupra mediului înconjurător din sectorul de 

studiu necesită a fi analizate trăsăturile morfologice şi morfometrice ale văii Siretului şi caracteristicile 

scurgerii lichide a acestui râu. Astfel, din punct de vedere morfologic şi morfometric în lungul Siretului se 

desfăşoară un şes întins uşor inundabil la viituri, cu lăţimi de până la 4 km, constituit din punct de vedere 
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geologic din 3 – 5 m nisipuri şi prundişuri, la bază şi din aluviuni nisipo - argiloase către suprafaţă care au 

cel mai mare potenţial de scurgere şi o rată de infiltraţie foarte mică atunci când sunt complet umectate. 

Formelor de relief, distribuite la nivelul bazinului Siret, a condiţionat alegerea unei direcţii generale de 

studiu, care a avut în vedere atât formele actuale, cât şi formele „moştenite”, ce au fost modelate în condiţii 

geomorfologice diferite de cele din prezent. Abordarea problemelor de modelare actuală a reliefului şi 

implicaţiile pe care le generează, a fost cuantificată pe baza unei analize amănunţite a cauzelor generatoare. 

Studierea unor fenomene sau procese, este legată în principal de condiţiile de evoluţie existente şi este 

guvernată de interacţiunea dintre factorii potenţiali, agenţii de modelare şi procesele morfodinamice, care 

caracterizează bazinul Siretului. 

Râul Siret se caracterizează printr-un regim cu frecvente şi accentuate variaţii de nivel şi debit, 

datorită variaţiei precipitaţiilor şi temperaturilor din timpul anului, încadrându-se în tipul pluvionival, 

pluvial şi subteran moderat. Regimul hidric se caracterizează prin ape mari de scurtă durată, cu creşteri de 

debite mai ales primăvara (38,6%), datorită topirii stratului de zăpadă asociat cu căderi de precipitaţii, şi 

vara (36,6%), determinate de căderi de precipitaţii bogate într-un timp relativ scurt. 

Siretul are cel mai mare debit mediu multianual dintre râurile ţării noastre de 222 m³/s, debit care 

variază în funcţie de precipitaţiile cazute în cursul anului. Astfel, bazinul hidrografic Siret deţine 130 

debitele maxime istorice (la staţia Cosmeşti în anul 1991 a avut un debit de 4630 m³/s) care depăşesc de 

trei ori debitul maxim al viiturilor din lunile de primăvară. 

Ridicarea periculoasă a nivelului apei pe râul Siret a avut loc din cauza pătrunderii în albia acestuia 

a unor cantităţi excedentare de apă provenită din ploi. În perioada 22 - 28 iulie 2008 şi mai - iulie 2010, în 

partea de est a României au căzut cantităţi mari de precipitaţii, întrecând cu mult media multianuală pentru 

această perioadă din an. Astfel, în perioada 23.07 - 22.08.2008 au fost înregistrate precipitaţii de peste 100 

l/m² la majoritatea staţiilor hidrometrice şi posturilor pluviometrice din judeţele Iaşi şi Neamţ, cantitatea 

maximă de 234 l/m² fiind atinsă la Răchiteni, iar în perioada 1 mai – 15 iulie 2010 cantitatea precipitaţiilor 

căzute pe o mare parte a teritoriului studiat a fost cuprinsă între 200 - 400 l/m2 sau 50 - 80% din norma 

anuală, depăşind de 1,5 - 2 ori media multianuală pentru această perioadă de timp. În condiţiile create 

debitul Siretului a înregistrat în 2008 şi 2010 recorduri istorice, începând din zona Lespezi (1.855 m³/s, 
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respectiv 2049 m³/s). Acestea au afectat, ca urmare a propagării viiturii puternice, localităţile Lespezi, 

Dumbrava, Hârtoape, Gura Bâdâliţei, Lunca, Paşcani, Blăgeşti, Stolniceni - Prăjescu, Cozmeşti, Mogoşeşti 

- Siret, Luncaşi, Hălăuceşti, Alexandru Ioan Cuza, Mirceşti, Butea, Răchiteni , Tămăşeni şi Roman. 

Inundaţiile din ultimii doi ani, din zona analizată, a avut efecte negative asupra economiei şi vieţii 

sociale în ansamblul ei. Pe langă pagubele economice, care au fost cuantificate, inundaţiile din 2008 şi 2010 

au avut efecte care s-au răsfrant şi asupra mediului înconjurător prin consecinţele de ordin ecologic pe care 

ele le-au produs. 
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Rolul proiectelor și parteneriatelor educaționale școlare 

Berindei Corina Elena, Liceul Teoretic ”Petre Pandrea” Balș 

 

În societatea contemporană caracterizată prin criza de timp și prin explozia informațională și 

tehnică, computerul și, implicit, internetul,  au devenit fenomene a căror înțelegere încă ne depășește. 

Apreciem, desigur, efectele pozitive, conectivitatea, rapiditatea găsirii răspunsurilor, dar mai greu ne dăm 

seama de potențialul lor nociv. Copiii și adolescenții nu mai socializează în mod direct, iar dezvoltarea 

personalității lor poate avea serios de suferit. În plus, se deschid porți de vulnerabilitate fără precedent, de 

care adulții nu au știut niciodată și nu le percep prea ușor pentru că nu au crescut cu așa ceva. Iată de ce, 

din ce în ce mai mult, se afirmă că școala și specialiștii săi au un rol esenţial în formarea și pregătirea 

tinerilor pentru viaţă. 

O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e 

răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o astfel 

de şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi 

să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să 

respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic 

rezultatele. 

Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente la 

noutate şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care învaţă sunt flexibile, adaptabile, 

inovatoare şi responsabile. 

Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, 

memorizare, repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, socială, 

pe experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele învățate și 

în viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie puși în situații în 

care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât mai atractiv. 

Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 

perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 

experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe 

baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale, este o necesitate a 

activităţii didactice. 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. Termenul de parteneriat este definit ca 

„asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, 

formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea 

unui scop comun.” (Cucoș, 2009) 
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Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: explorare 

– evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – consolidare – acţionare 

– implementare – evaluare. 

Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, 

coordonare, cooperare şi parteneriat.  

Condițiile realizării unui parteneriat reuşit implică: 

• identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii; 

• găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 

• organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 

• identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le 

putea folosi la maxim; 

• combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica 

diferitelor sarcini; 

• utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 

Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu 

atât asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii şi 

modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt apreciate de către 

copii şi factorii educaţionali în măsura în care: 

• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

• valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

• organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 

• formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un 

scop educativ; 

• au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de 

siguranţă şi încredere. 

Proiectul de  parteneriat educaţional vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi 

comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat are 

nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un 

nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale 

sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, comunitate. 

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, mediul 

extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 

activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 
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Școala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea 

deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni 

să ia parte activă la soluţionarea problemelor. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 

succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și 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 considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 

relaţiilor publice. 

Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, 

experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, 

socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe personale. 

Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre participanți sunt stabile 

și viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la alte programe 

asemănătoare, interne  sau internaționale. 

În societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor constructive, în 

crearea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului incluziv. 
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Școala de vară ”Gaudeamus” 
Dir. Adj. Prof. Duceac Adriana 

Prof. Rusu Oana Cezara 

Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni 

 

 
 Cea de-a doua ediție a Școlii de vară ”Gaudeamus” s-a desfășurat în perioada 29 iulie – 2 august 

2019 la Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni, jud. Suceava. Activităţile programate au avut 

ca scop dezvoltarea şi valorizarea potenţialului comunicativ şi creativ al elevilor, precum  şi identificarea 

talentelor proprii şi valorificarea acestora, dezvoltarea spiritului de colaborare şi lucru în echipă. Programul 

a fost elaborat pe baza unui chestionar de satisfacţie aplicat la sfârşitul ediţiei precedente, din care a reieşit 

că elevii doresc activităţi care să iasă din cadrul formal al şcolii. 

Deși vacanțele sunt cele mai așteptate momente, nu numai din viața elevilor, ci și din viața 

profesorilor, totuși, în plină vară, aceștia au ales să revină la școală timp de o săptămână pentru a se bucura 

împreună de experiențe de învățare noi, plăcute și utile. 

Festivitatea de deschidere a Școlii de vară ”Gaudeamus” a fost un moment plăcut și emoționant 

susținut de doamnele director, la care au participat profesori și elevi de la gimnaziu și liceu. 

În prima zi de activități, copiii au descoperit o parte din tainele meseriei de jurnalist alături de doi 

profesioniști ai mass-mediei: o jurnalistă de la cotidianul Monitorul de Suceava și un realizator de emisiuni 

informative de la Plus TV Suceava.  Cei doi invitați au discutat cu elevii despre știrile autentice și știrile 

false, despre verificarea informațiilor, despre locul și rolul ziariștilor în societate, despre calităţile ideale ale 

jurnalistului - identificate de copii a fi responsabilitatea şi corectitudinea. Întrebările au venit dinspre 

ambele părţi - gazde şi invitaţi. De asemenea, aceștia le-a vorbit elevilor nu numai despre jurnalism, ci şi 

despre importanţa lecturii şi educaţiei în formarea lor ca adulţi, indiferent de cariera pe care o vor urma, 

precum şi despre rolul comunicării, în toate domeniile de activitate. 

În încheierea primei activități, alături de un profesor, colaborator la cotidianul Monitorul de 

Suceava, copiii au fost jurnaliști pentru o oră, înțelegând astfel ce înseamnă să scrii un articol de presă, ce 

reguli trebuie respectate, cum se așază articolele în pagină și ce principii stau la baza întocmirii unei pagini 

de ziar.  

După o binemeritată pauză de masă, copiii și-au exersat abilitățile practice, îndrumați de doamnele 

profesoare care predau la profilul tehnic, dar și de elevele de la școala profesională, în cadrul Atelierului de 

creație și îndemânare ”Mâini de aur”. 

În a doua zi a Școlii de vară ”Gaudeamus”, în cadrul Atelierului ”Primul ajutor salvează vieți”, 

ghidați cu profesionalism de d-na profesoară de biologie, copiii au deprins abilități de viață extrem de utile 

privind securitatea lor și a celorlalți: acordarea primului ajutor. A fost apreciată partea teoretică a atelierului, 

dar mai ales cea practică în care elevii au aplicat ceea ce și-au însușit teoretic: poziția de siguranță în caz 

de accident, primul ajutor în caz de hemoragie, arsuri, entorse, sufocare.  

Următorul Atelier -”Lumea sub microscop”, propus de aceeași profesoară, a fost, de asemenea, 

foarte apreciat de toți copiii, dar mai ales de cei care doresc să urmeze medicina. Aceștia au făcut disecție 

pe rinichi de porc și au observat preparate la microscop, bucurându-se de un moment de învățare inedit și 

durabil, obținut prin experiență directă. 

 În continuarea programului, domnii profesori de educație fizică i-au antrenat pe copii în ”Jocurile 

copilăriei”. Cursa cu saci, Cursa cărților, Tic Tac Toe, Rațele și vânătorii, săritul cu coarda și cu elasticul 

au fost pretexte suficiente pentru o distracție pe cinste.  

Activitățile sportive au constituit o alternativă benefică pentru o viață sănătoasă care a fost imediat adoptată 

de copii, aceștia înțelegând că viața activă, sportul, mișcarea în aer liber sunt de preferat statului în fața 

ecranelor de telefon, calculator sau televizor.  

Miercuri a fost ziua Atelierului de nutriție ”Bunele obiceiuri se învață de mic!” deoarece 
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principiile unei alimentații sănătoase trebuie însușite cât mai devreme. Pentru informații și opinii avizate a 

fost invitată o doamnă nutriționist-dietetician. În urma prezentării oferite, elevii au înțeles ce înseamnă un 

stil de viață sănătos, cum să alegem corect alimentele cu ajutorul piramidei alimentare, ce trebuie să conțină 

farfuria ideală, când și ce mâncăm, ce înseamnă o porție corectă, cum și de ce trebuie să citim întotdeauna 

eticheta produselor pe care le cumpărăm. Copiii au beneficiat și de consiliere personalizată în partea 

aplicativă a activității, aceștia compunând un meniu echilibrat pentru o zi, fiind apoi studiat de către 

nutriționist, astfel fiecare copil primind individual sfaturi utile. 

Următorul Atelier - ”English is Fun-tastic”, moderat cu dăruire de doamna profesoară de limba 

engleză, a fost propice pentru ca elevii școlii de vară să-și testeze abilitățile de comunicare în limba engleză 

prin jocuri, dialoguri și concursuri de cultură generală. "Ice breaking-ul” a constat într-o succintă prezentare 

orală individuală, care a trebuit transformată într-un desen pentru a fi ulterior ghicită de ceilalți elevi. 

"Tongue twister" a  fost o altă provocare, pe cât de dificilă la început, pe atât de amuzantă și interactivă pe 

parcurs. Concursul de cultură generală a fost pe placul tuturor, elevii lucrând în echipe și dovedind o bună 

cunoaștere a limbii și culturii engleze. 

Și pentru că au învățat să mănânce sănătos, programul s-a încheiat cu o porție generoasă de fructe. 

Cea de-a patra zi a Școlii de vară ”Gaudeamus”, a fost dedicată dezvoltării personale și poeziei. 

Deoarece dezvoltarea personală este preocuparea permanentă a școlii, prezența consilierului școlar a fost 

binevenită pentru a-i ajuta pe copii să se cunoască mai bine,  să-și dezvolte stima de sine și să gestioneze 

situațiile de stres sau criză. Astfel, în cadrul Atelierului ”Nosce te ipsum” prin intermediul jocurilor, 

discuțiilor, problematizării, poveștilor terapeutice, activităților precum: Cine sunt eu?, Tortul realizărilor 

personale, Diploma mea, Nume celebre, Situații de stres, Alegoria broscuțelor, copiii au reușit să facă pași 

înainte în ceea ce privește dezvoltarea lor personală, pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții, pentru a deveni 

mai buni, mai fericiți, mai luminoși. 

Activitatea pe ateliere a Școlii de vară s-a încheiat cu Atelierul de poezie "Joaca de-a poeții", 

organizat de d-na profesoară de limba română. După ce au problematizat în jurul conceptului de poezie, 

atribuind diferite accepțiuni termenului, elevii au înțeles că poezie înseamnă orice trăire exprimată în limbaj 

sensibil, că ea ne ajută să ne cunoaștem semenii, dar mai ales, ne arată drumul spre noi înșine. Dialogul a 

fost urmat de o nouă experiență de învățare, și anume poezia vizuală sau concretă. Elevii au descoperit că 

și ei pot crea astfel de pictograme izvorâte din acel amestec de joc, inocență și fantezie. 

Ultima zi a Școlii de vară "Gaudeamus" a stat, evident, tot sub semnul bucuriei. Elevii și profesorii 

s-au bucurat de Eminescu și de inocența copilăriei. Vizita la Memorialul Ipotești a fost o adevărată 

incursiune într-un spațiu simbolic pentru poezia românească, în care trecutul pare că nu s-a încheiat, ci 

reverberează în prezent. Acasă la Eminescu, elevii s-au apropiat altfel de poetul cunoscut doar din cărți și 

l-au înțeles ca pe un om care, deși la vremea lui a trăit mult mai simplu decât noi, a avut un cuvânt de spus. 

Următorul obiectiv vizitat a fost Lacul Eminescu. Deși nu era "încărcat cu flori de nufăr", copiii s-

au bucurat de fiecare vietate și fir de iarbă, căutând povestea și misterul locului. 

După masa de prânz (într-un spațiu al zilelor noastre, la Mall), copiii s-au plimbat pe aleile Parcului M. 

Eminescu, dar și pe lac cu hidrobicicletele, s-au jucat și s-au bucurat de copilăria lor, 

dornici de a prelungi șederea împreună cât mai mult. Școala de vară ”Gaudeamus” s-a încheiat cu o stare 

comună de bine și frumos care i-a făcut pe copii să propună înființarea chiar și a unei ”Școli de iarnă”.  

Cei care au participat la Școala de vară ”Gaudeamus”, elevi, profesori sau specialiști în alte domenii 

au confirmat, prin prezența lor, că inițiativa d-nei director adjunct de a înființa și derula acest proiect 

educațional, a fost apreciată pozitiv, ca oportunitate deosebită de învățare și de dezvoltare personală. 

 
https://revistaeducatie.ro/inscrieri/?fbclid=IwAR0aHp9dGEfhVGylPBj61vucOEwRKxgxsUY49PApVsf68R3
MAAYlAX_TMb8 
 

https://revistaeducatie.ro/inscrieri/?fbclid=IwAR0aHp9dGEfhVGylPBj61vucOEwRKxgxsUY49PApVsf68R3MAAYlAX_TMb8
https://revistaeducatie.ro/inscrieri/?fbclid=IwAR0aHp9dGEfhVGylPBj61vucOEwRKxgxsUY49PApVsf68R3MAAYlAX_TMb8
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                                Poveste de iarnă-  proiectul educativ desfășurat la nivel local 

Prof. înv.preșcolar Sava Lucia 

Grădinița cu PP nr.3 Tulcea, județul Tulcea 

 

       ,,Poveste de iarnă” este proiectul educaţional extracurricular  desfăşurat în  Grădiniţa cu PP nr.3  Step 

by Step Tulcea în perioada 02-20 decembrie 2019.  

      Pornind de la  faptul că sărbătorile de iarnă sunt cele mai îndrăgite de copii, deoarece sunt asociate cu 

sosirea celor doua personaje mirifice din tradiția poporului român și anume, Moș Nicolae și Moș Crăciun, 

am hotărât ca săptămânile precedente sărbătorilor de iarnă să desfășurăm  acest proiect.  Am considerat  

important  acest  proiect  atât pentru dezvoltarea și îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre sărbătorile de 

iarnă cât și pentru promovarea imaginii grădiniței în comunitatea locală. 

              Proiectul local ,, Poveste de iarnă” s-a desfășurat în anul școlar 2019/2020  la   Grădinița cu 

Program Prelungit Nr.3  în  luna decembrie pe o perioadă de patru săptămâni  Proiectul a  urmărit  

valorificarea cunoştinţelor dobândite de preşcolarii grădiniţei în urma derulării activităţilor specifice 

anotimpului iarna. Acesta a  cuprins activităţi ce s-au derulat  pe parcursul unei săptămâni, activităţi ce au 

întregit  procesul de predare învăţare, de consolidare a cunoștințelor copiilor legate de frumuseţea acestui 

anotimp. 

 Scopul acestui proiect a fost implicarea tuturor copiilor preşcolari  şi a cadrelor didactice în 

activităţi care să valorifice  potenţialului creativ prin realizarea  unui program artistic,  a unor lucrări 

artistice, podoabe de iarnă folosind materiale diverse şi tehnici adecvate. S-a   urmărit  sensibilizarea şi 

transmiterea valorilor culturale prin intermediul activităţilor artistico-plastice şi  practice, activităţi ce scot 

în evidenţă creativitatea şi imaginaţia copiilor, educatoarelor  dar si a părinţilor. 

       S-a evidențiat interesul crescut al preșcolarilor (aproximativ 180), al cadrelor didactice (14), al 

părinților și bunicilor(400),  pentru activitățile educative extrașcolare.     

Obiective urmărite au fost atinse: 

• Organizarea, desfăşurarea unei târg de iarnă cu creaţii artistico-plastice şi practice, care să pună în 

valoare imaginaţia şi creativitatea copiilor și a cadrelor didactice; 

• Dezvoltarea respectului şi a interesului pentru păstrarea tradiţiilor româneşti care marchează 

sosirea  iernii 

• Cultivarea dragostei şi respectului faţă de frumuseţile naturii în diferite anotimpuri;    

• Crearea unui buget al grupei din vanzarile obiectelor realizate 

• Implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în acţiuni cu caracter umanitar. 

Proiectul a cuprins următoarele activități 

✓ Târg de iarna- confecționare   podoabe  din diverse materiale, inclusiv materiale din natură sau 

materiale reciclabile 
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✓ Sărbătoarea iernii- program artistic în curtea grădiniței 

✓ Fii și tu un Moș Crăciun!– activități  caritabile  

✓ Grădinița mea un loc de poveste- amenajarea curții grădiniței   

✓ Colindăm, colindăm!- activităti artistice 

Resurse care  puse la dispoziţia proiectului: 

Umane: cadre didactice, părinţi, bunici, parteneri din comunitatea locală 

Materiale:cameră foto video, cartoane, creioane, acuarele, fotografii, lucrări artistico-plastice, 

practicemateriale din natură 

Financiare: surse extrabugetare 

Conţinutul proiectului:scrisoare de intenţie, anunţuri, întâlniri cu părinţii 

Modalităţi de evaluare: 

Instantanee din activităţile realizate-expoziţie foto, impresii copii, parinți, târgul organizat în curtea 

grădiniței 

Rezultate aşteptate: 

✓ Antrenarea şi implicarea unui numar cât mai mare de copii în activităţi extracurriculare. 

✓ Promovarea unei imagini pozitive a grădiniţei în rândul comunităţii  

✓ Crearea bugetului pentru dotarea locului de joacă- prin intermediul asociației de părinți  

Mediatizare, promovare, diseminare: 

Rezultatele proiectului au fost diseminate cu ajutorul paginii de facebook ,  pe site-ul grădiniței și  vor fi 

publicate în revista ,, Pas cu Pas” a grădiniței.  S-au acordat diplome  copiilor şi cadrelor didactice 

participante. 
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Integrarea metodelor nonformale în educația ecologică la elevi 

 

Profesor biologie, Lojniță Mirabela 

Școala Gimnazială nr. 1 Seimeni, județul Constanța 

 

În ultima perioadă, ne întrebăm  cum  să motivăm  elevii, cum să-i determinăm  să vină cu placere 

la școală?  De asemenea, ne dorim ca aceștia să se implice activ în demersul învățării și în viața școlii și nu 

găsim întotdeauna cele mai eficiente modalități de a atinge aceste obiective.   

Educația nonformală le oferă tinerilor posibilitatea de a dezvolta valorile lor, abilitățile și 

competențele, altele decât cele dezvoltate  în cadrul educației formale. Aceste competențe (numite “soft 

skills"), includ o gamă largă de competențe interpersonale, cum ar fi: spirit de echipă, de organizare și de 

gestionare a conflictelor, conștientizare interculturală, leadership, planificarea, organizarea, coordonarea și 

rezolvarea problemelor practice, abilitățile, munca în echipă, încrederea în sine, disciplina și 

responsabilitatea. Ce este special la acest tip de educație este faptul că  indivizii, participanții sunt actorii 

activ implicați în procesul de învățământ / învățare. Metodele care sunt utilizate oferă tinerilor instrumentele 

necesare pentru a dezvolta în continuare abilități și atitudini (învățare prin practică). Educația "non-formală" 

nu este nestructurată, procesul de învățare non-formală este proiectat în așa fel încât creează un mediu în 

care elevul este propriul architect în dezvoltarea competențelor sale, după principiul:”Oamenii pe primul 

loc. Dacă dorești un an de belșug, cultivă cereale, dacă dorești zece ani de prosperitate plantează copaci, 

dacă dorești o sută de ani de prosperitate, crește oameni!”. 

Metodele educației nonformale se pot aplica cu ușurință în educația ecologică sau pentru mediu. 

Educația ecologică accentuează cinci obiective: 

 1.Conştientizarea: ajută elevii să capete o înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi 

problemele lui; le dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimuli externi, de a procesa, rafina şi 

extinde  percepţiile; contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai multe contexte. 

 2. Cunoaşterea: ajută elevii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, 

interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu. 

3. Atitudinea: ajută elevii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, motivaţia 

şi devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

4. Deprinderi: ajută elevii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor 

mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia.  

 5.Participarea: ajută elevii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, 

în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului. 

Un exemplu de metodă  non formală este cafeneaua publică. Activitatea se poate desfăşura în 

cadrul orelor de educație ecologică sau în cadrul oricărei discipline pe parcursul a două ore. Aceasta se 
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poate desfăşura cu elevi de orice vârstă şi poate îmbrăca haina unei lecţii extracuriculare/ curiculare. Locul 

de desfăşurare poate fi într-o sală de clasă, în curtea şcolii, la bibliotecă sau într-un alt spaţiu nonformal 

adecvat preocupării şi intereselor elevilor. Se stabileşte un interval orar de primire a participanţilor şi o 

masă de primire unde se înregistrează datele de contact ale participanţilor. Se vor distribui diverse materiale 

informative. De asemenea se va utiliza o fişă de lucru care să explice cum au loc dezbaterile - fie ca agendă 

a evenimentului, fie ca explicaţie mai detaliată a cafenelei publice. Cafeneaua este o metodă de dialog activ, 

schimb de informaţii şi găsire de soluţii creative de acţiune. În general, cafeneaua publică se foloseşte atunci 

când vrei sa supui unei dezbateri relaxate un anume subiect, permiţând totodată o interacţiune mare şi relaţii 

apropiate între participanţi. Este şi o metodă foarte bună de consultare şi participare la luarea deciziilor. 

Câte persoane pot participa? 

Numărul celor invitaţi să dezbată poate să fie oricât de mare (au fost organizate cafenele cu participarea a 

1000 de persoane), dar nu mai mic de 12. Cum se desfăşoară o cafenea publica? Aşa cum sugerează şi 

denumirea, dezbaterea se organizează într-un spaţiu cât mai asemănător unei cafenele, sau chiar într-o 

cafenea. Atmosfera relaxată a unei cafenele stimulează gândirea liberă şi creatoare, implicarea în dialog a 

tuturor participanţilor, chiar şi a celor mai timizi. Oportunitatea de a-i cunoaşte pe cei care au un cuvânt de 

spus pe un anumit subiect, posibilitatea de a interacţiona cu toţi aceştia şi generarea de idei noi sunt avantaje 

evidente ale folosirii acestei metode. Participanţii la cafenea sunt aşezaţi la mese de câte 4-5 persoane, la 

fiecare  masă  dezbătându-se un aspect al problemei  în discuţie şi, evident, servindu-se cafea şi răcoritoare. 

Subiectele de discuţie de la fiecare masă rămân aceleaşi pe toată durata cafenelei. La fiecare masă unul 

dintre participanţi este „gazda” mesei. Dupa o primă rundă de 20-30 de minute, participanţii se mută la alte 

mese, unde vor dezbate subiectele meselor respective, în timp ce gazdele rămân la mesele iniţiale pe toată 

durata cafenelei. Gazda introduce noii veniţi în conversaţie şi are grijă ca dialogul să se desfăşoare în mod 

logic şi constructiv. Numărul de runde depinde de mărimea grupului, dar astfel încât întregul proces să nu 

dureze mai mult de 3-4 ore. În final se poate organiza o sesiune de dezbatere cu întregul grup pentru a 

împărtăşi concluziile şi a ajunge la un plan de acţiune comun. Cum organizezi spaţiul de discuţii? Aşa cum 

am arătat, organizarea spaţiului trebuie să fie cât mai asemănătoare cu organizarea unei cafenele. Creaţi o 

ambianţă caldă si primitoare, alegeţi un spaţiu cu lumină naturală, cu scaune confortabile. Puteţi chiar să 

puneţi muzică pe fundal. Pe mese puneţi feţe de masă, dar şi hârtie de flipchart pentru ca gazda să poată 

nota ideile (nu recomandăm să luaţi notiţe pe un caiet pentru că se pierde atmsofera informală). O 

recomandare  este să folosiţi feţe de masă de hârtie pe care gazda (şi invitaţii) pot scrie cu markere. În acest 

caz, la prezentările finale este util să pregătiţi o sfoară şi cleşti ca să le puteţi prezenta . Asiguraţi-vă că aveţi 

răcoritoare, cafea, fursecuri. 

Închiderea cafenelei. Gazda cafenelei invită gazdele meselor să prezinte rezumatul a ceea ce s-a discutat. 

Acesta este un moment foarte important pentru a unifica rezultatele disparate de la mese şi a crea o imagine 

de ansamblu. De aceea, este important ca gazda cafenelei nu doar să fie familiarizată cu subiectul dezbătut, 

dar să aibă capacitatea de sintetiza şi de a integra  rezultatele de la mese pentru a pune în valoare ideile 
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colectate. Tot gazda trebuie să arate ce urmează să se întâmple după cafenea cu aceste idei. Participanţii îşi 

dezvoltă competenţe precum: capacitatea de a vorbi în public, capacitatea de a lucra în echipă, de a susţine 

argumente şi a-şi sintetiza ideile, de a modera o discuţie, de a găsi soluţii pentru problemele prezentate, îşi 

dezvoltă imaginaţia şi creativitatea. În concluzie, metodele care presupun învăţarea experienţială sunt 

inovative şi trebuie să fie introduse în activităţile şcolare şi extracurriculare datorită  impactului pozitiv pe 

care îl au asupra grupului ţintă. Participanții, reuniți în grupul mare, își împărtășesc experiența, reflectează 

asupra experienței de învățare trăite, răspunzând la întrebări de tipul: 

- Cum te-ai simțit? 

- Ce ți-a plăcut? / ce nu ți-a plăcut? 

- Ce ai învățat? 

- La ce îți poate folosi ce ai învățat? 

Împreună cu participanții vor fi formulate concluziile despre formatul și structura metodei. Vor 

prezenta  ideile pe care le-au formulat și concluziile la care au ajuns (prezentare pe echipe), apoi vor exersa 

aplicarea uneia dintre ideile propuse, de exemplu o măsura concretă de protejarea a mediului în localitatea 

în care se află școala. 

 Bibiliografie  

• Theodora Vild, Adriana Dumitru, Casa Corpului Didactic Ialomița,  Liceul Pedagogic 

Matei Basarab Slobozia, Educație nonformală- Ghid pentru cadrele didactice  

• UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IASI; Institutul de Educatie Continua/Lifelong 

Learning Institute ”Strategii de educatie nonformala” 

• http://www.ecoweb.anpm.ro/page/3-Ce-inseamna-Educatie-Ecologica- 

• http://www.nonformalii.ro/metode/cafenea-publica 
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                        PREGĂTIREA PENTRU CARIERĂ – OPŢIUNEA  SCOLARĂ 

 

 Robu Daniela 

Şcoala Gimnazială Muncelu de Sus 

Localitatea Muncelu de  Sus 

Judeţul Iaşi 

            Opţiunea şcolară constituie o problemă de stringentă actualitate a familiei, a şcolii dar şi a societăţii 

în acelaşi timp. Îndeplinirea sarcinilor ce revin fiecărei părţi impune organizarea de activităţi în aşa fel încât 

să crească nivelul de interes al copilului ajuns în  stadiul de dezvoltare corespunzător gimnaziului.  

             Un prim aspect este determinarea nivelului de aspiraţie al copilului şi corelarea lui cu cel al 

părinţilor precum şi adecvarea acestor aspiraţii la nevoile sociale  . În multe cazuri aceste nivele nu se 

stabilesc, nu se suprapun sau alteori nivelele de aspiraţie sunt peste performanţele elevului şi sunt urmate 

de eşecuri în viaţa copilului.  

             Pregătirea pentru carieră ( Planificarea carierei ), atât cea individuală cât şi cea de grup, are rolul 

de a sprijini  individul la momentul potrivit, oferindu-i informaţiile de care are nevoie şi ajutandu-l să 

interpreteze şi să utilizeze aceste informaţii. Nu este doar  o acţiune de informare şi îndrumare a elevilor 

spre anumite şcoli şi profesii, ci, de fapt, o acţiune socială de descoperire şi punere în slujba societăţii a 

resurselor umane. Se poate începe din clasa I şi se termină cu cursurile de perfecţionare din diferite ramuri 

de activitate. Are în vedere îndrumarea unui individ spre o profesie sau o familie de profesii pentru care 

acesta dovedeşte că are inclinaţii şi aptitudini. Este necesară evaluarea efortului de pregătire necesar, al 

alegerii celor mai adecvate forme şi filiere de dezvoltare, al conceperii unui plan personal de formare 

profesională. 

            Alegerea corectă a şcolii ( a domeniului de activitate în care urmează să profeseze ) este posibilă 

numai atunci când şcoala a realizat pregătirea psihologică a elevului, adică i-a format noţiunile ştiinţifice, 

deprinderile intelectuale şi practice, i-a dezvoltat interesele cognitive şi aspiraţiile profesionale  i-a educat 

motivaţia pozitivă a învăţării şi i-a exersat inclinaţiile şi aptitudinile. Pregătirea pentru carieră duce la 

rezultate bune numai dacă se desfăşoară în contextul activităţilor educative din şcoală, în ansamblul lor. 

Căile de realizare ( prin ora de dirigenţie, prin disciplinele şcolare, prin colaborare cu familia,  prin activităţi 

extracurriculare) vizează, deci, aceste activităţi educative şi întreg colectivul didactic, cu accent pe 

activitatea consilierilor educativi ce stabilesc conţinutul orelor educative în funcţie de interesele manifestate 

de membrii  grupului şcolar, dar ţinând cont de obiectivele urmărite.  

          Consilierea privind cariera se realizează nu numai în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul 

activităţilor extraşcolare, ci se realizează şi în cadrul orelor obişnuite de curs. În cadrul predării fiecărui  

obiect de învăţământ se realizează trei condiţii fundamentale ale orientării profesionale: cunoaşterea 

intereselor şi aptitudinilor elevilor;  informarea elevilor în legătură cu instituţiile şcolare şi profesionale 

spre care se pot îndrepta după absolvire; educarea intereselor cu direcţionare profesională net exprimată.        
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          Planificarea carierei cuprinde o serie de activităţi , cum ar fi : identificarea aptitudinilor urmată de o 

cultivare sistematică a lor, evaluarea personalităţii, a motivaţiei, a valorilor. 

          În vorbirea curentă se spune despre un elev că are aptitudini pentru un anumit domeniu dacă obţine 

performanţe ridicate ( note foarte bune , premii la concursuri ) în acest domeniu, lucru ce se poate datora 

unui plus de pregătire în domeniul respectiv. Se face astfel confuzie între aptitudini şi capacităţi. Capacitatea 

psihică exprimă posibilitatea individului de a efectua cu succes o anumită activitate în prezent , fiind 

profund influenţată de experienţa în domeniul respectiv. Spre deosebire de capacitate  , aptitudinea se leaga 

de potentialitate , de posibilitatea ca , daca ar avea asigurate condiţii optime, un anumit individ să ajungă la 

dobândirea unei capacităţi ridicate într-un anumit domeniu. Evaluarea aptitudinilor se poate face prin 

evaluarea performanţelor la anumite probe, deci a capacităţilor. Ceea ce ar putea indica mai exact nivelul 

de dezvoltare al aptitudinilor ar putea fi : 

◼ Usurinţa  învăţării ; dacă elevul reţine aspecte absolut noi relativ rapid  şi fără efort vizibil. 

◼ Usurinţa şi calitatea execuţiei sarcinii. 

         Fiecare persoană are aptitudini, mai mult sau mai puţin dezvoltate, în toate domeniile. Despre 

persoana care posedă o aptitudine la un nivel mai înalt de dezvoltare decât majoritatea celorlalţi indivizi 

putem spune că este talentată. Dacă toţi oamenii posedă o anumită caracteristică, atunci aceasta nu mai 

constituie o aptitudine. Pornind de la aceste idei se poate concluziona că aptitudinile reprezintă   ,, însuşiri 

ale persoanei care, în ansamblul lor, exprimă diferenţe constatate între oameni,  în privinţa  posibilităţii 

de a-şi însuşi anumite cunoştinţe ,priceperi şi deprinderi,,.( Cosmovici 1974). 

 Tipuri de aptitudini: 

a)  după nivelul de generalitate: 

-aptitudini generale – permit obţinerea de performanţe superioare în mai multe domenii. 

Inteligenţa este aptitudinea generală care asigură o performanţă ridicată în toate domeniile, mai ales cele 

care presupun achiziţia de noi informaţii şi operare cu acestea. 

-aptitudini speciale – permit obţinerea de performanţe superioare într-un număr mai restrâns de domenii. 

            b)  după domeniul în care se manifestă: 

-aptitudini cognitive – capacităţile individului implicate în prelucrarea informaţiilor: 

•  abilitatea generală de învăţare – capacitatea de a dobândi noi cunoştinţe şi de a opera cu ele; 

•  aptitudinea verbală – capacitatea de a utiliza adecvat lexicul, sintaxa şi de a înţelege texte scrise; 

•  aptitudinea numerică – capacitatea de a înţelege şi a opera cu conţinuturi numerice; 

•  aptitudinea spaţială – capacitatea de a reţine şi a opera cu reprezentări mintale spaţiale; 

•  aptitudinea de percepţie a formei – capacitatea de percepţie a constanţei formei şi a detaliilor obiectelor 

şi de discriminare figură fond; 

•  aptitudinea decizională – abilitatea de a lua decizii corecte şi raţionale; 

-aptitudinile sociale – capacitatea de a comunica, a stabili contacte sociale şi de a utiliza reguli sociale 

pentru menţinerea relaţiilor; 

-aptitudinile artistice – se referă la aptitudinile necesare pentru reuşita în activităţi de desen, pictură, grafică; 

-aptitudinile muzicale – sensibilitate la tonalitatea, amplitudinea, intensitatea, timbrul sunetelor şi la patern-

urile muzicale 
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-aptitudinile fizice – se referă la capacităţile fizice care permit obţinerea succesului în domenii ce presupun 

forţă, putere, rezistenţă fizică şi flexibilitate.  

          Dezvoltarea aptitudinilor presupune în primul rând explorarea eficientă a potenţialului individual 

pentru obţinerea unor performanţe cât mai bune. Performanţa în orice domeniu este dependentă de: 

 -volumul cunoştinţelor din domeniul respectiv; 

                        - baza de strategii de rezolvare a problemelor specifice domeniului; 

- metacogniţia sau cunoştinţele care permit utilizarea adaptată şi contextualizată a 

strategiilor şi abilităţilor de rezolvare a problemelor domeniului. 

           Întrucât la sfârşitul ciclului gimnazial elevul trebuie să facă prima opţiune care-i va marca puternic 

drumul în viaţă, cadrul didactic va trebui să fie în măsură să realizeze o apreciere prospectivă a aptitudinilor, 

capacităţilor de care dispune acesta . Elevii trebuie ajutaţi să-şi cunoască posibilităţile reale şi să le raporteze 

la cerinţele profilului liceului pe care vor să-l urmeze  în continuare  şi la solicitările profesionale  pentru 

care urmează să se pregătească. Şcoala trebuie să asigure informaţii referitoare la profilele fiecărei unităţi  

şcolare spre care se pot îndrepta şi la solicitările profesionale legate de un domeniu sau altul de activitate. 

            Rezultatele cercetărilor arată că pentru elevii care provin din medii dezavantajate, din familii 

dezintegrate, cu risc de abandon şcolar, dacă sunt angrenaţi în activităţi de orientarea carierei, există cinci 

potenţiale beneficii în vederea reuşitei şcolare, dar şi a angajării pe piaţa muncii:  

o creşterea motivaţiei şi optimizarea învăţării 

o dezvoltarea competenţelor personale şi sociale  

o  înţelegerea clară a lumii ocupaţiilor 

o explorarea şi planificarea carierei  

o achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor referitoare la angajare, ocupaţii şi competenţele 

necesare muncii în general 

Bibliografie:   

1. Psihopedagogie   Ed. Polirom 
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3. Ora de dirigenţie în gimnaziu  (Traian Cosma) 
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                                      ROLUL PARTENERIATULUI  ÎN EDUCAȚIE 

ISTRATIE ELENA DANIELA 

 

     Problematica educației dobândește diferite conotații în societatea contemporană, educația depășind 

limitele exigențelor naționale , tinzând spre universalitate , spre patrimoniul valoric comun al umanitații. 

Eficiența educației depinde de gradul în care copilul este pregatit pentru participarea la dezvoltarea de sine 

și de măsura în care  reușește să pună bazele formării personalitații copiilor sub aspect psihointelectual , 

fizic și socioafectiv, pentru o integrare socială.  Perioada şcolarităţii reprezintă perioada de vârstă în care 

se creează fundamental personalităţii copilului, şcoala desfăşurând un demers educativ intens şi complex, 

ale cărui rezultate să se repercuteze în dezvoltarea copilului pe tot parcursul vieţii acestuia. Se impune astfel 

tuturor educatorilor să cunoască provocările lumii actuale, să-şi proiecteze şi să evalueze propriile resurse 

pedagogice în acord cu acestea, găsind o strategie optimă. Într-o societate aflată în permanentă schimbare 

este firească preocuparea cadrelor didactice de a căuta strategii şi metode optime pentru creşterea eficienţei 

activităţii didactice. 

      Ca să rămână un mediu permanent şi atractiv pentru elevi, şcoala îşi diversifică metodele de informare 

a elevilor, de formare a priceperilor şi deprinderilor. Foloseşte variate activităţi, care au ca principal subiect 

copilul, cu aspiraţiile şi interesele sale. Aceasta, are un rol activ, fiind tot mai importantă creativitatea şi 

punerea în valoare a calităţii personale. 

       Prin activitatea de  navigare pe Internet, de multe ori obositoare şi chiar cu influenţe negative asupra 

copiilor aceştia uită să stabilească contacte cu cei care le sunt mai aproape şi care ne reprezintă ca indivizi 

şi ca neam, stabilind contacte cu oameni din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. Nici televizorul şi nici 

calculatorul nu le oferă elevilor ceea ce le oferă activităţile desfăşurate în comun cu alţi elevi de vârsta lor, 

ieşirile în natură, unde au posibilitatea de a admira frumuseţea şi diversitatea formelor vii, de a medita, de 

a pune întrebări şi de a afla răspunsuri. În acelaşi timp, îşi dezvoltă abilităţile de comunicare, îşi stabilesc 

relaţii de prietenie, care pot să dureze. Astfel, elevii trebuie scoşi din atmosfera obişnuită de zi cu zi, pentru 

a intra în relaţie cu semenii, cu alţi copii de aceeaşi vârstă cu ei, de a cunoaşte alte locuri, lucru ce va avea 

un rol însemnat în pregătirea social-civică, în dezvoltarea formativ-informativă. 

      Parteneriatul educațional reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe parți acționează  

împreună pentru realizarea intereselor sau scopurilor comune în condiții de comunicare , coordonare și 

comunicare. Așadar, parteneriatul educaţional este direcţie educativă  necesară dezvoltării actuale a şcolii 

româneşti.  Parteneriatul educativ trebuie privit ca un factor pozitiv care vine în sprijinul dezvoltării 

instituției, presupunând participarea activă a tuturor celor implicați și constituind un punct forte in vederea 

stabilirii unei interacțiuni între partenerii implicați.  
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        Astfel, ca atitudine, parteneriatul presupune: acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite; 

egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; interacţiuni acceptate de toţi partenerii; 

comunicare eficientă între participanţi; colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit); 

cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune). 

       Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional propriu-zis referindu-se la cerinţe 

precum proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii, influenţe şi agenţi educaţionali. 

Parteneriatul educaţional se poate realiza între instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate; agenţi 

educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme educaţionale (psihologi, 

consilieri psiho-pedagogi, terapeuţi); membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi 

dezvoltării copilului ( medici, factori de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei); influenţele educative 

exercitate la anumite momente asupra copilului; programele de creştere, de îngrijire şi de educare a 

copilului; formele educaţiei în anumite perioade. În  Dicţionarul de pedagogie, Sorin Cristea afirmă că 

„parteneriatul pedagogic reprezintă o noţiune recent introdusă în domeniul educaţiei care reflectă mutaţiile 

înregistrate la nivelul relaţiilor existente între instituţiile implicate, direct sau indirect, în proiectarea şi 

realizarea sistemului de învăţământ: şcoală, familie, comunitate locală, agenţi sociali (economici, culturali, 

politici, religioşi), asociaţiile (profesionale, umanitare, sportive), factorii de asistenţă socială”. 

      În abordarea curriculară a educaţiei se identifică nevoia cunoaşterii, respectării şi valorizării diversităţii. 

Este vorba de o diversitate care presupune unicitatea fiecărei fiinţe umane şi multiculturalitatea. 

      Factorul primordial în educarea unui copil este familia și de aceea colaborarea între școală și familie 

trebuie să se bazeze pe cunoaștere reciprocă. 

      Este evident, aşadar, că asistăm la o abordare educaţională a cărei valoare pedagogică se poate prezenta 

în câteva cuvinte: 

◦ curriculumul nu este în opoziţie cu interesele şi nevoile copilului; 

◦ oferă elevilor oportunitatea de a se exprima pe ei înşişi; 

◦ învăţarea este activă şi se extinde până la limita pe care copilul o stabileşte; 

◦ este un instrument de apreciere prognostică, întrucât indică în ce măsură elevii prezintă sau nu în mod real 

anumite aptitudini; 

◦ are valoare diagnostică, fiind un bun prilej de testare şi de verificare a capacităţilor intelectuale şi a 

aptitudinilor creatoare ale copiilor. 

      Parteneriatul educaţional reprezintă  metoda cu un puternic caracter interdisciplinar iar abordarea 

interdisciplinară a conţinutului educaţiei duce la modernizarea procesului instructiv-educativ. Toate 

instituțiile partenere promoveaza asigurarea egalitații șanselor în educație, promovarea dialogului , 

transparenței și comunicării deschise , încurajarea inițiativei și a participării la proiecte educaționale, 

dezvoltarea colaborării și cooperării, încurajarea autodisciplinei și a responsabilității, dezvoltarea 

personalității copilului și integrarea acestuia în societate. Parteneriatul nu este un proces spontan, ci o 

activitate organizată, susținută, conștientă, direcționată spre problemele educative ale copiilor. 
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      Toate aceste activități au rolul de a întregi activitatea educativă a școlii , aducând un surplus 

informațional copiilor , completându-l cu exemple concrete , întregindu-se, completându-se și lărgindu-se 

astfel experiența de învățare formală cu experiența de învățare non-formală. 

     În urma desfașurării parteneriatelor educaționale , elevii devin capabili să înțeleagă lumea în care trăiesc 

și să o transforme , să se transforme, să se exprime. Rezultatul actului creator al elevilor devine astfel cartea 

lor de vizită, dar și a unității de învățământ. 
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IMPLICAREA  PROFESORULUI  DE RELIGIE ÎN ACTIVITĂȚI                           

PASTORAL-MISIONARE DEDICATE TINERILOR 

                                                                                                                                 pr.Laurian-Paul Pentiuc 

 

        ,,Criza de ideal și de orientare spirituală a vietii umane, care străbate in mod dramatic societatea 

europeană secularizată, reprezintă pentru Biserică o provocare și o mobilizare spre a se ocupă mai mult 

de problemele și aspirațiile tinerilor de astăzi.’’ 

                                                                           (Daniel, Patriarhul României ) 

          Educarea tineretului a avut un loc însemnat, întotdeauna, în lucrarea misionară a creștinismului. Încă 

din primele secole creștine au apărut o serie de instituții ecesiale abilitate să contribuie la catehizarea si 

educarea tinerilor, pregătindu-i pe neofiți, adică pe cei nebotezați, păgâni sau eretici, să primească Taina 

Sfântului  Botez și să devină membri deplini ai bisericii creștine. 

          Provocarea cu care se confruntă  profesorul de religie si preotul este aceea de a-i ajuta pe tineri să 

înțeleagă  lumea în care trăiesc și să vadă dincolo de aparențe, să rămână permanent cu fața spre Dumnezeu. 

Biserica este datoare să le fie casă și reper pe cale. Misiunea cu tinerii este ca o calatorie, iar ea devine tot 

mai puternică pe masură ce crești in credință, abilități, spirit de conducere, experiență, caracter, disciplină 

și pasiune. 

         TIPURI  DE ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE CU COPIII ȘI TINERII 

          1.Una dintre activitățile preferate de copii, cea prin care au prilejul de a-și exprima dragostea față de 

Dumnezeu și față de  cei din jur este cântecul.Corul ia ființă ca urmare a comuniunii întru Hristos, fiind o 

modalitate de a-și înălța în comun rugăciunile, de a aduce laudă lui Dumnezeu prin imnuri.Corul duce la 

comuniune, comuniunea conduce la comunitate, iar comunitatea la unitate în Hristos. 

Prin pregătirea și participarea la concertele de colinde organizate cu ocazia Nașterii Domnului și cele 

prilejuite de Învierea Domnului, corul Aghios a creat momente de  reală bucurie duhovnicească, aducând 

în sufletul auditoriului pacea , nădejdea mântuirii, dragostea față de aproapele.  

        2.Participarea la concursuri de muzică religioasă și patriotică, scopul activităților fiind valorificarea 

capacităților cultural-artistice ale elevilor, în vederea trăirii spirituale în valorile Ortodoxiei creștine, 

apropierea de Dumnezeu și mărturisirea identității naționale. 

       3.Ateliere de pictură .Aici tinerii au prilejul de a-și exprima emoțiile și trăirile prin intermediul 

limbajului plastic. Ei sunt provocați să-și folosească și să-și dezvolte imaginația, spiritul creativ, abilitățile 

de comunicare, încrederea, bunul gust. Posibilitatea de a lucra în grup reprezintă, de asemenea, un avantaj 

esențial pentru crearea și dezvoltarea unor legături strânse de prietenie. Atelierul de pictură se dorește a fi 

un univers pentru toți tinerii, indiferent dacă au sau nu înclinații artistice. 
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Tablourile realizate de ei în cadrul atelierului sunt o adevărată oglindă a fondului lor spiritual, care tinde 

spre unitate, dincolo de barierele temporale, spre dorința formării unei familii duhovnicești. 

        4.Atelier de incondeierea ouălor 

          Obiectivul vizat este conservarea tradițiilor românești de Sf.Paști.Copiii, cadrele didactice  

indrumătoare au avut ocazia să devină trăitori și păstrători ai tradițiilor prin participarea la atelierul de 

încondeiere a ouălor în cadrul parteneriatului școală-biserică.  

         5.Activități de ecologizare 

             Pornind de la ideea că, natura este , în sesn larg, echivalentă cu universul material , activitățile de 

curățenie in jurul bisericii și în cimitir, au ca scop  creșterea gradului de conștientizare a importanței de a 

menține curățenia în jurul nostru , dar și adoptarea unui comportament ecologic. 

            Obiectivele vizate sunt: 

a.Dezvoltarea spiritului de inițiativă în vederea formării unei educații demne de un cetățean civilizat. 

b.Transformarea comportamentelor cotidiene ale tinerilor în stiluri de viață ecologice, sănătoase și durabile 

prin întreținerea unui ambient curat. 

c.Responsabilizarea pentru prevenirea poluării și gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul mediului 

și sănătatea comunității. 

d.Îmbunătățirea și armonizarea relațiilor dintre biserică și comunitate. 

Tinerii sunt parte din trupul tainic al lui Hristos care este biserica, iar viata lor trebuie sa confirme aceasta 

realitate.Vartsa tineretii este imaginea simbolica a vietii vesnice.Ea nu trebuie sa devina o sincopă pentru 

viata spirituala, credeam cand eram mic, de-acum voi fi iar credincios la bătrânețe, ci tinerețea este vârsta 

plinătății lui Hristos, in cadrulș comuniunii Bisericii, având părtășie de bucuria nestricăcioasă a unei 

libertăți autentice. 
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MINDFULNESS  ȊN  ŞCOALÃ 

 

Prof. Brăila Jenny-Petronela, ”Liceul Tehnologic Oneşti”, Oneşti 

 

1. Nevoia de a practica mindfulness la elevi 

În ultimul timp există o preocupare intensă cu privire la starea de bine a copiilor în școală. În acest 

context, cel puțin în mediul online interesat de educație, este din ce în ce mai des vehiculat un concept 

relativ nou în raport cu practica și experiența școlară de la noi: mindfulness. Mediul actual oferă copiilor 

accesul la multă informație, mulți stimuli, care vin din toate părțile: calculatoare, tablete, telefoane, 

televizoare, reclame și exemplele pot continua. Din cauza diversității, aceștia ajung să resimtă un nivel de 

stres și de emoții negative similare cu cele ale unui adult şi le este mai greu să rămână concentrați la școală, 

fiind mai impulsivi în comportament. Potrivit cercetărilor recente, fericirea şi bunăstarea sunt recunoscute 

drept aptitudini, asemeni celei de “a învăţa să cânţi la un instrument”, conform neurologului Richard 

Davidson. 

În capitolul 17 din cartea sa “FOCUS”, Daniel Goleman vorbește despre cât de mult s-a micșorat 

capacitatea de a ne concentra pe sarcini cognitive şi despre cum implementarea pauzelor/ orelor de 

mindfulness la școală ajută copiii să aibă rezultate mai bune, să fie mai relaxați și să recunoască emoțiile 

personale cât și pe cele ale prietenilor. Majoritatea şcolilor şi grădiniţelor din Statele Unite ale Americii şi 

Marea Britanie au inclus în programa lor orele şi cursurile de mindfulness. În Europa este un concept relativ 

nou. Una dintre puţinele şcoli cu astfel de predare este chiar în Bucureşti. Fondatorul este profesorul 

Richard Joannides. 

 

2. Ce este Mindfulness? 

Mindfulness este un concept în plină ascensiune. Milioane de copii din întreaga lume sunt pregătiţi 

pentru viitor prin tehnici de conştientizare. Să fii „mindful" înseamnă să fii prezent, organizat, relaxat şi 

mai ales conectat la realitate. 

Termenul de mindfulness, tradus în limba română prin “plinătatea minții”, se referă la concentrarea 

atenției în mod intenționat și cât se poate de pozitiv asupra stării interioare, observând și trăind complet 

emoțiile, sentimentele și trăirile prezentului. Conceptul de mindfulness derivă din tehnicile budiste de 

meditaţie şi a fost introdus in lumea occidentală de Jon Kabat-Zinn, un psihoterapeut care spune că 

meditaţia îi ajută pe oameni să scape de stres, anxietate, şi ameliorează diferite boli. 

Mindfulness a fost într-adevăr o practică folosită mai întâi de adulţi pentru a rezista mai bine la 

stres și la durere fizică, pentru a învăţa să fie mai atenţi la ceea ce se întâmplă în fiecare moment într-un 

mod mai empatic şi mai plin de compasiune şi de înţelegere. Când vine vorba despre mindfulness la copii, 

este foarte important ca adulţii din jur lor să fie ei, mai întâi, familiarizaţi cu conceptul, deoarece copiii 

reflectă ceea ce percep, iar mindfulness se învaţă prin puterea exemplului. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187106000289
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187106000289
https://www.totuldespremame.ro/interviuri-cu-mame-si-specialisti/lila-vasilescu-prin-mindfulness-copiii-invata-sa-isi-puna-atentia-acolo-unde-le-este-benefic
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Mindfulness este practica şi starea prin care alegem în mod conştient să trăim în prezent, să 

observăm gândurile şi emoţiile noastre şi să fim în contact cu corpul nostru. 

Pentru copii, Mindfulness înseamnă să observe ce se întâmplă în momentul prezent, aici şi acum. 

Este o formă de antrenament a atenţiei care poate fi aplicată în orice activitate pe parcursul zilei. Scopul 

practicării mindfulness este de a creşte conştientizarea de sine a copilului, echilibrul emoţional şi 

concentrarea în general. Mindfulness înseamnă atenție, direcționată fie către interior, fie către exterior. 

Atenția acordată sentimentelor, senzațiilor corporale, gândurilor sau emoțiilor reprezintă exemple de atenție 

concentrată către interior. Exemple de concentrare a atenției către exterior: conversația cu un prieten, sunete 

sau o carte. Practica mindfulness presupune să ne concentrăm atenția pe Aici și Acum:“Când privim, ce 

anume vedem?/ Când ascultăm, ce anume auzim?/ Când mergem, cum anume se simt picioarele pe 

pământ?/ Când mâncam, cum se simte gustul?/ Când ne jucăm, cum ne simţim?/ Când suntem supăraţi, 

cum se simte această emoţie în corp, unde anume, ce gânduri avem?”  

Mindfulness este această incredibilă unealtă pe care copiii o pot folosi ca să se conecteze cu 

emoțiile pe care le trăiesc zi de zi și să observe ce se întâmplă în corpul lor când simt aceste emoții, având 

un impact mare la nivelul relaționării şi interacțiunii constante cu diverse situații și oameni. Când învățăm 

că gândurile noastre generează emoții uneori greu de controlat dar știm și că acele emoții vin și trec și nu 

trebuie să ne identificăm cu ele, avem deja soluția la multe din problemele cu care ne putem confrunta ca 

adulți sau copii. 

 

3. Beneficiile folosirii mindfulness 

Există o întreagă literatură de cercetare a beneficiilor mindfulness-ului într-o varietate de domenii, 

de la sănătate, educație, organizații economice, performanță sportivă sau viață privată, până la organizații 

militare. 30 de ani de cercetare au arătat beneficiile mindfulness pentru adulți: de la scăderea stresului şi a 

durerii cronice până la îmbunătăţirea stării emoţionale şi mentale. Acestor rezultate li se adaugă cercetări 

asupra copiilor şi adolescenţilor din ultimii ani. Dovezile sunt convingătoare și susțin folosirea mindfulness 

în educație. 

Studiile arată că practicarea metodei mindfulness de către copii și adolescenți îi ajută pe aceștia să 

îmbunătățească: 

• rezultatele oricărei activităţi şi rezultatele şcolare, prin creșterea atenției (își pot concentra atenția 

într-un singur loc și lecția este învățată rapid și bine); 

• răspunsul în fața anxietății și stresului în general și datorate emoțiilor înaintea testelor; 

• empatia și înțelegerea de sine și a altora (fiind mindful /conștienți, își dau seama de felul în care 

reacționează prin vorbe sau fapte și de efectul asupra celor din jur); 

• auto-reglarea emoțională (folosind tehnici simple de mindfulness își pot stăpâni emoțiile pe care 

le au înaintea și în timpul unor testări importante); 

• abilitățile sociale (fiind mindful, pot ocoli situațiile cu potențial conflictual); 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

531 
 

• comportamentul și relațiile interpersonale, în general. 

De asemenea, multe probleme apar din cauza stresului de la școală sau acasă și este deja confirmat 

științific că mindfulness contribuie la: scăderea nivelului de stres și anxietate, reacții mai temperate în fața 

emoțiilor puternice, creșterea gradului de empatie și întelegere față de alți colegi, dezvoltarea naturală a 

aptitudinilor de rezolvare a conflictelor. 

Copiii reușesc mai bine decât adulții să se concentreze pe ceea ce simt în prezent, astfel că ei trebuie 

să fie încurajați să nu-și piardă această abilitate importantă. Dacă relaxarea este primul efect pe care-l 

resimt elevii atunci când practică mindfulness, atenția am putea spune că este un efect adițional. Ca să poți 

învăța, nu te poți baza doar pe modul în care îți este livrat mesajul, ai nevoie să fii atent la ceea ce asculți, 

vezi, simți. Și de asta au nevoie copiii. Să se poată concentra pe ceea ce primesc de la învățător/ profesor. 

Prin această practică, elevii învață să își direcționeze atenția acolo unde momentul prezent le-o cere, și acest 

lucru aduce multe beneficii atât în școală din punct de vedere al dezvoltării lor academice, emoționale și 

sociale cât și în toate interacțiunile lor din afara școlii. 

Când practică mindfulness, copiii și adolescenții exersează modalități simple și îndemână de a-și 

concentra atenția la ceea ce se întâmplă în prezent. Învață să spună STOP! În loc să reacționeze. Să 

respire și să observe ce se întâmplă cu adevărat în exterior și ce emoții au loc în interiorul corpului, înainte 

să aleagă răspunsul potrivit situației. Rolul acestei practici este de a le oferi copiilor, adolescenților o 

alternativă la reactivitatea impulsivă în fața provocărilor de zi cu zi și de a le arăta că avem mereu cu noi 

oportunitatea de a răspunde mai înțelept acestor provocări emoționale cu beneficii atât pentru noi în mod 

direct direct cât și pentru cei din jurul nostru. Un copil care observă că are nevoie să se miște puțin înainte 

să poată fi atent la ora de matematică sau recunoaște că se simte furios când un coleg îl împinge chiar și din 

greşeală și observă că se poate calma mai repede și mai ușor dacă respiră profund de câteva ori sau dacă își 

verbalizează frustrarea – exemplu de rol şi beneficiu adus de practica de mindfulness în școli dar și acasă. 

Dacă ne referim la probleme emoționale, mindfulness ne ajută în primul rând să fim conștienți de 

ele, să le recunoaștem când apar și să știm că avem opțiunea de a răspunde astfel încât rezolvarea problemei 

să vină într-un mod blând și benefic pentru toată lumea. Sumarizând, mindfulness-ul ajută la îmbunătățirea: 

• abilităților mentale: dezvoltarea creativității, memoriei și îmbunătățirea rezultatelor academice; 

• sănătății: reducerea nivelului de stres, anxietății, reducerea cazurilor de îmbolnăvire și ajută la 

sănătatea cardiovasculară; 

• social: îmbunătățirea încrederii de sine, a relațiilor cu ceilalți, performanța la job și statisfacția. 

Pe termen lung, cel mai bun lucru despre mindfulness este că întăreşte atenţia, capacitatea lor de a 

se concentra pe ceea ce se întâmplă în jur, dar şi înăuntrul lor. De asemenea, ei învaţă că au această 

superputere în interiorul lor, ceva ce nu le poate lua nimeni şi pe care o pot folosi oricând li se întâmplă 

ceva rău, oricând emoţiiile îi copleşesc şi se simt răniţi şi confuzi. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187106000289
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4. Exerciții de mindfulness aplicate cu elevii la clasă 

Exercițiile de mindfulness le oferă copiilor și adolescenților oportunitatea de a experimenta integrat 

diverse situații: cu corpul, cu mintea și cu sufletul lor. Exercițiile de mindfulness îi învață astfel cum să-și 

comute atenția de la gânduri și interpretări, cum să iasă din mintea și gândurile lor – și să se concentreze și 

pe corp. Îi învață să recunoască când sunt încordați, când sunt neliniștiți sau nu se simt în siguranță, când 

sunt obosiți și lipsiți de energie și au nevoie de o pauză. Învățând să rămână în contact cu ei, învață să fie 

prezenți în propria lor viață. Exemple de exerciții de mindfulness destinate copiilor și adolescenților ar fi: 

concentrarea pe respiraţie (Inspir, simt că inspir/Expir, simt că expir), bucuria supremă a gustului, 

scanarea corpului, observarea mişcărilor corpului, concentrarea atenției pe activitățile desfășurate,  

norișorii gândurilor, etc. 

Concluzii: 

Demersurile din ultimii ani de a introduce meditația în școală oferă rezultate încurajatoare, în 

special pentru elevii care participă la astfel de programe. Îmbunătățirea rezultatelor academice și 

dezvoltarea abilităților sociale sunt printre cele mai vizibile  schimbări pe care le-au identificat cadrele 

didactice. Mindfulness, înţeles ca un set de instrumente şi practici, este accesat şi însuşit diferit de fiecare 

copil, deşi fiecare tânjeşte după starea de linişte şi relaxare sufletească induse de activităţile „mindful”. Este 

foarte important de menționat că acest antrenament trebuie să fie modelat de adulții din jurul lor pentru că 

altfel nu putem vorbi de o integrare sănătoasă și eficientă a acestei practici, nu îi putem învăța pe copiii 

noștri ceva ce nu cunoaștem noi înşine. 

Să fii „mindful” poate părea ușor, însă nu este așa. E nevoie de răbdare și de disciplină și cu cât 

ești mai tânăr cu atât înveți mai ușor. „În primul rând mindfulness cere foarte multă răbdare şi disciplină. 

Pentru mulţi poate părea o simplă metodă, o chestie la modă, dar are foarte multă ştiinţă în spate. Ca şi 

practică, mindfulness-ul merge foarte mult în zona simţurilor, în a-i conecta pe copii cu corpul lor, să ştie 

cum se simt în anumite momente, când trăiesc anumite emoţii, când trec prin anumite stări, pe care poate 

nu şi le pot explica şi atunci mindfulness vine foarte mult pe zona aceasta de a coborî în corp, de a ne 

conecta cu simţurile noastre ceea ce mai departe face ca munca cu emoţiile şi cu toate celelalte curricule să 

fie mai uşoară”, (Lila Vasilescu).  

„Creierul este un muşchi şi dacă îţi antrenezi creierul şi îl pregăteşti îţi construieşti noi căi 

neurologice. Aşa că la o vârstă fragedă creierul este foarte maleabil şi plin de potenţial. Asta este o 

aptitudine pe care o poţi antrena precum un muşchi. Ştiinţa ne-a dovedit că creierul uman este maleabil şi 

poate fi antrenat”. (Richard Joannides). 

Cel mai important lucru pe care copiii și adolescenții îl învață prin practica mindfulness este acela 

că puterea de decizie le aparține. Depinde de noi să le punem la îndemână instrumentele necesare și să îi 

ghidăm în folosirea acestora! 
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Dragostea de ţară şi mândria de a fi român 

 

„Nu e om a cărui inimă să nu bată pentru cerul dulce şi senin al ţării lui, pentru locul 

unde mai întâi a iubit și-a fost iubit.” - Nicolae Bălcescu  

Prof. Angelica Păuc 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1  Bacău 

 

Dragostea de ţară înseamnă dragostea pentru  locul în care te-ai născut şi crescut, e 

dragostea pentru părinţii, fraţii, surorile şi bunicii care îţi spuneau poveşti iarna, la gura focului. 

Dragostea de ţară înseamnă dragostea pentru câmpiile întinse şi bogate, pentru munţii falnici cu 

vârfurile mângâiate de norii cerului albastru ca cicoarea, pentru izvoarele cu apă limpede, pentru 

apele curgătoare, pentru lacurile minunate, pentru marea cu valurile ei înspumate, pentru 

splendorile Deltei Dunării, pentru apele termale, apele minerale, pentru livezile cu pomi fructiferi 

cu poame dulci şi parfumate cum nu găseşti în niciun colţ de lume, pentru grădinile desenate în 

pete de culoare, pentru orizonturile acestui pământ, pentru liniştea nopţilor de vară, pentru 

parfumul florilor de tei, pentru frumuseţea sălbatică a naturii cu care am fost înzestraţi. 

Dragostea de patrie înseamnă dragostea pentru oraşele şi satele, cu frumoasele obiceiuri şi 

tradiţii strămoşeşti, cu inegalabilele doine şi minunatele cântece şi jocuri  populare. 

Dragostea de patrie e admiraţia și respectul pentru eroii neamului care şi-au slujit patria cu 

credinţă, care au luptat cu iubire şi devotament pentru păstrarea independenţei ţării, pentru apărarea 

gliei de invaziile străine, care au udat cu sângele lor pământul acestei ţări în care au trăit cu 

credinţă, cu demnitate cu mândria că sunt români, mândri urmaşi ai lui Decebal şi Traian. E 

admiraţia faţă de poporul care cu sacrificiul fiinţei sale şi-a apărat de-a lungul veacurilor şi 

mileniilor hotarele acestei ţări minunate. Dragostea de patrie e mândria că ne tragem din acei eroi 

care au lăsat acest pământ cu încrederea că vor fi transmise pentru veşnicie urmaşilor tezaurul 

sufletesc pe care îl are neamul românesc. 

Dragostea de patrie e dragostea pentru dulcea limbă strămoşească, pentru limba română, 

care este una dintre cele mai frumoase limbi vorbite din lume, având o istorie vrednică de poporul 

a cărui origine se adânceşte în istorie pe o perioadă de peste două milenii.  

Sunt în ţara noastră o mulţime de locuri cu frumuseţi desprinse parcă din poveşti, o mulţime 

de locuri încărcate de istorie şi mister, o mulţime de locuri în care s-au înălţat biserici şi mănăstiri 

frumoase,  dar din păcate din diverse motive cei mai mulţi nu reuşesc să le vadă. Dar, poate dacă 

ar cunoaşte mai multe locuri minunate din ţara noastră, ar iubi-o mai mult, ar fi mândri cu 

rădăcinile, cu istoria noastră, ar fi mândri că s-au născut şi că sunt români… 
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Ne lamentăm că vrem o ţară – ALTFEL,  dar nu întreprindem nimic pentru a schimba ce 

nu ne convine şi a o face să arate aşa cum dorim. Aşteptăm mereu să vină alţii să ne ajute, noi doar 

să întindem mâna şi să asistăm ca nişte simpli spectatori. În puterea noastră, a tuturor, stă 

schimbarea; în noi stă puterea de a ne face țara  mai frumoasă, mai bogată, mai curată și mai 

civilizată și îi avem drept exemple de patriotism şi iubire de ţară şi de neam pe înaintaşii noştri. Să 

le urmăm exemplul, să nu fim laşi, să luptăm pentru păstrarea credinţei strămoşeşti, pentru 

păstrarea valorilor morale, principiilor sănătoase de viaţă după care s-au călăuzit bunicii noştri şi 

strămoşii noştri!  

Iubirea pentru ţară şi neam trebuie să curgă prin venele fiecărui locuitor al acestei ţări 

minunate, pentru că nimic nu este mai sfânt decât să-ţi iubeşti ţara şi  neamul. 
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ȘCOALA UN CONCEPT PEDAGOGIC ȘI NU NUMAI  

 

Prof. Bâzu Dana Otilia 

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău 

 

Școala nu poate suplini alte instituții conexe în misiunea de formare a minorilor, de afirmare a 

legilor și a superiorității lumii culturii, de asigurare a liantului social, dar ea poate da succesorilor, viitorilor 

cetățeni mijloacele de a cunoaște, înțelege, explica fiabil, pertinent și consistent societatea, ca și mijloacele 

cu care să o edifice, consolideze sau schimbe.  

Educația școlară este o prioritate pentru societățile civilizate. Devenirea economică, socială, 

politică și culturală a acestora cere oameni civilizați, competenți, creatori.  

Educația școlară este o miză esențială pentru om, pentru sociocultura și civilizația țării lui. Punctele 

de vedere ale sociologolor în această privință sunt diferite.  

În orice societate încurajarea unui anumit ansamblu de idei, sentimente, practici comune tuturor 

membrilor, este absolut necesară pentru o omogenitate socială suficientă. „Școala dezvoltă în copil un 

număr de stări fizice, intelectuale și morale pe care le reclamă de la el societatea în ansamblu și mediul 

social particular căruia îi este destinat”.  

În societățile moderne, școala rămâne „agentul de socializare” arata Parsons, simțul interesului 

colectiv, prioritar față de interesele individuale.  

Făcându-se distincția între „socializarea primară” și „socializarea secundară” s-a arătat că în 

copilărie, viață socioumană este „prezentată” copilului de către „alții semnificativi” care au anumite poziții 

în structura socială, ceea ce explică faptul că în aceeași „clasă socială” copii adoptă perspective diferite. Ei 

se identifică mult timp cu  „alții semnificativi” sau devin imaginea pe care aceștia și-o fac despre ei 

(concomitent cu conturarea unei identități din interior). Copilul nu interiorizează totul, percepția sa asupra 

lumii fiind limitată, iar simetria între realitatea obiectivă și realitatea subiectivă nedeterminată pentru 

totdeauna ci produsă și reprodusă continu.  

Copilul nu-și alege „alții semnificativi”, își acceptă părinții pe care destinul i-a trimis, rudele, 

vecinii. De aceea, socializarea primaă este mai constrângătoare, „lasă urme” pănă târziu, fiindcă atunci i se 

întipărește copilului în minte „ceea ce este bine”, „rău”, „adevărat”, „frumos”.  

Socializarea secundară nu are eficiența și profunzimea celei primare, copilul rămânând mult timp 

prizonierul propriei lumii definită de cea a părinților. Școala, însă poate bulversa, zdruncina certitudinile 

copilariei și poate arăta copilului/tânărului, că lumea pe care a interiorizat-o este una din cele posibile, și că 

el își poate reconstrui identitatea socială plecând și de la alte sisteme de pertinență. Legitimarea prin 

instrucția și educația în școală a „semnificațiilor de ordin secund” obiectivate, face obiectiv disponibile și 

subiectiv mai plauzibile și obiectivările semnificațiilor de ordinul întâi.  
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              Ordinea socială nu se bazează  însă numai pe consensul asupra valorilor de la baza ei,ci și pe 

puterea de control a grupurilor dominante care folosesc școala pentru a le reproduce poziția. 

Școala reproduce raporturile sociale, dar o face disimulat și pe căi mai eficiente. Mecanismele de 

ordin cultural explică inegalitățile, ca și cele de ordin economic.  

În absența violenței inerte prin drept, piața munciii, altă dată nu se putea recurge decât la magie, 

blestem, violență fizică. În zilele noastre, strategiile perpetuării ordinii sociale se bazează pe componenta 

educațională, pe violența simbolicăa (pe diploma dată de școală) și alte strategii reproductive.  

Societatea în care trăim este marcată de alte caracteristici în comparație cu cele ale societății în care 

s-a institutionalizat educația școlară; sau diversificat activitățile, normele, regulile; au sporit și s-au 

diversificat categoriile de copii școlarizați; știința, tehnica și multimedia au un impact puternic asupra 

procesului comunicațional; a crescut dependența între activitatea profesională și instrucția educație școlare; 

activitatea pedagogică s-a birocratizat; s-au schimbat obiectivele urmărite de diferite nivele de învățământ.  

Reușita școlară și socială nu se explică numai prin școală ci este necesară considerarea copilului ca 

actor competent al socioculturii școlare, ca agent al propriei socializări (care poate asimila ce corespunde 

preocupărilor, proiectelor, speranțelor, temerilor lui), este necesară analiza conținuturilor, a efectului 

educator, a efectului școală, a efectului clasă,  alături de analiza politicilor și practicilor educative școlare.  

De asemenea succesul școlar și social rămân în relație cu statutul economic, social, cultural, al 

familiei, deoarece copilul interiorizează destinul social al grupului de apartenență, deoarece profesiile 

rămân ereditare.  

„Școala noastră este viața”, spunea L.Hurst fiindcă are monopolul transmiterii cunoștințelor. În 

același timp egalitatea drepturilor, progresul, superioritatea democrației se pot asigura prin educație.  

A alege însă pedagogia conform căreia să se facă școlarizarea copiilor, înseamnă a alege un tip de 

om și de societate.  

Educația școlară:  

• s-a centrat în timp pe educator și transmiterea de cunoștințe, pentru a șlefui copilul apăsat de 

păcatul originar, ce trebuia ferit de „societatea rea” și educat în spiritul datoriei, într-o societate 

morală, în care să-și subordoneze interesele personale celor sociale; 

• a considerat că mediul (natural și social) imediat are influența benefică asupra copilului și este 

important ca acesta să învețe în și din viața comunitară, în contactul permanent cu ea;  

• s-a axat pe sociocultura capabilă să genereze și să consolideze societatea industrială; 

• și-a propus să învețe copilul să țină pasul cu piața concurențială într-o societate în mișcare rapidă, 

pentru ca la rândul lui acesta să devină actor al propulsării societății.  

Școala dă elevilor „chei” ale reușitei personale și profesionale în cadrul unui învățământ centrat pe 

obiective clar formulate, și comunicate tuturor actorilor educației care au contribuit la formularea lor. Elevul 

nu mai poate rămâne spectatorul uimit al prelegerii educatorului, fiindcă în școală nu învață doar conținutul 

manifest, ci învață cum să-și caute locul potrivit într-o lume rezonabilă în care să poată trăi ca om, fapt care 

nu e în „opoziție” cu „coeziunea socială” sau „perenitatea valorilor colective”. 
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ŞCOALA – FACTOR  ÎN  RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 

 

Prof. Bâzu Petru 

 Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău 

 

În măsura în care orice societate îți propune pregătirea membrilor ei pentru a fi capabili să participe 

la viața socială și să îndeplinească diferite roluri sociale, școala își asumă responsabilitatea principală pentru 

formarea aptitudinilor necesare pentru exercitarea rolului social de către viitorul adult. Alături de familie, 

școala reprezintă cel mai puternic factor de socializare, fiind totodată prima „instanță” de solicitare socială 

și poarta de acces către însușirea și învățarea sistematică a normelor, valorilor și regulilor de conduită 

dezirabile.  

Din punctul de vedere al promovării valorilor morale în rândul tinerii generații, școala 

fundamentează și dezvoltă în mod sistematic primele atitudini și convigeri morale formate în familie. 

Sarcinile școlii pot fi concretizate în următoarele obiective:  

• oferă cadrul ca fiecare individ să pornească pe calea înfăptuirii potențialităților sale iminente; 

• îl determină pe elev  să înțeleagă ce se petrece în jurul lui și în el însuși și de ce se petrece tocmai 

așa și nu altfel; 

• asigură formarea capacității de a trăi frumos, de a se bucura de tot ceea ce îi oferă viața 

înfrumusețată de om și de ce îi pretinde aceasta.  

Realizarea în practică a acestor obiective presupune acțiuni eficiente din partea cadrelor didactice 

și a celorlalți factori educativi din cadrul școlii, orientate spre o multitudine de programe de instruire, de la 

oferirea unor cunoștințe și informații până la modelarea personalității și formarea unor convingeri, 

deprinderi și aptitudini cu caracter social-moral. În acest sens, eficiența activităților educative și culturale 

desfășurate de școală, ca și prevenirea eșecului sau abandonului școlar depind de o multitudine de factori, 

unii care privesc personalitatea și pregătirea profesională a educatorului, alții fiind factori de mediu și socio-

economici, alții care privesc interacțiunea dintre elev și educator.  

Prin funcțiile sale de învățare, instrucție și educație, școala oferă suportul de bază pentru 

desăvâșirea personalității, reprezentând primul „univers social” în cadrul căruia spontaneitatea capricioasă 

și impulsurile instinctive ale copilului se transformă într-un ansamblu, mai mult sau mai puțin omogen, de 

deprinderi și aptitudini morale.  

Paradigma mai pune în evidență 6 tipuri posibile de devianță la elevi:  

a) elevul nu cunoaște în mod concret comportamentul care se așteaptă de la el. El se poate, de pildă 

conforma dorinței educatorului de a învăța,  pentru a lua note bune, dar nu cunoaște mijloacele cele mai 

eficiente pentru a o face; 

b) elevul nu cunoaște scopurile care trebuie urmărite deși se poate conforma dorinței de a învăța 

bine și a fi disciplinat, o face pentru că îi este teamă de sancțiune și nu pentru că înțelege valoarea 

comportamentului care i se cere;  

c) elevul săvârșește o serie de abateri comportamentale, datorită unor deficiențe de adaptare și 
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incapacitații de integrare școlară, imaturitatea sau o condiție fizică sau psihică deficitară se numără printre 

factorii cei mai obișnuiți ce determină un asemenea tip de deviantă morală;  

d) incapacitatea apare ca sursă de devianță în domeniul internalizării normelor, deseori cerințele 

morale ale educatorului, de exemplu, a „da de gol” un coleg care a săvârșit o abatere poate fi sursa unui 

conflict intern, izvorât din necesitatea de a apăra normele și valorile grupului informal;  

e) elevul poate considera că este dificil și neplăcut să fie disciplinat și să obțină performanțe 

școlare ridicate, nefiind suficient de motivat pentru a răspunde adecvat acestor cerințe. El poate îndeplini 

norma cerută, adică să obțină note bune, dar o face mai ales prin mijloace nepermise.  

Devianta cea mai serioasă se înregistrează în domeniul motivației, deoarece indică eșecul cel mai 

puternic al acțiunilor de socializare și educație morală. Spre deosebire de tipul de deviantă provenit din 

ignoranță sau incapacitate,devianta motivațională posedă caracteristici distincte, motiv pentru care 

investigația sociologică trebuie să-i acorde o atenție deosebită și să o delimiteze de celelalte tipuri de 

deviantă.  

S-au identificat o serie de cerințe pedagogice din perspectiva psihoerapiei școlare, și anume:  

a) educatorul să permită celui ce studiază să fie în contact real cu problemele care privesc existența 

lui, astfel încât el să fie capabil să delimiteze pe cel care dorește să le rezolve; 

b) educatorul să fie consecvent, autentic, adică să se manifeste în acord cu el însuși ca om, să nu 

impună sentimentele sale, ci acestea să fie acceptate de elevi, precum și el le acceptă pe ale lor; 

c) educatorul sa accepte pe elev asa cum este,cautand sa-l inteleaga si sa-l ajute; 

d) educatorul să-i  informeze pe elevi în privința experienței și cunoștințelor specifice pe care el le 

posedă într-un anumit domeniu, astfel încât elevii vor ști în ce cazuri să i se adreseze, fără a fi obligați să 

accepte punctul de vedere al educatorului;  

e) educatorul trebuie să-și exprime convingerea că elevii au posibilitati de dezvoltare, de creație, 

de autotransformare, că ceea ce le cere o face nu pentru ca i se impune, ci pentru că învățământul trebuie 

să țină seama de viață, de capacitățile elevului de a fi de acord cu sine la toate nivelurile (verbal, conștiință, 

sentimente, atitudini) și de a avea acces la experiența interioară proprie.  

Elevul simte, deseori, nevoia de autonomie ca o dispoziție profundă a sufletului său, iar metodele 

de instruire adesea ucid preadolescentul, pentru că o strivesc sub greutatea unor îndatori școlare și de 

disciplină extrinsece, în așa fel încât nu îngăduie preadolescentului să se afirme pe sine însuși decât sub 

formă de răzvrătire. 
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INTERCULTURALITATEA SE EDUCĂ ȘI SE ASUMĂ 

 

Elena Vădean, Irina Dona 

Școala Gimnazială “Eugen Barbu” 

București 

 

  În societatea postmodernă, contactele între culturi se manifestă pe toate palierele sociale, creându-se 

interacțiuni și influențe cu efecte benefice sau non benefice asupra celor implicați. Migrația socială masivă, 

la nivel european și global, accelerează relațiile interculturale, impunând necesitatea unei educații în acest 

sens, pentru facilitarea relațiilor interumane, pentru evitarea respingerii, a prejudecăților și a tuturor 

pericolelor ce pot decurge. Diversitatea etnică și culturală devin aspecte obișnuite ale organizațiilor, 

impunând o cultură a diversității. Într-o societate democratică, educația interculturală a devenit o opțiune 

ideologică, schimbarea a devenit un fapt cotidian, iar societatea umană a început să învețe adaptarea la o 

societate în schimbare, un important rol revenind școlii, instituția responsabilă de educație. Cea mai 

importantă latură a interculturalității este transferul valorilor europene, valori pe care fiecare popor le 

deține. Interculturalitatea, la nivel social, presupune, pe lângă evenimentele culturale, integrarea 

persoanelor, începând cu instituțiile educative. Integrarea copiilor proveniți din alte țări, a devenit un fapt 

obișnuit pentru instituțiile școlare din România. Instituției școlare ii revine datoria de a se adapta diversității 

culturale, căutând modele, metode de integrare, mai mult decât de asimilare. În grădinița noastră, anual, 

frecventează copii din familii mixte sau familii provenite din țări ale Europei sau ale lumii. La nivel 

european, începând cu anul 2003, s-a dezvoltat proiectul Spring Day in Europe, proiect în care, grădinița 

noastră a participat, începând cu anul 2006, continuând, în fiecare an, sărbătorirea Zilei Europei, prin acțiuni 

specifice, prin implicarea atât a copiilor, cât și a părinților, aducând în lumina valori culturale, aspecte de 

tradiție, elemente specifice țărilor europene. Primii ani ai acestui proiect european au avut că tematică, 

împărtășirea valorilor europene prin intermediul unor întâlniri cu personalități, cu persoane consacrate într-

un domeniu, prin care țară noastră s-a făcut cunoscută în lume. 

  Astfel, în primul an al participării noastre în proiectul Spring Day in Europe, am avut-o ca invitată pe 

doamna Uca Marinescu, profesor, explorator și sportiv de performanță, care a atins, pe schiuri, într-un 

singur an calendaristic, 2001, ambii poli ai Pământului, în prezent, ocupând funcția de președinte al 
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Comisiei de Sport și Mediu, din cadrul Comitetului Olimpic Român. Copiii au avut ocazia de a asculta 

povestiri din expedițiile doamnei Uca Marinescu, de a observa diferite obiecte tradiționale din locuri pe 

care aceasta le-a atins, de a auzi diferite formule de adresare, în limbi și dialecte diferite. Cu această ocazie, 

copiii au participat la un concurs de desene, cu tema “Prietenul meu european”, desene care au fost selectate 

pentru afișul european al proiectului. 

  În anii următori, au fost alături de noi, pentru a împărtăși copiilor valori europene și puncte de vedere 

asupra unui comportament european, Laura Badea Cârlescu, multiplă campioană europeană, mondială și 

olimpică, la scrimă, care a prezentat copiilor cartea “Brotac și străinul”de Max Velthuijs. Copiii au aflat și 

învățat despre prejudecăți, toleranță, acceptare. 

  O altă modalitate de educare a interculturalității și de implicare a comunității în acest demers, a fost 

schimbul de experiență între părinții români și părinții copiilor din alte țări, care frecventează grădinița 

noastră. Ne-au fost alături, atât în evenimentele la nivel de unitate, cât și la nivel de sector, profesorii Assa 

și Bjorn Apelkvist, din Suedia, ai căror copii s-au integrat cu succes în grădinița noastră, unul dintre ei 

învățând să vorbească în limba română, odată cu dezvoltarea limbajului în limba suedeză. La nivelul 

grupului de copii și de părinți s-a simțit o deosebită deschidere față de ceea ce aceștia aduceau ca element 

de noutate și față de aprecierea pe care aceștia o au în raport cu sistemul de învățământ românesc, în care 

spun că au găsit o valorizare reală a individualității copiilor. 

  În fiecare an, evenimentele prin care promovăm interculturalitatea, au scopul de a stimula interesul 

copiilor, dar și al părinților, spre acest tip de cultură. Ne propunem o diversitate de activități, vizând 

tradițiile, limba, muzica, aspecte culinare, monumente sau locații de renume. Una dintre tematicile apreciate 

de participanții la aceste evenimente este prezentarea , pe țări, a autorilor pentru copii, prin citirea unor mici 

fragmente și prezentarea, în scurte povestiri, a operelor acestora. Fiecare prezentare este însoțită de 

prezentări de costume tradiționale sau specifice, de fond muzical specific, de obicei, activitățile 

desfășurându-se sub forma unei călătorii europene. Grădinița noastră a participat într-un proiect numit 

“Aici-Acolo”, al fundației ACTOR, proiect în cadrul căruia copiii au fost antrenați în activități susținute de 

voluntari din țările europene, având impact direct asupra demersului educativ intercultural. Evaluarea 

acestor activități s-a concretizat într-un festival, la care au participat și părinții, iar fiecare voluntar (Spania, 

Olanda, Italia, Germania, Austria, Cehia, Franța) a prezentat un scurt moment artistic, împreună cu copiii.  
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  Educarea copiilor și implicarea părinților, alături de noi, în astfel de activități a devenit o obișnuință și este 

o necesitate, de la o generație la alta, asigurându-ne, pe acest palier educațional, că punem bazele unei 

deschideri către acceptare, toleranță, individualizare în diversitate și asimilare de valori europene. 
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INTELIGENṬA EMOṬIONALÃ şi SOCIALÃ                                                                                                        

aplicată în EDUCAṬIA ŞCOLARÃ 

Prof. Pavel Ramona, “Liceul Tehnologic Oneşti”, Oneşti 

 

I. ALFABETIZARE EMOṬIONALÃ -  Ce este inteligența emoțională? 

Definită pe larg ca un set de capacităţi de a conştientiza, identifica, comunica, rememora, descrie, 

înţelege, gestiona şi utiliza emoţiile în relaţiile cu sine şi cu ceilalţi, inteligenţa emoţională este 

o abilitate care poate fi învăţată, dezvoltată şi perfecţionată pe tot parcursul vieţii, devenind unul dintre cei 

mai puternici predictori ai succesului în viaţă.    

Termenul de EQ (lb. engl. emotional coefficient), a devenit popular începând din 1995, 

datorită lucrării Dr. Daniel Goleman care îl definește ca abilitatea de a identifica şi gestiona propriile emoţii 

– dar şi ale celorlalţi – pentru a le putea exprima într-un mod potrivit şi eficient. Ea funcţionează ca un 

"manager al emoţiilor", evidenţiază importanţa emoţiilor în învăţare, în viaţa personală, socială şi 

profesională, realizând echilibrul între creierul cu care simţim (creierul limbic) şi creierul cu care gândim 

(neocortex), astfel ca "emoţiile şi impulsurile grăbite" să fie controlate.         

  

II. COMPONENTELE esenţiale ale inteligenţei emoţionale 

De-a lungul timpului au existat mai multe direcţii de analiză a inteligenţei emoţionale concretizate 

în câteva modele privind componentele esenţiale ale EQ-ului:        

1. Modelul propus de Mayer, Salovey şi David Caruso cuprinde 4 arii ale inteligenţei emoţionale 

distribuite de la simplu (procese psihologice de bază) la complex (procese psihologice integrate): 

Identificarea emoţiilor: recunoaşterea propriile emoţii, sentimente dar şi pe ale celor din jurul 

nostru şi identificarea lor în diferite persoane, obiecte, artă, poveşti, muzică sau alţi stimuli. 

Utilitatea emoţiilor: generarea, folosirea şi simţirea de emoţii în comunicarea sentimentelor; 

angajarea lor în alte procese cognitive (gândire, decizii); punerea în relaţie cu alte senzaţii mentale (gust, 

culoare); folosirea emoţiilor în rezolvarea de probleme. 

Ȋnţelegerea emoţiilor: a informaţiilor despre, semnificaţiilor,  "combinatorica" emoţiilor, 

progresul din "tranzacţiile" interpersonale; rezolvarea problemelor emoţionale prin cunoaşterea emoţiilor 

asemănătoare sau diferite.                                                                                                                                                         

Managementul emoţiilor: deschiderea faţă de sentimente şi adaptarea propriei persoane la 

emoţiile celorlalţi pentru promovarea creşterii şi dezvoltării personale; înţelegerea consecinţelor 

comportamentelor sociale asupra emoţiilor şi reglarea lor în  funcţie de nevoile personale şi ale celorlalţi.  

                    2.  Reuven Bar-On, profesor doctor la Universitatea din Tel-Aviv, a stabilit în 1992,         
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      componentele inteligenţei emoţionale: 

• aspectul intrapersonal: conştientizarea propriilor emoţii, optimism, asertivitate, respect pentru 

propria persoană, autorealizare, independenţă; 

• aspectul interpersonal: empatie, relaţii interpersonale, responsabilitate socială; 

• adaptabilitatea: rezolvarea problemelor, testarea realităţii, flexibilitatea; 

• controlul stresului: toleranţa la stres, controlul impulsurilor, autocontrolul; 

• dispoziţia generală: fericire, optimism, stare de bine (lb. engl. "well being"). 

3.  Daniel Goleman  cercetează competenţele emoţionale stabilind 5 elemente componente ale 

inteligenţei emoţionale şi demonstrează că abilităţile sociale şi emoţionale pot fi dezvoltate pentru 

starea de bine, performanţele şi succesul în viaţă: 

        Conştiinţa de sine: identificarea şi înţelegerea emoţiilor, diferenţei dintre gânduri, sentimente 

şi comportamente şi a consecinţelor unor comportamente în termeni de emoţii; încrederea în sine; 

        Autocontrolul (managementul emoţiilor): controlul impulsurilor, managementul furiei,  

dorinţa de adevăr, conştiinciozitatea, adaptabilitatea, inovarea, disciplina; 

        Motivaţia: stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor, optimism şi speranţă în faţa obstacolelor şi 

eşecurilor, iniţiativă, dorinţa de a reuşi, perseverenţa, dăruirea; 

        Empatia: disponibilitatea de a te pune "în pantofii diferitelor persoane cu care relaţionezi", 

cognitiv şi afectiv, de a manifesta grijă, atenţie şi respect, înţelegerea nevoilor şi perspectivelor 

celorlalţi, înţelegerea diversităţii, etc.; 

        Managementul relaţiilor sociale (abilităţile sociale): stabilirea şi păstrarea relaţiilor (prieteni), 

rezolvarea conflictelor, cooperarea, colaborarea, capacitatea de a lucra în echipă, comunicarea, 

influenţa, conducerea (leadership). 

4.  Ȋn cartea „Emotional Intelligence” scrisă în 2009, Travis Bradberry și Jean Greaves, 

stabilesc 4 abilităţi de EQ încadrate în 2 categorii de competenţe primare :   

 

Ȋn concluzie, competenţele personale şi sociale ale inteligenţei emoţionale ale unei persoane constau în 

potenţialul pe care aceasta îl are pentru a-şi însuşi conştiinţa de sine (percepţia propriilor emoţii, sentimente, 

reacţii şi capacităţi), stăpânirea de sine (echilibrul interior sau autocontrolul), motivaţia, empatia şi 

sociabilitatea. 
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III. INTELIGENṬA EMOṬIONALÃ şi  SOCIALÃ aplicată în                             

EDUCAṬIA ŞCOLARÃ 

 

Ȋntreaga strategie didactică trebuie să aibă o dimensiune de educare a emoţiilor. Tratarea 

diferenţiată a elevilor înseamnă respectarea emoţiilor şi sentimentelor fiecăruia. Dacă IQ este un dat genetic, 

IE este acel tip de inteligenţă pe care o îmbunătăţim constant cu fiecare experienţă trăită. Pentru a înţelege 

şi dezvolta inteligenţa emoţională şi socială a educabililor cu care se lucrează, identificarea, înţelegerea şi 

acceptarea tuturor emoţiilor este primul pas în dezvoltarea mecanismelor de gestionare a emoţiilor şi în 

dezvoltarea de relaţii sociale sănătoase şi armonioase. Este crucial să furnizăm elevilor un mediu de învăţare 

favorizant dezvoltării abilităţilor emoţionale şi sociale, asemenea metaforei seminţelor plantate în pământ 

fertil. 

Inteligenţa emoţională este generatoarea unei bune interrelaţionări care poate fi dezvoltată prin 

activităţi organizate în mediul şcolar, exerciţii care conduc la dezvoltarea cunoaşterii de sine, la creşterea 

stimei de sine, la încurajarea exprimării emoţionale, dar, mai ales la aprecierea empatică a trăirilor 

emoţionale umane. Cultivând inteligenţa emoţională a elevilor noştri îi ajutăm să îşi consolideze trăsăturile 

de caracter  esenţiale ş i  să îşi însuşească aptitudinile fundamentale pentru o viaţă normală şi fericită!              

Analizând ultimele statistici privind creşterea ratei de abandon şcolar, demotivarea elevilor pentru 

actul învăţării, deteriorarea relaţiilor elev-profesor şi elev-elev, creşterea numărului de acte de violenţă şi 

indisciplină în şcoli, lipsa respectului şi diminuarea promovării valorilor umaniste general valabile în istoria 

umanităţii (altruism, iubire, nobleţe, respect, toleranță, entuziasm, creativitate) s-a constatat o nevoie 

stringentă de modalităţi de prevenţie şi intervenţie focalizate pe bunăstarea mintală şi emoţională a 

oamenilor şi de o educaţie riguroasă privind sănătatea mentală şi emoţională mai ales a tinerei generaţii. 

Până nu demult trăsăturile specifice inteligenţei emoţionale se transmiteau firesc, de la o generaţie 

la alta, fiind preluate de la părinţi, bunici şi alţi adulţi semnificativi pentru cei mici. Ȋn prezent, părinţii sunt 

tot mai ocupaţi şi petrec tot mai puţin timp cu copiii lor, iar lecţiile de viaţă primite prin interacţiune directă 

sunt acum înlocuite de ecranul computerului sau al televizorului, de un telefon mobil sau un Ipod, care 

distrează mintea copilului, dar nu îi transmit valori constructive şi nu îl pregătesc pentru viaţa reală, ci îl 

atrag într-o lume virtuală (computerul) sau îi prezintă ştiri senzaţionale (televizorul, mass media în general), 

privându-l de partea liniştită, firească, fără anomalii senzaţionale, a vieţii. 

Inteligenţa emoţională trebuie neaparat să pătrundă în şcoli, ca modalitate de intervenţie pentru a 

ne adresa problemelor deja existente şi pentru a preveni agravarea acestora sau apariţia altor noi disfuncţii. 

Dacă au relaţii bune cu profesorii, elevii nu vor mai simţi nevoia să abandoneze şcoala. Mai presus de toate, 

profesorul care acordă atenţie dimensiunii emoţionale a clasei are mai multe şanse să dezvolte în elevii săi 

o stare care facilitează învăţarea: aceştia se vor implica mai mult, vor fi motivaţi, gata să colaboreze şi să-

şi asume riscuri în învăţare, pozitivi în abordarea învăţării, creativi, flexibili şi cooperanţi. 
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În consecinţă, rămâne sarcina şcolii, precum şi a furnizorilor de educaţie informală şi nonformală 

să înveţe copilul să îşi trăiască viaţa conform valorilor pozitive ale umanităţii, să îl deprindă să îşi gestioneze 

emoţiile negative şi să le cultive pe cele pozitive pentru a avea o bună sănătate emoţională şi, mai ales, să 

nu uite să fie cu adevărat OM. 
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TEXTILE MEDICALE 

ANIȚEI ROXANA DANIELA 

 

Studiu de caz 

 
          Din combinaţia între tehnologia textilă şi ştiinţa medicală a rezultat un nou domeniu numit textile 

medicale. Această nouă arie de aplicaţie a fost identificată o dată cu dezvoltarea de noi fibre şi tehnologii 

de fabricaţie pentru fire, ţesături, tricoturi şi materiale neţesute. 

      Noile tehnologii au potenţialul de a revoluţiona asistenta medicală şi sistemul de sănătate şi de a 

contribui la viabilitatea lor viitoare.  

       Textilele medicale sunt folosite pentru prevenirea, ameliorarea şi tratamentul bolilor, având în vederea 

problemele medicale determinate de îmbătrânirea populaţiei . 

        Domeniul de aplicare al textilelor medicale cuprinde toate materialele textile utilizate în aplicaţii de 

sănătate şi igienă, folosite pe piaţa medicală. 

       Produsele textile sunt folosite în medicină şi în sectorul de sănătate în diferite forme. Complexitatea 

cererilor a crescut o dată cu cercetarea şi dezvoltarea în domeniul textilelor medicale, de aceea acest 

segment al industriei textile este în continuă creştere şi dezvoltare . 

       În medicină materialele textile sunt folosite ca: suturi, implanturi ortopedice, grefe vasculare, tendoane 

şi ligamente artificiale, artere artificiale,accesorii extracorporale, bandaje, comprese, plasturi, lenjerii şi alte 

materiale care se găsesc în sălile de operaţie, s.a.  

     Textilele tehnice cuprind un sortiment vast de materiale textile (inclusiv compozite), pentru aplicatii in 

domenii dintre cele mai diverse si anume: medicina, industrie, transporturi, constructii civile, geotextile, 

agricultura, sport si timp liber etc. si constituie deja o piata de sine statatoare, puternica si in plina ascensiune 

. 

   Textilele medicale actioneaza ca o interfața între om și tratament, iar in functie de aria lor de aplicație 

acestea se împart în trei categorii: 

• Textile medicale implantabile; 

• Textile medicale non- implantabile; 

•  Textile medicale  pentru igiena si asistenta medicala. 

         Oricare biomaterial considerat implantabil în corpul uman manifesta o compatibilitatea funcțională și 

toleranța din partea organismului. Implanturile textile din polimeri biocompatibili sunt destinați ca 

înlocuitori de structuri anatomice (vase sanguine, tendoane, ligamente) când structurile native nu mai sunt 

funcționale și ca suporturi pentru țesuturi - când susțin și favorizează formarea noului țesut (epidermic – 

osos) . 

       Fibrele textile, firele, ţesăturile, compozitele,materialele 3-D ţesute, tricotate, neţesute  , împletite şi 

brodate  joacă un rol esenţial în producerea de implanturi diferite, inclusiv înlocuirea  vaselor de sange 

bolnave sau non-funcţionale  şi segmente ale aortei sau a altor artere mari. Este chiar posibila producerea 
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de  proteze vasculare foarte fine de 2-3 mm in diametru. Aceste materiale sunt folosite pentru închiderea 

plăgilor (suturi) sau interventii chirurgicale de inlocuire (grefe vasculare, ligamente artificiale , etc) [1]. 

Biocompatibilitatea joaca un rol important in cazul in care  materialele textile trebuie sa fie acceptate de 

catre organism. 

      Textile medicale sunt unul dintre sectoarele cele mai dinamice în expansiune pe piaţa textilelor tehnice. 

Ratele de creştere sunt peste medie, ca urmare a creşterii consumului în ţările în curs de dezvoltare din Asia 

şi a ratelor de creştere pe piaţa de Vest. Perspectivele pentru textile medicale sunt destul de bune , mai ales 

pentru materiale neţesute şi textile medicale de unică folosinţă utilizate în camere chirurgicale .  

     Ritmul extrem de rapid de dezvoltare pentru acest segment al domeniului textil a fost determinat de 

interesul vizibil, mereu ascendent al utilizatorilor pentru astfel de materiale si de cercetarile ample pentru 

elaborarea unor produse, tot mai performante, favorizate de progresele deosebite privind materiile prime, 

conceptia utilajelor, tehnicile si tehnologiile aplicate. In cadrul textilelor tehnice, materialele destinate 

sectorului medical detin urmatoarele ponderi: 59% - pentru Europa, si 41% pentru SUA. Din consumul 

total de articole medicale, aproximativ 70% sunt de unica folosinta, in timp ce 30% sunt reutilizabile. 

Conform unei recenzii efectuate un Europa, in perioada 1999-2003, extinderea produselor textile pentru 

medicina a avut loc cu o rata de crestere anuala de 11% si s-a estimeat ca, in perioada 2003 - 2007 cresterea 

anuala este de aproximativ 20% . 

      Piaţa de textile medicale este condus de o serie de factori : 

• ratele de creştere a populaţiei, în special în regiunile în curs de dezvoltare la nivel mondial ; 

• schimbările demografice, inclusiv îmbătrânirea populaţiei în piaţa Europei de Vest ; 

• schimbări în standardele de viaţă ; 

• atitudinea faţă de riscurile pentru sănătate , a crescut constientizarea populatiei. ; 

• dominaţia continuă a furnizorilor de top şi branduri (în special în piaţa de consum); 

• îmbunătăţirea continuă a performanţelor produsului; [3] 

Aceste tendinţe vor fi în continuare alimentate de dezvoltarea continuă a pieţei medicale şi industria textilă.  

        Domeniul textilelor medicale este un domeniu vast  in continua expansiune. Acesta se dezvolta o 

data cu noile tehnologii de fabricatie pentru fire, ţesături, tricoturi şi materiale neţesute si cu stiinta 

medicala.  

          Noile tehnologii au potenţialul de a revoluţiona asistența medicală şi sistemul de sănătate.Sunt 

folosite pentru prevenirea, ameliorarea şi tratamentul bolilor, având în vederea problemele medicale 

determinate de îmbătrânirea populaţiei . 
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ROLUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE ÎN FORMAREA ELEVILOR 

PROF. TINCU FELICIA 

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. C-TIN BRÂNCOVEANU” FĂGĂRAȘ 

 

Una din direcţiile fundamentale ale redefinirii învăţământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, 

integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative, prin 

diversificarea şi optimizarea activităţii educative extracurriculare şi extraşcolare, de mare impact asupra 

elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale. 

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. 

Există o multitudine de modalităţi de realizare a acestor activităţi. O modalitate care implică mai multă 

dăruire, talent şi muncă este proiectul. Proiectul educativ constă într-un set de activităţi planificate, 

controlate care urmăresc realizarea unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit şi într-o perioadă de 

timp bine definită. 

Proiectele educative extracurriculare vin în sprijinul elevilor, coordonate de formatorul de personalitate, 

omul din spatele acestor „creaţii” deosebite, cadrul didactic. Proiectele educative extracurriculare (şi chiar 

extraşcolare) au de asemenea o importanţă tot mai mare, fiindcă şcoala trebuie să-i pregătească pe elevi 

pentru viaţă, nu numai pentru examene.  

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze punţi de 

legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor / tinerilor şi 

perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, colaborarea dintre elevii diferitelor şcoli 

nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, conştientă, direcţionată spre 

problemele educative ale tinerei generaţii.  

Teoretic, fiecare copil tebuie să aibă şanse egale la educaţie. Considerând şcoala ca principala instanţă de 

socializare a copilului, integrarea şcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a 

copiilor prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi calităţi favorabile acestui proces. 

Cadrele didactice sunt garanţii ale acestor rigori, ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a 

învăţa, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie. Deseori 

ne punem întrebarea cum îi putem stimula pe copii, cum îi putem motiva pentru a deveni cetăţeni 

responsabili şi creativi dacă nu tocmai prin calitatea relaţiei pedgogice a cărei bogăţie este dimensiunea ei 

interculturală. Pentru cadrele didactice este esenţial să creeze relaţii pozitive în interacţiunea dintre 

semeni, să favorizeze dezvoltarea persoanei cât şi a relaţiilor constructive în grup, pentru a trăi 

sentimentul propriei identităţi.    
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Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe 

baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a 

activităţii didactice. 

         Extinderea preocupărilor pentru educaţie şi mai ales elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor 

proiecte educative extracurriculare ne atrag atenţia nu atât asupra importanţei acestora, cât mai ales asupra 

implicaţiilor pe care le are asupra construirii şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii 

de azi. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care îndeplinesc 

niste condiţii : 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

 valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor ; 

 organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă ; 

 formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar  

 urmăresc un scop educativ ; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup , creează un  

 sentiment de siguranţă şi încredere. 

        Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalităţii 

acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător , cu diverşi factori din societatea din care face 

parte. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi să se 

transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin 

comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând realităţile vieţii 

lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de 

exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator devine 

astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învață. 
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Importanţa relaţiei şcoală – familie – comunitate 

                                                             

           

                                                       Prof. Inv. Primar GOSEA MIHAELA 

                                                       Colegiul Tehnic Matasari 

                                                        Str. Principala, Nr. 75 

                                                        Loc. Matasari, cod postal 217295 

                                                         Jud. Gorj 

                                                     

                                                                                      

 În prezent, instituţia şcolară tinde să devină parte componentă a vieţii de familie şi a vieţii 

comunitare. Deoarece şcoala este o organizaţie care funcţionează conform unui orar riguros, ea determină 

ritmurile familiei şi implicit ale comunităţii. Pe de altă parte, însă, şcoala îşi asumă pentru o parte a zilei 

sarcina supravegherii copiilor. Ea le oferă acestora un spaţiu propriu de învăţătură şi de joacă, de întâlnire 

cu persoane de aceeaşi vârstă.  

 În societatea de consum în care trăim, şcoala face presiuni asupra bugetului familiei, resimţite 

puternic de categoriile defavorizate. Educaţia şcolară, care încearcă să ofere copiilor un capital cultural, 

intelectual rentabil, modifică formele educaţiei familiale şi obligă, parcă, părinţii să îşi asume unele roluri 

asemănătoare cu ale cadrelor didactice. 

 Raporturile şcolii cu comunitatea, în special prin relaţia directă cu familia, sunt puternic influenţate 

de modificările aduse de piaţa liberă: şcoala – în calitate de producătoare de capital uman – trebuie să 

găsească cele mai diverse forme de asigurare a calităţii produselor sale, iar ,,consumatorii” se interesează 

de drepturile lor în privinţa opţiunilor şi controlului serviciilor educaţionale. Astfel, raportul şcoală – 

comunitate devine un raport între cetăţeni şi reprezentanţii serviciului public în care educatorii sunt astfel 

supuşi evaluării publice. Aşadar, educatorul are obligaţia de a desfăşura o activitate transparentă, ce poate 

fi numită şi ,,deschiderea şcolii”, ce se înscrie pe linia diminuării funcţiei de control şi decizie a statului în 

sfera serviciilor şi stimularea negocierii între părţile  implicate direct. 

 Majoritatea părinţilor din comunitate manifestă interes faţă de funcţionarea şi iniţiativele de dialog 

ale şcolii, deşi aşteptările lor sunt de multe ori diferite: părinţii din mediul muncitoresc solicită şcolii să 

acorde importanţă maximă obiectivelor instrumentale (efort, disciplină, abilitatea de a se descurca în viaţă), 

în timp ce părinţii din categoriile superioare aşteaptă ca şcoala să dezvolte autonomia şi spiritul critic al 

copiilor. 

 Majoritatea profesorilor nu cunosc aşteptările părinţilor legate de proprii copii şi nu înţeleg care 

sunt informaţiile de care aceştia au nevoie pentru a fi de ajutor copiilor. Majoritatea părinţilor nu ştiu care 

sunt obiectivele anuale şi nici schimbările ce au loc pentru îmbunătăţirea activităţii din şcoli. Dar elevii sunt 

cei care fac legătura între şcoală şi comunitate prin mesajele pe care le transmit dintr-o parte în alta. 
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 Dificultăţile unei cooperări între şcoală şi comunitate se datorează conflictului de interese între cele 

două instanţe, cunoaşte încă destul de puţin despre care practici, pentru cine şi de ce se întâmplă asta. Altfel 

spus, parteneriatele şcoală – familie produc o diversitate de rezultate în toate planurile. 

 Discrepanţa culturală între părinţi şi şcoală constituie miezul problemei în cazul factorilor care 

influenţează implicarea părinţilor. Există, din acest punct de vedere, două tipuri de şcoli: acelea care înţeleg 

că implicarea părinţilor în activităţile didactice câteodată necesită un proces de socializare şi acele şcoli 

care menţin implicarea părinţilor în activitatea lor la nivel scăzut şi care se aşteaptă ca părinţii să cunoască 

modul de organizare a activităţilor extracurriculare.  

 S-a constatat că practicile profesorilor de implicare a familiei sunt la fel de importante ca şi alte 

variabile cum ar fi etnia, clasa socială, statutul marital sau statutul mamei, în determinarea modului în care 

părinţii devin implicaţi. Cercetările asupra şcolilor au demonstrat că, dacă acestea investesc în practicile de 

implicarea a familiei, aceste activităţi ajung să fie conduse de părinţi care altfel nu s-ar fi implicat din 

proprie iniţiativă. Spre exemplu, un studiu realizat în 1996 de către Centru de Statistici Naţionale pentru 

Educaţie al Statelor Unite arată că implicarea consistentă şi sporită a tatălui creşte şansele de succes şcolar 

al copiilor şi reduce probabilitatea exmatriculării copiilor în perioada claselor VI-XII. 

 Dificultăţile unei cooperări între şcoală şi comunitate se datorează conflictului de interese între cele 

două instanţe educative: pe de o parte şcoala, prin cadrele didactice, pare să nu recunoască alte autorităţi în 

afara celor de la nivelele superioare (inspectorate şi minister), în timp ce comunitatea şi familia sunt 

ignorate, însă, de politicile şi de legislaţia şcolară. 

 Parteneriatul şcoală – familie – comunitate. 

 Conducerea şcolilor, profesori, părinţi, organizaţii din comunitate încearcă să creeze programe şi 

practici proprii. Programele – conexe şcoală – familie – comunitate fac parte acum din organizarea şcolară 

şi au ca principal scop stimularea studiului şi creşterea succesului învăţării. Încă de la sfârşitul anilor ′90 

mulţi experţi educaţionali au concluzionat că implicarea parentală reprezintă o verigă importantă pentru 

creşterea calităţii educaţiei şi a rezultatelor elevilor. 

 Cercetări recente asupra implicării părinţilor în sfera educaţiei formale confirmă existenţa unor 

conexiuni pozitive între implicarea familiei şi succesul şcolar al elevilor, dar se cunoaşte încă destul de 

puţin despre care practici, pentru cine şi de ce se întâmplă asta. Altfel spus, parteneriatele şcoală – familie 

produc o diversitate de rezultate în toate planurile. 

 Cele mai eficiente forme de implicare s-au dovedit a fi acelea care angajează părinţii în munca 

directă cu copii lor în activităţile de învăţare acasă. Cu cât această participare se realizează mai devreme, 

cu atât mai eficient este acest proces. 

 În noile condiţii ale schimbărilor în compoziţia familiilor, a creşterii economice, demografice,  etc., 

şcolile au nevoie de mai mult decât schimbarea orientării academice pentru a îmbunătăţii educaţia tinerilor. 

Analizele au demonstrat că sărăcia tipică a şcolilor, problemele emoţionale şi starea familiilor constituie 

impedimentul social pentru succesul sistemului educaţional. 
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 Din altă perspectivă, comunitatea la care se raportează şcoala este înţeleasă ca fiind ansamblul 

indivizilor şi a instituţiilor care au ca scop succesul copiilor în şcoală şi dezvoltarea familiilor: şcoli, 

familiile elevilor, cluburile, grupurile, asociaţiile locale, bibliotecile, administraţia locală, instituţiile 

sportive, centrele culturale, poliţia, departamentele pentru protecţia copiilor şi a familiei, serviciile sociale, 

agenţiile de sănătate, etc. 

 Parteneriatele şcoală – comunitate au în vedere, de obicei, şcoala în două ipostaze: 

 1. ca principală sursă sau instituţie pentru reînnoirea comunităţii sau  

            2. o importantă componentă cu valoare comunitară, dar nu singura sursă. 

 Pe baza acestor considerente, dezvoltarea cu succes a comunităţii cooperante va fi caracterizată de 

următoarele aspecte: 

 ● comunitatea este agentul schimbării, iar şcoala o componentă principală a comunităţii; 

● direcţia de acţiune a cooperării este reciprocă între şcoală, comunitate, afaceri locale şi alţi 

parteneri instituţionali; 

● premisa este că o şcoală puternică, în special în mediul rural, este o componentă necesară dar nu 

suficientă pentru dezvoltarea comunităţii. 

În consecinţă, şcoala trebuie privită ca o componentă importantă şi activă a iniţiativelor de 

dezvoltare comunitară prin colaborare. 

În acest fel, ajutorul comunităţii în cadrul educaţiei se bazează pe principiul  conform căruia 

educaţia este o funcţie de cooperare. Sprijinul moral este la fel de important, conştiinţa şi observarea eticii 

fiind o condiţie prealabilă. Suportul material devine real doar când e susţinut şi de cel moral. 

Obstacole şi beneficii ale parteneriatului şcoală – familie – comunitate. 

După o jumătate de secol de cercetări asupra implicării parentale, cercetătorii au evidenţiat faptul 

că implicarea părinţilor şi a comunităţii are efecte pozitive asupra elevilor, în special în privinţa: 

 - anumitor cunoştinţe sau abilităţi pe domenii ca limba maternă, ştiinţe sociale, geografie, istorie; 

 - temelor pentru acasă; 

 - atitudinilor faţă de şcoală – prezenţă la ore şi motivaţia crescută pentru învăţare; 

            - dezvoltării talentelor, a intereselor specifice; 

- alegerile potrivite ale opţionalelor şi a planurilor de viitor. 

 Pe de altă parte, comunitatea asigură, prin şcoli, suport financiar elevilor, precum şi valorile 

culturale şi sociale necesare succesului. Ea poate oferi elevilor şi părinţilor o varietate a oportunităţilor 

sociale, vocaţionale sau culturale. 

 Literatura de specialitate prezintă o serie de avantaje pe care şcoala, profesorii, părinţii şi întreaga 

comunitate le au în urma implicării. 

 1. Beneficii pentru părinţi – experimentarea ocaziilor variate de a contribui la educaţia copiilor şi 

de a deveni ei înşişi motivaţi să-şi continue educaţia. Astfel se sedimentează relaţiile sociale şi poate creşte 

sentimentul de control asupra mediului de viaţă.  



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

556 
 

2. Beneficii pentru profesori – O dată cu implicarea părinţilor cresc şi cunoştinţele personalului 

didactic referitoare la contextul socio-cultural al comunităţii pe care şcoala o deserveşte. De asemenea, 

profesorii, alături de toţi profesioniştii implicaţi, vor fi mai  angajaţi în muncă şi vor avea sentimentul că 

eforturile lor dau roade. 

 3. Beneficii pentru şcoli – Şcolile pot beneficia de suportul moral, informaţional şi economic al 

familiilor şi comunităţii. Părinţii pot reprezenta ,,o forţă” care să aducă schimbarea în şcoala copiilor lor. 

Prin monitorizarea atentă a programelor sale şi prin verificarea semnalelor de ineficienţă şi riscuri, şcolile 

pot controla mai uşor problemele care le ameninţă. 

 4. Beneficii pentru comunităţi – Când familia şi şcoala formează o echipă, şcoala devine o 

adevărată forţă în societate, prin promovarea unei dezvoltări continue şi depline a copiilor. Pentru a ajunge 

la aceasta, şcolile ,,trebuie să devină mai sensibile, responsabile, centrate pe copil şi să se afle în strânsă 

legătură cu comunitatea şi familia” (Booth, A., Bunn, J. E.). 

 Simbolic, şcolile sunt văzute ca ultimele instituţii publice ale comunităţii datorită, pe de o parte, 

potenţialului de a forma cetăţeni bine educaţi, şi, pe de altă parte, datorită faptului că pot contribui la 

revitalizarea comunităţilor într-o societate avansată din punct de vedere tehnologic. 
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DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE PRIN INTERMEDIUL 

PROIECTELOR EDUCAȚIONALE 
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Grădinița cu Program Prelungit ,, Voinicelul’’, Slobozia 

 

 Proiectul educațional trebuie privit nu doar ca pe un concept, ci și ca o atitudine abordată în 

sprijinul dezvoltării societății prin prisma educativă și ca unul dintre cuvintele-

cheie ale pedagogiei contemporane, care presupune participare la o acțiune 

educativă comună, interacțiuni constructive acceptate de către toți partenerii 

implicați în proiect, comunicare eficientă între participanți, acțiuni comune cu 

respectarea rolului fiecărui participant și, nu în ultimul rând, interrelaționare. 

Pornind de la premisa că educația trebuie să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară, 

coerentă, că activitatea care se realizează în grădiniță nu poate fi separată, izolată de alte influențe 

educative ce se exercită asupra copiluui și nu poate face abstracție de toate acestea, se impune o 

strânsăinterdependență între mediul educativ oferit de grădiniță, mediul familial și mediul socio-economic 

din care acesta provine. 

 Grădinița îi oferă copilului un prim mediul socializator de tip organizațional, care își relevă o 

parte dintre caracteristicile și particularitățile lui ca mediu instituționalizat: introduce în relațiile copilului 

cu adultul o anumită distanță socială; oferă copilului un cadru social bazat pe o normativitate elementară 

constând în anumite reguli de conviențuire cu ceilalți; creează copilului posibilitatea de a se compara cu 

covârstnicii pentru a-și întări în felul acesta sentimentul conștiinței de sine, percepția de sine, imaginea de 

sine, îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învață să devină partener, să joace 

unele roluri sociale; îl obișnuiește pe copil cu programul orar, cu programul de viață, cu schimbarea 

mediului de existență, stimulează dezvoltarea autonomiei personale și a independenței ( Ezechil, 

Lăzărescu, 2001, p. 9 ). 

 Cadrul în care se realizează discuțiile între educatoare și părinți este destul de semnificativ, având 

în vedere că o discuție în contextul format al instituției este contaminat de poziția profesională pe care 

educatoarea este tentată să o adopte, pe când în cadrul unor activități extracurriculare comune cu părinții 

și copiii ( în contexte informale ) discuțiile devin mai relaxante, mai personalizate. 

 Se tinde din ce în ce mai mult ca activitățile extracurriculare să devină părți ale unor proiecte 

educaționale. Proiectul în esență este ,, un mod de a lucra, un mod de a-i organiza pe oameni și un mo de 
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a gestiona activități. Este o manieră de organizare și coordonare a muncii.’’( Newton, 2006, p. 12 ). Orice 

proiect trebuie încadrat în limite de timp și se consideră a fi terminat când rezultatul final – scopul și 

obiectivele – au fost realizate. Fiecare proiect este unic în felul său, proiectele au ,, caracteristici unice, 

livrabile unice, personal unic și circumstanțe unice’’ ( T. Mochal, J. Mochal, 2006, p. 15). 

 Proiectul se execută pentru o persoană sau pentru un grup de persoane, aceștia fiind beneficiarii 

proiectului, ,, clienții ’’. Poate fi beneficiar al unui proiect cineva care ,, are oricare din următoarele trei 

caracteristici: 

➔ Impune în mod legitim cerințe referitoare la proiect; 

➔ Beneficiază de foloasele pe care le aduce proiectul, odată terminat; 

➔ Deține în mod oficial un rol în aprecierea reușitei proiectului, odată ce acesta e terminat. ’’ ( 

Newton, 2006, p.15). 

Calitatea unui proiect este întotdeauna direct dependentă de capacitatea managerului de proiect 

pentru a identifica și de a înțelege nevoile clinților cărora li se adresează. Pe lângă grupul țintă, proiectul 

trebuie să aibă în vedere și eventuala emitere de pretenții ale unor grupuri de interese sau chiar beneficiari 

ai proiectului. 

Managementul de proiect este o metodologie formală elaborată cu scopul îbunătățirii gestionării 

proiectelor, Acest tip de management poate fi utilizat într-o gamă foarte largă de activități, variind doar 

tipurile de aptitdini necesare domeniului în care se aplică. Instrumentele , tehnicile și procesele 

managementului de proiect ,, pot fi extrem de eficace ca mijloace pentru a se obține rezultatul dorit’’ 

( Newton, 2006, p. 13 ) în orice acțiune de acest tip întrepinrsă. 

Managerul de proiect este acea persoană desemnată care este direct responsabilă de materializarea 

activităților din cadru proiectului. 

Echipa de proiect este subordonată managerului de proiect și se fomrează din persoane care dețin 

competențe, abilități, specializări utile proiectului, Comunicarea este aspectul care trebuie pus în valoare, 

pentru ca succesul proiectului să fie asigurat. Dacă managerul de proiect reușește să se asigure că toată 

echipa din cadrul proiectului știe tot ceea ce are nevoie să știe pentru a-și face treaba corect, atunci 

lucrările vor merge bine. 

Richard Newton ( 2006 ) a emis câteva considerații despre proiecte, de care credem că este util 

să ținem seama atunci când dorim să derulăm și noi astfel de acțiuni. În opinia sa, ,, fundamentul pe care 

se clădesc toate proiectele bune este concepția clară în privința proiectului.’’În învățământ, proiectele sunt 

părți ale unor programe naționale sau județene inițiate de managerii de programe, deci conceția și scopul 

principal al proiectului sunt date de programul în cadrul căruia dorim să realizăm proiectele. Din 

momentul în care am ales să gestionăm un proiect trebuie să adunăm toate informațiile necesare de care 

vom avea nevoie pentru a putea planifica proiectul. Toate activitățile care urmează a fi derulate trebuie să 

fie în concordanță cu obiectul proiectului propus prin programul ales. 
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Scopul se formulează prin enunțuri simple și inteligibile, clare, astfel încât orice persoană, chiar și 

neavizată, să poată să își dea seama cu ușurință dacă activitățile ce se vor desfășura în cadrul proiectuui 

sunt în concordanță cu acesta. 

Succesul fiecărui proiect poate fi apreciat cu ajutorul a trei categorii de criterii de înalt nivel: 

predarea livrabilelor ( a rezultatelor concrete propuse ), obținerea beneficiilor asociate proiectului și 

satisfacția beneficiarilor.  

Richard Newton, vorbind despre succes, afirmă: ,, Succesul e o chestie mai complicată: nu se 

reduce doar la a preda celor în drept livrabilele realizate, așteptând apoi să vină beneficiile. A avea cu 

adevărat succes nu înseamnă întotdeauna să faci pur și simplu ceea ce ți s-a cerut să faci... Mulțumirea, 

satisfacția sau încantarea clientului este o condiție esențială, pentru reușită...’’ ( Newton, 2006, p. 20 ) 

Proiectul educațional respectă tipologia proiectelor la modul general, având cateva caracteristici 

date de specificul domeniului de activitate: ÎNVĂȚĂMÂNT. Managerul și echipa unui astfel de proiect 

trebuie să asigure îndeplinirea anumitor sarcini: conceperea proiectului, organizarea proiectului, 

construcția și organizarea echipei de proiect, organizarea și conducerea reuniunilor de proiect, 

monitorizarea și evaluarea, gestionarea bugetului ( Coord. Iosifescu, 2001 ) 

Tot lor le revine saricina de a atrage parteneri din comunitate, având în vedere faptul că acesta 

este uneori beneficiar direct al proiectelor și întotdeauna beneficiar indirect al întregului proces educativ. 

Chiar dacă investiția în educație nu aduce profit imediat, avem datoria să dezvoltăm permanent relațiile 

cu comunitatea, să stimulăm interesul pentru implicarea directă în toate activitățile desfășurate 

deteminându-i astfel să internalizeze valorile pe care noi, grădinițele, le promovăm. Grădinișa pune piatra 

de temelie pe care se va clădi cetățeanul european de mâine. 

Acestea fiind spuse, proiectul educațional prespune unitate de cerințe, opțiuni, decizii și acțiuni 

educative, subordonate actului educativ propriu-zis. Din perspectiva celor prezentate mai sus, copilul 

reprezintă o valoare socială care trebuie descoperită și prelucrată astfel încât să-i fie respectate 

caracteristicile individuale și aparateneța la un anumit mediu socio-cultural. 
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EXEMPLE DE VALORIFICARE A TEORIEI INTELIGENȚELOR  ÎN ACTIVITĂȚI  

DIDACTICE DESTINATE COPIILOR DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ 

 

Prof. Mocanu-Tudor Florentina 

Grădinița cu Program Prelungit “Voinicelul” Slobozia, Județul Ialomița  

 

Cred în eficiența armonizării activităților școlare cu competențele, interesele și înclinațiile diferite 

ale fiecărui copil. Această convingere a reprezentat punctul de plecare pentru activitățile mai jos descrise, 

desfășurate cu copiii de vârstă preșcolară mare, gândite și proiectate ca modalitate de valorificare practică 

a Teoriei inteligențelor multiple a lui Howard Garnier.  

 “Beneficiul elevilor ar fi foarte mare dacă în fiecare şcoală s-ar ţine cont de faptul că oricare elev 

poate să aibă calităţi extraordinare, în diverse domenii şi nu în mod necesar în cel lingvistic sau logico-

matematic”, concluzia psihologului Elena Stănculescu din finalul articolului “Teoria inteligenței multiple”, 

publicat în Revista de Psihologie, Nr. 3-4, 2006, pag. 203, exprimă sintetic argumentele deciziei pentru 

acest demers educativ.  

Concret, am utilizat elemente de proiectare a activităților care să permită participarea copiilor în 

conformitate cu propriul potențial, prin valorizarea tipului de inteligență dominant specific. Activitățile au 

fost desfășurate cu grupa mare de preșcolari, în săptămâna rezervată subtemei “ La revedere, toamnă dragă” 

a proiectului tematic “Toamna și alaiul ei” și au vizat evaluarea cunoștințelor acumulate privind anotimpul 

toamnă.  Am proiectat demersul instructiv-educativ ca pe o modalitate de evaluare alternativă, bazată pe 

antrenarea competențelor, înclinațiilor și preferințelor dominante ale fiecărui copil. 

 Activitățile au respectat în totalitate etapele metodice specifice domeniului și tipului de activitate, 

dar ca design general, acestea au cuprins două părți: 

- o secvență în care sunt angrenați copiii care au un anumit tip de inteligență, oferindu-le 

oportunitatea participării active și valorizării propriului potențial.  Ei formează o echipă și 

primesc un ecuson pe care scrie“Experții zilei”. În acest scop, la Întâlnirea de dimineața, am 

inclus un moment special, în care experții zilei își primesc ecusoanele. Ecusoanele de experți vor 

avea forme și conținut potrivit temei toamna și subiectului activității din ziua respectivă. Pe 

parcursul activității experții au sarcini de rezolvat în conformitate cu obiectivele operaționale 

urmărite, restul copiilor intervenind dacă este nevoie și dacă doresc. În unele activități, experții au 

format o echipă și au fost antrenați în etapa demonstrativă  sau jocul de probă. Pentru altele am 

format echipe mixte, repartizând câte un expert în fiecare grupă. 

- o a doua secvență, destinată antrenării tuturor copiilor din grupă. Ei vor primi sarcini 

corespunzătoare conținutului didactic al activitățiii în ziua respectivă, concretizate fie sub forma 

activităților liber alese, copiii având libertatea alegerii centrului în care vor lucra, fie sub forma 

jocurilor  de mișcare și distractive.  
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EXEMPLIFICARE:   

Nivel II 

Tema anuala de studiu: Când,cum și de ce se întâmplă? 

Proiect tematic: “ Toamna și alaiul ei” 

Subtemă: “ La revedere, toamnă dragă” 

Tipul activității: evaluare sumativă   

 

Luni: “Toamna în orașul meu”- DȘ- Cunoașterea mediului  

Experții zilei (ghizii zilei): copii cu inteligență dominantă naturalistă 

Descrierea pe scurt a activității: 

I. Săptămâna debutează cu o activitate out-door, o plimbare în piața țărănească, pe lângă un spațiu 

de comercializare a florilor și cu punct final parcul mare din localitate. Aspectele supuse observării sunt: 

cerul (nori, culoare, soare), vegetația (culoare, aspect), tarabele cu legume, fructe și flori, persoanele 

întâlnite ( îmbrăcăminte, activități specifice).   

Pe parcursul plimbării, copiii sunt invitați să privească, să observe aspectele specifice anotimpului, 

iar ghizii zilei să le atragă colegilor atenția asupra acestora.  În timpul plimbării copiii strâng în coșulețe 

diverse materiale din natură  (conuri, frunze divers colorate, ghinde, castane etc) sau primite din piață și 

florărie.  

II. Activitatea continuă tot în parc, cu jocul distractiv “Bowling cu bostănei” la care participă 

întreaga grupă de copii.  Mingea de bowling este înlocuită cu bostănei, tințele cu sticle din plastic, iar drept 

recompense copiii primesc ghinde, castene și conuri ( în funcție de țintele atinse). 

III. Ajunși acasă, toți copiii sunt antrenați în completarea centrului tematic cu materialele colectate. 

Fiecare ia un obiect din coșuleț, spune tot ceea ce știe despre el, ca element specific anotimpului toamnă, 

și îl așează în locul rezervat din Centrul tematic amenajat în sala de grupă.   

 

Marți:  “Toamna dragă tuturor” DLC- Limbă și comunicare  

Experții zilei: copii cu inteligență dominantă verbal- lingvistice 

Descrierea pe scurt a activității: 

I. Activitatea reprezintă un joc didactic bazat pe metoda activ - participativă “ Explozie stelară”. 

Copiii  stau în semicerc. Experții zilei primesc steluța mare pe care este chipul TOAMNEI pe care o așează 

pe flipchard. Ei au sarcina de a extrage dintr-un săcuțet o steluță ( mai mică, diferit colorată)  și  de a 

răspunde la una dintre cele 5 întrebări specifice metodei didactice utilizate ( Ce? Cine? Unde? Când? De 

ce? ).  

II. În a doua parte activității sunt antrenați toți copiii. Copiii participă la jocul de tip brainstorming 

“Învățam, propoziții formulăm”. Așezați pe scăunele în cerc, fiecare formulează o propoziție despre 

anotimpul toamna cu un cuvânt transmis de colegul din partea stângă.  
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III.  Joc distractiv de mișcare “Plouă afară pic, pic, pic”. Pe ritmul  melodiei “Clap clap, clap”, 

copiii merg ritmic în cerc, în jurul cadrului didactic care se află în mijloc și are în mână o umbrelă, pășesc  

înainte  spre interiorul cercului și apoi, în spate spre exteriorul lui, respectând ritmul muzicii. 

 

Miercuri: “În grădină și livadă, peste tot e zarvă mare” Activitate integrată  DS- Activitate matematică + 

DPM Educație fizică  

 Experții zilei: copii cu inteligență dominantă logico-matematică  

Descrierea pe scurt a activităților: 

 I. Utilizez un material realizat în Power Point cu ajutorul căruia experții zilei sunt solicitați să 

rezolve următoarele exerciții matematice:  

-  “În cămară adunăm, iar la iarnă ne-ospătăm” – joc de adunare cu una și două unități 

-  “Bate vântul, frunza cade” – joc de scădere cu una și două unități 

 II. Activitatea continuă cu jocul distractiv și de mișcare “Moara de vânt”, la care participă toată 

grupa de copii și este o adaptare personală a unui joc bazat pe metoda prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńsk, 

creat și brevetat ca instrument pentru jocurile matematice de Math Mill 

(https://www.youtube.com/watch?v=_NijJ_9eiWk).   Secvența debutează cu o discuție despre moara de 

vânt. Ca material didactic am utilizat un cerc confecționat din hârtie ( roata morii), înconjurat de panglici 

colorate ( paletele roții) pe care sunt înscrise cifre de la 1 la 10. Copiii stau în cerc în jurul roții, purtând 

fiecare ecuson colorat într-una din culorile paletelor.  Copiii au la dispoziție două zaruri, pe unul fiind 

înscrise cifrele  1 și 2 , iar pe celălalt simbolurile + ( adunare) și – (scădere).  Sarcina fiecărui copil este să 

se plaseze pe una dintre palete, să identifice cifra corespunzătoare, să efectueze operația matematică 

rezultată din aruncarea celor două zaruri și să sară  un număr de palete corespunzător rezultatului operației 

de adunare, respectiv scădere.  

Joi: “Picturi de toamnă”   DPM – abilități practice + DLC Educarea limbajului  

Experții zilei: copii cu inteligență dominantă  intrapersonală, copii cu inteligență dominantă  vizual- 

spațială, copii cu inteligență dominantă  interpersonală 

Descrierea pe scurt a activităților: 

Copiii lucrează în echipe, formate în așa fel încât în fiecare să existe un copil cu inteligență 

dominantă  vizual- spațială și unul cu inteligență dominantă  intrapersonală. 

Pentru activitate am selectat 5 planșe mari cu imagini sugestive pentru anotimpul toamna, pe care 

le afișez frontal: toamna în pădure, animale sălbatice toamna, în grădina de zarzavat, în livadă, plecarea 

păsărilor călătoare, ploaie și vânt de toamnă. Pe măsuțe copiii primesc jetoane cu elemente incluse în 

imaginele prezentate. 

I. Prima secvență a activității constă într-o prezentare făcută de experții cu inteligență 

dominantă  intrapersonală, prezentare bazată pe tehnica fotolimbajului. Copiii comunică colegilor ce li se 

pare frumos în imagine și pot adăuga orice referire la propriile experiențe, gânduri, sentimente.   

II. A doua secventă didactică constă în realizarea în grupuri mici unor lucrări colective prin 

tehnica colajului.  Sarcina experților cu inteligență dominantă  vizual- spațială este să compună un colaj, 

https://www.youtube.com/watch?v=_NijJ_9eiWk
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cu teme sugerate de imaginile prezentate, folosind jetoanele pe care decide să și le selecteze.  Fiecare 

expert își formează o echipă de 3-4 copiii, care îi vor sprijini activitatea decupând elementele din 

jetoanele alese. În timp ce coechipierii decupează, expertul lipește decupajele, după propria viziune. În 

final, membrii fiecărei echipe convin asupra unui titlu și expun lucrările.  

III. Experții cu inteligență dominantă interpersonală prezintă lucrările realizate: titlu, elementele 

de toamnă care au fost folosite, își  spun părerea despre modul în care membrii echipei au colaborat și fac 

aprecieri privind rezultatul obținut.  

 

Vineri: “Este toamnă, e frumos, fluturași din floare-n floare” – DEC- Educație muzicală +DPM Educație 

fizică  

Experți zilei: copii cu inteligență dominantă  muzicală; copii cu inteligență dominantă  corporal -

kinestezică   

Descrierea pe scurt a activității: 

 Activitatea se desfășoară în curtea grădiniței cu jocul distractiv și de mișcare “Borbolino” 

(Fluturele). Este un joc preluat de pe Youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=kgn0F8OyAdY) și 

adaptat pentru scopul urmărit.  

 Pentru joc am marcat pe asfalt 5 rânduri cu câte 4 pătrate.  Echipele (formate din câte 5 copii) 

lucrează pe rând și au de executat sărituri ritmice, de pe loc cu aterizare pe ambele picioare. Utilizez ca 

fond muzical melodia “Borboletinha” de Marcos Patrizzi Luporini: 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU). Copiii din echipele care nu lucrează în acel moment 

susțin ritmul prin bătăi de palme.  

 Jocul se desfășoară astfel:  

I. Pentru jocul demonstrativ, lucrează prima echipă care lucrează este cea format din copii cu 

inteligență muzicală. Primul copil din echipa de experți cu inteligență muzicală execută săritura, utilizând 

primele două pătrate.  Continuă în același mod, înaintând lateral din pătrat în pătrat, dus-întors, după care 

face un salt primele două pătrate din rândul doi. Concomitent, următorul copil din echipa intră în joc, 

executând în sincron, aceleași mișcări, dar pe primul rând.  Când un jucător  a terminat și ultimul rând de 

pătrate, iese din joc. 

II. Pentru următoarea rundă a jocului lucrează copiii cu inteligență dominantă  corporal –

kinestezică. 

III. Jocul se continuă în același mod  cu echipele următoare. 
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IMPORTANȚA PROIECTELOR EDUCAȚIONALE 

ÎN EDUCAȚIA PREȘCOLARILOR 

 

 
    Ed. Neagu Natalia                                                          

    Grădinița cu program prelungit “Voinicelul” Slobozia, Ialomița 

                                                         

 

           Fenomenul educaţional transcede astăzi, cu mult, graniţele formelor de învăţământ tradiţional 

datorită dezvoltării societăţii din punct de vedere social şi informaţional, provocând în permanenţă 

cadrele didactice spre a găsi cele mai bune şi eficiente modalităţi de a educa tânăra generaţie. 

          Parteneriatul educațional este o consecință firească a nevoii de comunicare și de colaborare a 

factorilor implicați în asigurarea unei dezvoltări armonioase a personalității copilului, în vederea 

formării sale ca cetățean activ al societății contemporane.  

          Pentru a fi funcțional, parteneriatul educațional se realizează parcurgând mai mulți pași: 

identificarea persoanelor, instituțiilor care pot fi implicate; stabilirea unei „echipe de acțiune” pentru 

parteneriatul cu părinții și comunitatea compusă din cadre didactice, personal de conducere și 

personal administrativ, părinți, membri ai comunității etc.; proiectarea, organizarea și desfășurarea 

unor activități comune; întocmirea unui pact educațional, cu drepturi și îndatoriri ale tuturor factorilor 

implicați, având drept obiectiv fundamental bunăstarea copilului și dezvoltarea lui armonioasă. 

          Parteneriatul educațional grădiniță –comunitate (alte institutii) are efecte pozitive asupra 

dezvoltării copiilor, adaptării lor sociale, contribuie la stabilirea unor relații mai bune între copii și 

părinți și la dezvoltarea unei atitudini pozitive a părinților față de instituțiile de învățământ preșcolar, 

crește motivația profesorilor pentru îmbunătățirea demersului didactic, oferă un sprijin real din partea 

comunității. 

    Pe lângă activităţile instructiv-educative din grădiniă, avem în vedere, pentru copiii din grupele 

mari pregătirea lor pentru ințegrarea ulterioară în viaţa socială. În acest sens am găsit oportună 

familiarizarea lor cu obiective social-culturale din zonă ,cum ar fi  Muzeul National al Agriculturii.  

    Pentru a le percepe şi înţelege valoarea fundamentală, de cadre şi repere de artă autentică şi cultă, 

gustul individului trebuie format. La copiii preşcolari, calea optimă de desfăşurare a unor activităţi 

accesibile focalizate pe educarea sensibilităţii artistice, am considerat (educatoarele grupelor mari) , 

că o putem găsi prin iniţierea unui proiect educational “ Porți deschise”, prin care să îi apropiem pe 

copii de valorile cultural-artistice locale şi naţionale. 

Ne-am propus ca activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect, să-i ajute pe copii să integreze 

imaginea operei de artă în propriul univers de imagini, să-şi dezvolte capacităţile de comunicare, să 

le stimuleze creativitatea creându-le obişnuinţa de a-şi analiza trăirile şi de a-i învăţa să şi le exprime. 

Am urmărit de asemenea, educarea gustului pentru frumos al copiilor prin sensibilizarea lor fața 

de istorie si valorile materiale si spirituale ale poporului nostru, valorificând dorința de a cunoaște 

lucruri noi, specifice vârstei preșcolare. 
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În ceea ce priveşte rolul social al acestui demers, prin activităţile propuse am urmărit integrarea 

optimă a copiilor în societate prin sensibilizarea acestora de a accepta diversitatea etnică şi culturală, 

prin conştientizarea valorilor umane şi cultivarea respectului faţă de semeni.                                                                                          

            Prin activitațile desfășurate în cadrul parteneriatului ( ateliere de personalizat si pictat obiecte, 

ateliere de cunoaștere a obiceiurilor si sărbătorilor de iarnă si primăvară si alte activitati), 

noi,partenerii celor două instituții,am contribuit la: stimularea curiozității prin asimilarea 

cunostințelor legate de obiceiuri, datini, mod de viață si evenimente din istoria locuitorilor orașului 

nostru ;  formarea unei atitudini de respect faţă de valorile cultural-artistice locale si naționale; 

stimularea creativităţii în exprimarea şi analizarea trăirilor proprii; cunoaşterea de către copii a unor 

lucrări de artă reprezentative pentru cultura şi arta românească; sociabilizarea copiilor prin 

împărtăşirea experienţelor personale între ei şi faţă de adulţi; educarea respectului şi toleranţei faţă 

de tradiţiile şi cultura altor etnii.eficientizarea colaborării dintre institutii locale, comunitate ,parinţi 

şi grădiniţă, in educația copiilor,pentru integrarea optimă a acestora în societate si viața comunității. 

 

 

 

 

 

 

 

      BIBLIOGRAFIE: 
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STUDIU  DE SPECIALITATE 

Educaţia incluzivă în context internaţional 

 
             înv. Diaconu Niculina 

  Ṣcoala Gimnazială “IUSTIN PIRVU”-Poiana Teiului 

                                        Localitatea Poiana Teiului, jud. Neamt 
                                               

 

      Adaptarea la permanentele cerinţe schimbătoare ale unei lumi care evoluează rapid, care necesită abordări 

multiple ale fenomenelor naturale şi/ sau sociale şi care impune adoptarea de strategii eficiente în vederea atingerii 

tuturor obiectivelor sale, presupune implicarea activă a întregii societăţi pentru a pune în centrul preocupărilor sale 

OMUL. 

     Printre atributele acestei societăţi se pot enumera: schimbarea, transformarea, egalitatea şanselor, continua 

formare, cooperarea, evoluţia tehnologiei, preocuparea pentru oameni şi pentru nevoile lor în ceea ce priveşte 

dezvoltarea, integrarea şi inovarea. 

    Elementul central al societății, element care poate contribui în mod valoros și radical la evoluţia tuturor 

elementelor componente ale societăţii  este EDUCAŢIA. 

     Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată care necesită analize, schimbări şi construcţii continue 

pentru a realiza politici şi practici incluzive şi a asigura bazele unei culturi incluzive. 

     Educaţia incluzivă a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura cadrul necesar şi 

condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative speciale. Bogăţia spirituală a lumii 

contemporane rezidă tocmai din respectul şi valorizarea tuturor indivizilor,  pentru că lumea modernă acceptă 

faptul că fiecare individ este o dimensiune care îmbogăţeşte şi potentează, împreuna cu celelalte experienţe, lumea 

de azi.  

     Educaţia incluzivă, respectiv integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă a 

apărut ca o provocare spre schimbarea atitudinilor şi mentalităţilor, dar şi a politicilor şi practicilor de excludere şi 

segregare. Integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în  învăţământul de masă are ca scop  rezolvarea 

câtorva dintre problemele pe care le întâmpină copiii în procesul educaţiei şi dezvoltării lor.  

      Educaţia de bună calitate reprezintă un DREPT fundamenzal al omului şi copiii au dreptul la educaţie generală, 

iar modelul incluziunii socio-educaţionale are la bază acest drept, înglobat în dreptul internaţional. Fiecare copil, 

indiferent de apartenenţă sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate 

care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. 

     Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că fiecare aduce cu sine în 

procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune 

specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural căruia îi aparţine. 

      Conceptul de „educaţie pentru toţi” a fost lansat în 1990 în Tailanda la Conferinţa Internaţională a 

Ministerului Educaţiei, iar în 1994 la Salamanca, în Spania, s-au lansat dimensiunile educaţiei pentru toţi 

care constau în calitatea actului educaţional şi acces pentru toţi copiii: „ Şcolile trebuie să primească toţi 

copiii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. 

Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din 

populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând minorităţilor lingvistice si etnice… “ 

     Pentru ca activitatea instructiv – educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta trebuie să se 

realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile diferite 

ale elevilor, la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui 

elev în parte. 

    Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă un caracter 

integrat, iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată particularităţilor elevilor.  

    Caracterul integrat al învăţământului ne pune în faţa problematică a situaţiei în care un copil cu handicap 

este integrat într-o clasă obişnuită. În fapt este vorba pe de o parte de situaţia copilului respectiv, iar pe de 

altă parte, de situaţia clasei în care este integrat. Sub ambele aspecte, ceea ce urmărim este o bună înţelegere 

reciprocă, o existenţă socială normală a copiilor, în ciuda diferenţelor existente. Pentru copilul cu handicap 

aceasta înseamnă a fi înţeles şi acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce poate aduce vieţii de grup. Această 
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normalizare a relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi elevi, care învaţă să respecte dreptul la diferenţă, sa 

fie solidari cu semenii lor care întâmpină dificultăţi în viaţă. 

    Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intervenţie 

individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficente de adaptare curriculară joacă rolul 

esenţial. 

    Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că este 

apreciat ca individ. Astfel, elevii vor participa la procesul de învăţământ dupa posibilităţile fiecăruia, 

cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în consecinţă. 

    Copiii sunt o categorie socială care în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi să crească 

fără ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de suferit. 

      

    

Bibliografie: 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS & PREVENIREA STI LULUI DE VIAȚĂ NESĂNĂTOS 

Carmena Bran 

Școala Gimnaziala Speciala din Baia Mare 

 

Promovarea stilului de viață sănătos în instituțiile de învățământ, are ca scop formarea  și 

implementarea la tânăra generație a unor deprinderi și atitudini pozitive față de starea lor de sănătate. 

Acestea, în timp, trebuie să fixeze și să consolideze comportamente stabile care să  prevină îmbolnăvirile 

și să încurajeze formarea unei generații sănătoase din punct de vedere fizic și psihic. 

La nivelul societății, păstrarea și menținerea sănătății tinerei generații, se realizează în mod direct 

prin instituțiile de sănătate și școli, prin organizații neguvernamentale cu ajutorul unor strategii specifice 

fiecărei instituții, dar care au un scop unic: starea de bine a cetățenilor prin promovarea unui stil de viață 

sănătos și prevenirea unui stil de viață nesănătos. 

La nivelul instituțiilor de învățământ, formarea și dezvoltarea  la elevi  a unor atitudini pozitive 

față de alimentație și un stil de viață sănătos , constituie un obiectiv al curriculum-ului național, care se 

realizează  prin activități școlare,  proiecte educaționale și  activități extrașcolare, folosind metode și 

tehnici specifice, având ca și obiect final,  punerea la dispoziția elevilor, viitorilor cetățeni de mâine,  

informații, instrumente și tehnici pentru o dezvoltare armonioasă și menținerea stării de bine. 

La nivelul instituțiilor  sanitare, acest obiectiv se realizează prin punerea la dispoziția cetățeanului  

a unor pachete de informații, precum și o serie de  teste  de screening,  pentru prevenirea și informarea cu 

privire la riscul îmbolnăvirilor  cauzate  de practici  nesănătoase a cetățenilor și a stilului lor de viata. 

Prevenirea unui stil de viață nesănătos, constă în prevenirea primară și prevenirea secundară.  

Prevenirea primară se realizează mai ales în copilărie,  o sarcina primordială le revine cadrelor 

didactice, iar realizarea acestui obiectiv depinde în mare măsură de măiestria cu care  profesorul reușește  

prin intermediul strategiei didactice, să sensibilizeze copilul, și să-l motiveze în adoptarea unui stil de 

viață sănătos. Principalii componenți ai stării de sănătate fiind alimentația sănătoasă și activitatea fizică..  

Alimentația corectă , ca și  modalitate de prevenire primară a îmbolnăvirilor, de cele mai multe 

ori ne scapă de sub control. Unul din motivele principale care stă la baza alimentatiei greșite a 

persoanelor, sunt schimbările la nivel macroeconomic și social, care determină o diversificare a 

programului de muncă a adulților cu impact asupra  familiilor precum și a copiilor.  
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Impactul major în ce privește diversificarea programului de muncă, constă în nerespectarea  

numărului de mese pe zi. Acest fapt generează obiceiul de a mânca mai mult decât avem nevoie pentru a 

ne hrăni, precum și un puternic dezechilibru în alimentatia de zi cu zi.  

Se observă de asemenea, la multe 

persoane adulte, practicarea unor obiceiuri 

greșite în timpul meselor, cum ar fi: 

vizionarea unor programe  la televizor, 

folosirea unor jocuri pe telefon în timpul 

meselor, obiceiuri nesănătoase care sunt 

preluate de cei mici, în familie. Aceste 

obiceiuri precum și alimentația care nu e 

diversificată; se consumă  multe grăsimi, 

dulciuri, fast-food și semipreparate. Toate 

acestea înlocuiesc legumele, verdețurile și 

fructele.  Se mănâncă repede, fără să analizăm ce mâncăm, să privim, să mirosim și să savurăm mâncarea. 

Deseori uităm că  mâncarea constituie o plăcere a omului. Această  plăcere cere doar  mică cantitate de 

timp și este la îndemâna oricui și desigur se diferențiază de dependența alimentară care este o afecțiune 

patologică. 

Ca sa avem un stil de viață sănătos, trebuie sa învățăm să ne alimentăm corect. Obiectivul 

principal a familiei  și a școlii, ca formatori sociali. O deprindere esențială pe care trebuie să o învățăm și 

să o promovăm  este  respectarea celor cinci mese principale ale zilei: micul dejun, gustarea de la ora 

10:00, masa de prânz, gustarea de la ora 17:00  și cina. Se vor evita evita mâncarea procesată, mâncarea 

condimentată și alte obiceiuri nesănătoase în timpul meselor. Gustările de la ora 10:00  și de la ora 17:00 

devin  mai plăcute dacă se desfășoară în compania unei persoane agreate de noi, îmbinând agreabil 

plăcerea de a mânca cu  plăcerea de a sta în compania unei persoane simpatice. La cină, mâncarea trebuie 

sa fie puțin condimentată, evitând prăjelile și consumând în special alimente coapte în cuptor sau 

preparate pe abur, având grijă să mestecăm încet! Toate aceste acțiuni creează o stare de bine la nivel 

psihic putând să devină cu timpul un stil de viață. 

Un alt pas pentru adoptarea unui stil de viață sănătos, este  practicarea constantă a activității 

fizice, indiferent de  vârstă și de anotimp.  Acest lucru, nu înseamnă ca trebuie să practicăm obligatoriu un 

sport de performanță. Activitatea fizică înseamnă mișcare,  mersul pe jos, o simplă plimbare, alergare, 

mersul pe bicicleta, dansul, înotu dar și un program de exerciții în casă.  
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Activitatea fizică este benefică corpului, ne conferă o stare de bine la nivel fiziologic și implicit, 

psihologic. Starea de bine la nivel fiziologic se remarcă prin faptul că previne îmbolnăvirile 

cardiovasculare, previne apariția tumorilor, previne obezitatea și ajută circulația sanguină. 

O starea de bine  psihică, se manifestă prin faptul că ne face să ne simțim mai fericiți, mai puțin 

îngândurați, ancorați în prezent generând bună dispoziție. 

  Un alt mod de menținere a sănătății se referă la prevenirea uzului de tutun, alcool și droguri, 

obiceiuri destul de frecvent întâlnite, în rândul generațiilor tinere, conform ultimelor statistici ale OMS.  

Informarea copiilor în special, despre efectele nocive care le au  asupra sănătății cât și a posibilității de a 

periclita sănătatea fizică și psihică, în urma consumului acestor substanțe, rămâne o sarcină esențială a 

dascălilor și a familiei. 

   Tutunul conține un amestec de  4000 de 

substanțe toxice care provoacă iritații la 

nivelul aparatului respirator,  generând 

bronșite.   Nicotina  conține  substanțe 

cancerigene, un conținut mare de gudron. 

Cadrelor didactice le revine o deosebită 

responsabilitate în munca lor de 

sensibilizare a tinerei generații în ce 

privește evitarea inițierii acestui 

comportament; prin informarea elevilor 

asupra pericolului care îl are asupra 

sănătății. Este important să li se prezinte 

și efectele pe care-l  are  chiar și fumatul pasiv,  precum și măsurile care trebuie luate în cazul în care 

anumite persoane din anturajul lor încep să fumeze.Să nu permită să se fumeze în  prezența lor anunțând 

profesoru, medicul sau părinții. 

Alcoolul reprezintă un alt pericol dăunător sănătății. Consumul regulat de alcool provoacă 

dependență.  Nevoia de a consuma tot mai mult și de a mări doza consumată de alcool,  pentru a se ajunge 

la efectul dorit. Alcoolismul nu este un viciu, este o boală.  Excesul de alcool  afectează sănătatea provocând 

o serie de boli, ciroza hepatică, tumoare la ficat, boli cardiovasculare sau infarct. Se recomandă consumul 

acestuia într-un mod controlat, adulții pot sa consume 1-2 pahare de vin pe zi în timpul mesei. 

Drogurile sunt sunt substanțe care amenință grav sănătatea tinerei generații. În momentul în care 

trece efectul drogului, starea de rău se accentuează determinând o dependență fiziologică și psihologică  

sporită a persoanei. La fel ca și alcoolul, drogurile sunt o boală, nu un viciu. 
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Primul pas pentru prevenirea îmbolnăvirilor este introducerea unor obiceiuri de viață sănătoase 

care să ne încurajeze să fim prezenți să avem o alimentație sănătoasă din surse verificate, să regăsim 

plăcerea  practicării activităților fizice și să evităm tot ceea ce ne poate provoca dependență. 

Prevenirea secundară a îmbolnăvirilor se face prin efectuarea testelor screening, teste care se aplică  

pe persoane aparent sănătoase, cu scopul de a depista o eventuala afecțiune a organismului. 

Sănătatea= stare de bine fizică și 

psihică, care se menține prin a învăța să 

ne vrem binele, sănătatea este o valoare 

de neprețuit a omului. 

 

 

                                                                                  

Realizat: Psiholog, Prof.  Carmena Bran 
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POTENŢIALUL INSTRUCTIV-EDUCATIV AL LUCRĂRII DE GRADUL I 

ŞI MODALITĂŢI DE VALORIFCARE LA CLASĂ 
 

profesor Carmen-Roxana FIRU  

Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara 

 

 

 

În „Metodologia formării continue a personalului didactic din învăłământul preuniversitar” (Anexa 

la OM Nr. 5720 / 20.10.2009) la Art. 67 pct. (1) se precizează: „Elaborarea lucrării metodico-stiințifice este 

o probă menită să pună în evidență capacitatea candidatului de a evalua și a valorifica experiența didactică 

acumulată la catedră, de a investiga, folosind adecvat metodologia cercetării pedagogice, fenomenele 

educaționale și de a identifica astfel factorii, sensurile și modalitățile de ameliorare, inovare, dezvoltare a 

procesului educațional”.  

Lucrarea metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I are drept obiectiv esenţial 

punerea în evidenţă a capacităţii profesorului de a elabora și prezenta în mod independent o lucrare 

academică cu semnificaţie ştiinţifică, pe baza metodelor specifice psihopedagogiei și didacticii specialității 

(metodicii).  

 Lucrarea metodico-științifică prezinta contribuții ale candidatului la perfecționarea activității 

instructiv-educative, cercetări personale privind procesul instructiv- educativ, aplicarea creatoare a unor 

idei pedagogice la condițiile concrete în care își desfășoară activitatea, experimentarea unor noi tehnici de 

lucru cu elevii, extinderea unor experiențe care au condus la rezultate calitativ superioare în procesul 

formării elevilor etc. 

Lucrarea de faţă, oferă largi posibilităţi de aplicabilitate practică a cunoştinţelor predate la clasă. De 

asemenea, pentru o valorificare superioară a acestei lucrări propunem un opţional pentru clasa a VIII-a în 

cadrul căruia exista posibilitatea desfăşurării unei activităţi practice utile în teren. Această activitate poate 

avea darul de a forma la elevi deprinderea de a observa şi interpreta procesele şi fenomenele geografice, de 

a cunoaşte sub raport ştiinţific, spaţiul geografic din imediata apropiere sau dintr-un spaţiu ceva mai larg. 

Asupra fiecăruia dintre elementele cadrului natural al oraşului Caransebeş există posibilitatea 

efectuării de observaţii şi aplicaţii practice cu elevii cu ocazia unei excursii de studiu în cadrul opţionalului, 

iar în acelaşi timp aspecte  diverse din lucrare pot fi folosite cu succes şi la clasele de liceu. 

Aspectele metodice cu potential de valorificare la clasa, pot fi grupate astfel:   

• Aspecte metodice privind relieful şi substratul geologic 

Pentru elevii claselor a IX – a se pot face lucrări de determinare a compoziţiei chimice a rocilor, 

realizate în colaborare cu profesorul de chimie, împlinind astfel o cerinţă tot mai des formulată în actul 

didactic - caracterul interdisciplinar al predării geografiei, o cerinţă esenţială a învăţământului formativ. 

• Aspecte metodice privind reţeaua hidrografică şi  relieful 
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Aceste capitole oferă profesorului şi elevilor multiple posibilităţi de aplicaţii pe teren, folosind ca 

punct de plecare cunoştinţele dobândite în clasa a IX –a.  

De exemplu studiul râurilor Timiş şi Sebeş permite elevilor să cunoască formele reliefului fluviatil, 

surpările de maluri datorită agresivităţii apei în porţiunile convexe (ex. Zona cartierului Sebeş, zona 

Teiuş), rupturi de pantă generate de structura în profunzime. 

          Rezultatele acţiunii omului asupra reliefului se pot urmări în cuprinsul zonei oraşului Caransebeş 

prin prezenţa reliefului antropic. Unele schimbări în topografia reliefului acestei zone au fost făcute 

deliberat urmărind modificarea înfăţişării naturale a anumitor suprafeţe spre a corespunde anumitor nevoi 

ale omului . Din această categorie menţionăm rambleele pentru drumuri, digurile, şanţurile, formarea de 

terase . 

Se pot face aplicaţii cu elevii observând forma, dimensiunile apoi explicarea originii şi evoluţiei 

reliefului antropic. Spre exemplu se pot efectua cu elevii măsurători estimative ale lungimii şi înălţimii 

digului de protecţie al Timişului în zona Teiuş din Caransebeş, starea digului şi punctele slabe unde ar 

putea fi rupt în cazul apelor mari . 

Elevii pot aprecia importanţa acestor construcţii pentru evitarea inundării anumitor zone 

rezidenţiale ale oraşului 

• Aspecte metodice privind condiţiile climatice  

Geneza fenomenelor meteorologice rezidă din particularităţile circulaţiei generale a atmosferei în 

interacţiune cu suprafaţa activă deosebit de variată . 

Observaţii şi măsurători pot fi efectuate şi cu elevii, cu sprijinul profesorilor de geografie şi de 

ştiinţele naturii . Ideală ar fi existenţa în incinta fiecărei şcolii a unei platforme meteorologice amenajată 

şi echipată cu instrumentaţia necesară efectuării de observaţii cu elevii asupra parametrilor meteorologici 

care prezintă interes în degradarea mediului .  

Pe platforma meteorologică, în afara observaţiilor meteorologice se pot face exerciţii şi lucrări 

practice la o serie de lecţii despre atmosferă. Pentru ca observaţiilor efectuate cu elevii să li se confere şi 

un caracter constructiv se are în vedere prelucrarea şi interpretarea materialelor meteorologice ce se  referă 

la numărul de zile cu sau fără precipitaţii, la apariţia brumelor, la studiul îngheţurilor etc. Asupra 

fenomenelor meteorologice de iarnă elevii pot efectua şi observaţii vizuale la diferite ore şi intervale din 

zi.. 

Ploile torenţiale oferă pentru elevi un câmp larg de observare şi cercetare . Observaţiile se pot face 

atât instrumental cât şi vizual. Ele au ca scop evaluarea cantităţii de apă căzută în timpul precipitaţiilor, 

direcţia în care bate ploaia - în legătură cu direcţia vântului - dimensiunile boabelor de grindină, pe ce 

terenuri s-au produs , pagubele provocate şi dimensiunile acestora etc. 

• Aspecte metodice privind hidrografia 
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Aplicaţiile la acest capitol pot începe cu clasificarea originii apelor curgătoare. De asemenea, 

important este să le formăm elevilor imaginea valorificării complexe a apelor atât în economie precum şi 

valenţele sociale ale apei.  

Observaţii instructive se pot realiza cu elevii în zona de confluenţă a Timişului cu Sebeşul, 

constatându-se modificările râului după primirea afluentului (lăţimea mai mare, debitul mai bogat etc.) . 

Deosebit de important este ca în timpul ieşirii cu elevii în teren să fie precizate sectoarele afectate cel mai 

mult de revărsările produse de viituri, care au influenţă negativă asupra calităţii mediului geografic. De 

asemenea este bine ca elevii să cunoască măsurile ce se impun în vederea limitării efectelor păgubitoare ale 

viiturilor mari şi ce s-a intreprins concret în  zonă în acest sens. 

• Aspecte metodice privind particulariţăţile pedologice 

Este deosebit de important şi esenţial ca în activitatea instructiv-educativă pe care o desfăşoară 

profesorul de geografie să-i conştientizeze pe elevi, prin observaţii simple de teren, asupra faptului că solul, 

la fel ca şi apa şi aerul, are o însemnătate excepţională pentru existenţa vieţii pe pământ, punându-se în 

evidenţă relaţiile conexe stabilite între acestea şi vieţuitoare. În acest scop sub îndrumarea noastră, elevii 

pot observa anumite porţiuni de teren cu solul mai puţin sau mai consistent degradate şi pot sesiza varietatea 

proceselor de eroziune pe care le-au generat. Se pot explica de asemenea elevilor faptul că procesele de 

eroziune pot fi amplificate sau contracarate de activitatea omului . Metoda de bază folosită cu bune rezultate 

în aprecierea degradări solurilor este aceea a profilului de sol. Aici elevii vor participa la săparea profilului 

şi vor observa succeiunea stratelor. Metoda învăţării prin descoperire este una dintre cele mai eficiente. 

Un alt aspect deosebit de important în aplicaţiile cu elevii este cel referitor la punerea în evidenţă a 

gradului de poluare a solului, urmărindu-se cauzele acestuia şi posibilităţiile de îndreptare a surselor de 

infestare. Provenienţa substanţelor care poluează solul este extrem de diversă. Unele dintre acestea apar ca 

rezultat secundar în procesul de fabricaţie a anumitor produse industriale, altele din gunoaie şi resturile 

menajere ale gospodăriilor populaţiei. Mai pot fi adăugate apele poluate care se infiltrează în sol. Surse de 

poluare ale solului pot fi şi substanţele chimice cu rol fertilizant ( îngrăşămintele), dacă aplicarea lor se face 

iraţional.  

• Aspecte metodice privind condiţiile biogeografice 

Observaţii importante se pot realiza cu elevii asupra compoziţiei floristice, cu punerea în evidenţă a 

unor plante caracteristice pentru diverse forme de degradare a covorului vegetal şi  se insistă ca elevii să le 

recunoască şi să înţeleagă locul acestora în ecosistemul respectiv .  

Asemenea aplicaţii de teren se pot efectua pe dealul Corcana situat la Est de cartierul Teiuş, pentru 

cercetări complexe (compoziţie floristică, degradări datorate intervenţiei omului etc.) precum şi pe terasa 

„Aeroport” urmărindu-se adaptarea unor speci de plante la condiţii variate de biotop.  

Cercetările asupra faunei se concentrează îndeosebi spre evidenţierea modificărilor din lumea 

animală produse mai puţin pe cale naturală şi mai mult dictate de acţiunea factorului antropic.  
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• Aspecte metodice privind populaţia şi structurile demografice 

Acest capitol oferă profesorului şi elevilor multiple posibilităţi de aplicabilitate. Informaţiile pot fi 

folosite cu succes la clasele aVIII a, a X a si a XII a, unde profesorul poate transmite o serie de cunoştinţe 

elevilor referitoare la oraşul Caransebeş şi anume: evoluţia populaţiei de-a lungul timpului, structura 

populaţiei, organizarea spaţiului urban, forma vetrei oraşului, identificarea zonelor funcţionale, să deducă 

consecinţele economiei de tranziţie asupra populaţiei oraşului, importanţa religioasă şi culturală, etc. 

• Aspecte metodice privind aprecierea calităţii componentelor de mediu şi fenomenelor de poluare 

Aprecierea calităţii aerului 

Pentru inventarierea surselor de poluare, elevilor li se comunică toate sursele de poluare din oraşul 

Caransebeş  

Determinarea ariei de repartiţie a poluanţilor se poate realiza ţinând seama de concentraţia şi 

natura gazelor, de variaţia parametrilor climatici (temperatura, direcţia şi viteza vântului, inversiunile de 

temperatură ) etc. 

Aprecierea calităţii apelor 

Modificarea calităţii apei poate avea diferite cauze atât naturale, cât şi antropice, şi acest lucru se 

poate stabili pe baza unor proprietăţi bine precizate. Urmărind legătura dintre cauze şi efect pierderea 

calităţii apei este consecinţa unor dezechilibre majore în ecosistemul respectiv. Se poate face  determinarea 

calităţii apelor pe baza însuşirilor organoleptice . 

Pentru recoltarea probelor se folosesc butelii de sticlă incolore bine spălate. Recoltarea se va face 

sub oglinda apei la adăncimi între 10 şi 30 cm. La probele recoltate se va constata dacă apa este incoloră, 

tulbure sau colorată. 

Metode de prevenire a degradării solurilor 

Metoda de bază folosită pentru aprecierea stării de degradare a solului este analiza profilului de sol. 

Solul este supus poluării ca şi celelalte componente de mediu dar el se reface mult mai greu în comparaţie 

cu apa si aerul, pentru că procesele de autoepurare sunt mult mai lente. Elevii împreună cu profesorul 

încearcă să stabilească care sunt substanţele care poluează solul şi anume: substanţe reziduale, uleiuri, 

minerale, ape poluate, reziduuri  zootehnice, resturi menajere. Diverse substanţe chimice (îngrăşăminte, 

pesticide, etc.) utilizate în agricultură şi silvicultură administrate în cantităţi prea mari, duc la poluarea 

solurilor. 

De asemenea pe teren elevii pot observa faptul ca oriunde apar aglomerările de deşeuri, peisajul este 

dezolant, covorul vegetal dispare, solul rămâne lipsit de vegetaţie. 

Scopul acestor aplicaţii este ca elevii să observe mediul înconjurător, să se implice în ocrotirea sa, să 

îşi dezvolte spiritul de observaţie, cel estetic şi cel al economiei. Aceste aplicaţii practice constituie punctul 

de pornire al unor discuţii privind organizarea şi conservarea spaţiului în care trăim. 
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Prin astfel de practici şi modalităţi de abordare, elevii pot aprofunda unele noţiuni însuşite în cadrul 

orelor de geografie, îşi pot dezvolta capacitatea de observare directă, de dezvoltare a percepţiei reale a 

componentelor geografice şi formarea unor priceperi şi deprinderi practice concrete. Se face trecerea 

firească de la geografia de tip descriptiv spre un demers de învăţare care încurajează înţelegerea relevanţei 

geografiei pentru viaţa de zi cu zi a elevului. Se urmăreşte trezirea interesului elevilor de a cunoaşte direct, 

de a întelege faptul geografic imediat, precum şi importanţa protecţiei mediului ambiant pentru o dezvoltare 

durabilă.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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LA JOACĂ ALĂTURI DE MUZA CREATIVITĂŢII… 

Prof. Pricop Elena-Claudia 

Prof. înv. preşcolar Abagiu Alina-Ionela  

 

Motto: „Cred că oamenii se nasc cu un imens potenţial natural, potenţial pe care îl pierd cu cât 

petrecem mai mult timp în lume. Este ironic că unul dintre motivele pentru care ne pierdem potenţialul este 

tocmai sistemul educaţional. Drept rezultat: cei mai mulţi oameni nu sunt niciodată conectaţi cu talentul 

lor, cu potenţialul lor aşa încât ajung să nu ştie niciodată de ce sunt capabili să realizeze.” (Robinson şi 

Aronica, The Element. How Finding Your Passion Changes Everything, 2009). 

 

Profesorul Ioan Neacşu afirmă că educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze 

învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi creativă. Conduita creativă 

a cadrului didactic este unul dintre factorii care asigură dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor. 

Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul să medieze între elev şi lumea ce îl înconjoară. 

Importantă în dezvoltarea creativităţii în învăţare este stimularea efortului personal al elevului, stimularea 

tendinţei acestuia de a aduce o contribuţie proprie, de a fi original inventiv, creativ. 

Un rol important în crearea unui climat propice stimulării şi dezvoltării unei învățări interactiv-

creative, îl deţine atitudinea profesorilor/educatorilor faţă de creativitatea elevilor şi de posibilităţile 

acestuia de a se descurca în situaţii problematice, implicându-se activ. Cooperarea indivizilor rămâne 

punctul de plecare al unei serii de condiţii importante pentru constituirea şi dezvoltarea logicii. (Jean 

Piaget) 

Creativitatea nu se poate realiza numai prin educarea gândirii. Un rol important revine factorilor 

motivaţionali. Mulţi autori consideră că motivaţia este o componentă vitală a creativităţii. În şcoală, 

motivaţia principală o constituie, pentru majoritatea elevilor, obţinerea unor note mari, dar şi satisfacţia 

multor elevi de a descoperi noutăţi, fapte şi idei noi. 

În învăţământul preşcolar, potenţialul creativ al preşcolarului se manifestă în activităţile sale 

cotidiene: în joc (activitate fundamentală), în desen şi pictură (activităţi 

care sunt pentru el un joc cu linii şi culori) şi în limbaj (o activitate de 

intercomunicare umană realizată cu mijloacele limbii). 

Şi totuşi…., pentru această generaţie a tehnologiei şi a 

internetului, a desenului animat  24 h/24, orice le spui şi faci parcă nu 

e suficient pentru a le capta atenţia şi a-i atrage spre creaţie.  

Anul acesta şcolar, în cadrul temei „Lumea apelor”, pe lângă 

lecturi după imagini, jocuri didactice, convorbiri, memorizări, picturi, 

colaje, am folosit un software educaţional, creaţie proprie, având ca 

temă PitiClic la Marea Neagră. 
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Pe parcursul jocului, cei mici au fost invitaţi să parcurgă domeniile experienţiale ale învăţământului 

preşcolar: limbă şi comunicare, ştiinţe, estetic şi creativ, om şi societate. 

Jocurile propuse au fost diverse şi au vizat:  

• stimularea curiozităţii pentru descoperirea mediului înconjurător; 

• îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte noi;  

• perceperea şi discriminarea între diferite forme, culori, mărimi; 

• grupare de obiecte după diferite criterii; 

• operaţii matematice; 

• dezvoltarea spiritului de observaţie şi a memoriei vizuale; 

• norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii. 

Impactul asupra copiilor a fost uluitor! Toţi copiii doreau să se joace cu PitiClic şi să descopere 

lucruri minunate alături de el. Iar la final, când toţi s-au jucat pe calculator, le-am propus să creeze o poveste 

cu titlul Aventurile peştişorului auriu, pornind de la imaginile prezentate în activităţi şi cele descoperite în 

cadrul jocului. Rezultatul a fost spectaculos: toţi doreau să spună ceva şi să mai adauge încă o întâmplare 

peştişorului năzdrăvan, raportându-se la cunoştinţele însuşite în cadrul interacţiunii cu calculatorul!  

Iar dacă peştişorul auriu ar fi fost atunci lângă mine, cu siguranţă că i-aş fi mulţumit că mi-a 

îndeplinit dorinţa de a le vedea fericirea şi bucuria copiilor că „am şi eu ceva de spus!”, „Doamna, dar s-a 

mai întâmplat şi ..”, „Doamna, peştişorul s-a întâlnit şi cu….” etc. 

Mergând pe scara timpului, trecând de la copilărie la adolescenţă, în activitatea creativă elevul îşi 

exprimă propriul eu, îşi asigură independenţa şi vine în contact cu propriile trăiri. 

Conceput cu ani în urmă ca un Concurs Judeţean de Limbă şi literatură română, proiectul educativ 

„4 de 10” s-a derulat şi la nivel naţional. Unităţile şcolare organizatoare au fost Şcoala „Horea, Cloşca şi 

Crişan” – Turda şi Liceul Teoretic „Pavel Dan” – Câmpia Turzii.  Prof. Pricop Elena Claudia este 

coordonatorul judeţean, iar Liceul de Marină Constanţa este partenerul acestui concurs la nivelul judeţului 

Constanţa.  

Ancorat în actualitate, concursul presupune o competiţie între echipaje şi parcurgerea unor probe 

care vizează dezvoltarea abilităţilor de comunicare, 

creativitatea şi spontaneitatea elevilor participanţi. 

Conştienţi că elevii de astăzi sunt cei dintre care vor apărea 

liderii de mâine, ne-am gândit să-i pregătim pentru 

„caracatiţa” responsabilităţilor viitoare. Aproape că nu este 

săptămână în care într-o şcoală să nu se anunţe un concurs. 

Câte oare vizează cultivarea spiritului de echipă al elevilor? 

Prea puţine sau chiar niciunul. 

Scopul acestui concurs îl constituie pregătirea elevilor pentru provocările de mâine.  Misiunea 

proiectului a fost de a cultiva spiritul de echipă al elevilor şi al cadrelor didactice. Prin formarea şi 

dezvoltarea competenţelor sociale şi comunicative, elevii au putut  să socializeze, dar şi să rămână ei înşişi.  
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Liceul nostru a organizat faza judeţeană a Concursului „4 de 10”. Au participat echipaje formate 

din elevi ai liceului nostru, dar şi echipaje ale altor licee din judeţul Constanţa. Activităţile au pus în valoare 

nivelul de pregătire al elevilor, spiritul de echipă, de competiţie şi de creativitate al acestora. Ei au arătat un 

interes deosebit pentru acest tip de concurs, deoarece era diferit de celelalte, atât din punct de vedere 

tematic, cât şi ca organizare. 

Fiecare echipaj a fost compus din 4 elevi (câte unul pentru fiecare an de studiu). Există două 

secţiuni: una adresată elevilor ciclului gimnazial şi o alta care vizează elevii din ciclul liceal.  

Concursul a început cu prezentarea echipajelor  şi cu prezentarea şcolilor de provenienţă (Hop şi 

noi!). Au urmat probele scrise, precum: Suflet de copil, Şah-mat birocraţiei!, Dincolo de cuvinte, Hanul 

Ancuţei s-a mutat la LMC sau S.O.S. opinia publică! Evaluarea s-a realizat de către un juriu avizat. 

 A fost o adevărată încântare să descoperim idei interesante, perspective noi asupra universului, 

spirit critic şi simţ artistic. Elevii au dovedit multă sensibilitate, creativitate şi mai ales umor în tot ceea ce 

au prezentat. Pentru noi, profesorii, a fost şi este o mulţumire să 

constatăm că încă mai există interes pentru cultură.  

Participarea elevilor la competiţii sau manifestări 

artistice constituie o dovadă în acest sens. Plini de emoţie, dar şi 

de mândrie, elevii şi-au prezentat în faţa asistenţei gândurile şi 

sentimentele aşternute în chip poetic. Nici autorii probelor scrise 

nu s-au lăsat mai prejos: au uimit prin creativitate, luciditatea şi 

profunzimea ideilor. 

Am fost extraordinar de mândră de eforturile în plan artistic ale elevilor şi de rezultatele obţinute! 

Pentru a înţelege de ce acest concurs este diferit de celelalte, iată în ce au constat cerinţele pe care 

liceenii noştri le-au avut de prezentat:  

• Realizaţi un afiş publicitar  pentru tăiţeii de casă „CA GUMA”, produşi de fabrica de paste 

făinoase „OU DE GÂSCĂ”. 

• Imaginează-ţi că eşti un cetăţean turmentat, pe care tocmai l-a întâlnit soacra în piaţă. 

Povesteşte, în 2-3 minute, întâlnirea cu ea.  

• Imaginează-ţi că eşti pupăza din tei. În 2-3 minute, povesteşte o întâmplare din care să reiasă 

relaţia ta cu Nică. 

• Te numeşti David Coperfield, locuieşti în comuna Fata Morgana, pe strada Panorama 

Deşertăciunilor, numărul 007 şi eşti elev în clasa a XI–a, la Şcoala Nostradamus. Pe o pagină distinctă, 

redactează o cerere adresată directorului şcolii tale, în care îi soliciţi accesul la catalog. Acesta îţi este 

necesar pentru efectuarea unei iluzii optice care să te ajute să promovezi. Data redactării este 

20.03.2019. 

Prin urmare, cu toţii conştientizăm faptul că omul modern, fie preşcolar, fie licean, ar putea deveni 

un blazat, pe care nimic nu-l mai impresionează. Plăcerea şi folosul sunt singurele valori care-l atrag şi-l 

preocupă. Această blazare ascunde o indiferenţă care, la rândul ei, trădează un imens pustiu lăuntric. Criza 

culturii actuale s-a resimţit uneori şi mai acut în sufletul omului modern printr-un fel de dezamăgire şi 

disperare. O agitaţie continuă şi o nemulţumire constantă marchează intensitatea crizei interioare. De aceea, 

mai mult ca oricând, avem nevoie de „alte tipuri de proiecte”, avem nevoie de genialitate şi certitudine, de 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

581 
 

creativitate şi esenţă într-o lume bulversată şi scindată care nu mai are repere ferme. Avem nevoie de astfel 

de activităţi!  
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    Drepturile copilului - nevoi înţelese de către societăţi preocupate de un viitor mai bun 

                                                              EDUCATOARE: DIACONU LUMINIŢA 

            ṢCOALA GIMNAZIALA “IUSTIN PîRVU” POIANA TEIULUI ,JUDEŢUL 
NEAMŢ 

 

           "  Iubirea este necesară, deoarece pentru fiecare dintre noi nu este suficient faptul de a 

exista. Un copil  poate să traiască fericit numai atunci când ştie că este iubit. Numai atunci devine 

complet el însăşi. "                                                                                         (Luigi Verdi)  

 

         Există pretutindeni copii lipsiţi de căldura şi dragostea căminului, copii maltrataţi şi neglijaţi, 

copii care muncesc din greu pentru a supravieţui - într-un cuvânt ,,copii fără copilarie.’’ 

Plasarea copilului în centrul preocupărilor unei societăţi trebuie să constituie o proprietate a tuturor 

factorilor implicaţi şi responsabili cu protecţia lui. 

         Dacă vom înţelege copilul ca o persoană care are nevoie de respect, de dragoste, îndrumare 

şi sprijin, vom putea vorbi de o reală respectare a drepturilor lui şi de asigurarea unei protecţii 

corespunzătoare. 

        Convenţia Drepturilor Copilului, atrage încă de la început, atenţia asupra vulnerabilităţii 

copiilor care au nevoie de condiţii speciale de îngrijire şi protectie, punând un accent deosebit pe 

responsabilitatea familiei. 

        Astăzi se manifestă o atenţie crescută faţă de copiii abuzaţi şi neglijaţi chiar în casele lor şi 

de propria lor familie. În România, preocuparea pentru problema copilului abuzat şi neglijat este  

relativ recentă.Conform Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Copilului, este dreptul 

fiecărui copil să fie protejat împotriva oricarei forme de abuz. Rareori copiii abuzaţi au şansa de a 

cere ajutor, fiind lăsaţi să se apere singuri. De aceea, este extrem de important ca autorităţile şi 

serviciile sociale să se implice în identificarea şi monitorizarea copiilor abuzaţi, neglijaţi şi acolo 

unde este necesar, să intervină pentru protejarea lor. În lipsa acestei implicari, abuzul poate avea 

consecinţe dezastruoase asupra copilului. 

       Pentru a respecta drepturile copilului nu e de ajuns să semnezi documente internaţionale, ci 

trebuie să ştii şi să înţelegi nevoile copilului şi efectul pe timp îndelungat al satisfacerii sau al 

neglijării lor. Toate drepturile copilului nu sunt altceva decât nevoi înţelese şi recunoscute 

de către societăţi preocupate de un viitor mai bun" ( A. Muntean - Raport, p.31). 

         În România, au fost create instituţii specializate la nivel naţional şi local menite să 

monitorizeze implementarea şi respectarea drepturilor copilului. S-au dezvoltat programe de 

parteneriat stat-organisme private - naţionale şi internaţionale - în acest scop, al ameliorării 

protecţiei copilului şi copilăriei. Prin intermediul cooperării internationale, în special ţările 

subdezvoltate şi în curs de dezvoltare, printre care şi România, beneficiază de asistenţă tehnico-

ştiinţifică şi financiară în domeniul implementarii şi protecţiei drepturilor copilului.  

     Şi totuşi....cât de conştienţi sunt copiii de zbuciumul omenirii de a le garanta drepturile? 

Începând chiar cu o vârsta fragedă, de la care poate conştientiză anumite lucruri, fiecare copil 

trebuie să îşi cunoască drepturile, trebuie să fie informat, pentru a se evita eventuale situaţii de 

abuz, într-un cadru extins fie spus: încălcarea drepturilor copilului. Experienta ne arata ca cei mici 

sunt de multe ori mult prea conştienţi de responsabilităţile pe care le au şi prea puţin de drepturile 

lor. 

*Dreptul la sănătate - un copil are dreptul la un stil de viaţă sănătos, care să îi permită o dezvoltare 

armonioasă. Acesta trebuie să beneficieze de un mediu adecvat- un spaţiu de locuit, hrana necesară 

precum şi haine specifice fiecărui anotimp. 

*Dreptul la educaţie - fiecare copil are dreptul să beneficieze atât de o educaţie informală, care 

vine din partea familiei, cât şi de o educaţie acordată într-un cadru formal (grădiniţă, şcoală). 

*Dreptul la opinie - fiecare copil are dreptul de a-şi exprima opinia şi de a-i fi tratate cu seriozitate 
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toate problemele cu care se confruntă. Nu sunt puţine la număr situaţiile în care o problemă, vazută 

prin ochii unui adult este lipsită de importanţă, iar privită din perspectiva unui copil, este o 

adevarată tragedie. 

*Dreptul de a nu fi discriminat - un copil are dreptul de a fi acceptat şi respectat de către cei din 

jur şi de a nu fi discriminat, fie că este vorba despre discriminarea de gen, naţionalitate, etnie, 

religie, cultură şi discriminarea privind orientarea sexuală (în rândul adolescentilor). 

*Dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz, violenţă, exploatare - fiecare copil are 

dreptul de a fi protejat de către părinţi sau de către alţi reprezentanţi legali, de a nu fi supus abuzului 

(emoţional, fizic, prin neglijare, sexual) sau actelor de violenţă, precum şi formelor de exploatare 

(cerşetorie, exploatare prin muncă, exploatare sexuală etc). 

      Pedeapsa corporală  - un tabu în educaţia copilului , încălcarea dreptului de a fi protejat  

     O temă controversată, mult discutată atât de mass-media cât şi în toate subiectele legate de 

educaţia copilului este cea a pedepsei corporale.       

       Opiniile părinţilor vis-a-vis de disciplină şi pedeapsă par să nu depindă de clasele sociale sau 

de grupul cultural de apartenenţă. O mare parte din atitudinea noastră este influenţăta de propria 

experienţă de copil. Problemele pe care le acuză majoritatea părinţilor ţin de dificultatea pe care o 

întâmpina în a-şi aminti cum era când a fost copil.  

       Este mult mai simplu să reacţionezi la ceea ce a făcut copilul tău decât să încerci să înţelegi 

semificaţia actelor sale .Este cu mult mai uşor să te comporţi ca un părinte ce "îşi acordă un timp 

de gândire" înainte de a lua o atitudine faţă de copilul aflat în culpă - dacă la rândul tău ai fost un 

copil cu astfel de părinţi - deşi foarte mulţi părinţi depun un efort conştient de a face din copiii lor 

ceea ce proprii părinţi nu au făcut pentru ei, în copilarie. Uneori aceasta dorinţă se traduce prin 

hotarârea de a nu aplica o "corecţie fizică", pentru ca aceasta îţi readuce în minte spaima pe care tu 

însuţi ai trăit-o.  

         Alţi părinţi gândesc: "n-a fost nici o nenorocire că am luat câte o 

bataie,  din  când  în  când".  Adevăratul sens al acestei afirmaţii este că, în calitate de adulţi, nu 

putem accepta că părinţii noştri n-au fost perfecţiunea întruchipată. A accepta imperfecţiunea 

propriilor părinţi şi a conştientiza în acelasi timp calităţile pentru care îi iubim şi îi admirăm 

reprezintă o cale mai uşoară pentru noi de a deveni părinţi ce "gândesc", conştienţi de propriile 

imperfecţiuni. Acest lucru ne va îngădui să-i permitem copilului să ne contrazică, atunci când 

greşim.  

        Copiii sunt cea mai mare resursă umană a oricarei culturi. Modul în care sunt crescuţi 

contribuie la fomarea concepţiei fundamentale despre ei însişi.  

       Educaţia părinţilor în ceea ce priveşte comunicarea cu copilul este un element esenţial în viaţa 

de familie şi ca în societatea noastră contemporană este necesară o asemenea intervenţie. Infomarea 

şi educarea părinţilor  pot preveni multe conflicte în viaţa de familie şi pot contribui la  

respectarea drepturilor copilului.  

        Părinţii ,de  multe ori, nu pot accepta copilul lor aşa cum este el,  doresc să fie numai "copil de 

10" fapt ce duce de multe ori la un copil stresat, plin de retineri, complexe, chinuit ,situaţie 

care  exclude încrederea, siguranţa şi de multe ori pacea din familia, fiind în călcate fără a 

conştientiza multe din drepturile copilului, inclusiv dreptul la joacă. 

       Metodele de cunoaştere pot ajuta eficient la descoperirea situaţiilor conflictuale şi pot veni prin 

rezultatul lor în ajutorul copilului mic care nu este vinovat din cauza că: părinţii sunt concentraţi 

asupra carierei, sunt preocupaţi mai mult de telenovele şi vicii decât de propriul copil, doresc de la 

copilul lor imposibilul.  Multe  dintre mame gândesc astfel: "copilul meu să realizeze ceea ce eu nu 

am reuşit să realizez", "aş vrea să-mi găsesc fericirea în el", altele văd în copilul lor un "ajutor" în 

singuratatea lor, fiind divorţate.  
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      Părerile  sus menţionate oglindesc autocompătimirea mamelor şi tocmai de aceea când copilul 

lor ajunge într-o colectivitate, le creează surprize, chiar probleme. Atunci ele se simt înşelate, 

părăsite, sau unele se simt ruşinate de atitudinea copilului lor.  

     În prezent societatea noastră poate fi caracterizată prin lipsă de încredere şi necredinţă. Nu 

credem în politicieni, în instituţiile financiare, în vecini, în educatori.  

      Situaţia economică a ţării, a lumii, sărăcia, scăderea nivelului de trai şi creşterea  şomajului a 

schimbat  şi viaţa familiei, implicit şi viaţa copilului. Goana nesfârşită după binele material distrage 

atenţia de la educaţia, creşterea corectă a copiilor. Ei pot deveni în foarte multe cazuri victime ale 

mediului în care trăiesc şi nu de rareori devin victime în propriile familia. Părinţii nu cunosc şi nu 

respectă drepturile copiilor, iar în familii domină "legea" intimităţii.  

      În aceste situaţii instituţiile sociale trebuie să intervină  şi să ia parte în sprijinirea familiei la 

creşterea  şi educarea copiilor, numai ca acest sprijin nu poate fi realizat decât cu o colaborare 

eficientă cu instituţiile şcolare.  

    Motivul ar fi, că adesea cadrele didactice sesisează prima dată problemele socio-umane, la copiii 

de 3 ani, veniţi prima dată într-o instituţie de educaţie unde câteva ore nu sunt cu părinţii.  

      Aceste probleme pot fi descoperite cu uşurinţă, mai ales în jocul liber a copiilor când se joacă 

"de a familia" sau la desenele lor, apar deseori pete imense de negru, la copiii care bâlbâie din cauza 

unor agresiuni a părinţilor sau alte probleme asemănătoare. Educatorul este  primul "străin" care 

poate identifica neregulile care pot intra în competenţa asistenţei sociale.  

            Părinţii care au luat participat la diferite întâlniri organizate cu scopul de a afla drepturile 

fundamentale ale copiilor, au conştientizat cu uşurinţă existenţa anumitor nereguli în creşterea şi 

educarea copiilor. Discutţile cu părinţii şi exerciţiile rezolvate la aceste întâlniri au ajutat la  

asumarea responsabilităţii faţă de creşterea, îngrijirea şi educarea propiilor copii, îndeplinirea 

îndatoririlor părinteşti, la rezolvarea situaţiilor dificile apărute pe parcursul educaţiei.  

       O astfel de intevenţie  oferă posibilitatea părinţilor de a reflecta asupra relaţiei  cu propriul 

copil, motivarea părintelui de a face cât mai bună relaţia, iar acest lucru se poate realiza numai 

respectând copilul şi drepturile sale.  

       Este necesară şi extrem de importantă organizarea unor programe educative părinţilor pentru a 

preveni relele tratamente şi oferirea de sprijin pentru acei părinţi care se confruntă cu probleme în 

educaţia copiilor.  

Bibliografie: 

 *Balahur Doina, ,,Protectia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale’’, Ed. Al Beck, 

2001 ,Bucureşti 
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STUDIU DE SPECIALITATE 

Perspective numerice ale unor valori culturale locale (materiale sau 

spirituale) insuficient cunoscute 
                       PROF RELIGIE: RADU LUCIA 

                                                          Ṣcoala Gimnazială “IUSTIN PIRVU”-Poiana Teiului 

  

 “Într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deștept, 

cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie și cum să nu-ți ridici fruntea, ca falnicii strămoși de 

odinioară, mândru că poți spune:”Sunt român!”(Alexandru Vlahuță) 

 EDUCAȚIA ÎN SPIRITUL VALORILOR NAȚIONALE  EXEMPLE CONCRETE 

 

În opinia mea, păstrarea valorilor naționale reprezintă o necesitate pentru fiecare popor ce își 

prețuiește propria identitate. În primul rând, valorile naționale sunt parte din ființa noastră socio-culturală, 

acestea contribuind la formarea noastră ca cetățeni apartenenți ai unei națiuni. Prin cunoașterea elementelor 

ce ne definesc putem să aflăm mai multe informații cu privire la trecutul nostru istoric, la originile noastre 

latine. În al doilea rând, prin cunoașterea valorilor naționale precum obiceiurile, tradițiile, portul popular, 

izvoarele istorice, suntem capabili de a ne cunoaște specificul național. De asemenea, putem descoperi 

diferențele dintre poporul român și celelalte popoare romanice și prețui mult mai mult propriile “comori” 

ale țării.În trecut tradiţiile populare erau părţi importante ale vieţii, dar din păcate aceste obiceiuri trăiesc 

numai în amintirile oamenilor în vârstă. Cultura satului şi în zile noastre este destul de bogată, dar din păcate 

tinerii de azi nu le mai practică. De aceea este important ca educaţia să preia funcţia de transmitere între 

tineri şi cultură. Astfel, elevii în copilărie fac cunoştinţă cu obiceiurile şi odata cu trecerea anilor isi mai 

îmbogăţesc aceste cunoştinţe.Educația are în vedere viața personală a omului, relația lui cu Dumnezeu. 

Valorile culturale ale României sunt păstrate cu sfințenie mai ales în mediul rural, acesta reușind 

să conserve elementele de cultură, tradiție și folclor, care sunt înțelepciuni de viață izvorâte din experiențe, 

din bucurie sau durere, din năzuințe și dor, din setea de liniște sau dragostea pentru frumos,  creând punți 

între generații. Pătrunderea copilului în cultură se produce în familie, în primii ani de viață și continuă în 

comunitățile sociale din care face parte și în mod sistematic în unitățile de învățământ. Grădinița fiind prima 

dintre acestea, trebuie să fie cea care îl face pe copil să conștientizeze valorile creațiilor populare, să păstreze 

și să cultive interesul pentru cunoașterea tradițiilor, frumusețea folclorului românesc, dansul, cântecul și 

portul  popular, casa tradițională românească, obiceiurile și tradițiile deosebit de bogate atât din preajma 

sărbătorilor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie,de Paști cât și cele de Crăciun și Anul Nou, de la cele mai mici 

vârste ca semn de respect pentru trecutul nostru românesc.  

Cu dragoste pentru valorile fundamentale ale satului românesc și cu dăruire pentru dansurile 

populare, scolarii de la grupa “Albinutele” au participat la  “Șezătoare în fân”, în lunile iulie 2018 și iulie 

2019, ediția I și ediția a II a, organizate de Asociatia RegalIA”, cu ocazia Festivalului Interanțional al 

Cavalerilor Medievali, organizat la nivelul localității noastre. Cu școlarii grupei am participat și la 

inaugurarea muzeului “Zestrea bunicii” la 1decembrie 2018. Cu ocazia sărbătorilor de iarna, am organizat 

serbări cu mare accent pe tradițiile și obiceiurile locale. În cadrul acestor activități, am educat copiii în 

spiritul valorilor culturii, am încercat să patrundă în sufletul lor mândria de a fi români, i-am învățat datinile 

și obiceiurile ce dăinuie de veacuri, care ne individualizează și ne disting în spațiul european, precum și 

dansurile specifice zonei în care locuim.. În 24 ianuarie 2018 am participat la “Șezătoarea adhoc”, unde 

preșcolarii s-au prezentat cu sceneta “Moș Ion Roată și Cuza Vodă”, după care împreună cu școlari, cadrea 

didactice, părinți ,bunici și în frunte cu d-nul primar am învârtit “Hora Unirii”.De Înălțare, sărbătorind “Ziua 

Eroilor”, împletind religia și istoria, s-a auzit cântând la unison , cu mic cu mare “Așa-i românul”. În cadrul 

șezătorii s-au recitat scurte poezii, dar și ghicitori, copiii oferind răspunsuri. Zicalele au stârnit râsul 

spectatorilor, au interpretat cântece, au enunțat proverbe cunoscute . Șezătoarea s-a încheiat cu un joc 

popular „Hora rucărenilor”. Pe parcursul acestor activități am văzut atracția unor copii către costumul 

popular și am organizat în parteneriat cu comunitatea locala desene pe asfalt în costum național.Tot cu 

ocazia sărbătorilor de iarna, în cadrul proiectului “Copilarie în IE”, preșcolarii de la grădinița noastră au 
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mers la centrul socio-medical și au colindat bătrânii de acolo. Momentul a fost unul cu adevărat special, 

sensibilizând până la lacrimi. 

La muzeu copiii au avut prilejul să vada lada de zestre a bunicii, să compare opincile lor cu cele 

ale bunicilor, să vadă dar și să experimenteze cum se țesea la război, cum era amenajata o odaie, cum erau 

crescuți copiii în leagăn de lemn. Aici au descoperit minunatele costume populare specifice zonei și li s-a 

explicat cum se pregăteau fetele și flăcăii să participe la șezători. Timpul le-a oferit copiilor prilejul de a 

trece prin poarta timpului în trecut în momentul desfășurării unei șezători. Acolo au fost introduși în lumea 

tradițională a satului, a casei și gospodăriei țărănești. Copiii au fost încurajați să observe casa țărănească și 

să denumească obiecte cunoscute, explicând în același timp și utilitatea acestora. Au văzut vase de lut 

pictate, țesături la gherghef, vârtelnița, războiul de țesut.Din implicarea noastră am învățat că doar 

promovându-ne experienţa şi menţinându-ne tradiţia, specificul şi identitatea noastră,  putem oferi copiilor 

oportunitatea de a înţelege 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.Cu totii cunoaștem că la educarea și formarea unei personalități contribuie trei factori 

primordiali: familia, școala, societatea. Acestea sunt responsabile și de sistemul de valori pe care-l formează 

generația în devenire. 

Valorile personale se conturează în copilarie, la o vârstă foarte fragedă. Părinții sunt cei care 

contribuie la construirea primului set de valori. În familie copiii învață să deosebească binele de rău, să 

muncească, să respecte adevărul, să țină cont de anumite reguli și norme de comportament, să-și formeze 

gustul pentru frumos.Prin toate activitățile propuse școala încearcă astăzi să educe copiii în spiritul valorilor 

general-umane și naționale. Unde, dacă nu la școală, copiii sunt provocați să cunoască tradițiile naționale 

exprimate în folclor, broderie, croșetat, scluptură în lemn, muzică și dans popular? Unde, dacă nu la școala, 

elevii sunt ghidați în descoperirea frumuseții și semnificațiilor operelor literare ale poeților neamului 

Eminescu, Sadoveanu, Creanga etc.? Eforturile școlii, familiei și societății trebuie să fie comune, să aibă 

aceleași scopuri și obiective și anume de a educa viitori cetățeni responsabili pentru faptele proprii, liberi 

în deciziile pe care le iau, capabili de a se integra într-o societate în continuă schimbare.  

BIBLIOGRAFIE 
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  „CE MAI FACEM LA SPORT?” 

 

Profesor Ionescu Alexandra – Mariana, Liceul Tehnologic Elie Radu, sector 3 - București 

Profesor David Daniela, Școala Gimnazială Nr. 190, sector 4 – București  

 

Cuvinte cheie: motivare, creativitate, implicare  

 

Motto: „Sportul este o rețetă morală care se aplică fizic” (Jean Giraudoux). 

 

Introducere: Tendința de dezvoltare rapidă a tehnologiei duce spre scăderea interesului față de 

mișcare și de alte activități ce au caracter instructiv-educativ.  

Ca profesori de educație fizică și sport am ales acestă temă, deoarece am observat de-a lungul 

timpului o scădere, din diferite motive  a interesului față de sport, de orele de ecuație fizică în detrimentul 

tehnologiei, invocând diverse motive de sănătate.  

 

Cuprins: Proiectul experimental „CE MAI FACEM LA SPORT” a luat naștere atât din pasiunea 

noastră pentru ceea ce facem și dorința de dezvoltare pentru sport cât și colaborarea frumoasă în ceea ce 

privește susținerea elevilor pentru continuarea studiilor în domeniu (trecerea de la învățământul gimnazial 

cu profil sportiv la cel liceal, și de ce nu la învățământul superior ducând mai departe “moștenirea”).   

Ideea de realizarea a acestui proiect, ce se derulează de doi ani de zile, a pornit de la câteva afirmații 

făcute de elevii cu care lucrăm, referitoare la desfășurarea orelor de educație fizică și sport: 

✓ oh, iar facem încălzirea 

✓ iar repetăm exercțiul astă! 

✓ asta am mai făcut și știm, ceva interesant facem? 

✓ de ce pierdem timpul cu atâtea explicații, 

✓ mie nu imi place să joc fotbal / hadbal / baschet / volei, 

✓ nu înțelegem termenii, explicați în așa fel să înțelegem, 

✓ pot arăta ce știu eu să fac? 

✓ pot aduce lucrurile mele pentru a le folosi la ore? 

✓ pot să vă explic un joc pentru a-l face la ore? 

✓ pot să vă arăt arăt ce exerciții de încălzire fac la antrenamente pentru a le face  la ore? 

În acest proiect experimental sunt implicați atât actualii și foștii elevi ai școlii acum actuali elevi ai 

liceului care practică atletismul cât și elevii care practică altă ramură sportivă. Toți elevii implicați își 

desfășoară activitatea, atât pe pista de atletism a Școlii Gimnaziale nr 190 atunci când condițiile meteo sunt 

favorabile practicării activității, cât și în sala – Centrului Sportiv Apollo sub îndrumarea  noastră.  Acesta 

presupune implicarea activă a fiecărui elev în parte care este lăsat pentru o zi să fie profesor, noi urmărind 

atent activitatea acestuia și intervenind atunci când situația o cere (corectarea unor exerciții greșite care pun 

în pericol sănătatea și atragerea atenția asupra stării materialelor ce vor fi utilizate).  
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Descrierea activiății desfășurate în cadrul proiectului experimental „CE MAI FACEM LA 

SPORT”: 

Motivația implementării: 

❖ scăderea interesului atât pentru mișcare cât și pentru educație fizică și sport, 

❖ lipsa motivației, 

❖ lipsa atractivității, 

❖ dorința de folosi cât mai mult tehnologia, 

  Perioada de desfășurare a proiectului: anul școlar 2019 – 2020, 

  Locul de desfășuare: 

❖ pista de atletism a Școlii Gimnaziale nr. 190, atunci când condițiile meteo sunt favorabile 

practicării activităților în aer liber,  

❖ Centrul Sportiv Apollo, atunci când condițiile meteo nu sunt favorabile practicării 

activităților în aer liber,  

Obiectivele pe care vrem să le realizăm prin aplicarea proiectului sunt reprezentate de: 

❖ creșterea atractivității orei de educație fizică și sport, 

❖ motivarea,  

❖ dezvoltarea spiritului de lider, 

Participanții din cadrul proiectului sunt reprezentați de:  

❖ profesor  de educație fizică și sport David Daniela, 

❖ profesor  de educație fizică și sport Ionescu Alexandra – Mariana, 

❖ elevii claselor V – VIII (învățământ gimnazial), 

❖ elevii claselor IX – XII (învățământ liceal), 

Activitatea din cadrul proiectului presupune: 

❖ activitatea desfășurată concomitent atât cu elevi din ciclul gimnazial cât și din cel liceal, 

❖ este ales prin tragerea la sorți de către elevi, un reprezentant care să realizeze ora de 

educație fizică și sport după bunul său plac (daca elevul ales pentru conducerea activității 

a fost din ciclul de învățământ gimnazial, la următoarea oră se va propune un ele din 

ciclul de învățământ), 

❖ elevul desemnat își pune în pratică ideile, calitățile și deprinderile deținute, 

❖ la sfârșitul fiecărei ore de educație fizică și sport analizăm împreună activtatea,  dăm 

aprecieri și diplome.  

 Feedback-ul primit de la elevi: 

❖ prezență în procent cât mai mare la ore, 

❖ dorința de implicare, 

❖ moivație crescută, 

❖ dezvoltarea creativității, 

❖ propuneri interesante, 

❖ implicare crescută. 

 

Concluzii: Desfășurarea orelor în condiții normale presupune respectarea unor reguli pentru 

realizarea obiectivelor stabilite și integritatea participanților.  

În urma desfășurării acestui proiect, care la început s- a desfășurat ca un joc, s-au obținut 

următoarele beneficii ce au dus la îmbunătățirea  actului instructiv – educativ prin implicarea activă a 

elevilor: 
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✓ scăderea absenteimului, 

✓ creșterea dorinței de implicare activă, 

✓ propunerea unor idei, 

✓ găsirea a cât mai multor soluții de rezolvare a situațiilor apărute, 

✓ creșterea încrederii în forțele proprii, 

✓ creșterea stimei de sine, 

✓ integrare fără probleme, 

✓ dezvoltarea relațiilor interumane, 

✓ colaborare foarte bună, 

✓ dorința crescută de a ajuta,  

✓ fair-paly. 

Acest proiect presupune ca elevii să fie implicați în activitatea didactică și dorește să aducă în prim 

plan importanța practicării educației fizice și a sportului, creșterea atractivității orei dar și consolidarea  

relație elev - profesor. 

Acumularea de cunoştinţe, motivaţie, aptitudini, dispoziţia de a depune eforturi personale, precum 

şi de calităţile sociale, cum sunt munca în echipă, solidaritatea, voluntariatul, toleranţa şi fair-play-ul, toate 

acestea sunt principalele priorități ale orei de educație fizică și sport. 
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Windows 10  

prezentare și caracteristici  nou introduse 

 

Informatician, Manică Speranța Andreea 

Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Gorj 

 

Windows 10 va fi primul sistem de operare Microsoft unificat pentru utilizarea pe orice tip de 

dispozitive electronice, de la calculatoare şi laptopuri la tablete şi smartphone-uri, iar de acelaşi tratament 

vor beneficia şi aplicaţiile. 

Întrucât este succesorul natural al lui Windows 8, era de aşteptat ca noul sistem de operare universal 

să poarte numele Windows 9. Cu toate acestea, Microsoft a anunţat oficial că noua versiune de OS se va 

numi Windows 10, fără să ofere informaţii despre motivele care au stat la baza acestei alegeri. 

Windows 10 dispune și de optimizare pentru “touch screen”, astfel este un sistem de operare ideal 

pentru dispozitive mobile ca tablete, sau laptopuri cu ecrane tactile. Cu un singur clic se poate alege ca 

meniul start să fie optimizat pentru “touch” sau clasic, astfel Microsoft și-a îndeplinit propunerea de a crea 

un sistem de operare universal (multiplatformă). 

 

 

Fig. 1. Windows 10 – Startup 

 

La prima vedere, Windows 10 seamănă izbitor de mult cu Windows 8, dar numai până când daţi 

click pe butonul Start. 

Windows 10 readuce meniul Start (Start Menu), sub o forma diferita de cea din Windows 7, dar totuşi 

este un Start Menu ce a lipsit foarte mult utilizatorilor în Windows 8. O noutate pentru Start Menu este 

aceea că poate deveni full screen, prin intermediul pictogramei din colţul dreapta sus. Windows 10 se spune 

că ar fi cel mai bun Windows de până acum, iar asta înseamnă că trebuie să se ridice la înălţimea multor 

http://despretot.info/wp-content/uploads/2015/02/Windows-10-Startup.png
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aşteptări. Din fericire, Windows 10 aduce cu sine multe caracteristici şi opţiuni noi foarte interesante: 

începând cu Meniul Start și ajungând la Cortana (un asistent digital personal) ori Microsoft Edge (cel mai 

modern browser web creat de Microsoft în ultimii ani). Să trecem în revistă cele mai importante noi 

caracteristici pe care le vei găsi în Windows 10: 

➢ Meniul Start a revenit  

Până la Windows 8, utilizatorii se obişnuiseră cu Meniul Start, acesta fiind prezent în toate sistemele 

de operare anterioare ale Microsoft. Apoi el a dispărut, fiind înlocuit de ecranul Start. Utilizatorii au început 

să se plângă de această schimbare aşa că, odată cu lansarea Windows 10, Microsoft i-a ascultat şi a creat 

un nou Meniu Start, care combină ce era mai bun în vechiul Meniu Start cu ce era mai bun în ecranul Start. 

Noul Meniu Start oferă liste cu toate aplicaţiile pe care le-ai instalat, scurtături către programele recent 

instalate sau utilizate frecvent, precum şi o secţiune separată în care poţi să fixezi dale pentru aplicațiile 

Windows universale, precum și scurtături pentru programe tradiționale de desktop. Microsoft a reuşit să ia 

ce era mai bun din ambele experienţe şi a creat cel mai eficient Meniu Start pe care l-am văzut până acum. 

 

Fig. 2 Meniul Start 

 

➢ Cortana este asistentul tău digital inteligent 

Cortana s-ar putea să fie chiar cea mai interesantă caracteristică nouă din Windows 10. Cortana este 

un program complex creat să funcţioneze ca asistentul tău digital personal. Ea este capabilă să înţeleagă şi 

să vorbească mai multe limbi, aşa că va schimba cu siguranţă modul în care interacţionăm cu dispozitivele 

noastre, transformând interacţiunea om-maşină în ceva mult mai uman şi natural. 

➢ Microsoft Edge este o îmbunătățire majoră față de Internet Explorer 

Edge este noul browser web implicit din Windows 10. El este creat să îl înlocuiască pe bătrânul Internet 

Explorer şi foloseşte un motor de randare complet nou. Edge este un browser web mult mai rapid decât 

Internet Explorer şi chiar şi decât majoritatea celorlalte navigatoare web. În plus, oferă suport pentru toate 

standardele şi tehnologiile web noi. De asemenea, îl poţi folosi şi pentru a face notiţe direct pe paginile 

web. Adaugă şi faptul că este integrat cu Cortana şi îţi poate oferi informaţii şi căutări personalizate.  
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➢ Fixează-ți ferestrele cum vrei tu 

Prima dată când am văzut opţiunea snap (fixare) a fost în Windows 7. Microsoft nu a uitat despre 

această mică dar incredibil de utilă caracteristică şi, în Windows 10, au îmbunătăţit-o destul de mult. Este 

unul dintre acele exemple despre cum un lucru mic poate să însemne foarte mult: cu doar câteva gesturi 

poţi să îţi organizezi foarte rapid şi uşor toate aplicaţiile şi ferestrele pe care le ai deschise pe desktop. 

Oricine a încercat această nouă caracteristică îţi poate spune cât de mult te ajută să fii mai productiv pe 

desktop-ul tău. 

➢ Configurarea setărilor se face foarte rapid în noua aplicație Settings (Setări) 

Microsoft a creat un nou loc pentru controlul şi setările dispozitivului tău cu Windows 10. Este numit 

Settings (Setări) şi, în viitor, probabil că va înlocui complet vechiul Panou de control. Principalul avantaj 

al noii aplicaţii Settings (Setări) este că este uşor de folosit atât pe un ecran tactil, cât și folosind un maus 

şi o tastatură. Nu contează ce fel de dispozitiv ai, fie că este un PC clasic, o tabletă sau un smartphone. 

 

Fig.3 Windows Settings 

 

Cerințele de sistem pentru instalarea Windows 10: 

Procesor: Procesor cu viteza de 1 gigahertz (GHz) sau mai mare sau System on a Chip (SoC) 

RAM: 1 gigabyte (GB) pentru 32 de biți sau 2 GB pentru 64 de biți; 

Spațiu pe unitatea de hard disk: 16 GB pentru SO pe 32 de biți; 32 GB pentru SO pe 64 de biți 

Placă grafică: DirectX 9 sau o versiune ulterioară cu driverul WDDM 1.0 

Afișaj: 800x600 

      Conexiune la internet: Conectivitatea la internet este necesară pentru a efectua actualizări și 

pentru a descărca și a profita de anumite funcții.  

 Acestea sunt cerințele de bază pentru instalarea Windows 10 pe un PC. Dacă dispozitivul 

dumneavoastră nu întrunește aceste cerințe, este posibil ca Windows 10 să nu funcționeze la parametrii 

maximi, caz în care poate veți avea în vedere să achiziționați un nou PC. În timp, este posibil să apară 

http://aka.ms/CPUlist
https://www.microsoft.com/windows/devices
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cerințe suplimentare pentru actualizări, precum și cerințe de activare ale unor caracteristici specifice în 

cadrul sistemului de operare. 

Windows 10 aduce multe imbunătățiri si rezolvă multe dintre problemele pe care le-a avut 

Windows 8. Un plus major este faptul ca Microsoft îl oferă gratuit pentru utilizatorii de Windows 7 si 

8/8.1. Părerea mea este că merită făcut upgrade la aceasta versiune.   În concluzie, consider că Windows 10 

este un sistem de operare foarte bun, cel mai bun din istoria Microsoft.  

Experimentează Windows 10! 

 

Bibliografie: 

1. https://www.microsoft.com/ro-ro/windows 

2. John Wiley & Soons- ”Windows 10 At Work For Dummies 1st Edition” ,  2015 

3. Ed Bott, Carl Siechert  and Craig Stinson -  ”Windows 10 Inside Out”, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/ro-ro/windows/windows-10-specifications#primaryR5
https://cristianls.ro/windows-10-departe-windows-istoria-microsoft/
https://www.microsoft.com/ro-ro/windows
http://buy.geni.us/Proxy.ashx?TSID=15093&dtb=1&GR_URL=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FWindows-Inside-Current-Book-Service%2Fdp%2F1509304851%2F%3Ftag%3Dwpcentralb-20%26ascsubtag%3DUUwpUdUnU50019YYwYb
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EDUCAŢIE PRIN PROIECTE EDUCAŢIONALE EUROPENE 

 

Prof: Gheorma Doina Denisa 

Liceul Teoretic Bechet 

 

Educaţia, din perspectivă etimologică, reprezintă procesul de formare, de creştere nu numai fizică, 

ci şi mai ales psihică şi socială, de cultivare  spirituală, desfăşurat în scopul ridicării fiinţei cu potenţial 

uman de la starea naturală la starea de fiinţă socială şi culturală.  

E. Durkheim considera că educaţia are ca funcţie esenţială ,,socializarea metodică” a individului 

uman care se naşte ca fiinţă biologică asociată. Educaţia asigură interiorizarea şi socializarea, adică 

transformarea omului în fiinţă biologică asociată, deci morală, caracterizată prin spirit de disciplină, 

ataşament faţă de grup şi autonomie a voinţei. 

 Educaţia presupune acum deschidere şi receptivitate pentru a cuprinde sisteme sociale şi culturale 

în toată complexitatea, pentru cunoaştere şi analiză, comparaţie între forme de pregătire, între sisteme 

educaţionale diferite. Oportunităţile oferite de proiectele eduacaţionale europene reprezintă forme 

complexe de cunoaştere a felului cum este concepută educaţia în diferite sisteme educaţionale.  

Şcoala poate face faţă schimbărilor rapide ale timpului prezent (pluralismul cultural european), dar 

mai ales ale viitorului prin dezvoltarea proiectelor educaţionale internaţionale. Proiectele educaţionale sunt 

instrumente ale schimbării, ale dezvoltării şi ale inovării de care şcoala românească are nevoie imediată. 

Comunicarea, cooperarea, colaborarea sunt principalele direcţii pe care se bazează proiectul 

educaţional, acesta fiind unul dintre conceptele cheie ale pedagogiei contemporane care abordează flexibil 

şi deschis  problemele educative, respectarea şi valorizarea diversităţii. 

Rolul şcolii este acela de a realiza un parteneriat activ elev –cadru didactic –părinte pentru a realiza 

o multitudine de abilităţi pentru aceştia pornind de la principiul că fiecare poate să atingă o anumită 

dimensiune a educaţiei în spaţiul european. Scopul este atât de a realiza bagajul informaţional pentru fiecare 

elev, cât şi acela de a avea deprinderi de comunicare, relaţionare, socializare pentru integrarea într-o 

societate aflată în continuă şi permanentă schimbare. 

Proiectele educaţionale derulate la nivelul instituţiilor educaţionale europene determină o mai bună 

dezvoltare a motivaţiei pentru elevi, o deschidere permanentă spre nou atât din partea elevilor, cât şi a 

cadrelor didactice, o colaborare mai strânsă cu comunitatea locală. Aceste parteneriate şi programe 

europene duc la schimbarea comportamentelor, a atitudinilor şi a informaţiilor pe care le au elevii implicaţi, 

precum şi cadrele didactice coordonatoare. 

Interacţiunea cu alte medii sociale, cu alte sisteme de învăţământ, colaborarea cu elevii\ profesorii 

europeni duc la creşterea stimei de sine, la o mai mare flexibilitate faţă de persoane din alte societăţi, la 
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dispariţia unor prejudecăţi despre alte religii, culturi, societăţi. Activităţile din cadrul  proiectelor europene 

dezvoltă cetăţenia europeană pentru elevi şi profesori prin conştientizarea apartenenţei la comunitatea 

locală, parte a comunităţii europene cu valori şi principii morale bine fundamentate.În învăţământul actual, 

deschiderea şcolii româneşti către şcolile europene prin proiecte educaţionale are doar avantaje care se 

concretizează în: 

- Îmbunătăţirea managementului de curriculum, prin crearea de obiecte opţionale şi prin abordarea 

transcurriculară  a temei proiectului; 

- Iniţierea lucrului în echipă, prin echipele mixte profesori- elevi, prin schimbarea organizaţională 

din şcoli (de la structura piramidală, ierarhică – la o reţea de echipe); 

- Îmbunătăţirea predării şi învăţării limbilor străine; 

- Accelerarea folosirii tehnologiilor de comunicare prin intermediul Internet-ului în comunicarea 

dintre parteneri, fiind un câştig pentru elevi, dar şi pentru profesori; 

- Îmbunătăţirea managementului educaţional prin punerea în balanţă a soluţiilor găsite de partenerii 

ce provin din sisteme de educaţie diferite; 

- Stimularea elevilor şi a profesorilor spre circulaţia internaţională - real şi virtual; 

- Dezvoltarea dialogului intercultural, a respectului pentru varietatea părerilor; 

- Educarea elevilor pentru o cetăţenie activă; 

- Iniţierea la toţi partenerii de proiect a gândirii în etape: nevoie- scop- obiective- resurse- 

activităţi- evaluare; 

- Deschiderea către alte tipuri de proiecte; 

- Găsirea de surse de finanţare; 

- Consolidarea legăturilor cu comunitatea şi autorităţile locale implicate; 

- Redefinirea încrederii privind punerea pe aceeaşi poziţie a şcolilor, indiferent de ţara de origine. 

Toate activităţile duc la deschiderea spre  noutate, spre interrelaţionare europeană, punându-se 

accentul pe colaborare şi spirit de echipă, pe experienţele comune şi individuale ale copiilor, profesorilor 

şi părinţilor. 

Proiectele contribuie de asemenea şi la dezvoltarea personală a cadrelor didactice şi la 

perfecţionarea continuă la standarde de înaltă calitate. 
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Rolul proiectelor educaționale școlare în socializarea și valorizarea elevilor 

 

Prof. Măldăeanu Mirela–Şcoala Gimn.,,Mihai Viteazul”-Alexandria 

Prof. Tăiatu Lăcrămioara – Şcoala Gimn. Băbăiţa  

 

          În contextul societății contemporane caracterizate prin criza de timp și prin explozia informațională 

și tehnică, computerul și, implicit, internetul,  au devenit fenomene globale a căror înțelegere încă ne 

depășește. Apreciem, desigur, efectele pozitive, conectivitatea, rapiditatea găsirii răspunsurilor, dar mai 

greu ne dăm seama de potențialul lor nociv. Copiii și adolescenții pot deveni foarte ușor prizonierii unui 

dialog virtual, joc sau aplicație, devin dependenți de net, renunță la a mai socializa în mod direct, la jocuri 

sportive, se însingurează, iar dezvoltarea personalității lor va avea serios de suferit. În plus, se deschid 

porți de vulnerabilitate fără precedent, de care adulții nu au știut niciodată și nu le percep prea ușor pentru 

că nu au crescut cu așa ceva. Iată de ce, din ce în ce mai mult, se afirmă că școala și specialiștii săi au un 

rol esenţial în formarea și pregătirea tinerilor pentru viaţă. 

          O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e 

răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o astfel 

de şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi 

să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să 

respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic 

rezultatele. 

           Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente la 

noutate şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care învaţă sunt flexibile, adaptabile, 

inovatoare şi responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a ieşi 

din propriul sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care 

organizaţia ajunge să le considere imuabile. 

          Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, 

memorizare, repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, 

socială, pe experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele 

învățate și în viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie puși în 

situații în care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât mai atractiv. 

          Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 

perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 

experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

          Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 

comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale 

este o necesitate a activităţii didactice. 

          Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe expresii 

destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, 

parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, 

convenţie de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi 

altele. 

          Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe 

părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009) 

         Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: explorare 

– evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – consolidare – 

acţionare – implementare – evaluare. 
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          Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, 

coordonare, cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al 

comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, cel al parteneriatului. Astfel, parteneriatul reprezintă o 

formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt formele 

intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea reprezintă punctul de 

plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părţi. 

          Condițiile realizării unui parteneriat reuşit implică: 

- identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii; 

- găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 

- organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 

- identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la 

maxim; 

- combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica diferitelor sarcini; 

- utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 

          Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu 

atât asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii şi 

modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt apreciate de către 

copii şi factorii educaţionali în măsura în care: 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

- organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 

- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

           Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei pe 

care o face şcoala. Acestea sunt: 

- împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală poate fi aplicat în 

cadrul unei acţiuni concrete; 

- acţiunile dezvoltă la elevi empatia, responsabilitatea faţă de semenii lor; 

- se creează legături la nivelul comunităţii; 

- se stimulează gândirea critică; 

- se educă percepţia multiculturalităţii; 

- se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

          Printre efectele majore pe care le produc proiectele educative, se pot menţiona: 

- creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării; 

- stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii; 

- creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor; 

- reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar; 

- creşterea ratei promovabilităţii şcolare; 

- asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală; 

- ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 

- formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii; 

- asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la 

potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se 

integra; 

- transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 

          Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi 

comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat are 
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nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă 

un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat 

educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, 

comunitate. 

          Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care 

asigură o implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea 

relaţiilor dintre părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare a 

tuturor factorilor educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de 

comunicare, relaţionare, cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional 

şcoală-familie-comunitate. 

          Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, mediul 

extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 

activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

          Școala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea 

deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de 

oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor. 

          Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 

succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și 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 considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 

relaţiilor publice. 

          Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, 

experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, 

socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe personale. 

          Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre participanți sunt stabile 

și viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la alte programe 

asemănătoare, interne  sau internaționale. 

          În concluzie, în societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor 

constructive, în crearea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului 

incluziv. 
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ROLUL PROIECTELOR EDUCATIVE ÎN DESCOPERIREA  

ȘI PROMOVAREA TALENTELOR 

Profesor Didu Alina Sorinela 

Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” Melinești, Dolj 

 

          ,,Scopul educației este transferul de flacără" afirma Vasile Ghica. Altfel spus, dascălul este pionul 

principal în a-i determina pe învățăcei să iubească învățătura, pe de o parte, iar pe de alta să-i învețe cum 

să învețe. O modalitate plăcută, dar nu ușoară, este aceea de a-i implica pe elevi în activitățile extrașcolare. 

Acestea au rolul de a descoperi talentele și de a le dezvolta.  În ceea ce mă privește, permanent cooptez 

elevii în proiectele educative, unul dintre ele fiind CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI 

PLASTICĂ „ PE URMELE POVEȘTILOR LUI CREANGĂ”,  

DOMENIUL CULTURAL-ARTISTIC, LITERATURĂ desfășurat între anii 2014-2020.La acest concurs 

au participat anual peste 30 de școli din 25 de județe si peste 350 de elevi și cadre didactice.  

 

      Când omul se naşte, Dumnezeu îi pune în brațe destinul şi-i şopteşte: urmează-l! Mica ființă păşeşte 

încet pe drumul care i se deschide în față- spre viață. O, dar ce drum frumos i se iveşte! Acest drum încărcat 

de zâne şi castele de turtă dulce e numit copilărie. M-am gândit care ar fi unul dintre elementele care ne-au 

transformat pe noi din nişte omuleți în oameni mari. N-am stat mult pe gânduri, căci imediat mi-am amintit 

de cel mai frumos moment la care participam cu mama: ascultarea unei poveşti. Câte lacrimi de tristețe 

curgeau până la nunta dintre Ileana Cosânzeana şi Făt-Frumos! 

       Pentru că lumea poveştilor este minunată, m-am gândit că ar fi bine să o redescoperim împreună-elevi 

şi profesori. Am ales drept tovarăş care să ne călăuzească paşii pe cel mai bun dintre povestitorii care au 

existat vreodată- pe Creangă. Întotdeauna  am fost captivată de savoarea operelor sale, pe care le-am citit 

cu hohote de râs. 

       Am vorbit de multe ori de minunata bojdeucă din Ţicău, dar niciodată cu atâta drag ca acum. Spun asta 

pentru că, în urmă cu puțin timp, am vizitat bojdeuca şi m-am simțit minunat la gândul că am trecut pragul 

unui loc mirific, încărcat de poveste, în care parcă şi acum se aude râsul lui Eminescu la auzul poveştilor 

cu Nică. Deşi eram în vacanță, m-am gândit imediat la titlul viitorului proiect pentru descoperirea de noi 

talente: "Pe urmele poveştilor lui Creangă". Am constituit o echipă de lucru şi împreună am stabilit 

secțiunile: creația literară şi plastică.   

      Astăzi proiectul se află la a șasea ediție și se bucură de un real succes. Spun asta pentru că au participat, 

de-a lungul timpului, în cele cinci ediții, școli din Republica Moldova, din București și din 31 de județe ale 

țării, cum ar fi: Dolj, Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Buzău, Călărași, Cluj, 

Constanța, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Ilfov, Mehedinți, Caraș Severin, Harghita, Mureș, Maramureș, 

Sibiu,  Neamț, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea. 
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       Beneficiarii direcți au fost elevi și cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și 

liceal. Au participat și copii cu CES. 

       Scopul proiectului a fost constituit de afirmarea, cunoașterea și stimularea potențialului literar și artistic 

al copiilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal. 

Obiectivele au fost: -dezvoltarea și stimularea expresivității și creativității copiilor; -cultivarea sensibilității 

artistice a copiilor; -descoperirea si dezvoltarea aptitudinilor plastice și literare; -valorificarea experienței 

pozitive  a cadrelor didactice în abordarea educației artistico- plastice. 

 

       Lucrările plastice și cele de artă meșteșugărească au fost prezentate într-o expoziție în cadrul școlii, 

care a fost vizitată de către elevii participanți, cadre didactice, părinți și comunitatea locală. Lucrările scrise 

(poveștile) au fost prezentate în cadrul meselor rotunde desfașurate la nivelul școlii și grupate în culegeri 

care au fost distribuite gratuit. Evaluarea s-a realizat de o comisie, iar rezultatele s-au concretizat prin 

acordare de premii si diplome de participare. Bugetul a fost de 600 lei, suportat de doamnele profesor 

coordonator și cheltuit   pentru diplome, culegeri, C.D.-uri și materiale pentru expoziție. Premiile s-au dat 

pe clase, situația finală fiind următoarea:7 premii I ( 5%), 10-premiul al II-lea (7%), 11 premiul al III-

lea(8%) și 7 -mențiuni ( 5%), în total 36 de premii (25%). 

      Expoziţia a fost filmată și fotografiată, iar  apoi lucrările au fost îndosariate în bibliorafturi pentru toate 

secțiunile . 

     Proiectul a fost diseminat în cadrul comisiilor metodice, consiliului profesoral, cercurilor pedagogice, 

pe wwwdidactic.ro, radio Antena Satelor, Alege TV (televiziune locală), Gazeta de Sud- ziar local. 

      În concluzie, proiectele educative au un rol primordial în descoperirea și promovarea talentelor elevilor, 

precum și în formarea lor ca oameni. 

 

                                                                                  Prof. coordonator Alina Sorinela DIDU 

  

 

                                                 Aceste imagini reprezintă coperțile uneia dintre culegeri ce reunește toate 

creațiile literare participante la edițiile anterioare.  
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Imagini de la activitățile desfășurate în cadrul proiectului 

     

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

602 
 

 

Lumea nevăzută oglindită în poveștile lui Creangă 

Studiu de specialitate ( literatură română) 

Realizat de prof.  Bazon Oana Maria, Liceul Economic Alexandru Ioan Cuza, Piatra-Neamț, județul 

Neamț 

 

 

 

  Pornind de la un citat al lui R. Caillos în care era precizat faptul că ” Basmul se petrece într-o lume unde 

minunea e un fapt obișnuit, iar magia e lege. Aici supranaturalul nu îngrozeșteși nici măcar nu uimește de 

vreme ce constituie însăți esența universului, legea, climatul său. Nu încalcă nicio regulă: face parte din 

ordinea lucrurilor, e chiar ordinea sau, mai degrabă, absența ordinei lucrurilor. De aceea, zânele și căpcăunii 

n-ar putea neliniști pe nimeni. Imaginația îi exilează într-o lume îndepărtată, fluidă, etanșă, fără legătură și 

fără comunicare cu lumea de afară, cu realitatea  de fiecare zi, unde spiritul nu concepe că ele ar putea 

apărea. Toată lumea e de acord că nu sunt decât născociri pentru a-i distra ori înfricoșa pe copii.”, Sergiu 

Pavel Dan disociază fantasticul de fabulosul feeric, specific basmelor, poveștilor, afirmând că fantasticul 

se caracterizează prin ”imprevizibilul și unicitatea actelor mai presus de fire, feericul presupune un caracter 

exterior și convenționalal recuzitei.” 

   Convenția în basme sau poveste este realizată chiar din incipit, prin formulele specifice care deschid suita 

întâmplărilor și care introduc cititorul în acea lume guvernată de legi proprii, fără legătură cu lumea reală. 

Este vorba, bineînțeles, de ”A fost odată ca niciodată”, ”Amu cică era odată..”, ”Odată, demult...”, formule 

care plasează evenimentele în illo tempore. Același autor crede că nu pot fi trasate granițe nete, clare între 

fantastic și fabulos, aducând ca argumente proza fantastică germană  ( Novalis, Hoffmann), dar și povestirea 

Balaurul din Hanu-Ancuței de M. Sadoveanu, în care un personaj propriu doar lumii de poveste irupe în 

realitate, devenind mobilul-surpriză al unei aventuri cu pretenție de experiență individuală insolită. 

   În literatura română, basmele culte debutează în manieră realist-clasică, nuvelistic chiar, existând o exactă 

determinare spațio-temporală, cu personaje credibile, verosimile; într-un astfel de spațiu concret, 

controlabil, apare fabulosul, supranaturalul, de cele mai multe ori sub forma competiției dintre om și 

vreunul din vizitatorii lumii de dincolo, dracul sau moartea. Triumful omului în această confruntare conferă 

și dimensiunea moralizatoare a basmelor, fabulosul fiind doar un pretext, un prilej prin care autorul dorește 

să demaște diverse moravuri sau modul de a fi și a gândi al unor indivizi.  

   Este și cazul lui ion Creangă, în ale cărui povești, protagoniștii nu mai sunt Feți-Frumoși, înnăscuți cu 

toate calitățile, ci niște muritori de rând, ba chiar nătângi în aparență (Dănilă Prepeleac sau Ivan Turbincă). 

Ei reușesc însă să cucerească cititorul prin bunătate și istețime. Putem afirma că basmele românești sunt o 

glorificare a vieții în esența ei, cu lumini și umbre. 
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   Avându-și originea în Evul Mediu creștin sau chiar mai înainte, în unele vechi legende ebraice, povestea 

cu draci a cunoscut o mare dezvoltare pe două căi. Una din el duce spre viziunea creștină a păcatului 

luciferic pentru redobândirea puterii. Doritor să comită acest păcat, omul își asocia, printr-un pact, puterea 

necurată a diavolului, care dorise și el, la începuturi, să obțină aceleași puteri, drept care își primise pedeapsa 

cuvenită, fiind aruncat din cer. Legenda doctorului Faust este, cu toate variantele ei, ilustrarea acestei căi 

de dezvoltare a povestirii cu draci.  

   Cealaltă cale duce spre o altă viziune decât cea creștină propriu-zisă, clasică. Aici e vorba de păcăleala 

dracului, care încetează a mai fi adversarul atât de temut al sufletului omenesc și devine un biet neștiutor, 

ușor înșelat de istețimea țăarnului sau târgovețului.  

   Pentru Creangă, prezența dracului metamorfozat în om corespunde credinței autorului potrivit căreia omul 

și înțelepciunea lui sunt superioare oricărei alta forme de existență văzută sau nevăzută. 

   În Povestea lui Stan Pățitu, impresionează înlănțuirea episoadelelor realizată unitar și perfect logic. 

Problema sau intriga poveștii, este cea a însurătorii ”această poznașă trebușoară și gingașă în multe privinți 

”. Ideea  pe care este construită întreaga narațiune e credința populară despre holteiul tomnatec, pe care, 

după 30 de ani, numai dracul îl mai însoară, dar și credința că orice femeie, oricît de bună și blajină ar fi, 

tot are o coasta de drac în ea.  

    După o scurtă biografie generică a personajului, în care este subliniată starea lui de burlac, urmează 

pregătirea întâlnirii cu dracul, făcută detaliat și chiar în mod gradat. Astfel, intervenția necuratului este 

anunțată voalat, prin precizarea naratorului ”și așa, la o vreme, și babele și prietenii, lehămitindu-se, l-au 

dat în burduful dracului și l-au lăsat pe seama lui, să facă de-acu înainte ce-o ști cu dânsul”.  Urmează 

episodul furtunii, al risipirii dracilor în lume, la porunca lui Scaraoschi. Șeful diavolilor încheie un pact 

prin care diavolul din pădure va sluji trei ani (cifra magică!) lui Stan, fără simbrie, dar la sfârșit va lua din 

casa stăpânului său ceva ce-i va fi de trebuință la talpa iadului ale cărei căpătâie au început să putrezească. 

Interesanta este viziunea extrem de realistă a scriitorului asupra lumii necurate de dincolo: dracii se supără, 

nu reușesc de fiecare dată să atragă un suflet de partea lor, structura iadului a început să putrezească. 

   După angajarea lui Chirică în gospodăria lui Stan, urmează îmbogățirea lui Stan în etape, dintre care cea 

mai interesantă este cea cu seceratul lanurilor boierești. În sfârșit, se ajunge și la însurătoare, pe care tot 

dracul o va realiza. Lipsa de experiență și ispita farmecului feminin îl fac pe Stan să aleagă greșit de două 

ori, iar abia a treia oară reușește să aleagă fata potrivită. Îl ajută tot Chirică, bun cunoscător al sufletului 

feminin. Numai că și aceasta are o coastă de drac. Cu istețimea probată chiar în momentul angajării ca 

slugă, Chirică pune la cale un plan ce descoperă ușurătatea femeii și necesitatea îndepărtării coastei cu 

pricina. Ironic, chiar baba care apare în acest episodeste tot atât de abilă în vicleșuguri cât dracul însuși, de 

aceea, plata lui Chirică va fi baba pusă la încheieturile iadului pentru a le susține.  

Astfel, pactul cu diavolul ilustrat în Povestea lui Stan Pățitu se încheie în favoarea diavolului care își 

ispășește pedeapsa de a nu fi mulțumit pentru boțul de brânză din pădure, dar și în favoarea oamenilor, căci, 

după operația de îndepărtare a coastei de drac, efectuată cu instrumente de fierar, ciocan, daltă, clești, 
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vindecarea este instantanee, iar Stan dobândește o femeie virtuoasă, supusă, iar soțul scapă de baba după 

care nu plânge decât ”motanul ei din cea lume”. 

   După cum se observă, nimic malefic în personajul Chirică, el este personajul pozitiv, cu fucție curativă 

în poveste, luând înfățișare de om pentru a sluji omului. Dracul își pierde stângăcia, inferioritarea 

manifestate în iad, înzestrându-se cu una din virtuțile umane apreciate de Creangă, înțelepciunea. Lucru 

evident, atât Stan Pățitu, omul, cât și Chirică, dracul, se bucură de aceeași importanță în derularea acțiunii 

și de aceeași simpatie din partea autorului. Mai mult, chiar există un episod în care diavolul își dovedește 

superioritatea: este vorba de momentele în care omul se îndrăgostește și nu mai are capacitatea de a alege 

corect, în timp ce dracul, neafectat de acest sentiment, își păstrează luciditatea, sângele rece și străvechea 

știință despre femeie.  

   De această dată, diavolul nu mai e prost ca în Dănilă Prepeleac, el nemaifiind dușmanul omului, ci 

ajutorul său, sluga dezinteresată. O altă înfățișare are necuratul în Dănilă Prepeleac, însă  aici diavolul  este 

o ființă bicisnică și amărâtă pe care o poate învinge până și Dănilă Prepeleac.  Se remarcă intenția autorului 

de a construi un om anapoda, care vorbește și acționează în dodii, un prost și un hâtru în aceleși timp. Natura 

bivalentă a personajului, nebun și înțelept în același timp, este subliniată în chiar precizarea naratorului: ” 

Dracul, neavând ce-i face, huștiuluc în iaz și dă de știre lui Scaraoschi despre omul lui Dumnezeu cu năravul 

dracului.” Acest oximoron subliniază structura dihotomică a personajului. Este posibil ca, de la primele 

întâmplări nefericite, care-l aduc pe Dănilă în pragul disperării și până la păcălirea dracilor, personajul să 

fi acumulat experiență, să se fi maturizat, după cum precizează naratorul: ”nevoia învață pe cărăuș”. Sau 

poate că vedenia banilor grămadă în fața lui să-i fi adus eroului bruma de minte de care avea nevoie pentru 

a ieși din situația limită în care se afla.  

   Era necesară prezența acelor ființe necurate din lumea de dincolo, căci prin ele naratorul poate construi 

dimensiunea moralizatoare a poveștilor, așa încât mesajul transmis de acesta ar fi reprezentat de ideea că, 

dacă a reușit să-i păcălească pe draci, Dănilă Prepeleac este capabil să se descurce în viață. De fapt, spune 

Creangă subliminal, tot înțelepciunea este calitatea care-l înalță pe om și-l face superior tuturor viețuitoarele 

de aici și de aiurea.  

 

Bibliografie: 

1. Sergiu Pavel Dan, Proza fantastică românească, Editura Minerva, București, 1975. 

2. Zoe Dumitrescu Bușulenga, Ion Creangă, Editura pentru literatură, București, 1963. 

 

 

 

 

 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

605 
 

Ne jucăm, învățăm și bine ne comportăm – proiect educațional 

Prof. înv. preșc. Vasile Elena Amalasunda  

Grădinița “Sfântul Mucenic Mina“ Ploiești 

 

 Cuvântul “proiect” poate fi utilizat pentru a descrie o încercare de conducere și coordonare a unui 

anumit număr de activități pentru atingerea unui obiectiv specific. Proiectul este totodată expresia unei 

politici, el vizând ca prin intermediul unui ansamblu de acțiuni să producă o transformare, implicînd resurse 

umane, materiale și financiare, desfășurându-se totdeauna într-un context spațio-temporal particular. 

Proiectul presupune  capacitatea de a concepe politici educative, sisteme sau practici de formare și 

de a le implanta, instala, dezvolta și desfășura în situații sociale reale în interiorul sau în afara instituțiilor 

tradiționale de formare. 

Planificarea este o funcție de management necesară atingerii obiectivelor ce decurg din țintele și 

opțiunile strategice ale unei organizații. Această funcție își păstrează toate prerogativele și la nivelul 

managementului de proiect educațional. 

 Planificarea, ca fază a proiectului, corespunde, conform schemei ciclului de viață al proiectului 

școlar educațional, adică cu redactarea de către parteneri a documentului ce urmează să fie înaintat, după 

caz, pentru selecție sau spre avizare în vederea declanșării procedurilor de implementare. 

 O planificare defectuasă poate crea un raport nociv între perioadele de optimism și pesimism ale 

membrilor echipei de implementare prin exagerare și într-un sens și în celălalt. Un optimism exagerat 

favorizează apariția superficialității și a îndepărtării de realitate, în timp ce un pesimism exagerat  poate 

genera inducerea unor manifestări ca deziluzia, demobilizarea, renunțarea, negarea importanței proiectelor 

educaționale, ce pot periclita uneori iremediabil evoluția proiectului. 

 Preșcolarul învață și experimentează lumea dominat motric,social, lingvistic și ludic. Am inițiat un 

proiect educațional la grupă, numit “Ne jucăm, învățăm și bine ne comportăm“, pornind de la întrebarea:”Ce 

elemente caracteristice vor cunoa;te strategiile de proiectare, organizare, derulare și evaluare a proceselor 

de instruire?“. 

  În rândul copiilor, la vârsta preșcolară, dramatizările se bucură de mult interes. Prin 

intermediul acestora, copiilor li se oferă prilejul de a trăi alături de eroi îndrăgiți, momente de mare 

intensitate afectivă, de formare a unor trăsături socio-morale. 

Acest proiect s-a desfășurat pe parcursul unui an școlar la grupa mare, din dorința de a forma și 

dezvolta deprinderi de exprimare corectă, clară, expresivă, din dorința de a cultiva sensibilitatea copiilor 

față de problematica umană, față de valorile moral-civice, pentru a-și forma anumite competențe, 
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convingeri. O motivație pozitivă în pregătirea acestui proiect o au copiii pentru că ei se prezintă în fața 

părinților și a colegilor de la alte grupe, iar evaluarea se realizează prin participarea lor activă într-un 

spectacol de teatru de păpuși profesionist. 

Copiii au desfășurat patru spectacole sub îndrumarea mea îndeaproape.  La serbarea de Crăciun, au 

pus în scenă “Cei trei purceluși“, subiectul ludic fiind hărnicia și seriozitatea purcelușului mic, care le 

dovedește celor doi frați că fără aceste calități vor avea de suferit, le întărește convingerea că după faptă 

este și răsplata. În luna martie au susținut sceneta cu tema:”Coliba iepurașului“, unde au punctat faptul că 

bunătatea și naivitatea iepurașului nu pot stăvili viclenia vulpii, dar în final istețimea cocoșului îi arată 

acesteia că nu poate câștiga întotdeauna. În cadrul Comisiei Metodice, preșcolarii au prezentat spectacolul 

“Cuvinte fermecate”, unde au pus accentual pe sintagma că un cuvânt fermecat poate deschide o ușă strajnic 

zăvorâtă, dar mai multe cuvinte? Spectacolul final s-a desfășurat în colaborare cu teatrul “Ciufulici”, aici 

copiii prezentând “Povestea puișorului îngâmfat“, unde s-a punctat idea că puișorul în final înțelege că 

prietenia este de mare preț și un prieten bun valorează mai mult decât orice și îți poate salva viața, ca în 

cazul lui. 

Evaluarea s-a bazat pe evidența comportamentală în sfera programelor social-moral-cognitive, 

lingvistice, emoționale cu referințe în înțelegerea și comunicarea socială a copilului, în mediul său apropiat. 

La finalul proiectului am tras concluzia că pentru realizarea și desfășurarea unui proiect educațional 

de succes, trebuie îndeplinite mai multe condiții: identificarea scopurilor, intereselor comune, utile 

partenerilor și comunității, găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus, organizarea și 

conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus, identificarea competențelor persoanelor 

implicate, combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor și tehnicilor care se pot aplica diferitelor sarcini 

și utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituției. 
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Eco-Școala 

Prof. înv. preșc. Preoteasa Maria-Antoaneta 

Grădinița “Sfântul Mucenic Mina“ Ploiești 

 

 În practica proiectelor școlare educaționale modelul de structură de plan este dat de formularul de 

candidatură pentru proiectele școlare educative europene Comenius, pentru unitățile de învățământ 

preuniversitar. Acesta cuprinde: 

• tema și titlul proiectului 

• date despre parteneri 

• obiectivele generale și specific ale proiectului 

• activitățile proiectului 

• indicatori de performanță 

• bugetul proiectului 

• proceduri de monitorizare și evaluare 

• proceduri de diseminare și valorificare a rezultatelor 

Acest model de structură a fost preluat și pentru tipurile de proiecte școlare educaționale care nu 

presupun formulare de candidatură impuse de programe de finanțare naționale sau transnaționale 

deoarece, asigură cadrul de manifestare a capacității manageriale la nivel de școală și la nivel de echipă 

de proiect.  

Proiectele educaționale facilitează punerea în practică a cunoștințelor copiilor, participarea acestora 

la competiții, excursii, schimburi de experiență, socializând și perfecționându-și competențele de 

comunicare. 

Proiectarea și implementarea unor activități extracurriculare și extrașcolare, pe baza proiectelor și 

parteneriatelor dintre copii, profesori și membri ai comunității locale este o necessitate a activității 

didactice. 

Am avut opurtunitatea să intrăm în jocul unei asfel de provocări. Ceva mult mai mare decât 

activitățile cu care eram obișnuiți. Programul Mondial “Eco-Școala”! Acest proiect este o provocare pe 

termen lung pentru cei implicați de a găsi soluții problemelor actuale ale mediului din grădiniță  și din 

orizontul local, dar și de prevenire a acestora. 

Programul “Eco-Școala” are utilitatea atât pentru grădiniță cât și pentru comunitate, prin 

oportunitatea de a dezvolta capacitatea preșcolarilor de a lua decizii, prin accesul la o rețea de instituții 

și organisme specializate. 

În primul rând reușita implementării acestui proiect se datorează implicării mai multor parteneri: 

preșcolari, cadre didactice, parinți, membrii ai comunității locale. S-a constituit un comitet eco, din care 
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au făcut parte reprezentanți din toate categoriile enumerate mai sus. Cadrele didactice împreună cu 

personalul auxiliar din unitate, dar și alături de preșcolarii grădiniței și părinții acestora, sprijiniți de 

reprezentantul Consiliului Local, Agenției de Protecție a Mediului au analizat și au identificat 

problemele de mediu specifice grădiniței noastre 

Un alt pas foarte important pentru reușita implementării proiectului a fost stabilirea obiectivelor. 

Acestea au fost împărțite în trei categorii: obiective specifice pentru preșcolari, obiective specifice 

pentru părinți și obiective specifice pentru cadrele didactice. 

În continuare am realizat un plan de acțiune, care se întinde pe parcursul întregului an școlar, plan 

schițat pe luni, cu stabilirea responsabilului activității, dar și a participanților. Activitățile au fost 

variate, atractive pentru preșcolari, care au participat cu mult entuziasm, ca de exemplu: confecționare 

panou informativ, campanie de colectarea a deșeurilor, plantare de flori și copaci în curtea grădiniței, 

concursuri sportive, activități practice, unde au realizat legume vesele, expoziții, concursuri de desene, 

confecționare de jucării eco, costume din materiale reciclabile. Toate aceste acțiuni au fost atent 

monitorizate și evaluate permanent de către comitetul eco. Modalitățile de evaluare au constat în 

portofoliile copiilor, chestionare, concursuri, acordarea unor diplome, programe artistice. 

Tuturor activităților le-am asigurat motivația potrivită, forme de organizare atractive, în care 

preșcolarii s-au simțit realizatori ai acțiunii, nu spectatori, acest lucru ducând la transformarea 

preșcolarilor în viitori cetățeni responsabili, care vor apăra și iubi natura și o vor prefera oricăror altor 

atracții. 

Avantajele acestui proiect sunt: aplicarea în practică a cunoștințelor tehnice învățate sub îndrumarea 

unor cadre specializate, formarea unei atitudini responsabile vis-à-vis de mediul înconjurător și 

formarea unei atitudini constructive în rândul populației, promovarea unei colaborări între instituția 

școlară și organisme specializate și deschiderea posibilitătii atragerii de fonduri. 

În întreaga activitate educativă desfășurată, persoanele implicate în program, și în mod special 

copiii, au ajuns la convingerea că mediul natural trebuie să fie apărat permanent de toți locuitorii 

planetei, zi de zi, ceas de ceas, clipă de clipă.  
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STUDIU - FORMAREA LIMBAJULUI COPIILOR DE VÂRSTĂ PREŞCOLARĂ 

 

PROF.ÎNV.PREŞC.GLIGOR MIRELA AURICA 

LICEUL TEORETIC SEBIŞ 

GRADINIŢA P.N.SEBIŞ 

 

 La vârsta de trei ani, când copii debuteaza în grădiniţă  majoritatea  vorbesc bine, cursiv, utilizănd 

un vocabular destul de bogat (de la 800 la 1000 de cuvinte). Ei folosesc atât forme de plural al substantivelor 

şi verbelor cât şi pronumele personale, dar regulile gramaticii lasă mult de dorit. Rimele, chiar fără o 

semnificaţie anume şi jocurile de cuvinte îi fascinează. Se servesc deseori de cuvinte în anumite activităţi 

– verbalizându-şi involuntar acţiunile chiar dacă sunt singuri – şi ştiu să asculte. Pot raspunde unei cerinţe 

relativ complexe de genul ‘’ du-te şi adu păpuşa din camera cealaltă ca să te joci împreună cu Dana’’. În 

faţa unei imagini simple, ştiu să spună ceea ce văd sau ceea ce se întâmplă. 

 Între trei ani şi trei ani şi jumătate, copilul începe să se servească bine de limbajul oral în viaţa 

cotidiană, iar lucrul acesta vine să înlocuiască progresiv acţiunea, ca mijloc de cunoaştere a lumii 

înconjurătoare. Vocabularul său se îmbogăţeşte în fiecare zi, iar copilul abandonează puţin câte puţin 

formularile de tip ‘’bebe’’ pentru construcţii din ce în ce mai complexe aparţinând limbii adulte. Deşi 

nivelele limbajului sunt foarte diferite, cea mai mare parte a copiilor de această vârstă folosesc acum 

pronumele personal ‘’eu’’. Copilul repetă ca un ecou ceea ce spun adulţii, acesta fiind un mod de a-şi 

îmbogăţii, prin imitaţie, vocabularul.În general când intră în grădiniţă, părinţii devin preocupaţi de anumite 

dificultăţi de limbaj ale copilului. Aşa cum am vazut, limbajul este un element esenţial al comunicării şi se 

întâmplă frecvent ca o dificultate de limbaj să mascheze, de fapt, o dificultate de ordin psihologic şi 

relaţional. La început toţi copii deformează cuvintele, dar în timp, pronunţia se ameliorează. 

La 4 ani, copilul este dotat, în medie, cu un vocabular de 1000 de cuvinte. El foloseşte acum fraze 

mai lungi şi utilizează  corect un anumit număr de adverbe, negaţiile şi verbele auxiliare. Se întamplă uneori 

să se bâlbâie puţin, mai ales atunci când gândul lui o ia înaintea cuvintelor. De acum pune multe întrebări, 

începând cu ‘’de ce, când, cum şi cine’’. În ansamblu face mari progrese în exprimarea noţiunilor, a 

expresilor şi a timpurilor trecute a prezentului şi a viitorului.Aceasta este o vârstă potrivită pentru a dezvolta 

competenţele necesare scrisului şi cititului. Printre acestea, dezvoltarea cursivităţii limbajului sunt cele mai 

importante. Nu este vorba desigur despre limbajul abstract sau despre limbajul dobândit din vizionarea 

programelor de la televizor, ci despre limbajul pus în serviciul comunicării cu cei pe care îi iubeste sau cu 

care vrea sa facă un schimb de idei. Acesta e alcătuit în general, din cuvintele care îi permit să ceară ce are 

nevoie ori sa îşi exprime sentimentele, să pună toate întrebările care îi vin în minte pentru a percepe mai 

bine cum este lumea şi pentru a înţelege răspunsurile pe care le dau adulţii.Pentru a stăpânii cât mai bine 

limbajul şi a avea o cât mai bună comunicare, este necesar ca în relaţiile cu copilul, adulţii din familie, 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

610 
 

grădiniţă sau alte medii cunoscute lui, să desemneze cât mai exact obiectele şi fenomenele lumii 

înconjurătoare. Cu cât va fi mai multă precizie în vocabularul adultului cu care copilul vine în contact, cu 

atât acesta va stăpânii mai bine limbajul. Nu trebuie uitat că el învaţă să vorbească prin imitaţie. Va stăpânii, 

prin urmare, înjurăturiile pe care le aude şi va vorbii corect şi expresiv dacă acest lucru se face în apropierea 

sa. 

La 5 ani, limbajul copilului a progresat până la aproximativ 1900 de cuvinte. Pare celor din jur că, 

în ceea ce priveşte vocabularul, înţelesul său se concentrează pe cuvinte urâte, injurii, cuvinte absurde şi 

cele pe care le inventează. Înţelege atât de bine limbajul adultului încât poate fi utilizat cu el limbajul pe 

care-l au adulţii între ei. A asimilat noţiunile ‘’cel mai’’, ‘’cel mai puţin’’, ‘’mai puţin ca’’, dar ‘’ acelaşi’’ 

sau ‘’egal’’ sunt încă greu de înţeles. La 6-7 ani, copilul intreabă şi gândeşte mult, folosindu-se de limbaj. 

El vorbeşte acum cursiv şi din ce în ce mai corect. Dacă mai sunt observate anumite greşeli de pronunţie, 

ele trebuie corectate în această etapă. Copilul stăpâneşte aproximativ 2000 – 2500 de cuvinte dar caută fără 

încetare sensul cuvintelor noi. Pronumele sunt folosite corect, la fel şi timpurile verbale.Devine capabil să 

aprecieze situaţiile, aplicândule calificative şi nuanţând : ‘’uşor, greu, nu ştiu, am uitat, mă gândesc că’’. 

Noţiunile de cantitate sau de mărime (jumătate, cel mai mare, mai mult , nimic) încep să capete sens. În 

general copilului îi place extrem de mult să vorbească la această vârstă.Graţie eforturilor conjugate ale 

părinţilor, educatoarei şi bineînţeles a maturizării sale intelectuale, copilul începe să se descurce mai bine 

în scris. Nu nu mai că recunoaşte numeroase litere şi chiar cuvinte din cărţi, dar încearcă să le citească şi să 

le scrie chiar dacă uneori inversează litere şi acestea devin din ce în ce mai mari spre sfârşitul rândului. El 

poate silabisi un cuvânt pe care îl vede scris şi întreaba ce înseamnă. Îi place să se joace cu litere mari din 

lemn sau din plastic pe care le asamblează pe un tablou magnetic pentru a forma cuvinte. 
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21ST CENTURY TEACHING APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGES 

CLASSES  

Marleneanu Cerasela Iuliana 

Liceul Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu, Liteni, Suceava 

 

 

Bridge 21 approach has emerged from a recognition of the continuing need to integrate the basic 

and transversal skills associated with 21st Century Learning (21CL) meaningfully into mainstream 

secondary education. It prioritises the continued development of innovative methods pedagogies, learning 

materials and tools, that will support the integration of 21st Century teaching and learning practices and 

technologies in second level schools. Modern classrooms are no longer as constrained by the physical 

environment. Technology offers computer-mediated communication (CMC) tools allowing students to 

communicate and collaborate with their peers in spatially separated locations anywhere around the world. 

Using CMC tools, in conjunction with the Bridge21 approach it is possible to promote interactions 

between students in their second language, providing an immersive experience, without the need to travel. 

CMC tools include any form of communication between two humans using electronic means. For the 

purposes of language learning in schools, we are focusing on the use of tools that facilitate live face-to-face 

engagement between students. 

 

The Bridge21 model for 21st century teaching and learning is underpinned by a social constructivist 

(Vygotsky, 1978) ethos. It favours inductive learning, where learners are expected to build knowledge 

together, discovering or deducing principles from their own experience and experiments. In this scenario, 

the teacher functions more as a facilitator who coaches, prompts, and assists the students. The approach 

encourages the delivery of subject content through student-led projects and inquiry. This involves the 
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students in a process of research, analysis and synthesis. They are encouraged to take responsibility for 

uncovering the knowledge they require in order to develop a suitable solution or artefact, in a well-

scaffolded environment. Bridge21 activities are cross-curricular in nature, which encourages the 

development of conceptual understanding of the topic under investigation by placing it in a context that has 

meaning for the participants.            

 One of the novelties of this teaching approach is represented by the roles of the students and the 

responsabilities everyone has in a group. A team is formed of a facilitator - who leads the discussions and 

distributes the tasks based on the skills in the group, a presenter – who keeps the audience engaged, a 

recorder – who compiles ideas in collaborative space and writes goals and tasks clearly, a researcher – the 

one who identifies reliable sources and directs the others to areas of researche, a tech-expert – who 

combines different technology to best effect and a time-keeper – who sets deadlines for every task and 

keeps things moving.  

 From my experience in class, these very specific roles have great advantages both for students and 

for teachers. The group becomes an entity that works in a supervised harmony, the students being involved 

in their specific duties, and the teachers have the role to observe and to guide. The students have a 

supervised freedom they use in their benefit. 

 Being a teaching model for the 21st century, Bridge21 offers the students the opportunity to develop 

some skills that are useful in the world they live and that helps them in their future career. The first of the 

four skills this method intends to improve is creativity since the students have not only to produce original 

outcomes, but also to come up with innovative ideas to present them and to attract the attention of a public. 

The Bridge21 method teaches students to learn to collaborate to each other and to respect everyone`s ideas, 

to tolerate different opinions and to be able to give pertinent arguments for their own opinions. All the 

members of the group need to find a common space in order to share and to discuss their work.  

 The most important skill this teaching approach sustains is critical thinking. The students have to 

analyse information, they need to reflect upon the things they read about, and in the end, they need to make 

a judgement they have to support.  

 As a conclusion to this article, I would like to highlighten that the implementation of the Bridge21 

model for teaching is not an easy thing to do and we, as teachers, need to take into the consideration the 

advantages this model brings to the development of our students` skills. From our experience, during the 

classes where we used this approach, the students have demonstrated progress on several dimensions of 

critical thinking, thus achieving several goals in their curriculum. This significant improvement in critical 

thinking, in analysing and forming a judgement upon their results suggests that school is serious and 

successful in fulfilling its specific role in higher education and adequately preparing college students for 

university studies and for their future professional careers.   
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TEATRU FORUM – METODA DE ARTĂ PARTICIPATIVĂ 

 
Boangiu Roxana- Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă   

Alexandrescu Mirela - Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă   

 

 
În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, 

mai interdependentă şi mai egoistă.  Democrația participativă este o caracteristică a lumii civilizate, iar 

societatea civilă are un rol important în stimularea spiritului civic, în special în rândul copiilor și al tinerilor. 

Pornind de la aceasta premisă rolul nostru, al dascălilor este acela de a sprijini liceenii să se implice direct 

în schimbarea și dezvoltarea societății în care trăiesc, propunandu-le metode diferite de educație non-

formală: Teatru Forum, Biblioteca Vie, Photo Voice, Organizarea Comunitară. 

Teatrul Forum este o metodă de educație non-formală, un instrument de intervenție socială prin 

care se pot dezbate anumite probleme sociale precum: marginalizarea celor cu probleme de sănătate mintală 

şi a copiilor care suferă de autism, discriminarea, influenţa anturajului, impunerea unui viitor de către 

familie, violenţa în licee, piedici împotriva dezvoltării urbane în comunităţi mărginaşe, exploatarea sexuală 

a adolescenţilor, lipsa libertăţii de exprimare în licee, influenţa mediei asupra atitudinii părinţilor. 

Metoda poate fi folosită în diferite contexte de educație nonformală, dând șansa participanților să 

invețe din experienă directă. Poate fi utilizată în comunități de toate tipurile în care există persoane care 

sunt în risc de excluziune socială, în care se întâlnesc situații de discriminare ale anumitor categorii sociale 

(putem vorbi de instituții de învățământ, familie, instituții publice, comunități de rromi,etc.). Teatrul Forum 

lucrează cu caractere reale și nu cu personaje, ficțiune sau replici învățate pe de rost. Este un teatru făcut 

de non-actori, de cele mai multe ori, inspirat din realitate, dând posibilitatea interacțiunii și dezbaterii. 

 Piesele de teatru forum sunt o invitație dechisă către spectatori, să reflecteze, să se transpună în 

pielea personajelor, să se gândească cum ar face ei să găsească o soluție. Piesele de teatru forum se 

concentrează în jurul unui opresat (cel care se se confruntă cu problema) și a unui opresor (cel care cauzează 

problema), ambii având aliați sau interacționeaza cu personaje neutre. Jokerul (moderatorul) este cel care 

moderează piesa și crează contextul unei debateri și luarii de initiativa. Este un spațiu sigur, spunem 

problemelor pe nume fără ca la finalul forumului cineva chiar să cadă victimă lor. Însă e o repetiție pentru 

realitate, unde ne putem confrunta cu ele și acolo trebuie să știm să luăm atitudine. 

Pregătirea piesei și a echipei este foarte importantă. Un grup de elevi-voluntari, care vor să se 

implice în viața școlii identifică în comunitatea scolară o situație problemă pe care doresc să o schimbe.  ( 

abandonul școlar, bullyingul, traficul de persoane, consumul de droguri).  

Pentru realizarea piesei de teatru-forum au loc întâlniri în care se stabilesc, prin improvizație, 

personajele piesei și scenariul, ținându-se cont de situația reală, specifică problemei în dezbatere. Piesa se 

joacă pentru un public țintă care se confruntă cu o astfel de problemă. 
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Desfașurarea efectivă a piesei are trei etape principale: piesa propriu-zisă, discuția și forumul. În 

prima parte, situația de opresiune este prezentată în aproximativ 15 minute cu ajutorul personajelor și a 

interacțiunilor dintre acestea. In a doua etapa, moderatorul piesei, numit Joker, facilitează discuția despre 

situația prezentată, despre cauzele opresiunii, despre relația dintre personaje și despre poziția ocupată de 

fiecare in piesă: opresor, opresat, aliați ai acestora, personaje neutre. Jokerul are rolul de a motiva și de a 

stimula publicul să vină cu soluții realiste sau îmbunătățiri ale situației prezentate pe care să le joace pe 

scenă. In partea de forum, piesa se reia iar publicul devine activ. Are posibilitatea să schimbe toate 

personajele, mai puțin opresorul.Teatrul forum presupune ca în realitatea cotidiană opresiunea nu va 

dispărea pur și simplu și iși propune atunci ca aceasta să fie înlaturată prin schimbarea atitudinii față de 

opresor. 

Surprinzător sau nu, spectatorii intervin și vor să schimbe câte ceva în atitudinea personajelor din 

piesă, contribuind astfel la schimbarea finalului. Ingredientul ca lucrul acesta să se întâmple este ca ei sa 

fie motivați de ceea ce văd pe scenă, iar pentru aceasta, este foarte important să-și vadă viața pe scenă. De 

aceea, publicul pieselor de teatru forum trebuie să fie format din persoane care se confruntă cu problema 

dezbătută, care se regăsesc in personajele de pe scena și au reactii de genul: ”Și mie mi s-a intâmplat acest 

lucru”, sau “Știu și eu pe cineva care a pățit la fel!”. Astfel ei nu vor rămâne simpli spectatori ci vor deveni 

”spect-Actori”. 

În cele din urmă, scopul unei piese de teatru-forum nu este să găsesti soluția sau soluțiile ideale ci să creezi 

contextul în care oamenii se pot deschide, pot discuta despre o problemă sau o situatie prin care trec cu toții 

și apoi să încerce împreuna să descopere o cale de rezolvare.Important este procesul până la găsirea soluției. 

Astfel de metodele de învățare în context nonformal sunt active, interactive și creative, au caracter 

participativ și experiential și determină implicarea, toleranța, învățarea prin joc. Toate modelează atitudini 

și dezvoltă competențe, oferă posibilitatea tinerilor să-și spună părerile și să-și exercite influența în 

societate,, în perioada de tranziție de la dependentă (copil) la independență (adult). 
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STUDIU DE SPECIALITATE 

Perspective numerice ale unor valori culturale locale (materiale sau 

spirituale) insuficient cunoscute 
                       PROF RELIGIE: RADU LUCIA 

                                                          Ṣcoala Gimnazială “IUSTIN PIRVU”-Poiana Teiului 

  

 “Într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor atât de 

deștept, cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie și cum să nu-ți ridici fruntea, ca falnicii 

strămoși de odinioară, mândru că poți spune:”Sunt român!”(Alexandru Vlahuță) 
 EDUCAȚIA ÎN SPIRITUL VALORILOR NAȚIONALE  EXEMPLE CONCRETE 

 

În opinia mea, păstrarea valorilor naționale reprezintă o necesitate pentru fiecare popor ce 

își prețuiește propria identitate. În primul rând, valorile naționale sunt parte din ființa noastră socio-

culturală, acestea contribuind la formarea noastră ca cetățeni apartenenți ai unei națiuni. Prin 

cunoașterea elementelor ce ne definesc putem să aflăm mai multe informații cu privire la trecutul 

nostru istoric, la originile noastre latine. În al doilea rând, prin cunoașterea valorilor naționale 

precum obiceiurile, tradițiile, portul popular, izvoarele istorice, suntem capabili de a ne cunoaște 

specificul național. De asemenea, putem descoperi diferențele dintre poporul român și celelalte 

popoare romanice și prețui mult mai mult propriile “comori” ale țării.În trecut tradiţiile populare 

erau părţi importante ale vieţii, dar din păcate aceste obiceiuri trăiesc numai în amintirile oamenilor 

în vârstă. Cultura satului şi în zile noastre este destul de bogată, dar din păcate tinerii de azi nu le 

mai practică. De aceea este important ca educaţia să preia funcţia de transmitere între tineri şi 

cultură. Astfel, elevii în copilărie fac cunoştinţă cu obiceiurile şi odata cu trecerea anilor isi mai 

îmbogăţesc aceste cunoştinţe.Educația are în vedere viața personală a omului, relația lui cu 

Dumnezeu. 

Valorile culturale ale României sunt păstrate cu sfințenie mai ales în mediul rural, acesta 

reușind să conserve elementele de cultură, tradiție și folclor, care sunt înțelepciuni de viață izvorâte 

din experiențe, din bucurie sau durere, din năzuințe și dor, din setea de liniște sau dragostea pentru 

frumos,  creând punți între generații. Pătrunderea copilului în cultură se produce în familie, în 

primii ani de viață și continuă în comunitățile sociale din care face parte și în mod sistematic în 

unitățile de învățământ. Grădinița fiind prima dintre acestea, trebuie să fie cea care îl face pe copil 

să conștientizeze valorile creațiilor populare, să păstreze și să cultive interesul pentru cunoașterea 

tradițiilor, frumusețea folclorului românesc, dansul, cântecul și portul  popular, casa tradițională 

românească, obiceiurile și tradițiile deosebit de bogate atât din preajma sărbătorilor de 1 

Decembrie, 24 Ianuarie,de Paști cât și cele de Crăciun și Anul Nou, de la cele mai mici vârste ca 

semn de respect pentru trecutul nostru românesc.  

Cu dragoste pentru valorile fundamentale ale satului românesc și cu dăruire pentru 

dansurile populare, scolarii de la grupa “Albinutele” au participat la  “Șezătoare în fân”, în lunile 

iulie 2018 și iulie 2019, ediția I și ediția a II a, organizate de Asociatia RegalIA”, cu ocazia 

Festivalului Interanțional al Cavalerilor Medievali, organizat la nivelul localității noastre. Cu 

școlarii grupei am participat și la inaugurarea muzeului “Zestrea bunicii” la 1decembrie 2018. Cu 

ocazia sărbătorilor de iarna, am organizat serbări cu mare accent pe tradițiile și obiceiurile locale. 

În cadrul acestor activități, am educat copiii în spiritul valorilor culturii, am încercat să patrundă 

în sufletul lor mândria de a fi români, i-am învățat datinile și obiceiurile ce dăinuie de veacuri, care 

ne individualizează și ne disting în spațiul european, precum și dansurile specifice zonei în care 

locuim.. În 24 ianuarie 2018 am participat la “Șezătoarea adhoc”, unde preșcolarii s-au prezentat 

cu sceneta “Moș Ion Roată și Cuza Vodă”, după care împreună cu școlari, cadrea didactice, părinți 

,bunici și în frunte cu d-nul primar am învârtit “Hora Unirii”.De Înălțare, sărbătorind “Ziua 
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Eroilor”, împletind religia și istoria, s-a auzit cântând la unison , cu mic cu mare “Așa-i românul”. 

În cadrul șezătorii s-au recitat scurte poezii, dar și ghicitori, copiii oferind răspunsuri. Zicalele au 

stârnit râsul spectatorilor, au interpretat cântece, au enunțat proverbe cunoscute . Șezătoarea s-a 

încheiat cu un joc popular „Hora rucărenilor”. Pe parcursul acestor activități am văzut atracția unor 

copii către costumul popular și am organizat în parteneriat cu comunitatea locala desene pe asfalt 

în costum național.Tot cu ocazia sărbătorilor de iarna, în cadrul proiectului “Copilarie în IE”, 

preșcolarii de la grădinița noastră au mers la centrul socio-medical și au colindat bătrânii de acolo. 

Momentul a fost unul cu adevărat special, sensibilizând până la lacrimi. 

La muzeu copiii au avut prilejul să vada lada de zestre a bunicii, să compare opincile lor 

cu cele ale bunicilor, să vadă dar și să experimenteze cum se țesea la război, cum era amenajata o 

odaie, cum erau crescuți copiii în leagăn de lemn. Aici au descoperit minunatele costume populare 

specifice zonei și li s-a explicat cum se pregăteau fetele și flăcăii să participe la șezători. Timpul 

le-a oferit copiilor prilejul de a trece prin poarta timpului în trecut în momentul desfășurării unei 

șezători. Acolo au fost introduși în lumea tradițională a satului, a casei și gospodăriei țărănești. 

Copiii au fost încurajați să observe casa țărănească și să denumească obiecte cunoscute, explicând 

în același timp și utilitatea acestora. Au văzut vase de lut pictate, țesături la gherghef, vârtelnița, 

războiul de țesut.Din implicarea noastră am învățat că doar promovându-ne experienţa şi 

menţinându-ne tradiţia, specificul şi identitatea noastră,  putem oferi copiilor oportunitatea de a 

înţelege 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.Cu totii cunoaștem că la educarea și formarea unei personalități contribuie trei 

factori primordiali: familia, școala, societatea. Acestea sunt responsabile și de sistemul de valori 

pe care-l formează generația în devenire. 

Valorile personale se conturează în copilarie, la o vârstă foarte fragedă. Părinții sunt cei 

care contribuie la construirea primului set de valori. În familie copiii învață să deosebească binele 

de rău, să muncească, să respecte adevărul, să țină cont de anumite reguli și norme de 

comportament, să-și formeze gustul pentru frumos.Prin toate activitățile propuse școala încearcă 

astăzi să educe copiii în spiritul valorilor general-umane și naționale. Unde, dacă nu la școală, 

copiii sunt provocați să cunoască tradițiile naționale exprimate în folclor, broderie, croșetat, 

scluptură în lemn, muzică și dans popular? Unde, dacă nu la școala, elevii sunt ghidați în 

descoperirea frumuseții și semnificațiilor operelor literare ale poeților neamului Eminescu, 

Sadoveanu, Creanga etc.? Eforturile școlii, familiei și societății trebuie să fie comune, să aibă 

aceleași scopuri și obiective și anume de a educa viitori cetățeni responsabili pentru faptele proprii, 

liberi în deciziile pe care le iau, capabili de a se integra într-o societate în continuă schimbare.  
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                              EXEMPLE DE BUNE PRACTICI LA CLASĂ                                                                                                                                                                 

                                                                            

                                                                              PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ONCEA MARIA       

                                                                              GRĂDINIȚA P. N. ȘTIUCA    

 

Învăţarea reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, intensiv, 

organizate şi conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităţilor prevăzute în curriculum. In educaţia 

timpurie, învăţarea integrată semnifică modul în care cadrul didactic integrează conţinuturile mai multor 

domenii experienţiale, exploatând resursele din mai multe centre de activitate cu scopul atingerii mai multor 

obiective de referinţă. O abordare integrată permite copiilor să se angajeze în scop de învățare, relevanta. 

Învățarea integrată încurajează copiii să vadă interconectarea și interdependențele dintre ariile curriculare. 

Orice activitate din grădiniţă trebuie să fie o experienţă de învăţare  şi pornind de la acest fapt să se acorde  

o importanţă egala tuturor tipurilor de activităţi desfăşurate. Toate tipurile de activităţi reprezintă diferite 

momente ale programului zilnic al copilului în grădiniţă şi toate reprezintă oportunităţi de învăţare în modul 

cel mai natural al copilului.Cele 6 teme generale din curriculum  combină cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi 

din mai multe domenii experienţiale şi permit implicarea mai multor domenii de dezvoltare. Acesta poate 

fi înţeles ca totalitatea experienţelor de învăţare ale copilului, atât în grădiniţă, cât şi în afara ei, prin 

activităţi de tip nonformal sau extracurricular, planificate şi aplicate de grădiniţă. Aplicarea acestuia aduce 

cu sine noi schimbări în realizarea procesului de predare–învăţare–evaluare.  

  Pornind  de la principiile  de disciplină inteligentă: „ Toți elevii sunt diferiti". "Toți elevii urmează aceeași 

secvență în dezvoltarea sa, dar fiecare într- un ritm diferit. “Elevii sunt în mod natural curiosi și dornici de 

a explora mediul lor.“: “Elevii stiu să învețe unii de la alții"Învățarea este posibila atunci când ai interes și 

când poți participa activ.“ "Utilizarea mai multor modalitati senzoriale facilitează învățarea.“  si nu in 

ultimul rand acela ca  "Jocul este unul dintre cele mai bune moduri de a invata." Predarea integrată a 

conţinuturilor se manifestă atât la nivelul proiectării globale, cât şi în proiectarea activităţilor 

zilnice.Procesul formativ–educativ pe care îl desfăşoară în activitatea cu preşcolarii permite fiecărei 

educatoare să-şi valorifice propria experienţă didactică, originalitatea şi creativitatea prin realizarea 

activităţilor cu caracter integrat. 

Obiectivele cadru şi de referinţă propuse de programă pentru învăţământul preşcolar se pot realiza 

atât prin activităţi pe domenii experienţiale, cât şi prin activităţi cu caracter integrat,acestea din urmă 

permiţând educatoarei o abordare complexă a temelor enunţate în conţinuturi. 
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Activităţile realizate în manieră integată oferă copiilor posibilitatea de a se exprima liber, de a fi 

plasaţi în mijlocul acţiunii, de a realiza diverse construcţii în plan mental, de a investiga, de a crea, de a 

transpune în practică cele învăţate, de a găsi mijloace pentru o finalitate reală, astfel că viitorul elev de mai 

târziu se va deprinde încă de timpuriu cu strategia cercetării, îşi va însuşi metodele de muncă ştiinţifice, va 

învăţa să creeze situaţii problemă, va emite ipoteze asupra cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, va 

face prognosticuri asupra rezultatelor posibile, va formula idei şi va exprima puncte de vedere diferite. 

Aceste activităţi lasă mai multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru preşcolari, cât şi pentru 

educatoare, care poate să-şi construiască un program zilnic în funcţie de temele propuse de programă, de 

perioada de semestru, de particularităţile colectivului de copii. 

   Jocul este cea mai eficientă formă de învăţare integrată datorită naturaleţei cu care copilul învaţă! 

Desfăşoară o activitate specifică în sensul identităţii personale, urmează cerinţele şi determinările de bază 

ale copilului; Realizează mişcări de motricitate grosieră şi fină, de coordonare oculo- motorie; Comunică, 

îşi îmbogăţesc şi exersează vocabularul, îşi dezvoltă limbajul; Rezolvă probleme de viaţă din mediul lor 

fizic şi social; Experimentează posibilităţi de adaptare, rezolvă probleme, creează soluţii; Prin joc 

prescolarul  exprimă sentimentele lor în simboluri, îşi dezvoltă astfel gândirea abstractă,   comunică cu 

sine, cu ceilalţi, îşi exprimă sentimente, reacţionează afectiv, recepţionează şi învaţă să recunoască 

sentimentele celorlalţ, foloseste  obiectele din jurul lui  în scopuri în care au fost create, dar şi în alte 

scopuri (îşi dezvoltă creativitatea), îşi dezvoltă atenţia, motivaţia, interesul. Pentru copil  in gradinita 

aproape orice activitate este joc, prin joc el anticipează conduitele superioare Pentru copil “jocul este 

munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii.:Sarim coarda , Ne jucam cu cifre si litere Jocul este 

sintagma, atmosfera în care fiinţa sa psihologică poate să respire şi, în consecinţă, poate să acţioneze”, 

fotbal Dramatizare Jocul, în contextul ataşamentului securizant oferit de adulţi, oferă copiilor bogăţia, 

stimularea şi activitatea fizică de care au nevoie pentru dezvoltarea creierului pentru învăţarea viitoare. 

Din experienta mea de educatoare  am invatat ca JOCUL este   o experienţă naturală, universală jocul 

liber Jocul de rol/drama tizarea Jocul cu reguli Jocul de construc ţii Jocurile dinamice/ de mişcare jocul 

didactic Jocuri senzoriale Jocuri de analiză perceptivă vizuală, de reconstitu ire de imagini din bucăţele 

Jocuri logice de comparare a obiectelor după criterii date şi de analiză, descriere, clasificare Jocuri 

gramatica le Cel mai interesant lucru pentru copii la aceasta varsta este sa se joace. Asadar, daca vrei sa ii 

trezesti copilului interesul pentru cunoastere, potem face acest lucru propunandu-i jocuri din care va 

invata lucruri. Copilul are nevoie de timp zilnic pentru joc, de spaţiu corespunzător şi de obiecte (jucării, 

materiale, truse) absolut necesare iniţierii şi desfăşurării jocului. Educatoarea trebuie să urmărească: ce se 

joacă, cu ce se joacă, cu cine se joacă. Copilul alege centrul în funcţie de stimulul pe care-l reprezintă 

obiectele ce se află acolo şi care-i satisfac lui nevoia de exprimare a experienţei trăite. Jocul ne permite să 

urmărim copilul sub toate aspectele dezvoltării sale, în întreaga sa complexitate: cognitiv, motor, afectiv, 

social, moral. Trei tipuri de activităţi sunt fundamentale în grădiniţă: EXPLORAREA, 
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EXPERIMENTAREA şi JOCUL. Copiii acumulează prin aceste trei tipuri de activităţi experienţe cu 

semnificaţie pentru dezvoltarea lor şi le satisface nevoile specifice vârstei. Ei încearcă să cucerească 

lumea din jur acţionând pe cele trei căi.  

EXPLORAREA Domeniul stiinte include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul 

experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în 

interacţiune. • Mediul înconjurător reprezintă totalitatea factorilor externi din natură şi societate care 

acţionează asupra omului şi condiţionează existenţa lui.  

      Cunoaşterea mediului înconjurător este o sarcină de bază a procesului instructiv educativ în grădiniţă şi 

contribuie la realizarea laturilor educaţiei: intelectuală, morală, estetică, profesională, fizică, subliniate de 

pedagogul francez, René Hubert. 

          Exemple de bune practici  

    Cunoscand fapul ca  activităţile integrate lasă multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru copil cât 

şi pentru  mine ca educatoare ca   i se oferă  copilului o gamă largă de oportunitaţi pentru a-şi exersa o 

învăţare activă,  ca  se aduce un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului educativ, punându-se un 

accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces si  de asemenea activitatea integrată se dovedeşte 

o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa socială si culturală voi exemplifica  

prin  cateva activitati pe care le-am desfasurat . 

  In cadrul proiectului “Am si eu o identitate “ am explica faptul  ca  fiecare  copil are dreptul la un nume 

şi o cetăţenie, că orice copil are dreptul de a-şi păstra identitatea, cetăţenia, numele şi relaţiile familiale, că 

trebuie soluţionate şi mai ales prevenite cazurile de răpire şi de ţinere ilegală a copilului în afara graniţelor 

ţării şi că orice copil are dreptul de a avea propria sa cultură, religie şi limbă.Personalitatea unui copil se 

formează prin relaţiile sale cu mediul înconjurător.  

 Vorbind despre identitatea copiilor, am desfăşurat jocul Cine este, cine este? O persoană, n-o 

vedeţi?, le-am citit povestea „ Fetiţa care nu avea nume”, le-am cerut să-şi deseneze autoportretul şi să 

comenteze ce le place mai mult la ei înşişi şi le-am prezentat câteva studii de caz referitoare la abuzuri şi 

încălcări ale drepturilor copiilor şi a demnităţii umane.  

    In planificarea  proiectului „Familia  mea „am pornit de  la prmisa  ca in familie se formează 

personalitatea copilului şi se dezvoltă identitatea sa, este important ca familia să ofere copiilor posibilitatea 

valorificării lor ca fiinţe umane, iar copiii să simtă că sunt parte a unei familii.  

   Pentru recunoaşterea de către copiii înşişi a apartenenţei la o comunitate mai largă decât familia, 

cunoaşterea responsabilităţilor speciale pe care comunitatea le are faţă de copii şi înţelegerea 

responsabilităţilor pe care copiii le au faţă de comunitate. am desfăşurat acţiunea” O ieşire în comunitate.”-
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proiect tematic  in care copiii au observat locurile special organizate pentru ei: grădiniţa, şcoala, parcul, 

policlinica, cât şi oamenii comunităţii: poliţiştii, gardienii publici, vânzătorii. A doua zi au redat prin desen 

ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut în această plimbare. Folosind planşe am discutat despre ce face medicul 

pentru copii, ce face educatoarea ,  ce face invatatoarea ,ce face preotul sau ce face poliţistul pentru copiii 

din comunitate. Tot pe baza materialului ilustrativ am desfăşurat convorbiri privind respectarea de către 

copii a regulilor de viaţă în comunitate: să nu arunce hârtii pe stradă sau în parc, să traverseze prin locuri 

marcate, să nu alerge după minge în mijlocul străzii, să salute vecinii, educatorii, cunoscuţii, să nu se bată 

sau insulte, să nu chinuie animalele, să-i ajute pe bătrâni. Am decupat din reviste materiale care reprezintă 

problemele comunităţii şi rolul copilului. Cu acestea am realizat un poster pe care l-am afişat în clasă. 

 Trebuie să umplem rezervorul emoţional al copiilor cu timp acordat, cu încurajări, cu recompense 

şi cuvinte de iubire. Fericirea este cea mai mare sursă de putere, de cunoştinţă şi de bucurie. Fericirea dată 

de munca cu, şi alături de copii, este cea mai mare sursă de lumină, căldură şi armonie.  

BIBLIOGRAFIE : 

1.Activitatea integrată din Grădiniţă- Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar. 

Didactica Publishing House 2008; 

2.Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?, coordonator – Laurenţia Ciulea, 

Editura Diana, 2009;  

3.Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) 2008; 

4. Educaţia timpurie – ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar, Adina Glava, Maria Pocol, 

Lolica-Lenuţa Tătaru, Editura Paralela 45, 2009; 

5.Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar-O metodică a activităţilor instructiv-educative. Monica 

Lespezeanu,2007; 

6. Scrisoare metodica 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

622 
 

Studiu de specialitate- Folosierea metodelor active în abordarea conceptelor matematice 

 

Prof. Szocs Ana  

Colegiul Tehnic „ Grigore Cobălcescu” Moineşti 

 

Toate situaţiile în care elevii sunt puşi şi care îi scot pe aceştia din ipostaza de obiect al formării şi-i 

transformă în subiecţi activi, coparticipanţi la propria formare , reprezintă forme de învăţare activă. 

O educaţie pentru înţelegere ar trebui să se construiască pe două fundamente. Pe de o parte , este 

necesar ca educatorii să recunoască dificultăţile cu care se confruntă elevii în obţinerea unei înţelegeri 

adevărate a anumitor obiecte de studiu şi concepte importante.Pe de altă parte, este necesar ca educatorii să 

ia în considerare diferenţele în plan mental dintre diferite persoane şi, pe cât posibil , să se adreseze unei 

varietăţi foarte largi de elevi. 

În ultimii ani s-a dorit schimbarea momentelor de predare tradiţionale centrate 

pe profesor cu cele de învaţare centrate pe elev. Prioritar este  selectarea şi aplicarea strategiilor didactice 

incluzive, care fac din spaţiul clasei şcolare un mediu sigur, nu doar pentru 

elevii capabili de performanţe superioare, ci şi pentru cei timizi, retraşi, neîncrezători, cu 

dificultăţi de adaptare la cerinţele învăţării şcolare. Metodele didactice deţin o poziţie 

privilegiată în ansamblul factorilor responsabili pentru succesul şcolar al elevilor punând în 

evidenţă capacitatea cadrului didactic de a alege şi combina într-o anumită ordine procedeele şi 

mijloace de instruire, forme de grupare a elevilor, de a selecta şi structura conţinutul ştiinţific în 

funcţie de competenţele dorite a se forma la elevi, de a opta pentru o anume experienţă de 

învăţare ce urmează a fi trăită de elevi. 

Experimentul  a fost realizat pe două componente, pentru profesori s-a alcătuit un 

chestionar tip unui eşantion de 15 cadre didactice care predau la liceu, cu diferite grade didactice, şi pentru 

un eşantion de  60 elevi, din clasa a IX- a. Pentru aceştia s-a urmărit modul cum sunt acceptate metodele 

moderne de predare la matematică, dar s-au realizat şi teste de cunoştinţe după care să se poată stabili  

elementele de conţinut cât şi lipsurile care apar în învăţarea matematicii. 

 

60%

40%
Prof.care utilizează
metode active

Prof.care utilizează
metode tradiţionale
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Privind procentul de profesori care aplică metode moderne de predare, observăm că 60% din cadrele 

didactice , ce predau la liceu, chestionate utilizează  la lecţii metode moderne de predare, în timp ce 40% 

preferă utilizarea metodelor tradiţionale. 

Referitor la întrebarea din chestionar ce priveşte dacă aplicarea metodelor moderne 

de învăţare – predare – evaluare ar trebui să fie obligatorie, 40% din profesori acceptă acest lucru şi 60% 

consideră că nu în mod obligatoriu. 

Referitor la ancheta realizată în rândurile elevilor s-au urmărit atât rezultatele de la 

chestionarul tip cât şi testarea unui eşantion de 60 elevi din clasele a IX-a. 

La întrebările 1, 2, 3 şi 4 referitor la modul cum sunt văzute metodele moderne de predare, s-a tras 

concluzia, că în procente foarte mari, elevii consideră foarte folositoare integrarea metodelor moderne de 

predare la matematică.  

Rezultatele chestionarului: 

Întrebare Foarte folositoare 

% 

Folositoare  

% 

Puţin folositoare  

% 

Nu ştiu  

% 

1 50 27 13 10 

2 38 41 12 9 

3 51 30 11 8 

4 30 36 19 15 

 

În urma experimentului s-a constatat preferinţa profesorilor pentru aplicarea metodelor moderne. 

Sensul schimbărilor în didactica actuală este orientat spre formarea de competenţe,învăţarea eficientă 

presupune explicarea şi susţinerea unor puncte de vedere proprii, precum şi realizarea unui schimb de idei 

cu ceilalţi.Este mult mai eficient dacă elevii participă în mod activ la procesul de învăţare. Avantajul major 

al folosirii metodelor active provine din faptul că ele pot motiva şi elevii care au rămâneri în urmă. La liceu 

se preferă tehnicile moderne deoarece elevii primesc sarcini adecvate particularităţilor lor intelectuale şi de 

vârstă, îşi dezvoltă creativitatea, îşi asumă şi finalizează sarcinile primite şi se pregătesc pentru examele 

care urmează. 

Chestionarele aplicate elevilor în cadrul experimentelor au demonstrat opţiunea 

hotărâtă a elevilor  pentru activităţii moderne la matematică. Sunt încântaţi de aplicarea metodelor moderne 

deorece nu sunt stresaţi şi nu le ocupă mult timp în pregătirea lor pentru examene. Cei care îşi doresc 

examinarea cunoştinţelor la matematică spun că şi ei sunt “vrăjiţi” de activităţile moderne preferă metodele 

bazate pe studiul individual, rezolvare de probleme. 

Activităţile matematice care folosesc tehnici moderne de predare-învăţare-evaluare 

reprezintă, pentru studiul matematicii, contextul cel mai bun obişnuirii elevilor cu 

particularităţile gândirii matematice şi a metodelor ştiinţifice de investigare a realităţii. Ele ajută 
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la aprofundarea cunoştinţelor propuse de programa şcolară la matematică şi asigură legătura matematicii 

cu alte discipline. 

Activităţile moderne nasc motivaţia intrinsecă, diminuează presiunea formată de 

personalitatea profesorului şi îi determină chiar şi pe elevii cei mai reticenţi să participe la ele.În plus, prin 

deprinderile pe care le dobândesc elevii îşi construiesc o gândire ştiinţifică 

corectă, se obişnuiesc cu învăţarea autodirijată, îşi formează personalitatea, manifestă o conduită civică 

corectă şi îşi schimbă modul de a privi învăţărea. 
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                               NECESITATEA  PARTENERIATULUI „ŞCOALĂ- FAMILIE”   

                                                                            -STUDIU- 

                                                              Prof. înv. primar  ROŢ MIHAIELA DORINA 

                                Şcoala Primară Lazuri 

 

 

 

               Orice părinte se întreabă: “Sunt un părinte bun pentru copilul meu?” sau”Ce înseamnă să fii un 

părinte bun?”.Din dorinţa de a se  încerca să se găsească răspunsuri la asemenea întrebări s-a născut 

parteneriatul educaţional „Şcoală-familie”. 

               În România, descentralizarea şi autonomia unităţilor de învăţământ reprezintă unul dintre 

obiectivele fundamentale ale reformei învăţământului. Se are în vedere o mai mare iniţiativă şi răspundere 

în stabilirea curriculumului, în gestionarea resurselor financiare şi umane şi, în general, asigurarea 

funcţionării eficiente a şcolilor în concordanţă cu nevoile comunităţii locale. În acest context, 

responsabilitatea locală pentru calitatea educaţiei şi succesul şcolar se întemeiază pe relaţii de colaborare 

variate între familii, şcoli şi comunitate. Şcolile care duc la bun sfârşit mai eficient această  responsabilitate 

se consideră pe ele însele  şi elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile şi comunităţile. În 

acest sens, dezvoltarea unor parteneriate reale dintre şcoală, familie şi comunitate pot să contribuie 

consistent la funcţionarea eficientă a instituţiilor şcolare din sistemul de învăţământ preuniversitar 

românesc. 

             Cercetările au arătat că rata învăţării creşte şi se menţine ridicată în situaţiile în  care părinţii se 

implică în sprijinirea copiilor prin diverse activităţi acasă. Părinţii vor aprecia mai bine abilităţile şi 

aptitudinile copiilor, problemele şi posibilităţile de rezolvare a acestora în procesul învăţării. 

              Prin activitatea de parteneriat cu părinţii ne asigurăm un sprijin în propria activitate. Învăţându-i 

pe părinţi să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacţiunile şi relaţiile dintre părinţi şi copii. 

Prin cooperarea reală şi comunicarea cu părinţii, şcoala pune bazele unei unităţi de decizie şi de acţiune 

între cei doi factori. De asemenea, activităţile cu părinţii duc la rezolvarea situaţiilor- problemă ,a 

conflictelor posibile şi a situaţiilor de risc în dezvoltarea copilului. 

              Învăţătorul întreprinde activităţi de cunoaştere a copiilor şi a familiilor acestora, începând cu  

studierea dosarelor personale, a fişelor de caracterizare psihologică. Organizează colectivul de părinţi: alege 

comitetul de părinţi, repartizează atribuţiile acestora, selectează părinţii disponibili de a participa la viaţa 

clasei. Stabileşte un program de activităţi cu familia: proiectează întâlniri individuale şi colective, 

consultaţii, adunări ale părinţilor, mese rotunde, activităţi extracurriculare. Pregăteşte şi conduce şedinţele 

cu părinţii, invită  diferiţi specialişti. Menţine permanent relaţii cu toţi părinţii prin intermediul telefonului, 

invitaţiilor, întocmeşte orarul şedinţelor cu părinţii. Realizează consilierea copiilor şi a părinţilor aflaţi în 

situaţii dificile. 
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            Orice familie trebuie să fie un garant de securitate, de protecţie fizică, afectivă, mentală, morală şi 

socială pentru toţi membrii ei , dar mai ales pentru copii. Relaţiile din sfera familiei sunt de tip special, 

având la baza sentimente de dragoste şi respect reciproc. Dimensiunea afectivă este cea mai mare forţă, dar 

poate deveni şi cea mai vulnerabilă latura a convieţuirii familiale. Cele mai acute probleme educative, 

culminând cu insuccesul şcolar, se nasc din absenţa sau ignoranţa atenţiei părinteşti sau coroziunii afective 

din familiile dezorganizate, cu un nivel economic precar, cu tulburări psihice, consum de alcool, violenţă 

fizica şi verbală. 

              Implicarea activă a părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare ale propriilor copii au ca rezultat 

că părinţii realizează că problemele lor sunt şi ale altor părinţi, că este util să discute despre situaţiile cu 

care se confruntă, află căi şi modalităţi de rezolvare a problemelor. Între unii părinţi se înfiripează relaţii de 

încredere şi cooperare, învaţă să ceară ajutor atunci când au nevoie. Informaţiile primite şi abilităţile 

dobândite le dau încredere şi competenţe sporite. 

              A fi părinte la începutul mileniului trei, într-o perioadă marcată de profunde şi rapide transformări 

sociale, este o misiune din ce în ce mai dificilă. 

             Practica zilelor noastre demonstrează că o eficienţă maximă a procesului instructiv-educativ este 

pusă pe seama colaborării  dintre cele două medii educative importante. Familia oricât de mult ar încerca 

nu poate fără ajutorul şcolii să perfecţioneze fiinţa umană astfel încât să corespundă exigenţelor societăţii 

moderne, după cum nici şcoala nu şi-ar putea atinge obiectivele propuse fără o educaţie timpurie în familie. 

             Din toate aceste activităţi care presupun o implicare activă a părinţilor alături de copii şi de cadrul 

didactic reiese faptul că au de câştigat atât copiii cât şi părinţii, precum şi şcoala, având în vedere 

următoarele argumente: 

               -copiii simt dragostea şi apropierea părinţilor nu numai prin bunăvoinţa şi bucuriile ce li se oferă 

acasă, ci şi prin interesul pe care părinţii îl acordă în realizarea activităţilor şi acţiunilor din şcoală; 

                -copiii sunt mai siguri pe sine, sentimentul de siguranţă fiindu-le atât de necesar dezvoltării şi 

echilibrului interior; totodată ei 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 afectivă şi efectivă, prin 

emoţiile trăite alături de copiii lor; 

               -părinţii au prilejul de a sta foarte aproape de copii, de a-i înţelege mai bine, au posibilitatea să-i 

observe, să vadă cum se comportă aceştia în colectiv; 

               -părinţii se cunosc mai bine între ei şi pot colabora mai uşor atunci când sunt solicitaţi sau se iveşte 

o problemă;   

               -apropiindu-ne de părinţi, colaborând cu ei, putem cunoaşte relaţiile părinte-copil;  

               -cunoscând situaţia şi posibilităţile financiare ale şcolii, părinţii contribuie financiar la realizarea 

unor activităţi; 
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     -participând efectiv şi afectiv la viaţa şcolii, părinţii vor conştientiza că ea desfăşoară un proces 

instructiv-educativ bine fundamentat şi organizat. 

              Şcoala şi familia vor merge mereu în paralel pe drumul formării şi dezvoltării personalităţii umane, 

vor realiza necontenit acel tip de parteneriat absolut necesar în viaţa fiecăruia şi îşi vor pune amprenta  într-

un mod decisiv asupra a ceea ce va fi cetăţeanul de mâine al societăţii.  
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Schimbarea practicilor de predare: folosind curriculum-ul diferențiat pentru a răspunde 

diversității elevilor ( Recenzie) 

Profesor Învățământ Primar: ALEXANDRU  LAURA -ROXANA 

       Pentru realizarea temei  m-am oprit la primul capitol-  ,,Curriculum-ul diferențiat și elevii”, din  

lucrarea lui Darlene Perner,  intitulată  ,,Schimbarea practicilor de predare: folosind curriculum-ul 

diferențiat pentru a răspunde diversității elevilorˮ, (,,Changing Teaching Practices: using curriculum 

differentiation to respond to students' diversity”-  , pag-11- pag.37), publicată în 2004, la Paris, Franța sub 

egida UNESCO.  

UNESCO mulțumește lui Darlene Perner, profesor de programe de excepționalitate la Universitatea 

Bloomsburg, Pennsylvania, din SUA, care a lucrat încă de la început la acest material, ghidând echipa 

colaboratoare prin coordonarea și modificarea materialelor primite de la membrii săi. 

Lucrarea conține 113 pagini și este structurată în 5 capitole:  

1.Curriculum-ul diferențiat și elevii noștri  

2. Mediul strategic 

3. Strategii de învățare instructivă 

4.Strategii de evaluare 

5.Curriculum diferențiat întregit 

(Modele de Lecții, Glosar de termeni, Diagrama Venn, Bibliografie) 

Materialul ne oferă informații de un real folos în care strategiile și activitățile de învățare susțin 

curriculum-ul diferențiat, având mereu în obiectiv ELEVUL, cu nevoile dorințele,capacitățile și  limitele 

sale. Pe lângă ,,bagajul informațional” cerut, atenția profesorului se concentrează asupra motivației, 

curiozității și încurajării permanente.Învățarea nu are început și sfârșit, este un proces pe toată durata vieții, 

derulat sub o formă sau alta, fără rețete permanent valide.Educația este văzută ca o cheie principală pentru 

consolidarea capacităților oamenilor și lărgirea ariei lor de alegere și exprimare a opțiunii proprii. 

Profesorilor le revine sarcina de a asigura accesul la educație pentru toți copiii, de a ajusta 

conținuturile de învățare nevoilor proprii prin îmbunătățirea calității în educație. Desigur că impactul 

nivelului economic,cultural și politic al societății în care trăiesc educabilii poate fi reglat tot de educație, 

printr-o mai mai bună gestionare a efectelor negative asupra personalității  umane. Ajutând copiii să 

înțeleagă și să accepte ca pe un câștig propriu orice experiență de învățare, îi fortifică și le creează un câmp 

de încredere în propriile capacități și puteri.Mulți elevi renunță la școală după nivelul primar, fie pentru că 

nu fac față cerințelor neadaptate particularităților lor psiho-individuale, fie deoarece li se pare plictisitor 

învățatul.Profesorul este un,,magician” al transformărilor pozitive pentru evoluția copiilor.El găsește 

,,cheia” care să îi restarteze pe cei care întâmpină dificultăți. 

Capitolul 1 Curriculum-ul diferențiat și elevii 

În acest capitol se realizează o comparație între curriculum-ul diferențiat și curriculum-ul clasic. Se 

caută evidențierea unor aspecte benefice ale curriculum-ului diferențiat asupra personalității elevilor, care 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

629 
 

sunt ajutați să învețe în funcție de o serie de trăsături individuale. Se exemplifică printr-o situație concretă, 

desfășurată la o oră de curs, care este impactul unei activități ,,inerte (aș numi-o eu) asupra aplatizării 

interesului elevilor, desigur fără reușita atingerii scopului lecției, versus beneficiile aduse de implicarea 

activ-participativă a elevilor în derularea activității de predare. 

 

Situație 1 Situație 2 (peste 1 an) 

D-na profesor K. predă unui nr de 80 elevi o lectie-

,,Priscilla și fluturii”. Un elev, catalogat drept,,bun 

cititor”citește lecția, timp în care foarte puțini îl 

urmăresc, fiecare ocupându-și timpul cu lucruri 

diferite de scopul lecției, în pofida amenințării dnei 

care le-a prevăzut o plimbare afară, stând în 

picioare  pe culoar, celor care nu vor ști 

răspunsurile la întrebările despre text. 

Paralel cu prezentarea lecției de către elev, dna 

profesor completează documente. Intră directorul 

care îi cere o întrevedere profesoarei legată de 

completarea documentelor în timpul orei. 

D-na profesor K. predă tot  unui nr de 80 elevi 

aceeași  lecție-,,Priscilla și fluturii”. 

Începe prin a –i încuraja, relaxa, apropiindu-se de 

sufletul și nevoile lor.Ține cartea sus, pentru a fi 

văzută de copii. Îi întreabă despre culoarea 

copertei, titlul, autorul, ce cred ei despre titlul ales, 

care ar fi acțiunea, personajele, deznodământul. Îi 

încurajează să lucreze în perechi despre ceea ce știu 

legat de fluturi.Intră directorul și se alătură 

discuției. 

Înainte să părăsească sala, îi reamintește 

profesoarei că trebuie să rămână 3 zile, după ore cu 

alți colegi, pentru a completa documentele. 

Elevii primesc ca temă să caute informații, povești, 

istorioare despre fluturi, din diverse surse (formale/ 

informale), pe care le vor valorifica, ora următoare, 

lucrând în perechi. 

Pornind de la aceasta prezentare paralelă,  a unor tehnici de predare-învățare, capitolul dezvăluie 

pașii pe care un profesor îi are la dispoziție pentru a asigura atât un climat psiho-afectiv potrivit fiecărui 

elev, dar și instrumentele pentru diferențierea curriculum-ului, sau a unor părți din acesta, pentru a-și adapta 

demersul didactic particularităților psiho-individuale ale elevilor săi. 

Din situațiile de mai sus, desprindem ghidajul unui profesor de care să țină cont în activitatea de 

predare-învățare : focusarea atenției elevilor la clasă, ajustarea conținuturilor pe înțelesul tuturor, oferta 

tipurilor de învățare, respectarea particularităților de vârstă dar și individuale ale fiecărui elev, accesarea 

materialelor existente și a resurselor umane, implicit a cunoștințelor lor de bază, provocarea învățării prin 

incitarea la comunicare, chiar dacă și divergentă.  

În urma parcurgerii acestui prim capitol al lucrarii de față,  înțelegem importanța conştientizării 

conexiunilor între ceea ce se învaţă şi utilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite pentru viaţa reală.      

Lucrurile pe care aşteptăm ca elevii să le înţeleagă şi să le utilizeze dar pe care niciodată nu le 

expunem în mod explicit sunt tehnicile de învăţare. După ce termină şcoala, elevilor li se cere să fie capabili 
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a învăţa toată viaţa. Însuşirea corectă a acestor tehnici de lucru poate aduce o mare economie de timp şi o 

eficienţă a învăţării. 

În urma unor îndelungi studii şi cercetări s-au stabilit principiile învăţării eficiente: 

1. Poţi învăţa tot ce îţi doreşti cât timp ai un scop ce necesită însuşirea acelor cunoştinţe. 

2. Învăţând cum să înveţi este abilitatea de bază. 

3. Oricine poate învăţa mai repede prin structurarea materiei. 

4. Este deosebit de eficientă utilizarea tipurilor de inteligenţă (H. Gardner). 

5. Cu cât ştii mai mult, cu atât câştigi mai mult. 

6. Cunoaşterea şi aptitudinile trec toate obstacolele. 

7. Orice lucru  căruia îi acorzi atenţie, în mod conştient sau nu, rămâne definitiv în memorie. 

Starea mentală potrivită este un aspect al învăţării de calitate ce trebuie luat în considerare şi 

tratat cu mare atenţie pentru a elimina cazurile de refuz, suprasolicitare, dezinteres ; înainte de orice, copiii 

trebuie învăţaţi şi stimulaţi să înveţe în condiţiile unei stări mentale adecvate scopului activităţii desfăşurate; 

în acest sens este bine dacă: elevul găseşte un motiv personal pentru care vrea să înveţe un anumit material 

(creează o dorinţă legată de anumite necesităţi; transformă motivele găsite în motivaţie, 

 încearcă să vizualizeze, să audă sau să simtă o situaţie când acea informaţie i-ar putea fi de folos; găseşte 

căi de a face materialul respectiv să fie relevant pentru sine („Ce este cel mai important în acest material? 

Ce mă interesează pe mine cel mai mult sau ce mă poate ajuta de aici?”); anticipează rezultatele învăţării 

acelui material („imaginează-ţi cum vei răspunde la un test, un interviu pentru un job etc şi ce vei simţi 

când vei şti acea informaţi”) pentru a începe lucrul motivat; formulează expectaţii pozitive – materialul va 

fi uşor de înţeles, va fi interesant, va fi folositor, va avea legături cu ceea ce ştie deja etc. (expectaţiile = 

profeţiile care se autoîmplinesc); calmitatea –„ relaxează-te, respiră adânc, lucrează în linişte, organizat , 

într-un loc plăcut, oferă-ţi recompense când ai terminat studiul”.  

 Curriculum-ul  formal (  experiențe planificate de învățare ), curriculum-ul  informal ( ceea ce se 

întâmplă neprogramat), curriculum-ul  ascuns ( atitudini și credințe ce apar în predare-învățare) conlucrează 

pentru a produce o varietate a experiențelor de învățare, pentru a veni în întâmpinarea diferitelor nevoi ale 

elevilor. 

 Autorii acestui capitol remarcă posibilitatea ca actualitatea acestei strategii să nu aibă aplicație în 

clasa de elevi pe care o conducem, însă putem ajusta, în funcție de toate coordonatele înregistrate, acele 

părți ale curriculum-ului pe care trebuie să le adaptăm colectivului nostru de elevi.  

E de reținut  faptul ca oamenii sunt diferiţi, deci au stiluri diferite de învăţare, au capacitate diferită 

de memorare şi stocare sau de integrare şi utilizare a noilor informaţii. Prin urmare se recomandă utilizarea 

de modalităţi variate de receptare / învăţare:foloseşte stilul de învăţare  care i se potriveşte, combină 

stilurile, priveşte materialul în ansamblu pentru început, întreabă ce va fi diferit după ce îşi va însuşi noile 

informaţii, răsfoieşte materialul , priveşte / citeşte titlurile, imaginile, hărţile, cuvintele subliniate/ îngroşate, 

întreabă ce ştie deja despre noul material, întreabă ce vrea sau are nevoie să mai afle, împarte materialul în 
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părţi mai mici sau învaţă pe părţi, pune  întrebări înainte sau după fiecare parte studiată ( prelucrează mental 

noile informaţii),  simte sau îşi imaginează  că simte fiecare parte a materialului (stilul tactil), evidenţiază 

noile informaţii (utilizează marker de o culoare deosebită), citeşte părţile importante „dramatic” (ca pe 

scena unui teatru  sau şopteşte), rezumă cu voce tare ceea ce a citit deja, vizualizează materialul , informaţia 

transmisă,merge prin cameră în timp ce citeşte sau ascultă (poate înregistra lecţia înainte pe o casetă), scrie 

ideile cheie/ principale pe post-it-uri sau cartonaşe colorate şi le aranjează  cum vrea pe masa de lucru sau 

un panou/ perete, scrie notiţe proprii (ideile din carte cu propriile cuvinte), merge la o plimbare sau doarme 

puţin (20’) –  creierul are nevoie de puţin timp să aranjeze noile informaţii, utilizează „sistemul amical” , 

împărtăşeşte ideile învăţate cu prietenii, le pune întrebări din lecţie, dau răspunsuri împreună, explorează 

din unghiuri diferite noile informaţii - utilizează toate tipurile de inteligenţă pe care le are şi le 

perfecţionează pe celelalte, utilizează tehnici de memorare, foloseşte hărţi mentale. 

Personal, pentru mine, ca om, dar și ca profesor, această lucrare reprezintă, o sursă importantă 

pentru ,,redecorarea” abilităților mele didactice, un ,,refreshment” al demersului didactic de la clasă. 
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Forme ale comunicării umane – implicații psihopedagogice 

Prof. Silvia Lazăr 

În funcție de criteriul luat în considerare, se disting mai multe forme ale comunicării, identificate după 

cum urmează (Frunză V., 2003): 

• Comunicarea intrapersonală – cu sinele; 

• Comunicarea interpersonală – oferind avantaje precum autocunoașterea, lărgirea sferei de 

cunoaștere etc; 

• Comunicarea verticală și orizontală – disociată după poziția pe care o au subiecții comunicatori; 

• Comunicarea de grup – cu cele mai multe avantaje; 

• Comunicarea paraverbală, nonverbală, verbală – constituie formele care au beneficiat de-a lungul 

anilor de cele mai elaborate abordări în cadrul tratatelor de specialitate. 

În cadrul procesului de comunicare, ponderea cea mai importantă o deține limbajul nonverbal 

(aproximativ 55%), urmat de limbajul paraverbal (38%) și cel verbal – 7%. 

Comunicarea didactică este o formă particulară a comunicării umane indispensabilă în vehicularea unor 

conținuturi determinate, specifice unui act de învățare sistematică și asistată; ea presupune un raport 

bilateral profesor-elev și calitate deosebită. 

Grija pentru calitatea interacțiunii face obiectul permanent al educației școlare chiar dacă acest aspect 

nu este inclus mereu în documentele cu care operează sistemul educațional. 

Randamentul comunicării didactice nu se reduce la formularea continuturilor verbale, astfel că, 

profesorul sau elevul potențează sau frânează comunicarea, sporesc sau anulează efectele conținuturilor 

didactice propuse. 

Prin modul său de a preda, cadrul didactic generează în permanență indici față de ceea ce consideră a 

fi important, cu modelul de atituidne comportamnetală pe care o dorește de la elevi, cu tipurile de 

participare pretinse, cu calitatea de activitate pe care o va accepta. Indiferent dacă acești indici sunt 

verbali sau nonverbali, elevii își modelează comportamentul în funcție de deosebirile percepției și 

resursele intelectuale. 

În accepțiunea specialiștilor Comisiei Europene, competența de comunicare este definită ca abilitatea 

de reda și interpreta gânduri, sentimente sau fapte, atât verbal cât și scris, în cadrul întregului spectru 

de contexte sociale. 

Pentru disciplina geografie, în cadrul programelor școlare, se delimitează competențe de comunicare 

cum ar fi: 

• Înțelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate; 

• Cunoașterea și interpretarea suporturilor elaborate în limbaje grafice; 
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• Harta rămâne principalul instrument de comunicare pentru această disciplică, iar dintre 

competențele și abilitățile dezvoltate astfel, se pot evidenția: 

✓ Analiza hărților (prin formularea întrebărilor care vizează analiza hărților, 

compararea mai multor hărți etc.); 

✓ Interpretarea hărților (pe baza unui ghid de studiu, spre exemplu). 

Lecția de geografie este o formă de bază a comunicării din cadrul procesului educațional. În această direcție, 

se delimitează mai multe tipuri de activități educaționale ce dezvoltă comunicarea, respectiv: 

a. Activități frontale (excursia, vizita, aplicații practice, întâlniri cu specialiști din diferite domenii 

etc.); 

b. Activități individuale (lucrul independent, întocmirea de proiecte, pregătirea pentru concursuri 

etc.); 

c. Activități dirijate pe grupe școlare (dezbaterea unor subiecte tematice, redactarea unor eseuri, 

organizarea unor grupe de excelență) 

 

Clasa este, de asemenea, un spațiu al dialogului și al cooperării (Dan S., 2006). Profesorul are rolul de 

a conduce abil procese și fenomene de grup. Din acest motiv, dialogul are un rol determinant. În clasă, 

dialogul este o formă de comunicare, un mod de a transmite idei, sentimente, opinii li de a realiza un spațiu 

verbal în care elevul să se simtă confortabil.  

Într-o societate aflată în schimbare accelerată caracterizată de dinamică, fluctuații, dezechilibre, 

educația de excelență și performanță devine imperios necesară. Astfel, comunicarea didactică are un rol 

esențial. 

Aceasta are în vedere identificarea unor elevi cu posibilități de afirmare în domeniul geografiei. 

Identificarea unor posibili specialiști în acest domeniu poate avea un efect favorabil pe termen lung asupra 

evoluței acestui domeniu. 

Comunicarea didactică trebuie să fie realizată în condiții optime care să eficientizeze demersul didactic. În 

urma unui sondaj la clasă, din punctul de vedere al elevilor, profesorul comunicativ este cel care: îi cunoaște 

bine pe elevi, îi înțelege, repectă opinia acestora, nu este exagerat de exigent, explică bine, este tolerant, 

înțelege nevoile vârstei lor, dă elevilor încredere în forețele proprii, nu vânează greșelile lor, se adaptează 

firii acestora. 

În concluzie, comunicarea didactică se relevă nu doar ca o posibilitate de interconectare a 

inteligențelor, dar și ca o oportunitate de dezvoltare a relației profesor-elev.  Se remarcă în acest sens faptul 

că ”nu tot ce intenționăm reușim să spunem, nu tot ce spunem se aude, nu tot ce se aude se și înțelege, se 

înțelege și ce nu spunem, iar ceea ce se înțelege nu depinde numai de noi ” (Șoitu L., 1984). 
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Necesitatea studierii cu elevii a potenţialului turistic din orizontul local 

 

 „În general, se consideră că învăţarea geografiei ar trebui să pornească de la localitatea de 

domiciliu, deoarece aceasta reprezintă primul câmp al realităţii vizibile şi observabile cu care i-a cunoştinţă 

copilul”. (M.E. Dulamă, Formarea competenţelor elevilor prin studierea localităţii de domiciliu. Teorie şi 

aplicaţii,  2010, p.11). 

 Utilizarea orizontului local determină realizarea laturii formative a procesului instructiv-educativ. 

Prin folosirea sistematică a orizontului local, elevii sunt pregătiţi treptat să înţeleagă fenomenele geografice 

şi să dobândească numeroase cunoştinţe, deprinderi, priceperi şi reprezentări. Cunoaşterea orizontului local 

face posibilă o mai bună înţelegere a cunoştinţelor acumulate la clasă.  

 Elevii îşi procură informaţii despre orizontul local prin observare directă, individuală sau în grup, 

atunci când realizează vizite, drumeţii sau excursii coordonate de către cadre didactice şi alte persoane care 

însoţesc aceste activităţi extraşcolare. Încă din ciclul preşcolar  are loc o cunoaştere a orizontului local prin 

deplasarea preşcolarilor spre grădiniţă sau în plimbările prin localitate. Elevii din ciclul primar acumulează 

informaţii despre mediul înconjurător în lecţiile predate la Cunoaşterea mediului, Ştiinţe şi de Geografie. 

Elevii din ciclul gimnazial dobândesc cunoştinţe despre localitatea de domiciliu pe parcursul lecţiilor 

desfăşurate la geografie, istorie, fizică, biologie etc.. Relaţiile dintre geografie şi istorie sunt foarte 

frecvente, faptele istorice se raportează la spaţiul teritorial concret, reprezentat pe hărţi, la condiţiile 

geografice care au influenţat demersul istoriei. Legăturile dintre geografie şi fizică se regăsesc în explicarea 

unor fenomene fizice, care sunt legate de încălzirea suprafeţelor, de formarea vânturilor, de temperatura 

aerului. Relaţiile dintre geografie şi chimie sunt evidenţiate prin explicarea unor procese industriale privind 

utilizarea unor materii prime de tipul cărbunilor, petrolului, gazelor naturale, cărbunilor, minereurilor. 

(M.E. Dulamă,  2010). 

 Atât profesorul cât şi elevul ar trebui să aibă în vedere că învăţarea geografiei are un caracter unitar 

şi integrat, atât când studiem orizontul local, cât şi când cercetarea noastră se extinde la niveluri superioare: 

regional, continental sau planetar. 

 Prin studierea orizontului local, se urmăreşte realizarea următoarelor obiective: 

 utilizarea unor proceduri simple de investigare a realităţii geografice; 

 dezvoltarea abilităţilor şi capacităţilor cognitive; 

 înţelegerea caracterului structurat al mediului prin explicarea relaţiilor dintre elementele 

observate; 

 dobândirea unor proceduri simple de cercetare a realităţii; 

 dobândirea unor concepte din diferite domenii (biologie, istorie, fizică, chimie etc.) după anumite 

modele; 

 efectuarea în orizontul apropiat a unor activităţi de investigare independentă; 

 dezvoltarea competenţelor specifice geografiei; 

Unii autori definesc orizontul local ca fiind teritoriul aflat în jurul satului sau oraşului în care se pot 

realiza aplicaţii cu elevii în timp de aproximativ 6 ore, pe jos sau cu mijloace de transport. Alţii presupun 
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că orizontul local reprezintă vecinătatea unei localităţi în care se pot realiza excursii cu specific geografic 

de maxim o zi. 

În literatura de specialitate se vehiculează trei tipuri de orizonturi: 

  „Orizontul imediat este situat în apropierea privitorului şi constiruie o imagine familiară zilnică. 

Orizontul imediat al unui elev cuprinde locul în care îşi desfăşoară activitatea: sala de clasă, şcoala, locuinţa. 

  Orizontul apropiat este spaţiul situat în jurul orizontului imediat şi care este parcurs zilnic. Acesta 

cuprinde locuinţa, spaţiul în care ne desfăşurăm activitatea, drumul de acasă la locul de activitate, precum 

şi anumite locuri prin care trecem pentru a parcurge acest drum. În localităţile rurale de dimensiuni mici, 

orizontul apropiat este considerat toată localitatea. În localităţile urbane, orizontul apropiat este considerat 

cartierul în care locuieşte persoana. 

 Orizontul local are o extensiune mai mare decât orizontul imediat şi orizontul apropiat şi se 

întinde, teoretic, până la limita de vizibilitate. Conform unor autori, orizontul local cuprinde spaţiul în care 

se poate realiza o excursie de o zi, pe jos. Limita exterioară a orizontului local ar putea fi situată la 40-50 

km distanţă de privitorul situat în centru. Teoretic, orizontul local are aspectul unui «cerc» cu raza de 

aproximativ 40-50 km, având în centru privitorul.  

Tipuri ale liniei orizontului 

• După aspectul ei, linia orizontului poate apărea ca fiind: 

- rectilinie (în câmpii, pe fluvii, lacuri, mări şi oceane); 

- ondulată sau vălurită (în regiuni de deal şi de munte); 

• După distanţa la care poate apărea linia orizontului în raport cu privitorul, aceasta este: 

- apropiată (în oraşe, în depresiunile înconjurate du munţi înalţi); 

- îndepărtată (în câmpie, pe fluvii, lacuri, mări şi oceane; când privim de la înălţime mare): 

Tipuri ale orizontului local 

• După forma de relief predominantă, orizontul local poate fi: 

- omogen-predomină o formă de relief: câmpia, muntele, dealul, podişul; 

- eterogen-există mai multe forme de relief”. (M.E. Dulamă, Formarea competenţelor elevilor prin 

studierea localităţii de domiciliu. Teorie şi aplicaţii,  2010, p.14-15). 

Orizontul local este format dintr-un număr de factori fizici şi biologici care influenţează existenţa 

omului, precum şi o mulţime de condiţii sociale şi economice care ne arată existenţa unui anumit mod de 

viaţă şi a unor activităţi umane. Orizontul local ne oferă mult mai multe posibilităţi decât un cabinet de 

geografie şi apoi realitatea obiectivă a terenului este mult mai explicită cu elevii, oferind un contact direct 

cu oamenii şi natura. 

Activităţile de bază care se pot desfăşura în orizontul local, în funcţie de prevederile programei 

şcolare, constau în aplicaţii variate, drumeţii, vizite şi excursii de scurtă durată. Conţinutul lor constă în 

studiul împrejurimilor apropiate şcolii, teritoriul localităţii, cu particularităţile lor fizico-geografice. 

Contactul cu natura produce asupra elevilor o impresie deosebită, lasă urme adânci în amintirile lor, 

creându-le sentimentul de dragoste pentru orizontul local. Folosirea activităţilor extraşcolare îi învaţă să 

trăiască colectiv, să se ajute între ei, contribuie la o educaţie ecologică de bună calitate. Orice aplicaţie în 
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orizontul local, dacă este bine organizată şi condusă, valorează cât un întreg ciclu de lecţii, elevii fiind puşi 

să descopere în mod independent cunoştinţele prin observare.  

Necesare sunt aplicaţiile cu harta în teren care le oferă posibilitatea elevilor de a confrunta aceste 

reprezentări cu realitatea, înţelegerea semnelor convenţionale pentru a putea citi şi interpreta reprezentările 

geografice şi cartografice. Toate aplicaţiile ce ţin de relief, climă, hidrografie, vegetaţie, faună, soluri, şi nu 

numai, reprezintă subiecte de bază care trebuie urmărite în orizontul local. (M.E. Dulamă, 2010). 

Elevii sunt atraşi de elementele din mediul înconjurător ce se află în preajma lor, însuşindu-şi astfel 

fondul de reprezentări şi noţiuni ştiinţifice. Nu sunt multe localităţile rurale care se bucură să aibă în spaţiul 

lor biserici vechi, peşteri unicat, elemente de folclor, muzee, monumente, case memoriale, port popular 

autentic.  

 

 

Profesor de geografie: Buzilă Leon 

Școala: Gimnazială „Iacob și Ioachim Mureșanu” Rebrișoara 
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               DEZVOLTAREA  COMPETENŢELOR  PRIN LECŢIA  DE   MATEMATICĂ   

                               

                      Profesor: ONICIUC CARMEN-ELENA –  Liceul Tehnologic Economic „V. Madgearu”, 

Iaşi 

 

                   Competenţele cheie  sunt definite ca ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care 

trebuie dobândite, respectiv formate elevilor în cadrul acestui proces şi de care fiecare elev are nevoie 

pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziune socială şi pentru 

angajare pe piaţa muncii. Structura acestor competenţe – cheie vizează atât unele domenii ştiinţifice, 

precum şi aspecte interdisciplinare şi transdisciplinare, realizabile prin efortul mai multor arii curriculare. 

    Specificul competenţelor – cheie 

• competenţele se definesc printr – un sistem de cunoştinţe – deprinderi (abilităţi) – atitudini; 

• au un caracter transdisciplinar implicit; 

• competenţele – cheie reprezintă într – un fel finalităţile educaţionale ale învăţământului 

obligatoriu; 

• acestea trebuie să reprezinte baza educaţiei permanente. 

   Programa şcolară pentru matematică vizează direct Competenţe matematice şi competenţe de bază în 

ştiinţe şi tehnologii  şi indirect asigură transferabilitatea tuturor celorlalte competenţe cheie, prin 

deschiderea către abordări interdisciplinare şi transdisciplnare. 

   Competenţa în matematică reprezintă capacitatea de a dezvolta şi de a aplica gândirea matematică cu 

scopul de a rezolva un şir de probleme apărute în situaţii cotidiene. În încercarea de a dezvolta 

competenţe în ceea ce priveşte lucrul cu elementele de bază matematice, accentul trebuie să cadă pe 

procesul în sine, pe activitate, precum şi pe cunoaştere. Competenţa matematică implică în diferite grade, 

capacitatea de a folosi tipuri de gândire matematică (gândire logică şi spaţială) şi modalităţi de prezentare 

(formule, modele, construcţii grafice, scheme). 

Competenţe generale şi competenţe specifice 

    Competenţele generale se definesc pe disciplina de studiu, având un grad ridicat de generalitate şi 

complexitate; competenţele generale orientează  

demersul didactic către achiziţiile finale ale elevului. 

    Competenţele specifice sunt corelate cu unităţile de conţinut; corelaţia propusă are în vedere 

posibilitatea ca o anumită competenţă specifică să fie atinsă prin diferite conţinuturi. Aceste competenţe 

se formează pe parcursul unui an de studiu şi sunt derivate din competenţele generale, fiind etape în 

formarea acestora. 

    Conţinuturile învăţării sunt mijloace prin care se urmăreşte formarea competenţelor specifice. 

Corelarea dintre conţinuturi şi competenţe specifice permite profesorului să realizeze conexiunea explicită 

între ceea ce se învaţă şi scopul pentru care se învaţă. 

 

EXEMPLU – ARIA  FIGURILOR  GEOMETRICE 

   Pentru formarea competenţelor europene specifice studiului matematicii în gimnaziu, lecţia trebuie 

concepută asfel  încât să contribuie la formarea obişnuinţei elevilor de a apela la concepte şi metode 

matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice. 

 

I.Predarea noţiunii de arie a unor figuri geometrice în cadrul lecţiilor de matematică la nivel 

gimnazial: 

                                                          

                                                          CLASA  a V-a 

- deducerea formulei de calcul a ariei unui pătrat sau dreptunghi cu ajutorul pătratului de latură 

unitate (1u). 

- se aplică  formulele de calcul pentru pătrat şi dreptunghi în aplicaţii practice. 

- aici se face observaţia că orice dreptunghi se poate împărţi în alte dreptunghiuri. 

- se fac aplicaţii practice pentru suprafeţe împărţite în pătrate sau dreptunghiuri şi se face 

observaţia că suprafaţa se poate calcula sau prin însumarea suprafeţelor ce le compun sau prin 

diferenţa a două sau mai multor suprafeţe. 

Competenţe specifice urmărite a fi formate în urma predării: 
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           Identificarea unor elemente de geometrie şi a unor unităţi de măsură în diferite contexte 

           Determinarea perimetrelor, a ariilor (pătrat, dreptunghi) şi a volumelor (cub, paralelipiped 

dreptunghic)      

             şi  exprimarea acestora în unităţi de măsură corespunzătoare 

 Interpretarea unei configuraţii geometrice în sensul recunoaşterii elementelor ei şi a relaţionării 

cu unităţile de măsură studiate 

 Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu 

referire la figurile geometrice şi la unităţile de măsură studiate . 

                                          CLASA a VII–a 

 

1. Aria unui triunghi: 

- se deduce formula de calcul a ariei unui triunghi prin metoda: se duce o înălţime şi se împarte 

triunghiul în două triunghiuri dreptunghice; se formează două dreptunghiuri având una din laturi 

egală cu înălţimea triunghiului; se aplică formula de calcul a ariei dreptunghiului pentru 

deducerea ariei celor două triunghiuri dreptunghice şi vom obţine două formule de calcul: 

a) Pentru triunghiul oarecare (însumarea ariei celor 2 triunghiuri dreptunghice ):  

. 

b) Pentru triunghiul dreptunghic:   

Competenţe specifice urmărite a fi formate în urma predării: 

              Identificarea patrulaterelor particulare utilizând proprietăţi precizate 

              Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de 

                segmente, de măsuri de unghiuri şi de arii 

2. Aria unui patrulater-  se deduce formula de calcul a ariei unui patrulater prin împărţirea 

acestuia în triunghiuri dreptunghice, dreptunghiuri. 

a) Pentru paralelogram:  , 

b) Pentru patrulaterul ortodiagonal: . 

c) Pentru romb: se face specificaţia că rombul este şi paralelogram şi patrulater 

ortodiagonal, 

d) Pentru trapez: . 

Competenţe specifice urmărite a fi formate în urma predării: 

             Identificarea patrulaterelor particulare utilizând proprietăţi precizate 

             Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de  

             segmente, de măsuri de unghiuri şi de arii. 

3. Funcţiile trigonometrice - după predarea acestora, se deduce aria unui triunghi: 

                a)  

                b) Formula lui Heron:  , unde - semiperimetrul  

triunghiului. 

Competenţe specifice urmărite a fi formate în urma predării: 

               Aplicarea relaţiilor metrice într –un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente  

               ale acestuia. 

4. Cercul - predă aria cercului şi aria sectorului de cerc ce corespunde unui arc cu măsura de 
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Competenţe specifice urmărite a fi formate în urma predării: 

             Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate în  

                 configuraţii care conţin un cerc 

             Exprimarea proprietăţilor elementelor unui cerc în limbaj matematic 

             Deducerea unor proprietăţi ale cercului şi ale poligoanelor regulate folosind reprezentări  

                 geometrice şi noţiuni studiate 

             Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme practice legate de cerc şi de poligoane 

regulate 

 

5. Calcul de arii a unor suprafeţe în sistemul de axe ortogonal xOy 

- se introduc primele noţiuni de reprezentare a punctelor A(x,y) într-un sistem de axe ortogonal 

xOy 

- se calculează aria unor figuri geometrice atunci când se cunosc coordonatele vârfurilor acestora 

sau prin împărţire în triunghiuri dreptunghice şi apoi însumarea ariilor acestora sau demonstrând 

că figura respectivă face parte dintr-o alta, de obicei pătrat sau dreptunghi, şi  apoi folosind 

diferenţa ariilor 

Competenţe specifice urmărite a fi formate în urma predării: 

             Caracterizarea şi descrierea unor elemente geometrice într-un sistem de axe ortogonale 

                                                CLASA a VIII–a 

 

1. Funcţii 

- se reamintesc noţiunile de reprezentare grafică a punctelor A(x,y) într-un sistem de axe ortogonal 

xOy 

- se calculează aria suprafeţei cuprinsă între: 

a) Graficul funcţiei şi axele de coordonate 

b) Graficele a două funcţii 

 Competenţe specifice urmărite a fi formate în urma predării: 

             Exprimarea prin reprezentări grafice a unor noţiuni de geometrie plană 

 

2. Ariile corpurilor geometrice 

- se introduc noţiunile de arie laterală şi arie totală (poliedre, cilindru, con, trunchi de con) şi aria 

unei sfere, aria calotei sferice 

- se deduce formula  de calcul a ariei laterale şi totale cu ajutorul desfăşurărilor suprafeţelor laterale 

sau / şi a bazelor 

Competenţe specifice urmărite a fi formate în urma predării: 

               Calcularea ariilor şi volumelor corpurilor geometrice studiate 

               Analizarea şi interpretarea condiţiilor necesare pentru ca o configuraţie geometrică să verifice  

            anumite cerinţe. 

 

I.Predarea noţiunii de arie a unor figuri geometrice în  cadrul lecţiilor de matematică la nivel 

liceal  

 

                                               CLASA a IX-a 

1.  Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie - se reiau noţiunile de arie: 

a) teorema sinusului: 

,  

   unde   este raza cercului circumscris  

Competenţe specifice urmărite a fi formate în urma predării: 

1. Identificarea elementelor necesare pentru calculul unor lungimi de segmente şi măsuri de 

unghiuri 
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2. Utilizarea unor tabele şi formule pentru calcule în trigonometrie şi în geometrie. 

3.1. Determinarea măsurii unor unghiuri şi a lungimii unor segmente utilizând relaţii metrice. 

3.2. Aplicarea teoremei sinusurilor. 

4. Transpunerea într-un limbaj specific trigonometriei şi geometriei a unor probleme practice. 

5. Utilizarea unor elemente de trigonometrie în rezolvarea triunghiului oarecare. 

 

                                              CLASA a X-a 

1. Calcule de distanţe şi arii - se calculează aria unui triunghi , unde 

 şi folosind distanţa dintre două puncte 

, ecuaţia dreptei care trece prin două puncte, distanţa de la 

un punct la o dreaptă   

Competenţe specifice urmărite a fi formate în urma predării: 

3. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi 

ale acesteia şi calcul de distanţe şi arii. 

4. Exprimarea analitică, sintetică sau vectorială a caracteristicilor matematice ale unei 

configuraţii geometrice 

6. Modelarea unor configuraţii geometrice analitic, sintetic sau vectorial. 

 

                                          CLASA a XI–a 

1. Geometrie analitică: - exprimarea ariei unui triunghi şi a coliniarităţii a trei puncte cu ajutorul 

determinanţilor. 

- se predă noţiunea de determinant, calculul determinanţilor de ordin . 

- dacă punctele  - nu sunt coliniare formează un triunghi a cărui 

arie se calculează cu ajutorul determinantului de ordin 3: 

                     . 

Competenţe specifice urmărite a fi formate în urma predării: 

1. Descrierea nor configuraţii geometrice analitice. 

3. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi 

ale acestora şi calcul de distanţe şi arii. 

4. Exprimarea analitică a caracteristicilor matematice ale unei configuraţii geometrice. 

5. Modelarea unor configuraţii geometrice. 

 

                                      CLASA a XII-a 

1. Aplicaţii ale integralei definite – aria unei suprafeţe plane: 

- se defineşte aria subgraficului funcţiei  continuă,  cuprins 

între dreptele  şi  :              

- se defineşte aria cuprinsă între graficele funcţiilor   continue,    

 şi dreptele  şi :   

Competenţe specifice urmărite a fi formate în urma predării: 

3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor integrale definite. 

4. Explicarea opţiunilor de calcul al integralelor definite, în scopul optimizării soluţiilor. 

6. Aplicarea calculului diferenţial sau integral în probleme practice. 
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Secțiunea: Studii de specialitate 

„FLASHCARDS” - DE LA TRADIȚIONAL LA MODERN 

Profesor de limba engleză Ionescu Daniela 

Școala Gimnazială „Sf. Grigorie Teologul”, Galați 

 

 Cuvântul „flashcard”, dar și obiectul ce poartă acest nume sunt frecvent întâlnite la orele de limba 

engleză. Acest material didactic devine extrem de important, mai ales atunci când ai de-a face cu elevi cu 

vârste între 5 și 6 ani ce abia au pășit în clasa pregătitoare și nu sunt încă familiarizați cu literele alfabetului. 

 Ce anume reprezintă un „flashcard”? Acest cuvânt face referire 

la cartonașe, de diferite forme și mărimi, ce conțin informații minimale 

despre anumite subiecte studiate la școală. La elevii de vârste mici, aceste 

cartonașe ilustrează de cele mai multe ori fie o imagine, fie o imagine și 

cuvântul reprezentativ pentru imaginea respectivă. Profesorul folosește 

acest material didactic în fața întregii clase și, totodată, pronunță cuvântul 

aflat pe acesta pentru a crea o legătura între vizual și auditiv. Aceasta am 

putea spune că este abordarea clasică. 

 De curând, am încercat să folosesc aceste cartonașe în alt mod, sau, mai bine zis, nu le-am folosit 

eu, ci elevii au fost cei care le-au creat și le-au folosit. Elevii de la clasa 

pregătitoare și cei de la clasa I au desenat propriile imagini și le-au folosit 

în diferite scopuri. Au desenat obiecte școlare și apoi le-au vândut unul 

altuia la propria librărie. Unii dintre ei au făcut cartonașe cu fructe și 

legume și apoi, la indicațiile colegilor, au făcut diferite salate. Cu ocazia 

Crăciunului, și-au creat propriile „flashcards” și le-au oferit cadou pentru 

a decora bradul de Crăciun. Copiii au fost foarte încântați să își realizeze 

propriile materiale, dar și de faptul că ei au fost cei care au hotărât cum 

să le folosească. 

Multe alte materiale pot fi folosite la orele cu cei mici, dar, atunci când ei au un cuvânt de 

spus, la modul cum sunt acestea folosite, actul învățării 

este făcut cu mare drag și informațiile rămân adânc 

înrădăcinate. Doar cu multă răbdare și dăruire îi vom face 

pe cei mici să ne iubească lecțiile.  
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Modificarea comportamentului agresiv al elevilor prin implicarea acestora în activități extrașcolare 

(Studiu de specialitate) 

Profesor învățământ primar Preda Ancuța Nicoleta 

 

Școala Gimnazială Răscăeți, județul Dâmbovița 

Acest studiu are la bază ideea existenței unei corelații între manifestările violente ale elevilor și 

implicarea acestora în diverse proiecte educative și activități extrașcolare. 

 

I. Motivația cercetării 

Deși situațiile de violență în familie sunt tot mai des întâlnite și influențează negativ 

comportamentul elevilor, se pornește de la ideea de acțiune a factorilor educaționali în vederea 

îmbunătățirii sau „retușării” prin educație a acestui comportament. 

Altfel spus, chiar dacă factorii familiali influențează în mod negativ comportamentul copilului 

este posibil ca acesta să fie îmbunătățit prin participarea la diverse proiecte și activități extrașcolare. 

II. Obiectivele și metodologia cercetării 

1. Obiectivele cercetării 

– evaluarea autocontrolului,respectiv a nivelului de agresivitate a elevului; 

– identificarea frecvenței de manifestare a violenței fizice și verbale la elevi; 

– analizarea principalelor modalități de intervenție a factorilor educaționali care influențează în mod 

pozitiv comportamentul copilului. 

2.  Ipoteza cercetării 

Se pleacă de la ideea că există o corelație între manifestările violente ale elevilor și intervenția activă a 

factorilor educativi (identificarea celor mai eficiente căi de acțiune în vederea reducerii manifestărilor 

violente ale copiilor). 

3. Descrierea cercetării 

a) Descrierea eșantionului 

La acest studiu au participat elevii clasei a IV-a; eșantionul a cuprins un număr de 23 de elevi. 

b) Descrierea procedurii de investigare 

Pentru realizarea acestui studiu au fost aplicate două chestionare. Primul chestionar a avut ca scop 

autocunoașterea frecvenței cu care elevii manifestă acte de violență (fizică și verbală), identificarea acelor 

situații în care elevii devin violenți, identificarea persoanelor față de care manifestă agresivitate, 

capacitatea de autocontrol în anumite situații tensionate și găsirea unor alternative la manifestările 

violente. 

Chestionarul cuprinde 15 itemi cu întrebări care evidențiază aspectele extreme ale 

comportamentului (de la ceartă, la stăpânirea propriilor reacții și realizarea autocontrolului). 

În cotarea răspunsurilor, se acordă câte 1 punct pentru fiecare DA la întrebările 1-8 și câte 1 punct pentru 

fiecare NU la întrebările 9-15. Cu cât punctajul este mai apropiat de numărul 15, cu atât nestăpânirea, 
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nivelul de agresivitate al elevului este mai ridicat. Cu cât punctajul  obținut este mai apropiat de 1, cu atât 

nivelul de agresivitate este mai scăzut. 

Astfel: 

• scorurile cuprinse între 15-10 indică o agresivitate accentuată(25% dintre elevii chestionați); 

• scorurile cuprinse între 9-5 indică o agresivitate medie(23% dintre elevii chestionați); 

• scorurile cuprinse între 4-0 indică o agresivitate scăzută și foarte scăzută(52% dintre elevii 

chestionați). 

Cel de-al doilea chestionar are drept scop evaluarea gradului de implicare a elevilor în diverse 

proiecte educative și activități extrașcolare. 

S-a constatat că 90% dintre elevii chestionați se implică cel puțin o dată pe săptămână în activități 

extrașcolare, activitățile preferate ale elevilor fiind cele care implică muzică și mișcare. 

Un alt aspect investigat în cadrul cercetării a fost frecvența manifestărilor de agresivitate fizică și 

verbală a elevilor. Din rezultatele obținute, a rezultat că 48% dintre elevii chestionați manifestă 

agresivitate verbală (injurii, amenințări, calomnii) și 25% dintre elevii chestionați manifestă agresivitate 

fizică (lovirea unui coleg/ prieten). 

Scopul principal al implicării elevilor în proiecte educative și activități extrașcolare este de a dezvolta 

abilitățile de interacțiune pozitivă a acestora în vederea scăderii frecvenței de manifestare a 

comportamentelor negative/ violente. 

Astfel, elevii pot descoperi cum să ajungă la autocontrol și cum școala poate deveni un spațiu 

prietenos. 

Bibliografie: 

1. Șoitu L., Hăvârneanu C., Agresivitatea în școală, Ed. Institul European, 2001. 
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EDUCAŢIE ŞI FILOSOFIE 

Prof. Grama Mirela 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad 

                                  Educaţia este considerată cultura inteligenţei sau a spiritului                                                 

(B.F.Skinner) 

 

Integrat într-un mediu economic şi socio-cultural, sistemul de învăţământ este privit ca un serviciu 

social, ce are de îndeplinit funcţii complexe şi deosebit de importante. Condiţionat de acest mediu în care 

funcţionează, el va căuta, prin programele pe care le iniţiază, să-l pregătească pe elev pentru o anumită 

activitate, să-l formeze ca cetăţean şi să-i dezvolte latura spirtuală a vieţii. La realizarea acestor deziderate, 

culturale şi social-economice, disciplinele socio-umane îşi aduc din plin contribuţia. Fiecare dintre ele îşi 

aduce contribuţia la instruirea generaţiilor viitoare, de aceea se cuvine să li se acorde ponderea cuvenită în 

programele şcolare. A exclude din studiu sau a minimaliza ca importanţă ceea ce unii consideră, în mod 

subiectiv şi lipsit de temei, ca fiind „neştiinţific” poate însemna eliminarea din pregătirea elevilor a ceea ce 

este esenţial pentru personalitatea lor.  

Ideea dezvoltării armonioase a omului (kalokagathia), atât de dragă vechilor greci, este încă actuală 

în şcoala modernă, insistându-se pe recunoaşterea individualităţii umane, a libertăţii şi demnităţii sale. Pe 

un asemenea teren intervine filosofia, una dintre disciplinele socio-umane, cea care îşi are propriile 

disponibilităţi, pe care nu le poate abandona decât cu riscul de a  pierde însăşi raţiunea ei de a fi.  

Cunoaşterea nu se reduce la ştiinţă, după cum existenţa umană nu se reduce la momentul cognitiv. 

Orice definirea a statutului filosofiei care ar trata reducţionist filosofia ca o „specie” a cunoaşterii ştiinţifice 

– şi nu ca o modalitate specifică de cunoaştere – ar neglija faptul că ea este concomitent cunoaştere 

(interpretare totalizatoare a lumii), valorizare (expreie sintetic-abstractă a unui proiect uman, a unei reacţii 

axiologice în faţa imaginii de ansamblu a lumii) şi manifestare atitudinală (opţiune şi decizie în procesul, 

mereu deschis, de edificare a umanului). 

Etimologic, filosofia înseamnă iubire de inţelepciune (din limba greacă- filos – iubitor de filosofare,  

fillia- iubire de... şi sophia – înţelepciune). Acesta este înţelesul iniţial. Astăzi, acest cuvânt este folosit în 

mai multe accepţiuni. Se consideră, de exemplu, că este definitorie pentru filosofie reflecţia asupra 

existenţei umane. În consecinţă, dacă în diferite momente istorice ale evoluţiei filosofiei ca activitate 

producătoare de cunoştinţe despre om şi univers, în funcţie de poziţia pe care a fost plasată în ierarhia 

ştiinţelor, i s-au atribuit înţelesurile de ştiinţă supremă călăuzitoare a celorlate ştiinţe (Aristotel), ori de 

sinteză generală a cunoaşterii (G.W.F. Hegel ), de ultime rezultate ale ştiinţelor (P.P.Negulescu), de tezaur 
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public al erudiţiei (G.W. Leibniz) sau ontologie fenomenologică universală care porneşte de la o 

hermeneutică a fiinţării umane (M. Heidegger). 

Aceste înţelesuri ale filosofiei pătrund şi în zona de interes a ştiinţelor educaţiei. Filosofia poate 

ajuta nu numai teoreticienii profesionişti în domeniul educaţiei; îi poate ajuta pe practicieni şi pe toţi cei 

care doresc să aleagă profesia de educator. Cel puţin - după cum Karl Jaspers atenţiona - filosofia ne 

sesizează existenţa ca om şi fiinţă creativă, ceea ce face posibilă uimirea noastră, în sensul de a ne întreba 

spre a ne cunoaşte şi îndoiala noastră, în sensul de a ne examina critic pentru a obţine certitudini asupra 

condiţiei noastre.  

Trebuinţa de filosofie, fiind astfel conturată,  este valabilă şi pentru învăţământ, pentru inovarea 

educaţiei şi instrucţiei datorită intersectării acestora cu temele refeitoare la om şi comportamentul de 

ansamblu al acestuia. În relaţie cu aceste teme, nicio  problemă a educaţiei nu poate fi izolată de o concepţie 

filosofică, fie în privinţa discursului filosofic despre om, fie în privinţa naturii realităţii, a procesului de 

cunoaştere şi a criteriilor de adevăr sau în privinţa valorilor şi a evaluării acţiunilor şi formelor educaţiei în 

planul existenţei şi al înţelegerii transformărilor pe care acestea le cunosc. 

Există mai multe specii sau moduri de a concepe şi prezenta filosofia: ca dialog sau ca eseu, ca 

filosofare sau ca sistem de gândire sau în sens de jurnal de idei. În ceea ce priveşte dialogul filosofic, îi 

avem în vedere mai întâi pe Socrate şi pe Platon. Cu Platon, de exemplu, luăm cunoştinţă de reflecţia 

filosofică sistematică asupra naturii omului,  asupra procesului cunoaşterii şi spiritului ştiinţific, asupra 

valorilor şi virtuţilor de comportament şi asupra învăţării lor. Astfel ne putem explica puternica influenţă a 

filosofului grec asupra lui Rousseau, Kant, Dewey sau Jaspers. 

Filosofia în sens de eseu şi filosofare se prezintă în două variante: una clasică, de provenienţă 

franceză şi alta modernă, de provenienţă engleză, germană, americană. Prima variantă este reprezentată de 

J.J.Rousseau (dar nu numai) în efortul său de a explica natura omului. În cazul lui,  discursul filosofic are 

multă aderenţă la datele sensibilităţii psihice şi ale experienţei, în condiţiile unei critici severe a „stării”unei 

societăţi alientae, în care omul este subordonat de către un altul şi de către ambiţiile sociale represive. 

Această subordonare, spune Rousseau, trebuie eliminată printr-o „educaţie negativă”; este soluţia pe care 

filosoful o preconiza ca să asigure un mod firesc de existenţă a omului, lipsit de aservire, într-o societate 

civilă care să contribuie la dezvoltarea potenţialităţii umane, la susţinerea libertăţii de acţiune a omului. 

A doua variantă este reprezentată de filosofia emprică a secolului al XVII-lea şi de către filosofiile 

existenţiale ale secolului al  XX-lea, consacrate unor teme precum relaţiile dintre oameni, valorile şi 

devenirea conştiinţei umane în societate şi în istorie. Din această perspectivă, Karl Jaspers propune un nou 

umanism în educaţie, în accepţiunea grijii de sine a omului şi de solidaritate istorică, care ridică demnitatea 

umană la rangul de valoare definitorie în viaţă. 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

648 
 

În cele din urmă, filosofia ca sistem de gândire şi idei este reprezentată de mari gânditori ai 

umanităţii, precum I.Kant şi G.W.F. Hegel, ea fiind organizată în jurul unor teme tratate sistematic sub 

forma unor presupoziţii că ceva este posibil şi este necesar.  

Presupoziţiile filosofice sunt standarde de exigenţă pentru demersul cognitiv şi argumentativ care, 

în privinţa educaţiei, vizează întemeierea informaţiilor şi cunoştinţelor pedagogice. Întemeierea epistemică 

este hotărâtoare pentru valoarea enunţurilor pedagogice; este valoarea rezultată din sprijinul de date şi 

experienţa pedagogică, din sprijinul pe ”analizele filosofice”, „analizele lingvistice” şi „analizele 

conceptuale” ale limbajului pedagogic (pentru a clarifica un punct de vedere, un argument şi pentru a 

analiza noţiuni şi modul cum sunt utilizate cuvintele). Un astfel de efort de gândire exprimă un tip de 

atitudine pedagogică – atitudinea epistemică – care face distincţia între opinie, adevăr pedagogic şi 

justificare sau testare. 

Ideea unei pedagogii ca ştiinţă unică a educaţiei este înlocuită astăzi cu ideea unui pluralism 

pedagogic ce-şi găseşte expresia prin sintagma „ştiinţele educaţiei”. Acestea cercetează, pe de o parte, 

condiţiile generale şi locale de posibilitate a educaţiei (este vorba despre istoria educaţiei, pedagogia 

comparată, sociologia educaţiei, economia educaţiei, planificarea/managementul educaţiei); pe de altă 

parte, deosebim ştiinţele care se ocupă de studierea cauzalităţii şi legilor educaţiei la nivelul genurilor de 

acţiuni şi forme ale educaţiei de o mare diversitate în conţinut şi metodologie (aceste ştiinţe sunt 

antropologia educaţiei, filosofia educaţiei, teoria educaţiei, teoria instruirii, psihologia educaţiei, politica 

educaţiei şi altele ). 

Filosofia educaţiei este o realitate epistemologică specifică în sistemul ştiinţelor. Obiectul ei de 

studiu nu poate fi înscris în exclusivitate în interiorul filosofiei în relaţie cu metafizica, cu filosofia ştiinţei, 

cu filosofia gândirii. În acelaşi timp, în funcţie de evoluţia intersectării problemelor teoretice şi practice ale 

educaţiei cu secţiunile filosofiei contemporane, filosofia educaţiei nu poate  fi revendicată în exclusivitate  

de ştiinţele educaţiei. 

Aşadar, filosofia este o disciplină de graniţă sau vecinătate în cercetarea complexităţii naturii 

umane şi a  prezenţei acesteia în educaţie, a valorii de adevăr a informaţiilor şi cunoştinţelor pedagogice, a 

orientării spre valoare a proceselor pedagogice, a analizei construcţiilor teoretice pedagogice pentru 

eliminarea ambiguităţilor lingvistice şi logice ale terminologiei acestora.  

Pe de altă parte, demersul filosofic este incompatibil cu admiterea unei autorităţi absolute şi cu 

sustragerea de la critică. Filosofia nu constă doar în afirmaţii, ci şi în atitudini. Studiul său nu presupune 

doar o identificare a diverselor concepţii, ci şi punerea sub semnul întrebării. O doctrină nu poate fi înţeleasă 

în sensul că ea ar fi spus ultimul cuvânt, încheind definitiv dezbaterea. Predarea filosofiei nu înseamnă 

impunerea arbitrară a unor idei. Problematica rămâne mereu deschisă, oferind pe mai departe o mare 

libertate de reflecţie. 
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Literatura pe înțelesul copiilor: 

“Pseudo-enciclopedia zmeilor” (M. Cărtărescu) 

 

 

prof. înv. primar  Cumpănașu Delia Adina 

Școala Gimnazialǎ “Ion Popescu” Bǎrbǎtești, jud Gorj 

 

 

 Literatura pentru copii reprezintă o componentă importantă a literaturii române ce include 

totalitatea creaţiilor, care prin profunzimea mesajului, gradul de accesabilitate şi nivelul 

realizărilor artistice, se dovedesc capabile să intre într-o relaţie afectivă cu cititorii ei. Pentru ca 

apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi o necesitate, e important 

ca şcoala şi familia să se implice activ în apropierea elevului de miracolul cărţii. Lectura expresivă 

şi metodele care-i fac pe elevi descoperitori ai unui imens tezaur de informaţii, de experienţe 

umane, de modele morale, de emoţii şi sentimente, vor impune literatura în atenţia acestora. 

Capacitatea fabulatorie a copiilor este debordantă. La vârsta la care miraculosul are o 

influenţă covârşitoare asupra dezvoltării imaginaţiei, poveştile cu dragoni/ balauri/ vârcolaci/ zmei 

şi alte asemenea făpturi sunt în topul preferinţelor de lectură 

      Contrar unor prejudecăţi conform cărora scrierile postmoderne nu pot fi receptate decât la 

clasele mari de liceu, am experimentat introducerea fragmentară a unor texte în cadrul orelor de 

lectura  încă de la clasa a IV-a şi am observat plăcerea cu care elevii le asculta, apoi le citesc. 

Am utilizat din textele lui Mircea Cărtărescu - Enciclopedia zmeilor . Am extins această 

activitate  în ceea ce priveşte proiectarea imaginară a zmeului. Elevii au desenat, după cum şi-l 

închipuie, acest animal fabulos, iar apoi i-au făcut un portet literar, amănunţit, precizănd, pe lângă 

elementele înfăţişării fizice, unele detalii comprtamentale, “obiceiuri”, caracteristici ale habitatului 

şi au inventat câteva episoade narative în care evoluează aceşti protagonişti .  

Exerciţiile de compunere individuală au fost finalizate cu texte ce s-au strâns într-un dosar 

colectiv. Cu ajutorul lor am întocmit o “pseudo-enciclopedie  a zmeilor” pe care elevii au pezentat-

o la sfârşitul unităţii de învăţare, ca pe un proiect al clasei. 

Elevii au lecturat individual pasaje din prima jumătate a volumului scris de Mircea 

Cărtătrescu, Enciclopedia zmeilor, şi au prezentat succint câte o “fişă biografică” a fiecărei 
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“specii” de zmei. Spre ajutorul copiilor în această activitate le-am oferit o fişă de lucru ce conţine 

o schemă a ideilor pe care urmează să le prezinte: 

 

Numele speciei din care face parte zmeul 

(de exemplu: “zmeul zmeelor”) 

 

1. Caracteristici fizice ............................................................................................... 

2. Trăsături comportamentale specifice speciei ........................................................ 

3 Mijloace de locomoţie .......................................................................................... 

4 Mijloace de luptă .................................................................................................. 

5 Scopul acţiunilor sale .................................................................................. 

6 Felul în care îşi educă puii .......................................... 

7 Se organizează în “haite”/ trăieşte singuratic ........................................................ 

8 Care sunt prietenii şi/sau duşmanii săi .................................................................. 

Pentru încheierea activităţii, elevii au prezentat individual fişele de observaţii, împreună cu 

o analiză a asemănărilor şi deosebirilor dintre personajele fabuloase proiectate de ei înşişi şi zmeii 

lui Cărtărescu. În urma contactului primar cu fragmentele din volum, elevii şi-au manifestat 

dorinţa de a lectura integral Enciclopedia zmeilor pentru a afla amănunte ale aventurilor promise. 

De aceea am introdus acest titlu în lista bibliografică pentru vacanţă, ce a fost întocmită printr-o 

dezbatere/negociere cu clasa, în ultima saptămână a anului şcolar.  

  

Copiii au pastișat modelul cǎrtǎrescian și au creat propriile lor personaje: 
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Portretul Zgripsoroaicei 

Alexandra- clasa a IV-a   

      “ Pe tărâmul celălalt, Prâslea întâlnește o ființă nemaivăzută, numită Zgripsoroaică, care prin 

bunătatea ei îl ajută să se întoarcă pe tărâmul său natal. 

       Creatura este de mărimea unui elefant. La capătul picioarelor scurte și groase, zgripsoroaica 

are trei degete acoperite cu solzi aurii și trei ghiare lungi și ascuțite ca niște lăncii. De o parte și de 

alta a corpului fâlfâie două aripioare micuțe, care în zbor au mii de bătăi pe secundă. Această 

dihanie poate vedea prada până la distanța de trei conace, cu ochii săi bulbucați. În ciocul ei 

portocaliu se ascund colții săi ascuțiți și imaculați. Ea mănâncă zilnic șapte kilograme de carne, 

șapte kilograme de verdeață și șapte kilograme de pâine. 

       Bunătatea ei poate fi măsurată prin mărimea cozii. Zgripsoroaica are, asemenea vulpii, o coadă 

lungă și stufoasă. Prin urmare, această creatură are un suflet bun.” 

 

Zmeul cel mic 

 Andrei- clasa a IV-a 

 

“Zmeul cel mic din basmul Prâslea cel voinic şi merele de aur arăta precum o bestie feroce 

şi mâncătoare de oameni şi domniṭe cu părul bălai. Prâslea, în comparaṭie cu zmeul, era ca o furnică 

mică, mică. Zmeul trăia în pământurile de sub Africa. 

Acest zmeu era înrudit cu încă doi zmei, diferiṭi de el şi mult mai slabi în ceea ce priveşte 

puterea. Zmeul cel mic era unic în specia sa. El avea nişte solzi ascuṭiṭi şi aurii precum galbenii 

din vremurile trecute. Era îmbrăcat cu un soi de haine împărăteşti, deoarece era un impostor 

camuflat în rege. Acesta purta aproape mereu pe spatele său zimṭat o armură de aramă. Cu coroana 

cea aurită pe cap şi cu buzduganul în mână, el putea aruca buzduganul la o distanṭă de trei conace. 

Cu puterea sa, el îl putea învinge uşor pe Prâslea, dar se pare că n-a reuşit. 

Cu coada sa imensă şi cu ochii oblici aṭintiṭi spre oricine îi ieşea în cale, zmeul răgea ca un 

balaur. El avea totuşi ceva extrem de interesant, specific speciei sale, şi foarte ieşit din comun: 

aripile sale erau precum cele ale unui unicorn şi ale unui dragon la un loc. Acest zmeu ciudat avea 

obiceiul ca toată ziua să meargă la lupte crâncene cu fraṭii săi, iar când se întorcea la palatul lui, să 

arunce buzduganul şi să dormiteze. 

Acesta era impunătorul mezin zmeu, care a fost din nefericire ucis de Prâslea cel voinic”.  
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Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

 

Autor: Știrb Eva 

Școala Gimnazială Crăciunești 

Educaţia este un concept cu o sferă foarte mare, care se realizează conform obiectivelor 

educaţionale atât în cadrul procesului instructiv-educativ, cât şi prin activităţile extraşcolare. „După cum 

cineva nu poate să înveţe să înoate decât în lupta cu valurile, tot astfel virtutea nu se poate realiza decât în 

activităţi desfăşurate în vârtejul vieţii”(citat, Aristotel, revista dedicată cadrelor didactice Învătământul 

primar, 1996 nr.1 și 2, Bucureşti, Editura Discipol).  

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”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată 

prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul 

de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării 

elevilor. 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. Trebuinţa dea  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.  
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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. Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează 

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 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. 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. Am acordat importanţa cuvenită 

sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a copiilor. Acestea au fost un bun prilej de 

destindere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimentul apartenenţei la colectivitatea din care fac 

parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile provocate de prezenţa spectatorilor. 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 

clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută 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 
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un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 

fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi 

se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor 

şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde 

în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a 

temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi.  
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- fişa elevului -  
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STUDIU - CARACTERISTICILE COPIILOR CU DIFICULTĂŢI SPECIFICE DE INVĂŢARE   

 

Prof. înv. primar ,Herbei Felicia Georgeta 

Liceul Teoretic Sebiş  -  Şcoala Primară Prunişor 

 

 
     Evidenţierea caracteristicilor pe care le prezintă in plan fizic şi psihic copiii cu dificultăţi de invăţare 

este foarte dificilă. 

      In primul rând trebuie identificată o foarte mare categorie de copii care au probleme de invăţare 

(dificultăţi nespecifice de invăţare). Practic toţi copiii au anumite probleme intr-un domeniu sau altul al 

invăţării şi asta în grade foarte diferite. 

     Dificultăţile specifice de invăţare (tulburările) constituie şi ele un tablou foarte variat determinat de 

combinarea individuală a tulburărilor instrumentale implicate. 

     Există astfel o mare varietate a caracteristicilor copiilor cu dificultăţi generale de invăţare. 

     Elevii cu dificultăţi specifice de invăţare se disting prin caracterul unic pe care îl prezintă  dificultatea 

fiecăruia. Aceasta pentru că există grade foarte diferite de abilităţi şi de deprinderi. Deşi se constată că nu 

aparţin categoriilor de deficienţe cunoscute, in abordarea dificultăţilor de invăţare se remarcă aceleiaşi 

cerinţe speciale faţă de procesul educativ. 

      Se observă la copii o incapacitate de a trata anumite informaţii, ceea ce se traduce prin : 

- dificultăţi în stilul de organizare ; 

- dificultăţi în orientare ; 

- dificultăţi în colaborare si socializare ; 

- predispoziţie spre accidente ; 

- adaptare dificilă la schimbare ; 

- hiperactivitate sau inerţie ;                                                         

- lipsa de atenţie ; 

     Din punct de vedere al procesului de prelucrare a informaţiilor se poate considera că elevii care au 

dificultăţi de invăţare se caracterizează prin ineficienţa proceselor de bază : 

- recepţia mesajelor .conversaţie ,producere de informaţii şi concentrarea atenţiei. 

         Aceste dificultăţi se observă cel mai bine in activitatea şcolară şi pot avea influenţă asupra 

socializării. Este afectat cel puţin unul din domeniile urmatoare a abilităţilor şi deprinderilor de bază : 

- ascultarea ,raţionamentul , memoria , limbajul oral şi 

scris  ,lectura ,ortografia ,caligrafia ,calculul ,   rezolvarea problemelor ,relaţiile spaţiale şi 

interacţiunile sociale. 

    Chiar dacă sunt in stare să opereze cu ideile concrete, aceşti copii au probleme cu sesizarea 

semnificaţiilor celor mai subtile. De aceea problema care se iveşte pentru ei in cunoaştere este de a explora 

informaţia şi odată trecut acest prag sprijinirea lor să o folosească in contexte diferite. Se ivesc probleme şi 

în exprimare la nivel oral şi scris. 

    Putem considera că din toate caracteristicile menţionate elevii cu dificultaţi de invăţare vor fi mai 

sensibili şi mai neadaptaţi la şcoală. Din atitudinea adulţilor faţă de ei se va naşte o imaturitate, un 

comportament egocentric, de izolare chiar narcisic. Ei se tem de şcoală şi cu greu îşi fac prieteni. Chiar 
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dacă reuseşc să-şi însuşească informaţiile folosindu-şi memoria ei răspund greu la întrebări şi opriţi din 

expunere nu ştiu să reia. Chiar când inţeleg, le este greu să producă informaţii. Se simt depăşiţi de sarcinile 

şcolare, ceea ce conduce la pesimism in abordarea rezolvării problemelor. 

           In ceea ce priveste dispersia dificultaţilor de înăţtare in rândul populaţiei majoritatea specialiştilor 

afirmă existenţa acestora la toate vârstele, preşcolar, şcolar elementar, şcolar secundar şi adult. Mai mult, 

în ultimul deceniu exista o preocupare pentru intervenţia la nivelul preşcolar, tocmai pentru a se evidenţia 

posibilitatea remedierii la vârstele timpurii şi la cele adulte care constituie o şansă în plus pentru prelungirea 

vieţii şi inţelegerea învăţării permanente. 
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ECRANIZAREA OPERELER LITERARE- STRATEDIGIE DIDACTICĂ 

PENTRU DEZVOLTAREA  CREATIVITĂȚII ÎN PROCESUL EDUCATIV 

STUDIU DE SPECIALITATE 

PROFESOR PIȚIGOIU NICOLETA 

COLEGIUL TEHNIC GRIGORE COBĂLCESCU MOINEȘTI 

 

Principalele tendinţe ale evoluţiei vieţii sociale sunt indisolubil legate de dezvoltarea unui 

învăţământ modern, actualizat continuu la nivelul cerinţelor societăţii cele avansate, la nivelul 

progresului ştiinţei şi al tehnicii contemporane. Prin definiţie, un învăţământ modern este un 

învăţământ ştiinţific, atât prin obiectivele şi conţinutul său cât şi prin metodele şi formele de 

organizare ce le practică. El este înainte de toate un învăţământ educativ, formativ, în sensul cel 

mai larg al cuvîntului, adică promotor al personalităţii umane sub toate laturile sale şi îndeosebi a 

ceea ce ţine, în modul cel mai direct, de esenţialitatea umană — gîndirea şi activitatea creatoare. 

În acelaşi timp, învăţământul de astăzi nu poate să fie decât un învăţământ de calitate şi de eficienţă 

sporită. 

Alături de dinamica uriaşă a volumului de cunoştinţe, la dispoziţia omenirii au fost puse 

noi posibilităţi de informaţie, de comunicare — mijloacele tehnice audio-vizuale — care au produs 

o profundă restructurare în viaţa culturală a fiecărui popor, exercitând o penetraţie cu o excepţional 

de puternică influenţă asupra formării profilului spiritual al tuturor vârstelor. Puse în slujba 

educaţiei, a învăţămîntului, noile mijloace deschid largi perspective şi posibilităţi nebănuit de mari 

progresului educativ, accelerând ritmul de evoluţie a învăţămîntului în concordanţă cu evoluţia 

vieţii social-culturale. 

Mijloacele tehnice audio-vizuale aduc o notă de originalitate în sensul că dezvăluie elevului  

universul însuşi în realitatea sa dinamică. Aceasta este şi va rămâne principala lor funcţie 

cognitivă, de a diversifica extrem de mult sursele de cunoaştere ce stau la îndemâna lui. Prelungind 

considerabil posibilităţile perceptive ale elevilor dincolo de limitele lor fireşti şi introducând în 

acelaşi timp o nouă manieră de explicaţie, mijloacele audiovizuale permit observarea şi 

cunoaşterea tuturor părţilor lumii şi universului, îmbogăţind simţitor experienţa de cunoaştere a 

acelora cărora li se adresează. Mijloacele audio-vizuale vin în sprijinul efortului de învăţare, 

căutând să facă mai accesibil conţinutul învăţământului, să uşureze înţelegerea, abstractizarea şi 

reţinerea mai trainică a cunoştinţelor, să intensifice ritmul achiziţiilor şi volumul lor sau să 
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motiveze şi să îndrume procesul de învăţare, să sporească receptivitatea elevului, ajutându-l să-şi 

concentreze atenţia, să-i stimuleze activitatea intelectuală. 

Eficienţa mijloacelor moderne audio-vizuale constă prin în modul cum sunt folosite şi 

încorporate în ansamblul activităţilor elevilor, al altor metode şi procedee, ca împreună să asigure 

o altă înfăţişare procesului de învăţământ. Şi într-adevăr, constituirea metodei de folosire a acestor 

mijloace devine una dintre noile practici ale didacticii contemporane.  

Arta cinematografică propriu-zisă este un fapt de cultură şi de civilizaţie, un factor care 

înrâureşte puternic formaţia spirituală a omului contemporan, Ca modalitate inedită de prezentare 

a realităţii, filmul a devenit, prin conţinutul şi funcţia lui, unul dintre cele mai viguroase, complete 

şi eficiente mijloace tehnice audio-vizuale care se utilizează în activitatea instructiv-educativă. 

Filmul introduce  noi forme de expresie în sistemul de învăţământ . 

Filmul este o sursă de informaţie. Prin intermediul lor, se oferă elevilor posibilitatea să 

descopere în operele pe care le studiază mult mai multe însuşiri, relaţii de interdependenţă, să 

găsească explicaţii, să dezvăluie mult mai multe sensuri, semnificaţii şi idei, într-un timp mai scurt. 

O suită de imagini filmice condensează simţitor expunerea unui material, o redă mai pe scurt, lucru 

pe care profesorul  nu o poate face în aceleaşi condiţii de timp şi într-o formă atât de  atrăgătoare  

cum reuşeşte s-o facă filmul. Acesta nu numai că sporeşte informaţia, dar şi accelerează 

memorarea acesteia. Prin intuitivismul, expresivitatea şi dinamismul lor, reprezentările lucrurilor, 

ale faptelor şi acţiunilor redate în film şi impresiile legate de ele, se imprimă mai puternic în 

memorie. Fixarea şi reţinerea lor poate să fie mai fidelă şi de mai lungă durată. Există în această 

privinţă o serie de explicaţii care justifică pe deplin cele afirmate. Ele se referă, cu precădere, la 

faptul că filmul măreşte receptivitatea faţă de cunoştinţele ce urmează a fi predate, imaginile 

filmice oferind posibilitatea unei observări asemănătoare cu aceea efectuată asupra realităţii, dau 

elevilor intuiţia vie a lumii reale şi această intuiţie a lucrărilor şi fenomenelor — cum este foarte 

binecunoscut din practica şcolară — influenţează de cele mai multe ori mai profund activitatea 

intelectuală decât explicaţia verbală a profesorului sau cuvântul scris al textului din manual. 

Imaginea filmică are o mare putere de sugestie, de impresionabilitate asupra elevului: ea se 

adresează direct atât laturii sale afective a personalităţii sale, cât şi celei voliţionale, suscitând 

curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte. 

Filmul se adresează mai multor simţuri deodată, solicitând o mai vie şi mai intensă 

participare a lor în actul de învăţare şi într-o conexiune prestabilită de creatorii mesajului audio-

vizual. Această interacţiune a stimulării analizatorilor îşi aduce şi ea o însemnată contribuţie la 

creşterea eficacităţii procesului de învăţământ. Prin intermediul filmului se acționeză asupra 
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scoarţei cerebrale a elevului prin două din cele mai dezvoltate organe de simţ, analizatorul vizual 

şi cel auditiv. Acest lucru permite să se stabilească legături asociative trainice, findu-se 

cunoştinţele în memorie. 

Mesajul filmic dobândeşte o mai mare putere de pătrundere şi deci de eficienţă sub raportul 

volumului de informaţie sesizat şi întipărit în mintea elevilor. Filmul contribuie în acelaşi timp la 

diversificarea ritmului activităţilor şcolare şi astfel combate oboseala şi plictiseala. 

Acestea ar fi câteva din motivele principale care îndreptăţesc faptul că acele cunoştinţe 

care sunt transmise prin cale cinematografică, reuşesc să se imprime mai adânc în memoria elevilor 

decât cele comunicate exclusiv prin intermediul cuvântului vorbit sau scris. 

Oglindă a vieţii umane, filmul contribuie la formarea unui spirit receptiv, deschis, care 

presupune o atitudine sensibilă şi atentă faţă de viaţă, faţă de oameni şi faţă de lumea valorilor. 
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Tehnologiile informatice și rolul acestora în educația specială  

Prof. psihopedagog ȘIMON MARIA 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă,  

Vișeu de Sus, județul Maramureș 

 

În secolul nostru se simte nevoia de a asista învăţarea cu ajutorul tehnologiei informatice, tocmai 

de aceea s-a înregistrat o creştere considerabilă a numărului de elevi care utilizează calculatorul în scopul 

intruirii, altfel spus, integrarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale în sistemul de predare-învăţare 

a devenit o necesitate. 

Utilizarea calculatorului în procesul de predare-învăţare are un rol deosebit de important datorită 

faptului că poate prelucra şi stoca informaţia foarte uşor ceea ce oferă elevilor şi profesorilor un avantaj 

foarte mare, tocmai de aceea a luat aşa mare amploare în ultimii ani. Introducerea recentă a tehnologiilor 

informatice în aproape toate domeniile societăţii contemporane a condus, pe de o parte, la creşterea 

considerabilă a cantităţii de informaţie, iar pe de altă parte, la extinderea exponenţială a ariei ei de 

răspândire. O cantitate mai mare de informaţie nu înseamnă în mod necesar mai multe cunoştinţe bine 

structurate; de aceea rolul fundamental al informaticii în şcoală este nu numai de a permite accesul 

tinerilor – cu sau fără dizabilităţi – la cunoştinţe, apoi la dobândirea altora noi, ci mai cu seamă de a 

asigura dezvoltarea altor instrumente de învăţare, asimilarea unei noi culturi care să uşureze reorganizarea 

permanentă a cunoştinţelor.  

În zilele noastre, mai mult ca în alte vremuri, cei care nu-şi pot folosi mâinile pentru a scrie, 

cuvântul pentru a vorbi, nu au vederea şi auzul funcţionale sau nu prezintă facultăţi intelectuale 

corespunzătoare pentru a înţelege realitatea din jurul lor, respectiv pesoanele cu dizabilităţi, pot fi 

marginalizate şi chiar excluse din viaţa comunităţii din care fac parte. Dimpotrivă, dacă dispun de 

instrumente informatice adecvate, aceşti oameni pot fi antrenaţi în activităţi socialmente utile susţinute  de 

tehnologiile informatizate care să le permită adaptarea şi integrarea în forme moderne de convieţuire 

socială. 

Noile orientări din domeniul psihopedagogiei recomandă folosirea în şcoală a intrumentelor 

derivate din soft-urile profesionale aplicate pe calculator, precum instrumente de scriere şi editare 

moderne, care asociază tratarea textului şi grafismul şi care oferă în anumite profesii, un mediu puternic 

de socializare printr-o muncă de tip colectiv. Utilizarea tehnologiei informatice în procesul de predare- 

învăţare-evaluare  îşi propune să determine acele aspecte care ţin de garantarea unei participări totale şi 

active în viaţa comunităţii a persoanelor cu diferite tipuri de dizabilitate.  
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Dificultăţile în învăţarea şcolară reprezintă manifestări ale dereglării procesului de învăţare; ele 

reflectă nu numai perturbarea activităţii, ci a întregului sistem. Cauzele instalării unei astfel de impas sunt 

de ordin personal, şcolar, familial şi social. 

Conceptul central al educaţiei incluzive este ideea de dizabilitate, ideea de cerinţe educaţionale 

speciale, şi chiar cea de handicap. Toate aceste idei se referă în esenţă la situaţia în care un individ 

prezintă afecţiuni ale uneia sau a mai multor funcţii esenţiale pentru funcţionarea normală, ca membru al 

comunităţii în care trăieşte. Această afectare este de natură să diminueze libertatea de mişcare, de expresie 

sau de acţiune a persoanei. Din această introducere succintă se observă apariţia unui alt concept – acela de 

stare normală a unui individ în cadrul unei comunităţi. Această problematică,  aşa cum cercetările au 

arătat, starea de dizabilitate nu se poate restrânge doar la afecţiunea de care suferă persoana, ci este un 

construct mai larg, care are şi o componentă socială – dizabilitatea trebuie privită şi ca o relaţia a omului 

cu societatea şi a modului în care societatea îl exclude mai mult sau mai puţin din cadrul ei.  

Persoana cu dizabilităţi este persoana care prezintă o serie de deficienţe de natură: intelectuală, senzorială, 

fizică, psihică, comportamentală sau de limbaj precum şi persoanele aflate în situaţii de risc datorită 

mediului în care trăiesc, resurse insuficiente de subzistenţă sau prezintă boli cronice degenerative care 

afectează integritatea lor: biologică, fiziologică sau psihologică.  

Conform raportului pot fi distinse două modele ale deficienţei: unul medical şi unul social. Modelul 

medical tratează problemele întâlnite de către persoanele cu deficienţe ca fiind consecinţa directă a bolii 

sau accidentării lor. Modelul social priveşte deficienţa ca un efect al limitărilor resimţite de către 

persoanele la care ea se manifestă, cum ar fi: pierdere individuală, acces dificil în clădiri publice, mijloace 

de transport necorespunzătoare, izolare în educaţie, soluţii pe piaţa muncii care-i exclud pe cei cu 

deficienţe etc. Cu toate că s-au depus eforturi în acest sens de către Organizaţia Internaţională a Sănătăţii 

(OIS), rezultate clare nu au fost încă obţinute. 

Calculatorul  între plăcere şi necesitate. De multe ori, calculatorul, cu atât mai mult conectat la Internet, 

poate fi un instrument de lucru vital, indispensabil, o sursă de comunicare şi de informare extrem de 

rapidă, eficientă şi inepuizabilă. Se ştie de mult timp că, cu ajutorul calculatorului, se pot edita diverse 

texte, mult mai uşor şi mai complex decât prin alte metode, se pot stoca şi gestiona baze de date imense, 

extrem de rapid şi eficient, în diverse feluri, se pot rezolva probleme, se pot prelucra imagini, muzică, 

animaţie, etc. 

Majoritatea dintre copii doar se joacă pe calculator, puţini sunt cei care „l-au folosit” şi la altceva. Pentru 

a face uşor trecerea de joc la invățare, se recomandă, pentru început PAINT, iniţierea elevilor în tainele 

calculatorului. 

În prima oră de opţional se prezintă elementele componente  ale unui calculator: monitorul, 

tastatura, mouse-ul, unitatea centrală, insistând asupra celor cu care elevul vine direct în contact (tastatura 

şi mouse-ul). Se arată cum se porneşte unitatea centrală şi monitorul, dar se insistă ca pentru început să nu 

facă ei acest lucru, până nu vedem ce ştie fiecare copil. Apoi jocuri cu „buline” – BRUSH în PAINT. Se 
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arată elevilor de la fiecare calculator din laborator, care este butonul din TOOL BOX pe care îl folosim şi 

cum modificăm mărimea (apăsând pe + sau – din tastatură) punctului care apare la selectarea acestui 

buton. Totul este  mai interesant când se schimbă şi culorile punctelor devenite buline. Toate aceste 

exerciţii folosesc  la familiarizarea elevilor cu mouse-ul, la familiarizarea cu butoanele. Aşa cum 

corectăm modalitatea de ţinere a creionului, aşa corecăm poziţia mâinii pe mouse. Elevii sunt încurajat să 

umple spaţiul de lucru cu cât mai multe buline colorate şi de mărimi diferite și tot așa se continuă jocul. 

De asemenea, utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ înregistrează, într-o manieră 

mai structurată, următoarele efecte: 

-dezvoltă capacitatea elevilor cu deficienţe grave de a opera cu semne şi simboluri; 

-antrenează – exersează – dezvoltă percepţia vizuală şi auditivă; 

-motivează elevul, astfel încât acesta să poată continua  procesul învăţării prin intermediul 

calculatorului; 

-dezvoltă creativitatea şi abilităţile de rezolvare a problemelor. 

În procesul instructiv-educativ al copiilor cu cerinţe speciale, tehnologiile informatizate  joacă 

două roluri importante: suport în comunicare şi sprijin în învăţare. Folosirea acestora face posibilă 

învăţarea prin creşterea concentrării atenţiei, prin dezvoltarea folosirii limbajului şi a deprinderilor 

sociale; cu ajutorul computerului, aceşti copii pot deveni mai puţin dependenţi şi mai capabili din toate 

punctele de vedere. În cazul copiilor cu deficienţe fizice şi senzoriale, învăţarea asistată de calculator 

(IAC) determină creşterea independenţei în învăţare; în special copiii cu dificultăţi severe în învăţare pot 

beneficia de folosirea calculatorului în grupuri mici, astfel încât competenţele sociale şi abilităţile de 

comunicare să poată fi dezvoltate/consolidate. 
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Jocurile didactice in predarea matematicii la 

clasele I-IV 

Inv.  Oancea Iulica 

Scoala Gimnaziala  Valeriu D. Cotea Vidra-Vrancea 

 „Jocurile copilăriei sunt mugurii întregii vieţi a omului, căci acesta dezvoltându-se, prin ele îşi 

dezvăluie cele mai ascunse însuşiri ale fiinţei sale.” F.R. FROBEL Jocul ocupă, în cadrul activităţilor de 

fiecare zi ale copilului, locul preferat şi a devenit un fapt banal semnalarea rolului capital al jocului în 

dezvoltarea copilului şi, de ce nu, chiar şi a adultului. „Omul nu este întreg decât atunci când se joacă”, 

scria Schiller.  

A ne întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este copil. „Copilăria serveşte 

pentru joc şi pentru imitare”, spune Edouard Claparède. Nu ne putem imagina copilăria fără râsetele şi 

jocurile sale. Să presupunem că, deodată, copiii noştri ar înceta să se mai joace, că în şcolile noastre 

lecţiile s-ar desfăşura în linişte. Atunci n-am mai avea în preajmă această lume a copiilor, care ne aduce 

bucurii şi griji, ci oameni stângaci şi tăcuţi, lipsiţi de inteligenţă şi suflet. Căci sufletul şi inteligenţa devin 

mari prin joc. Tocmai această cuminţenie, această tăcere – de care părinţii greşit se bucură uneori – 

anunţă adesea la copil grave probleme. 

 Un copil care nu ştie să se joace, un „mic bătrân”, este un adult care nu va şti să gândească. 

Pentru copil, aproape orice activitate este joc. Ed. Claparède spunea „jocul este munca, este binele, este 

datoria, este idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să respire şi, în 

consecinţă, poate să acţioneze.” Ucenicia necesară vârstei mature este copilăria. A nu studia în cursul 

copilăriei decât creşterea, dezvoltarea funcţiilor, fără a face nici un loc jocului, ar 8 însemna să neglijăm 

acest impuls prin care copilul se modelează singur. Un copil nu creşte prin joc, ci putem spune că se 

dezvoltă. Jocul dezvoltă funcţiile latente, de unde se înţelege că fiinţa cea mai bine înzestrată este aceea 

care se joacă cel mai mult. În ultimul timp jocul a devenit o componentă semnificativă a vieţii cotidiene. 

Pentru omul modern, tot mai şcolit, jocul a devenit un teren de antrenament şi obiect de aplicare a 

priceperii de a raţiona. A apărut de câteva decenii calculatorul, ca partener inteligent şi docil pentru multe 

jocuri şi suport pentru majoritatea celor clasice. 

 Producerea de jocuri a devenit o adevărată industrie care i-a mobilizat pe creatori, teoreticieni şi 

organizatori de concursuri. A utiliza jocul, adaptând formele sale în scopuri adevărat educative înseamnă 

a canaliza una din energiile cele mai profunde şi cele mai fecunde ale copilăriei. Folosirea jocului – 

înţeleasă în acest fel raţional – poate ameliora mult toate metodele de învăţare şcolară. Ideea de a folosi 

jocul în scopuri educative nu este nouă. Şi Platon recomanda: „Faceţi în aşa fel încât copiii să se 

instruiască jucându-se; veţi avea astfel prilejul de a cunoaşte înclinaţiile fiecăruia”. 

 Vittorio de Fettre în secolul al XVI-lea preconiza „Şcoala prin joc”. J.A. Comenski îşi 

autointitula noua sa şcoală „Şcoala ludus”, marele pedagog urmărind prin aceasta nu transformarea 

muncii şcolare în joc, ci mai degrabă o adaptare a jocului la cerinţele şcolii, tot aşa cum şcoala se 

adaptează la cerinţele societăţii. Luând poziţie împotriva întreruperii brutale a cursului fermecător al 

copilăriei, Ed. Claparède arăta că „în loc de a acţiona să urmeze calea naturii, şcoala deviază brusc şi fără 

tranziţii, transplantează copilul din domeniul jocului cel mai naiv în acela al muncii celei mai 

respingătoare, în domeniul muncii forţate, preocupat numai de datoriile copilului uită să distingă şi 

drepturile lui”. O întrerupere a jocului între copil şi şcoală o găsim şi mai recent la Jean Chateau, care 

afirmă că „la copilul mic învăţătura reprezintă ceva mai puţin decât munca şi ceva mai mult decât jocul”. 

9 Jocul este o metodă de mare eficienţă, un important mijloc de educaţie intelectuală extrem de eficient şi 

atractiv care pune în valoare şi antrenează capacităţile creatoare ale copilului.  
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Toţi marii pedagogi şi psihologi pledează pentru introducerea unor elemente de joc în procesul 

instructiv-educativ şi nu numai la şcolarii mici. Totuşi, epoca noastră este cea care a făcut din joc un 

adevărat instrument educativ didactic. „A juca” şi „a învăţa” sunt activităţi care se împacă perfect. 

Învăţarea nu trebuie să fie neapărat plictisitoare şi greoaie.  

Prin joc copilul învaţă mai uşor, mai direct să iubească, să fie înţelept, învaţă să trăiască nu numai 

pentru el, ci şi pentru cei din jur. Şi totul se petrece în mod plăcut, cu bucurie! Plecând de la ideea că 

dificultăţile în învăţare sunt inerente procesului de învăţământ, pentru însuşirea matematicii mai ales, cred 

că este necesar ca fiecare învăţător să anticipeze, să descopere în activitatea la clasă aceste dificultăţi şi să 

proiecteze, să realizeze demersuri didactice în măsură să le preîntâmpine, să le diminueze şi, în final, să le 

înlăture, pentru a asigura succesul la învăţătură al elevilor. Una din metodele care s-au afirmat în ultimul 

timp ca metodă activă, atractivă, eficientă, modernă, cu bune rezultate în procesul de învăţământ la clasele 

I-IV este jocul didactic.  

Pornind de la importanţa pe care o au jocurile didactice în orele de matematică, mi-am propus ca 

în această lucrare să prezint jocurile didactice folosite în cadrul activităţilor matematice. Înţelegând şi 

respectând vârsta copilăriei, mi-am făcut din jocul didactic un bun aliat pentru a ajunge mai uşor la 

mintea şi sufletul elevilor mei.  

Dacă la lecţii am văzut feţele vesele, dacă răspunsurile au fost clare, corecte şi rapide, dacă în 

ochii copiilor am zărit licărind curiozitatea şi dragostea pentru „a şti”, atunci munca depusă de mine la 

catedră nu a fost zadarnică.  

Am abordat tema „Jocul didactic in predarea matematicii la clasele I-IV” pentru a scoate în 

evidenţă modul în care folosirea jocurilor didactice matematice determină creşterea nivelului de pregătire 

a elevilor, însuşirea de către aceştia a procedeelor, tehnicilor şi metodelor de activitate independentă. 10 

Prin folosirea cu tact şi discernământ a jocului didactic la lecţii, am constatat progres la învăţătură, 

participare mai activă a elevilor la lecţii, interesul sporit pentru învăţare şi plăcerea cu care ei aşteaptă 

lecţiile ce conţin elemente de joc.  

Personal am acordat o atenţie deosebită acestei forme de activitate, folosind jocurile didactice în 

aşa fel încât ele să corespundă cu cerinţele instructiveducative, exigenţelor programei şcolare şi să 

respecte în acelaşi timp minunata lume a copilăriei, în care jocul îşi arată din plin multiplele valenţe 

educative. Învăţarea matematicii la clasele primare este de neconceput fără un suport al valorii intuitive.        

Obiectivul acestei lucrări este acela de a prezenta jocul didactic ca mijloc eficient de predare-

învăţare, care să trezească dragostea copilului pentru matematică. Jocul didactic matematic bine organizat 

şi condus cu pricepere ajută nu numai la înţelegerea şi însuşirea unui oarecare volum de cunoştinţe, dar 

prin exersarea acestora într-un sistem dirijat, se ajunge la construirea unor structuri mintale, la dezvoltarea 

unor capacităţi intelectuale. 
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Profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a 

 

Prof. Jitcovici Rodica Aurelia 

,,Competenţele reprezintă cunoştinţe funcţionale, care prin exerciţii de aplicare sistematică în 

principal la lecţie, favorizează formarea de capacităţi de aplicare, ce se exprimă sub formă de priceperi şi 

deprinderi, sau capacităţi dovedite, şi care, după o perioadă mai îndelungată, semestre sau ani de studiu, 

se transformă în plan psihomotor, în atitudini şi conduite, iar în plan social se manifestă sub forma unor 

comportamente constructive’’.(Copilu,Crosman,2009)  

In conformitate cu ,, Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 2008’’, la 

nivelul U.E. au fost definite opt competenţe cheie, reprezentand o combinaţie de cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini, care sunt considerate necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, cetăţenia activă, 

incluziunea socială şi ocuparea forţei de muncă.  

Competenţele vizate ca rezultate ale învăţării sunt configurate pe niveluri de dezvoltare ale 

elevului. Astfel, pot fi delimitate mai multe cadre privind profilul de formare al absolventului de 

învăţământ preşcolar, la finalul de ciclului primar, pentru absolventul învăţământului gimnazial, referitor 

la absolventul învăţământului obligatoriu, privind absolventul ciclului secundar superior, dar şi sub 

aspectul tranziţiei către învăţământul superior. 

La nivel gimnazial, învăţământul are drept scop asimilarea unui set de cunoștințe, abilități, 

aptitudini și atitudini la finalul fiecărui ciclu de studiu, prin care să se definitiveze formarea personală și 

profesională a fiecărui elev. Până la finalul gimnaziului, din perspectiva celor 8 competențe, absolventul 

de clasa a VIII-a, va trebui să atingă următoarele competențe: 

1.      Competența de comunicare în limba maternă  

-  să caute informațiile, să știe să le proceseze/ utilizeze, să recepteze opiniile, ideile și sentimentele din 

mesajele/ textele citite; 

-  să participe la interacțiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui dialog; 

-  să îşi exprime opiniile prin mesaje verbale sau scrise, adaptate situaţiilor de comunicare în care este 

implicat, pe baza propriilor experienţe sau pornind de la ceea ce a ascultat sau citit. 

2.      Competența de comunicare în limbi străine  

-  să identifice informații, opinii, sentimente în limba străină în mesaje scrise sau orale pe diverse teme; 

-  să-și exprime părerile corect și logic din punct de vedere gramatical. 

3.      Competența matematică, științe și tehnologii 

-  să manifeste interes pentru identificarea unor regularități şi relații matematice întâlnite în situații 

diferite; 

-  să rezolve  probleme în situații concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice matematicii;  

-  să asocieze informațiile dobândite și să le folosească în situațiile din viața de zi cu zi. 

4.      Competența digitală 
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-   să  utilizeze dispozitive şi aplicații digitale pentru căutarea și selecția unor resurse informaționale; 

-   să dezvolte conţinuturi digitale multi-media; 

-   să respecte regulile virtuale/ de proprietate intelectuală, de siguranță pe internet. 

5.      Competența A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI 

-   să valorifice corect timpul alocat învățării; 

-   să conștientizeze planurile de viitor pe care și le propun în viață pentru a-și canaliza eforturile pentru 

îndeplinirea acestui scop. 

6.      Competența socială și civică 

-   să opereze cu valori şi norme de comportament relevante pentru viața personală şi pentru interacțiunea 

cu ceilalți; 

-   să știe să comunice, să-și apere drepturile, dar să fie conștienți și de obligațiile ce le revin. 

7.     Competența spirit de inițiativă și antreprenoriat 

-   să găsească soluții în diferite situații de criză, să manifeste spirit de inițiativă; 

-   să manifeste interes  pentru identificarea unor soluţii noi în rezolvarea unor sarcini de învăţare. 

8.      Competența de sensibilizare și exprimare culturală 

-  să fie capabili să realizeze lucrări creative; 

-   să participe la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau nonformale. 

Competenţele cheie sunt achiziţii ale învăţării care permit adaptarea flexibilă şi rapidă a 

absolventului. Ele pot fi reconfigurate în mozaic în cadrul proiectării instruirii şi sunt traversate de un 

număr de teme care se aplică transversal în cadrul de referinţă: gândire critică, creativitate, rezolvare de 

probleme, evaluarea riscului, luarea deciziilor, managementul constructiv al emoţiilor etc. Aceste 

dimensiuni se regăsesc deci, la nivelul fiecărei competenţe-cheie şi rolul lor este învăţarea şi transferarea 

lor în viaţa cotidiană. 
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Comportament didactic şi rolurile comportamentale utilizate în relaţia 

cu clasa 

 

Prof. înv. primar: Andrei Nicoleta Alina 

 

„...nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de 

educator, pentru că în nici una nu se lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi mai sensibil 

decât este omul în devenire [...] Ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile posibile 

ale personalităţii, educatorul instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă şi organizează, corectează, 

perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul formării şi desăvârşirii calităţilor necesare omului de 

mâine”  

prof. Dumitru Salade 

  

Profesorul ocupă un loc important în activitatea educaţională deoarece contribuie la formarea 

personalităţii elevilor, la conduita lor în societate, la formarea lor ca indivizi şi cetăţeni.  

Rolul profesorului pe scena şcolară depinde de scopul pe care şi-l propune să-l atingă prin acţiunea 

sa pedagogică. 

Primul rol ca profesor este de planificare „iniţială”, o planificare care va suporta modificări după 

ce am cunoscut noii preşcolari/elevi. Ce planific: activităţi cu caracter instructiv şi educativ, determin 

sarcinile şi obiectivele pe variate niveluri, structurez conţinuturile esenţiale şi alcătuiesc orarul clasei. 

Observ acţiunile şi conduita elevilor/preşcolarilor din clasă în timpul lecţiilor/activităţilor şi în 

activităţile extraşcolare deoarece adecvarea comportamentului pedagogic la specificul vieţii clasei nu e 

posibil fără observarea atentă a colectivului şi a fiecărui elev. 

Organizez activitatea clasei fixând programul activităţii ei intelectuale, iar în clasă structurile 

organizaţionale şi funcţiile îndeplinite de aceste structuri. 

Comunic clasei informaţii ştiintifice, valori morale estetice, culturale şi recepţionez mesajul 

elevului/preşcolarului. Comunicarea se face atât în functie de cerinţele programei, cât şi în raport cu 

preocupările şi interesele cognitive ale elevilor/preşcolarilor. O bună comunicare didactică presupune 

circulaţia mesajelor, indiferent de natura lor, în toate sensurile: de la profesor la elevi, de la elevi către 

profesor, precum şi între elevi. 

Mediator în constituirea relaţiei elev-ştiinţă chiar dacă achiziţionarea cunoştinţelor ştiintifice 

presupune efortul individual al elevului şi activitatea sa individuală de căutare, de documentare, de 

rezolvare a problemelor. 

Controlul activităţii elevilor în scopul cunoaşterii stadiului în care se află activitatea de realizare a 

obiectivelor precum şi nivelele de performanţă ale acestora. Controlul nu are decât un rol reglator şi de 

ajustare a activităţii şi atitudinii elevilor. Profesorul trebuie să-şi exercite rolul de conducător al activităţilor 
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instructiv-educative în aşa fel încât să elimine riscul autoritarismului, care, de cele mai multe ori, trezeşte 

sentimente de aversiune din partea elevilor. Profesorul este abilitat să exercite controlul aspra clasei pentru 

a curma sau preveni abaterile de la normele de conduită, manifestările indezirabile, încercările de fraudă, 

dezordinea provocata de anumite incidente în timpul lecţiei/activităţii. 

Îndrum elevii pe drumul cunoaşterii prin intervenţii punctuale adaptate situaţiilor respective, prin 

sfaturi şi recomandări care să susţină comportamentele şi reacţiile elevilor. 

Orientez acţiunile organizate de clasă, urmărind formarea idealului de viaţă al elevilor, 

deschizându-le liniile de perspectivă. 

Dialoghez cu clasa. Activitatea educativă implică un dialog continuu şi variat cu elevii. 

Desfăşurarea dialogului profesor-clasă solicită un context de relaţii educative pozitive. 

Conduc activitatea desfăşurată în clasă, direcţionând procesul asimilării, dar şi al formării elevilor 

prin apelul la normativitatea educaţională. 

Coordonez, în globalitatea lor, activităţile instructiv-educative ale clasei, urmărind în permanenţă 

realizarea unei sincronizări între obiectivele individuale ale elevilor cu cele comune ale clasei, evitând 

suprapunerile ori risipa şi contribuind la întărirea solidarităţii grupului. 

Stimulez activitatea elevilor prin aprecieri, îndemnuri, prin încurajarea eforturilor pe care ei le fac 

în sprijinul consolidării comportamentelor pozitive; orientez valoric prin serii de intervenţii cu caracter 

umanist tendinţele negative identificate în conduitele elevilor; încurajez şi manifest solidaritate cu unele 

momente sufleteşti ale clasei. 

Consiliez elevii în activităţile şcolare dar şi în cele extraşcolare, prin ajutorare, prin sfaturi, prin 

orientarea culturală şi axiologică a acestora. 

Evaluez măsura în care scopurile şi obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de 

evaluare sumativă, prin prelucrări statistice ale datelor recoltate şi prin elaborarea sintezei aprecierilor 

finale. Judecăţile valorice pe care le voi emite vor constitui o bază temeinică a procesului de caracterizare 

a elevilor. 

Prin caracterizarea clasei ca grup educativ, conturăm trăsăturile ei specifice, factorii de coeziune 

care acţionează în cadrul ei şi perspectivele ei de dezvoltare. 

Comportamentul pedagogic al profesorului se manifestă în atitudini suple, variate, în funcţie de 

acţiunea educativă în care el este angajat. În procesul educativ el este pentru elevi figura centrală şi ca 

urmare atenţia lor se îndreaptă spre el. Profesorul trebuie să-şi autoregleze comportamentul său pedagogic 

pentru a se prezenta în faţa elevilor într-o maniera de încredere şi de ajutor pentru ei. 

Echilibrul intelectual și psihic, luciditatea, intuiţia, bunul-simţ, tactul pedagogic sunt calităţi 

indispensabile cadrului didactic. Acestora se mai adaugă şi calităţile morale. 

Eficienţa activităţii didactice este substanţial determinată de comportamentul profesorului în clasa, 

de relaţiile pe care le stabileşte cu elevii. 

Bibliografie: 
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- Cristea S., Managementul organizaţiei şcolare, EDP. RA., Bucureşti, 2003 

- Iucu, Romiţă, Managementul şi gestiunea clasei de elevi – fundamente teoretico - 

metodologice, Editura Polirom, Iaşi, 2001 
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PLAN DE ACȚIUNE PENTRU CREAREA UNUI MEDIU DE ÎNVĂȚARE INCLUZIV 

ÎN VEDEREA INTEGRĂRII ÎN ȘCOALA DE MASĂ A COPIILOR CU CES 

Prof. înv. primar Bărgăoanu Laura Daniela 

Școala Gimnazială, Comuna Gherăești 

A. ELEVUL 

1. INFORMAȚII DESPRE ELEV 

Numele elevului: D.D. 

Clasa: pregătitoare 

Psihodiagnostic: Tetrapareză spastică (conform certificatului de încadrare în grad de handicap anexă la 

Hotărârea nr. 1275/24.07.2018); Certificat de Orientare Școlară și Profesională nr.370/28.09.2018 

Recomandare: învățământ de masă 

Diagnosticul elevului:Din punct de vedere medical:grad de handicap GRAV; 

                                -Din punct de vedere psihopedagogic: intelect liminar,deficit de atenție  

Mediul familial: Este singurul copil, dar și nepot,  în familie. 

2.  OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale elevului prin observare zilnică şi prin 

sintetizarea tuturor informaţiilor primite de la mama; 

• Dezvoltarea capacității de vorbire, a abilităților de pronunție clară și citire corectă; 

• Înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea motricității generale;  

• Formarea conceptului de număr și dezvoltarea capacităţii de numărare; 

• Stimularea capacităților psihoindividuale, afectiv – motivaționale; 

• Conturarea unor modele de comportament cu un grad mare de adaptare şcolară şi socială. 

Pe termen scurt: 

• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

• Dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• Dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 

• Dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• Dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor și cifrelor; 

• Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic; 

  

3.  DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

I. Reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă 

Obiective Conţinu 

turi  

Activităţi de învăţare Metode şi 

mijloace 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 
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1. să identifice 

sunetul iniţial 

şi final, 

precum și 

vocalele în 

silabe de 

două sunete 

Silaba.Su

netul  

-ex de identificarea sunetelor; 

-ex de sortare a jetoanelor 

după sunetul iniţial; 

-jocuri didactice 

 

-jetoane, 

obiecte din 

clasă, 

metoda 

fonetică 

analitico-

sintetică 

-identifică 

sunetul iniţial 

Proba orală 

2. să 

identifice 

silabele în 

cuvintele clar 

articulate 

Cuvântul  -ex de despărţire în silabe; 

- indicarea silabelor percepute 

prin diferite semne; 

-audierea unor înregistrări cu 

sunete din mediul înconjurător; 

explicaţia, 

demonstra 

ţia, 

exerciţiul, 

metoda 

fonetică 

analitico-

sintetică -

jetoane, 

planşe 

-pronunţă corect 

cuvinte şi 

propoziţii 

scurte; 

-obs. sist 

-proba orală 

3. să 

realizeze 

conturul 

literelor prin 

intermediul 

unei varietăţi 

de materiale 

Mesajul 

scris 

-ex de construire a literelor din 

plastilină, beţişoare, hârtie; 

-ex de exersarea a musculaturii 

mâinii; 

-ex de scriere a elementelor 

grafice, în măsura în care este 

posibil; 

- orientare spaţială în spaţiul 

scrierii; 

metoda 

fonetică 

analitico-

sintetică  

-exerciţiul 

-jocul 

didactic 

-jetoane, 

plastilină 

- identifică litera 

de tipar 

corespunzătoare 

sunetului 

-observ. 

sistematică 

 

II. Reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea capacităţii de utilizare a numerelor și 

explorarea mediului înconjurător 

Obiective Conţinuturi  Activităţi de învăţare Metode şi 

mijloace 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumen

te de 

evaluare 

Termen/

evaluare 
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1.să 

recunoască 

numerele în 

concentrul 0-

10 

Numere 0-

10 

-ex de numărare a 

elementelor unei 

mulţimi; 

-ex de reprezentare a 

numerelor cu ajutorul 

obiectelor; 

-explorarea mediului 

înconjurător pt a 

identifica şi număra 

fiinţe şiobiecte; 

- colorarea unor planşe 

în care codul culorilor 

este dat de numere; 

-demonstraţia, 

explicaţia, 

exerciţiul 

-fise, planşe, 

obiecte, 

numărătoare 

-recunoaște, 

denumește și 

scrie numerele 

0-10 

Proba 

orală şi 

scrisă 

19.12. 

2019 

2. să se 

orienteze în 

spaţiu în 

raport cu 

repere/direc 

ţii precizate 

folosind 

sintagme de 

tipul: în, pe, 

desupra, în 

faţă etc 

Spaţiul 

înconjură 

tor 

-jocuri de poziţionare a 

obiectelor, jucăriilorîn 

spaţiu; 

- jocuri de identificare 

a obiectelor din 

realitatea imediată; 

-ex de prezentare a 

propriei persoane în 

funcţie de poziţia din 

clasă şi prin raportare 

la colegi; 

-exercitiul, 

demonstraşia, 

problematizarea 

- identifică 

poziţiile: faţă-

spate, stânga-

dreapta, sus-

jos, pe-sub. 

Proba 

orală, fişa 

de lucru 

 

3. să 

manifeste 

grijă pentru 

comportare 

corectă în 

relaţie cu 

mediul 

natural şi 

social 

Cum ne 

purtăm? 

-realizare unor desene 

având ca tematică 

locuinţa, camera, 

grădiniţa; 

-realizarea unor 

desene, colaje care să 

ilustreze norme de 

comportare civilizată; 

-jocuri didactice; 

-joc didactic, 

explicaţia 

- identifică 

norme de 

comportare 

civilizată în 

clasă; 

- 

observare 

sistematic

ă 
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4. ATITUDINI ȘI ACTIVITĂȚI RECOMANDATE PENTRU LUCRUL CU ACEST COPIL: 

-așezare în prima bancă; 

- aplicare de sarcini adecvate nivelului de înțelegere si potențialului de efort fizic și psihic;  

- accent pe pronunția cuvintelor și formularea de propoziții; 

- instrucțiunile scurte, clare, prezentate cu ajutorul unui limbaj simplu, familiar; 

- încurajat și motivat constant, antrenat în activități care presupun interacțiunea și colaborarea cu ceilalți 

colegi;  

- folosirea unui material didactic adecvat și foarte ușor de manipulat; 

- tehnicile utilizate la AVAP adecvate deficienței, iar temele alese pentru a fi realizate; 

- evitarea atitudinilor de marginalizare, 

- verificarea progresului în timpul sarcinii de lucru; 

- feedback imediat și recompense. 

5. EVALUAREA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT: la fiecare final de 

semestru  

Metode, tehnici și instrumente de evaluare: observaţii curente; aplicaţii practice; aprecieri verbale; fişe 

de lucru; fișe de evaluare; convorbire individuală; observaţia spontană şi dirijată. portofoliul. 

B. PĂRINȚII 

Cooperarea cu familia elevului cu dizabilități, precum şi cu ceilalţi membri ai comunitӑţii, care vin ȋn 

contact cu copilul este indispensabilӑ pentru asigurarea succesului programului de intervenţie  individualӑ.  

Activităţi de consiliere a familiei:  

- Responsabilizarea fiecărui membru al familiei în ceea ce privește programul, activitățile și timpul 

liber petrecut cu copilul; 

- Desfășurarea unor activități comune părinte-copil prin care familia să conștientizeze ceea ce 

poate copilul să facă și care sunt nevoile lui; 

- Dialogul deschis cu părinții copilului, informări, seminarii în vederea sprijinirii acestora și 

motivării lor pentru a persevera în lucrul cu copilul acasă. 

Resurse: filme, cărți, fișe psihopedagogice, caiet de observații curente, pliante 

Evaluare: jurnal de evidență a observațiilor legate de rezultatele activităților cotidiene ale copilului, 

accent pe cele școlare 

C. CADRELE DIDACTICE: 

Activități:  

-Inițierea de proiecte educaționale în colaborare cu specialiști; 

-Participarea la cursuri de formare, seminarii, conferințe, simpozioane ce vizează tematica integrării 

copiilor cu CES; 

-Organizarea de activități extracurriculare în comun cu alte clase pentru a facilita integrarea socială a 

copilului cu CES în școală. 

Resurse: cărți de specialitate, filme, materiale informative 

Evaluare: rapoarte 
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dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1
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TIC- MIJLOC DE ÎNVĂŢĂMÂNT MODERN   LA DISCIPLINA ECONOMIE 

         

Prof. Radu Camelia-  Liceul de Transporturi Auto „Traian Vuia” Galaţi,  

Cu ajutorul calculatorului pot fi memorate mai multe informaţii, ce pot duce la o centrare a cunoaşterii 

pe care învăţarea şcolară trebuie să o ia în seamă în raport cu elevii dar totuşi calculatorul nu înlocuieşte 

lecţia ca formă fundamentală de organizare a procesului de învăţământ şi nici cadrul didactic. 

Calculatorul poate îndeplini un şir de operaţii didactice importante în procesul de studiere a disciplinei 

economie , cum ar fi:  

➢ oferirea de informaţii organizate conform programei; 

➢ chestionarea celui ce învaţă şi identificarea lacunelor; 

➢ corectarea greşelilor şi eliminarea lacunelor prin furnizarea de informaţii pertinente; 

➢ controlul sistematic al cunoştinţelor de economie; 

➢ sprijinirea eforturilor de autoevaluare ale elevului; 

➢ realizarea unor acţiuni de recapitulare a unor teme, capitole; 

➢ exerciţii de stimulare a creativităţii. 

       Calculatorul poate realiza aceste operaţii pentru grupuri de elevi sau pentru fiecare elev. calculatorul 

se dovedeşte a fi un mijloc de învăţământ de mare eficienţă, rămânând în sarcina pedagogilor ca, în 

colaborare cu informaticienii, autori de hard şi soft, să găsească cele mai bune soluţii pentru trecerea pe 

scară mare la instruirea asistată de calculator. Experienţa deja acumulată în învăţământul programat şi unele 

rezultate din experienţa redusă a I.A.C., permit să se privească cu optimism în această direcţie. 

           În contrast cu metodele tradiţionale, învăţarea asistată de calculator, prin caracterul procesual al 

învăţării: construcţie, reconstrucţie şi deconstrucţie permanentă a realităţii, permite transmiterea de 

cunoştinţe şi sugerează semnificaţiile acestora, dar lasă în egală măsură acest aspect şi la aprecierea 

individuală, condiţionată biografic şi fundamentată emoţional. Se pune accent mai mult pe „cum”, decât pe 

„ce” cunoaştem. Cunoaşterea este, mai degrabă, un drum ce se deschide pe măsură ce-l parcurgem. 

 Prin utilizarea calculatorului şi a mijloacelor moderne de învăţământ, fenomenele, conceptele, 

mecanismele economice, în dinamica lor, pot fi mult mai bine redate prin animaţii, simulări, experimente 

virtuale. Prin urmare, elevii sunt mai mult atraşi de studierea economiei ca disciplină în şcoală, beneficiind 

astfel,  de lecţii interactive cu un bun suport informatic şi ştiinţific, mult mai atractive, dar şi instructive, 

datorită utilizării mijloacelor multimedia.  Integrarea soft-ului educaţional în predarea lecţiei de economie, 

alături de mijloacele de învăţământ clasice, duce prin urmare la creşterea performanţelor şcolare. 

 Exemplu: Unitatea de învăţare “PRODUCĂTORUL/ ÎNTREPRINZĂTORUL ŞI 

COMPORTAMENTUL SĂU RAŢIONAL”, lecţia „ Costurile” , fişa de evaluare rezolvată cu folosirea 

programului Microsoft Office Excel. 
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   Completati spaţiile libere din următorul tabel: 
 

Nr. crt. CF CV CT CFM CVM CTM Q( buc ) 

1. 40 90     2 

2.  80 180    5 

3. 160  400    8 

4. 100     50 10 

                         Tabel nr. 2 “Fişa de evaluare lecţia costuri” 

Unde: 

CF- costul fix; 

CV- costul variabil; 

CT – costul total; 

CFM- costul fix mediu; 

CVM- costul variabil mediu; 

CTM- costul total mediu 

Rezolvare: 

 

 Economia este o ştiintă ce se ocupă cu studierea producţiei, schimbului şi consumului de bunuri şi 

servicii, pentru a găsi cele mai eficiente metode de utilizare eficientă a resurselor limitate în procesul de 

satisfacere a nevoilor nelimitate ale indivizilor şi a societăţii în ansamblu.   

 Ca disciplină de studiu,  economia face parte din ramura disciplinelor socio- umane din cadrul ariei 

curriculare “Om şi societate”.  

 În didactica tradiţională s-a vehiculat ideea că anumite metode de învăţământ ex: experimentul, 

observaţia  nu ar avea aplicabilitate în cadrul disciplinelor socio- umane, însă noua paradigmă educaţională 
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infirmă acestă teorie deoarece noile expectanţe socio- economice implică o arie mai largă de cunoaştere a 

fenomenelor economice în stare pură, a legităţilor şi a conceptelor  posibilitatea de a le studia, de a găsi 

alternative de rezolvare a problemelor cu care se confruntă societatea contemporană.  

 Economia ca disciplină de studiu are o parte experimental- educativă şi nu poate fi predată elevilor 

în mod eficient decât în condiţiile unei dotări materiale corespunzătoare, în măsură să permită folosirea 

experimentului ca principală modalitate de comunicare-însuşire a cunoştinţelor, într- o sală special 

amenajată cu conectare la o reţea de calculatoare, ce poate fi un laborator Ael, o sală multimedia, un cabinet 

de economie.  

 Utilizarea tehnologiilor moderne, a soft-urilor educaţionale, reprezintă o necesitate a procesului 

educativ la particularităţile individuale ale fiecărui elev. În cadrul lecţiilor de economie softurile AeL se 

pot utiliza în cadrul lecţiilor „ Consumatorul şi comportamentul său raţional” pentru întelegerea noţiuniilor 

de consumator raţional, cost de oportunitate, aplicaţii ale acestuia în viaţa reală, ce factori economici şi 

extra economici determină consumatorul să facă alegerea corectă, utilitatea marginală, aplicarea legii lui 

Gössen în realitate; deasemeni modul de formare al cererii şi al ofertei pe piaţă, al preţului bunurilor şi al 

serviciilor  în laboratorul virtual prin studierea unor fenomeme reale etc; 

 Deasemeni programul Microsoft Office Excel (şi în varianta GOOGLE DRIVE) poate fi de ajutor 

în cadrul unor probleme de economie cum ar fi pentru calcularea costurilor de producţie, a profitului, a 

cifrei de afaceri, a dobânzilor bancare. 

 Metodele învăţământului tradiţional nu pot face faţă însă, avalanşei de cunoştinţe şi dispersiei 

accentuate a calificărilor, meseriilor şi domeniilor de activitate, care devin tot mai specializate. Într-o 

societate în continuă schimbare se impune crearea unui mediu educaţional care să ofere elevilor noştri şanse 

egale cu a celor din întreaga lume. În sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii 

informaţionale. Nu se pledează pentru renunţarea la metodele învăţământului tradiţional, mai ales în cazul 

primilor ani de educaţie în şcoli, când influenţa personală a educatorului rămâne determinantă. Elevii nu 

trebuie transformaţi în „roboţi” care să ştie să butoneze calculatorul, de aceea trebuie incluse în predarea 

economiei, atât experimente reale  cât şi experimente virtuale.  

 În cadrul lecţii lor de economie metodele  simulării şi a experimentului virtual pot fi aplicate spre 

exemplu la lecţia “Piaţa financiară” prin utilizarea site-ul http://www.tradeville.eu/actiuni/demo-actiuni 

pentru a se observa modul de tranzacţionare la bursa de valori, modalitatea de formare a preţului în funcţie 

de cererea şi oferta de pe piaţa capitalurilor şi a altor factori determinanţi. 

          Metodele învăţământului tradiţional nu pot face faţă însă, avalanşei de cunoştinţe şi dispersiei 

accentuate a calificărilor, meseriilor şi domeniilor de activitate, care devin tot mai specializate. Într-o 

societate în continuă schimbare se impune crearea unui mediu educaţional care să ofere elevilor noştri şanse 

egale cu a celor din întreaga lume. În sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii 

informaţionale. Nu se pledează pentru renunţarea la metodele învăţământului tradiţional, mai ales în cazul 

primilor ani de educaţie în şcoli, când influenţa personală a educatorului rămâne determinantă. Elevii nu 

http://www.tradeville.eu/actiuni/demo-actiuni
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trebuie transformaţi în „roboţi” care să ştie să butoneze calculatorul, de aceea trebuie incluse în predarea 

economiei, atât experimente reale  cât şi experimente virtuale.  

      Utilizarea tehnologiilor moderne, a soft-urilor educaţionale, reprezintă o necesitate a procesului 

educativ la particularităţile individuale ale fiecărui elev. În cadrul lecţiilor de economie softurile AeL se 

pot utiliza în cadrul lecţiilor „ Consumatorul şi comportamentul său raţional” pentru întelegerea noţiuniilor 

de consumator raţional, cost de oportunitate, aplicaţii ale acestuia în viaţa reală, ce factori economici şi 

extra economici determină consumatorul să facă alegerea corectă, utilitatea marginală, aplicarea legii lui 

Gössen în realitate; deasemeni modul de formare al cererii şi al ofertei pe piaţă, al preţului bunurilor şi al 

serviciilor  în laboratorul virtual prin studierea unor fenomeme reale etc; 
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SCURT ISTORIC AL TEHNICII ORIGAMI 

Prof. Vasile Doina Mariana 

 

              Cuvântul origami este de origine japoneză și se formează din: ori = a îndoi și gami = hârtie, ceea 

ce duce la hârtie îndoită. Origami a apărut odată cu apariţia hârtiei in China antică aproximativ sec. I al erei 

noastre. 

                 Se poate spune că un origami clasic începe cu un pătrat de hârtie ce poate fi pliat în diferite feluri 

obţinându-se atât forme tradiţionale care includ flora si fauna, cât şi forme geometrice ce au o veche istorie, 

ele fiind instrumente utile încă din antichitate. 

                 Pornind de la tehnica origami au fost obţinute nebănuite construcţii geometrice complexe. 

Elementele de bază ale construcţiilor origami nu sunt altceva decât elemente de bază de geometrie adică 

puncte, drepte, unghiuri, suprafeţe. 

                 Perfecţiunea japoneză a fost permanent o atracţie pentru occidentali, tehnica origami fiind şi ea 

la fel de căutată precum ikebana – arta aranjării florilor si chanoyu – ceremonia ceaiului. 

                 Istoricii spun că hârtia a fost importată pentru prima dată în Japonia de un călugăr korean în anul 

610, dar este posibil ca hârtia să fi fost produsă cu mult înainte în Japonia. Sub forma prelucrată, hârtia a 

fost rapid integrată in cultura japoneză devenind un material absolut necesar oamenilor în viaţa de zi cu zi. 

                În Japonia sec. al VI-lea hârtia era rară si preţioasă ceea ce permitea doar familiilor bogate accesul 

la acest material. 

                În productia manufacturieră japoneză au apărut schimbări care au dus la un nou gen de hârtie, 

numită washi, care a fost folosită şi în arta origami. 

               Respectând natura cu deosebită stricteţe, japonezii realizau deseori modele miniaturale origami 

din dorinţa de a economisi hârtia folosită. 

               În perioada Heian (794 – 1185) religia Shinto avea ca obiect de veneraţie simboluri abstracte 

obţinute din plierea hârtiei. Reprezentările simbolice ale unor spirite erau obţinute prin tăierea si plierea 

unor pătrate sau dreptunghiuri. 

             Cea mai frumoasă si populară formă origami este cocorul. Sentozurul este un model de origami 

religios tradus prin expresia ’’o mie de cocori’’. Conform credinţei nipone cel care reuşeşte sa plieze o mie 

de cocori de hârtie i se va îndeplini din partea zeilor o dorinţă. 

              Japonezii au început să folosească hârtia pe scară largă in era Edo (1603 – 1868) considerată 

perioadă liniştită în care samuraii s-au dedicat artei. În această perioadă apare primul manual de origami cu 

titlul ’’Secretul celor o mie de cocori’’ publicată în anul 1797, până în acel an această artă fiind transmisă 

pe cale orală. 

             De atunci au apărut şi alte manuale ce conţinea modele origami dificile, ce urmăreau cultivarea 

spiritului, frumosului la adulţi, japonezii fiind recunoscuţi în acest sens. Mulţi inventatori de noi forme în 

plierea hârtiei au rămas necunoscuţi până astăzi. 
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            În timpul invaziei arabe din secolul al VIII-lea în Spania, maurii au adus secretul fabricării hârtiei. 

Tehnica origami era folosită de mauri în studierea geometriei şi astronomiei. Origami rămâne în Spania şi 

după alungarea maurilor din Spania în anul 1492. 

          Partea pedagogică a tehnicii origami este influenţată în 1850 de Friederich Wilhelm August Frobel 

(1782–1852). Acesta credea că scopul educaţiei era să demonstreze unitatea universului prin activităţi care 

sa promoveze cooperarea şi nu competiţia, studiul naturii, lucrul manual. În origami el a văzut modul de a 

realiza acest lucru. Mai târziu, pedagogii japonezi au preluat aceste concepţii. 

         În occident tehnica origami a început să se dezvolte începând cu 1945 prin studiile lui Gershon 

Legman mai întâi in America, apoi în Franţa. 

         În 1956 magicianul englez Robert Harvin a inclus în volumul ’’Hârtia magică’’ modele de origami 

realizate de Legman. 

         În 1958 Lilian Opperheimer a fondat Centrul Origami din New York, iar mai apoi Centrul Origami 

American. 

           Şi copiii englezi au fost atraşi de tehnica origami fapt dovedit de cele două ilustraţii ale lui John 

Tenniel făcute pentru povestea ’’Through the Looking Glass’’ (Prin Oglindă) de Lewin Carrol publicată in 

anul 1872. 

          În 1967 a fost fondată Societatea Britanică de Origami. 

          În anul 1945 a fost publicată ’’ Kan no modo ’’ (Fereastră către miezul iernii) ce cuprindea o colecţie 

de  figurine origami. 

          Tehnica origami a început să fie folosită in grădiniţele şi şcolile japoneze în timpul erei Meiji (1868 

– 1912). Utilizând formele de bază ale tehnicii origami, gândirea copiilor era orientată în direcţia înţelegerii 

relaţiei existente între un corp solid, concret şi reprezentarea sa din hârtie. 

          În perioada 1912 – 1926 era Taisho, datorită faptului că tehnica origami, ca metodă pedagogică, 

necesită urmărirea unor paşi stricţi, nu a fost considerată o metodă ce oferă originalitate şi creativitate, 

concepţie care s-a dovedit mai târziu falsă. 

           Cel mai cunoscut artist origami al sec. XX era Akira Yoshizawa care a creat începând din 1930 sute 

de modele inspirate din viaţa cotidiană. Împreună cu americanul Sam Randlet, a creat sistemul de învăţare 

a artei origami bazat pe simboluri convenţionale şi scheme de linii continue,  întrerupte şi săgeţi. 

            Un stil nou în plierea hârtiei a fost dezvoltat de japonezul Matsuo Terada. Acesta a promovat modele 

origami obţinute prin mai multe forme mici, prinse între ele pentru a realiza un întreg, tehnică  numită  

’’Sculptura în hârtie’’. 

            În Europa origami apare în sec. XII, însă nu este primită cu acelaşi entuziasm.         Astăzi sunt 

folosite mai multe tehnici de pliere a hârtiiei insă este de amintit cea inventată de Akira Zoshizawa, numită 

’’Plierea la umed’’ în care modelele sunt realizate dintr-o hârtie groasă, umedă ceea ce permite artistului să 

încrusteze pe suprafaţa hârtiei diferite motive. 
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           În România această tehnică este considerată o metodă de dezvoltare  a îndemânării fără a se face 

legătura cu latura spirituală pe care această artă o are în Japonia.  
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                           VALORIFICAREA EXPERIENȚEI ÎN 

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR EDUCAȚIONALE- EXEMPLE DE BUNE 

PRACTICI 

REFERAT 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe expresii 

destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, 

parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie 

de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele. 

Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea  să își perfecționeze 

și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de experiențe, socializând 

și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe 

baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a 

activităţii didactice. Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în 

literatura de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai 

multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009) 

        Constantin Cucoş clasifică diferitele tipuri de parteneriat educaţional: 

 în funcţie de domeniul de colaborare: 

– parteneriate în vederea finanţării derulării unor proiecte; 

– parteneriate de realizarea a unor proiecte comune de dezvoltare instituţională; 

– parteneriate de dezvoltare a unor proiecte comune didactice; 

– parteneriate ce vizează contracte de cercetare; 

– parteneriate ce au ca scop activităţile de formare profesională; 

– parteneriate în vederea organizării de manifestări ştiinţifice şi publicarea produselor; 

– parteneriate de iniţiere, derulare, evaluare a unor programe internaţionale. 

  în funcţie de scopul şi obiectivele urmărite: 

– parteneriate de reprezentare: federaţii, uniuni, consilii, alianţe, coaliţii; 

– parteneriate operaţionale cu proiecte concrete ca motiv al asocierii. 

  în funcţie de durata de desfăşurare: 

– parteneriate pe termen scurt; 

– parteneriate pe termen mediu; 

– parteneriate pe termen lung. 

 în funcţie de forma de finanţare: 

– parteneriate cu finanţare integrală; 

– parteneriate cu finanţare parţială; 
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– parteneriate fără finanţare; 

– parteneriate cu autofinanţare. 

  în funcţie de tipul de unitate: 

– unitate de învăţământ; agent economic; instituţii şi organisme guvernamentale centrale/locale; 

instituţii nonguvernamentale. (Cucoș, 2009) 

Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: explorare – 

evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – consolidare – acţionare 

– implementare – evaluare. 

Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, 

coordonare, cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al 

comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, cel al parteneriatului. Astfel, parteneriatul reprezintă o 

formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt formele 

intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea reprezintă punctul de plecare 

în vede Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu 

atât asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii şi 

modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt apreciate de către 

copii şi factorii educaţionali în măsura în care: 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

 valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

 organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 

 formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei pe 

care o face şcoala. Acestea sunt: 
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 împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală poate fi aplicat în 

cadrul unei acţiuni concrete; 

 acţiunile dezvoltă la elevi empatia, responsabilitatea faţă de semenii lor; 

 se creează legături la nivelul comunităţii; 

 se stimulează gândirea critică; 

 

Printre efectele majore pe care le produc proiectele educative, se pot menţiona: 

 creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării; 

 stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii; 

 creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor; 

 reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar; 

 creşterea ratei promovabilităţii şcolare; 

 asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală; 

 ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 

 formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii; 

 asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la 

potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se 

integra; 

 transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 

Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi 

comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat are 

nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un 

nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale 

sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, comunitate. 
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Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, mediul 

extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 

activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes 

la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și 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 considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 

relaţiilor publice.Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, 

experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, 

socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe 

personale.Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre participanți sunt 

stabile și viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la alte 

programe asemănătoare, interne  sau internaționale. 

 

 

Bibliografie 

 

1. Cucoş, C. (coord.) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Ediţia a III-a 

revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom, 2009. 

  

 

 

 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

687 
 

Rolul educațional și beneficiile sportului,  

Prof. VRÎNCEANU IULIAN 

Liceul Tehnologic ”Grigore Antipa” Bacău 

 

 

             Sportul înseamnă echilibru, disciplină, grijă şi frumuseţe. 

            Activitățile motrice sunt considerate cadrul perfect în formarea tinerelor generații, fiind 

apreciate ca un factor de socializare cu o importanță din ce în ce mai crescută în societatea modernă. Atât 

dezvoltarea biologică, cât şi trăsăturile psihice, modelate de procesul socializării contribuie la formarea 

continuă pe măsura însumării şi exercitării a noi roluri sociale şi asimilării de noi experiențe. 

            Activitățile motrice, fie ele organizate, lecția de educație fizică şi sport sau antrenamentul 

sportiv, fie de timp liber sau competițional, au la acest nivel de vârstă un puternic caracter ludic, urmărindu-

se atât dezvoltarea deprinderilor motrice şi aptitudinilor fizice cât mai ales celor psiho-sociale.  

          Dorința de apartenență şi de recunoaştere este cea care îl determină pe copil să-şi modeleze 

mereu sistemul de comunicare şi modul de relaționare. Iată ce constată Cârstea G. (1981) despre caracterul 

socializator al sportului „relațiile create în cercurile participanților la diverse întreceri sînt neobişnuit de 

durabile şi exercită un rol însemnat în formarea microstructurii sociale” sau „sportul este un bun prilej de 

relevare a propriei personalități în contactul liber cu ceilalți, el îi apropie pe participanți la aceste jocuri, 

generează legături colegiale, atitudini şi moduri de comportament”. Prin intermediul jocului şi al 

competiției sportive, copilul poate căpăta încredere în sine şi poate să încerce noi formule de relaționare în 

aşa fel încât să-şi pună în valoare  potențialul şi calitățile.  

 Activitățile motrice, sunt importante  în acțiunile competițional sportive, în socializarea elevilor, 

dezvoltarea spiritului  combativ dar şi de fair -play, inter-relaționarea în grup, comunicarea şi într-

ajutorarea, cât mai ales dezvoltarea ideii de apartență socială şi spirit de echipă.     

Pornind de la constatarea că grupurile de elevi care participă la competiții sportive, activități motrice 

dar şi acțiuni sportive în care elevii se întâlnesc, concurează în limitele fair -playului, îşi  povestesc 

experiențele, există posibilitatea dezvoltării de noi prietenii, socializării, deprinderii noțiunilor de grup şi 

apartenență la grup şi dezvoltare a spiritului de echipă, activitatea sportivă este mai eficientă, cercetarea îşi 

propune să studieze aceste relații sociale pe care competițiile sportive le dezvoltă.  

      Teoria învățării sociale a demonstrat ca socializarea se face cel mai bine in mediul sportului. În 

opinia specialiştilor, practicarea activităților fizice sau a sportului influențează personalitatea tinerilor şi 

creează efecte pozitive asupra corpului şi asupra minții. Aşa cum afirmă autorii Gavriluță C. şi Gavriluță 

N. (2005) „sportul cultivă spiritul de echipă şi sporeşte încrederea în sine. Fără îndoială, cel mai mare câştig 

al socializării în sport este acela că dezvoltă în noi ideea de apartenență socială şi spiritul de echipă”.  

Şerban M. - „Jocul sportiv ca dimensiune a socializării în sport”, analizează influența socializării în 

jocurile sportive afirmând că „sportul este prin excelență psiho-social, care include relații multiple între 

indivizi, cu trăirile, sentimentele, atitudinile, în ultimă instanță comportamentul manifestat în mediul 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

688 
 

specific (parteneri, adversari, suporteri etc.) cât şi cel nespecific, legat de viața curentă” sau „jocul reflectă 

existența socială, de dobândire a cunoştințelor prin acțiunea motrică şi mentală, acestea reproduc relațiile 

sociale prin reguli scrise şi nescrise, între cooperare şi necooperare, orientate spre rezolvarea unor probleme 

şi depăşirea lor prin acțiune.” „jocul sportiv are conotație psiho-socială, cu comportamente individuale, ca: 

motivațiile, concepțiile, atitudinile, convingerile, opiniile, comportamentele, mentalitățile, tradițiile, stările 

de spirit şi sentimentele, ca şi cu cele structurate colectiv, ca: organizarea conştientă, raporturi şi sarcini 

intragrup, realitatea şi obiectivele comune, structurile de conducere etc.” Prin intermediul jocului şi al 

competiției sportive, copilul poate căpăta încredere în sine şi  poate să încerce noi formule de relaționare în 

aşa fel încât să-şi pună în valoare potențialul şi calitățile, să lege prietenii şi să-şi cunoască mai bine colegii. 

 Epuran M.,(1998) - „Aspecte ale socializării în activitatea sportivă”, defineşte socializare astfel: 

„socializarea are două sensuri, pe care putem să le denumim individual şi de grup. Primul este definit ca 

(citându-l pe Vlăsceanu L.) „procesul psihosiocial de transmitere-asmilare a atitudinilor, valorilor, 

concepțiilor sau modelelor de comportare specifice unui grup sau unei comunități în vederea formării 

adaptării şi integrării sociale a unei persoane”. Cel de al doilea sens priveşte (citându-l pe Vlăsceanu L.) 

„extinderea numărului de agenți individuali care exercită controlul sau participă direct la dezvoltarea unui 

sistem, subsistem sau sector de activitate”. „Sportivul, ca individ uman, este caracterizat ca ființă bio-psiho-

socială, realizarea sa deplină neputându-se manifesta în afara determinantelor socioculturale, determinante 

care pot fi optimizate într-o societate bine echilibrată.” „La rândul său performanța este şi ea determinată 

de factorii socioculturali care ajută componentele aptitudinale şi atitudinale ale individului să se manifeste 

maximizat, în condițiile unei pregătiri ştiințifice”. Sportul de echipă este folositor în educarea multor 

abilități la tinerii copii. Prima dintre aceste abilități este spiritul competițional. În societatea zilelor noastre, 

suntem înconjurați peste tot de competiție. Adulții se confruntă cu competiția atunci când aplică sau 

păstrează un loc de muncă,  pe când copii se confruntă cu competiția atunci când vine vorba de rezultatele 

la şcoală şi în sport. Participarea la sporturi de echipă competitive de la vârste fragede oferă copiilor 

oportunitatea să înțeleagă aspectele sănătoase ale competiției într -un mediu prietenos. A fost descoperit că 

elevii de toate vârstele care participă la sporturi de echipă fac față mai bine concurenței înalte domenii din 

viața lor. (Yan & McCullagh, 2004). Experții în dezvoltarea copiilor afirmă că tinerii devin interesați în 

jocurile de echipă şi în a face parte dintr-o echipă în jurul vârstei de 5-8 ani. (Nonis. K, 2005).  

Unii cercetători specializați în educația timpurie, cred că dacă copii învață importanța cooperării cu 

colegii la vârste fragede, vor fi, din punct de vedere social, mult mai pregătiți pentru grădiniță sau şcoală. 

(Nonis, 2005). Cu toate acestea, adulții trebuie să pună accent pe faptul că, în cadrul jocurilor de echipă, 

noțiunea de cooperare este mai importantă decât competiția. Adulții nu trebuie să arate favoritism tinerilor 

copii bazat pe abilitățile lor demonstrate în sport (Landers-Potts & Grant, 1999). Motivația copiilor (mai 

ales băieților) de a participa la sporturi de echipă  porneşte de la accentul pe care îl are competiția în 

copilăria timpurie, mai apoi la sfârşitul ciclului primar, axându-se pe cooperare şi relații de prietenie. (Stern, 

Bradley, Prince, & Stroh, 1990).  
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    Astfel este important să ajutăm copii să înțeleagă, să dezvolte şi să aprecieze spiritul de 

cooperare  promovat de sportul de echipă. Atât socializarea cât şi individualizarea sunt procese esențilale 

şi fundamentale pentru dezvoltarea umană. Davitz, J., (1978).  

Socilalizarea după cum remarca Piaget (1981) – este un proces progresiv… „Există un proces de 

socilalizare care este progresiv şi nu regresiv, în aşa fel încât în pofida aparențelor, individualitatea copilului 

de 7 ani şi mai mare, deşi tinde spre autonomie este mai sociabilizată decât eul copilului mic.”  

Sportul - beneficiile fizice și sociale. 

Beneficiile fizice ale participării la activității sportive sunt cele mai relevante.  

Adesea copii petrec prea mult timp în fața televizorului sau jucându-se jocuri pe calculator. Dar 

practicarea sportului de echipă oferă oportunitatea copiilor de a exersa şi de a le menține forma fizică şi 

sănătatea. Sporturile de echipă, de asemenea, ajută copii să-şi mențină bunăstarea fizică. Copii care sunt 

implicați activ în sport se pot descrie ca fiind într-o stare bună de sănătate față de cei care nu participă în 

sporturi de echipă. (Piko & Keresztes, 2006). Există puține cercetări asupra riscului de accidentare a 

tinerilor copii care participă la sporturi de echipă. (Spinks & McClure, 2007). De asemenea, tinerii activi 

cu o constituție atletică sunt mult mai probabil să fie conştienți din punct de vedere al nutriției sănătoase şi 

alegerea alimentelor sănătoase decât copii care nu sunt implicați activ în activități sportive. (Pyle, 

McQuivery, Brassington & Steiner, 2003).   

   În timp ce importanța beneficiilor pe care le aduce sportul din punct de vedere al sănătății sunt de 

necontestat, beneficiile sociale ar putea reprezenta ceea ce atrage copiii spre sport. Dat fiind faptul că pot 

să petreacă mai mult timp cu prietenii în afara şcolii este mai important pentru copil decât faptul că sunt 

activi din punct de vedere fizic. Abilitățile folositoare vieții deprinse prin interacțiunea socială în cadrul 

activităților sportive pot fi extraordinare (Harrison & Naraya, 2003). Prin interacțiunea socială în cadrul 

sporturilor de echipă tinerii deprind: colaborarea cu colegii, rezolvarea conflictelor şi comunicarea eficientă 

cu colegii lor. Participarea la activitățile sportive poate ajuta copilul în dezvoltarea abilităților sociale de 

care va beneficia de-a lungul vieții. Ei vor învăța să interacționeze nu numai cu alți copii de vârsta lor, dar 

şi cu indivizi mai în vârstă cum ar fi antrenorii şi arbitrii din diferite sporturi. Copii deprind abilități de 

lideri, team-building şi comunicare care le va folosi atât în şcoală, cât şi în viitorul lor şi în relațiile 

personale.  

Timpul a validat efectele pozitive ale activităților fizice şi sportului asupra conceptului de sine, 

autoaprecierii, anxietății, depresiei, tensunii şi stresului, încrederii de sine, energiei, dispoziției, eficienței 

şi stării de bine. Sportul şi activitățile fizice contribuie la socializarea oamenilor şi, îndeosebi, a tinerilor, în 

condițiile în care există o bună dirijare. Se spune că socializarea în sport nu poate fi promovată decât atunci 

când sunt puse în evidență calități morale. Atitudinile, deprinderile şi regulile asimilate în activitatea 

sportivă pot fi transferate în orice altă sferă socială şi pot fi adaptate la specificul oricărei alte instituții 

sociale. Educația fizică şi sportul promovează atât respectarea valorilor morale în spiritul olimpic, cât şi 
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valori esențiale ale vieții în colectivitate, favorizând integrarea în grup şi societate, capacitatea de 

comunicare (Turcu D.M., Todor R., 2010).  

 Prieteniile legate în timpul competițiilor, conversațiile şi spiritul de adversitate au creat legături 

strânse între cele trei şcoli, elevii dorind să participe la cât mai multe astfel de întreceri  astfel încât să 

socializeze şi de ce nu să demonstreze priceperea la multitudinea de sporturi şi competiții puse la dispoziție 

de profesorii organizatori.  

Sportul poate oferi numeroase oportunități pentru copii şi tineri de dezvoltate socială, emoțională şi 

mai ales fizică. În plus, aceste activități permit tinerilor să învețe şi să se dezvolte  într-un mediu competitiv. 

Participarea la sporturi de echipă poate fi un extraordinar mijloc de a ajuta la dezoltarea copiilor în viața de 

zi cu zi şi în viitor.  

Sportul înseamnă echilibru, disciplină, grijă și frumusețe. 

 

”Sportul te învață săai character, te învață să joci după reguli, te învață să știi ce înseamnă să 

câștigi și să pierzi – te învață ce este viața.”  

Billie Jean King 
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Educația fizică 

Dimensiunea pedagogică și educativă a noțiunii de educație fizică 

 

Prof. Vrînceanu Irina Carmen 

Școala Gimnazială ,, Dr. Alexandru Șafran” Bacău 

 

 O componentă importantă a formării personalității prin care se urmărește dezvoltarea armonioasă 

și sănătoasă a individului din punct de vedere biologic, în conformitate cu sintagma lui Juvenal „Mens sana 

in corpore sano” este educația fizică. Rolul educației fizice a fost evidențiat și susținut din antichitate și 

până în zilele noastre, la fel și sportul ca mijloc de consolidare a personalității umane. Sunt suficiente 

argumentele ce vin în sprijinul susținerii acestei idei a unor mari gânditori și pedagogi ai timpurilor cum ar 

fi: Fr. Rabelais,M. Montaigne, J.A. Comenius-Komensky, J. Locke, J.J. Rousseau etc. În Antichitate și 

Evul Mediu educației fizice i s-a dat o mai mare sau mai mică importanță având un loc important în idealul 

educațional și implicit în dezvoltarea psihosomatică și biologică a personalitaății. În perioada moderna s-a 

pus un accent mai mare asupra sportului profesionist și în mai mică măsură educației fizice și corporale, iar 

în etapa contemporană și, mai ales, în prezent educația fizică și rolul acesteia sunt din ce în ce mai mult 

revigorate. Este salutată inițiativa Guvernului Romaniei de a introduce în mod obligatoriu orele de educație 

fizică în toate formele de învământ, prin această conservându-se și consolidându-se, totodată, potențialul 

biologic și sanogenetic al populației, astfel educația fizică ocupă un loc important în planul de învățământ 

alături de celelalte discipline și activități instructiv-educative. Așa cum menționam sensul profund al 

educației fizice se evidențiază prin aportul său la dezvoltarea armonioasă a personalității, prin asigurarea 

unui echilibru funcțional între componentele acesteia, îndeosebi între cea fizică și cea psihică. În consecință 

educația fizică nu vizează un scop limitat, intrinsec, acel al dezvoltării fizice ci, din contră, educația fizică 

– parte componentă a unui sistem – actionează concomitent cu celelalte laturi asupra dezvoltării integrale 

a personalității, stimuland și fortificând calitățile psihofizice ale acesteia.  

 În esență educația fizică este formată dintr-un ansamblu de acțiuni care contribuie la dezvoltarea 

personalității elevului prin potențarea calităților psihofizice ale acestuia și prin asigurarea unui echilibru 

între ele. Ca atare optica potrivit căreia educația fizică ar fi doar un mijloc de destindere și o dexteritate 

după o activitate intelectuală mai intensă nu are un temei științific și nici nu este validată de practică.  

 Educația fizică devine o activitate ce are un conținut nu numai acțional ci și pedagogic și vizează 

transformări de natura fizică ăi psihică în concordanță cu idealul educațional și dezvoltarea integral-

vocațională a personalității. Ea contribuie deopotrivă la dezvoltarea funcțională a sistemului nervos 

asigurând astfel condiții prielnice desfășurării cu succes a activității intelectuale. Putem spune că devine 

complementară educației intelectuale și în mare parte a educației estetice implicând multiple valente de 

ordin estetic și moral: contribuie la formarea trăsăturilor pozitive de conduita și caracter, formează și 

perfectionează anumite calități și trăsături de personalitate dincolo de dimensiunea și componența cognitiv-

intelectuală. 
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 Există și alte opinii referitoare la necesitatea și rolul educației fizice sau chiar de ordin conceptual. 

Astfel, M. Calin analizează educația fizică împreună cu activitatea sportivă prin fuzionarea acestora, 

delimitând conceptul de educație fizică și sportivă sau, așa cum vom vedea la alți autori, în mod deosebit 

la M. Epuran, se delimitează educația fizică de educația corporală și de activitatea corporală, de unde și 

anumite subramuri ale psihologiei sportive cum ar fi: psihologia activității corporale și psihologia educației 

fizice.  

 În concepția lui M. Călin educația fizică și sportivă este actiunea care privește toate vârstele umane 

prin a răspunde unei duble trebuințe: individualî și socială, autorul extinzând sfera atributelor și obiectivelor 

educației fizice și în plan social mai ales prin intermediul componenței sportive, sportul devenind un 

principal fenomen social. Din perspectiva individuala contribuie la îmbunătățirea și consolidarea stării de 

sănătate a organismului uman, la dezvoltarea normală a acestuia și la prelungirea duratei vieții omului, iar 

din punct de vedere social prin sport și activitate sportivă se creează structuri și mecanisme sociale care 

conduc la menținerea socialului. Încă din Antichitate, jocurile sportive au preocupat și antrenat foarte mulți 

indivizi, fie actori, fie spectatori, omul caracterizându-se prin aceasta trebuința de spectacol și de mișcare. 

 Trebuie spus că în sistemul valorilor unei societăți, sănătatea biologica cu indicatorii ei - tonusul și 

forța fizică, armonia și frumusețea organismului, vigoarea biopsihica și starea de echilibru psihosomatic - 

este una dintre valorile vitale care intersectează cu sănătatea naturii            (a mediului ambiant) și sănătatea 

mintală a omului. Prin această dublă necesitate, educația fizică și sportivă este condiționată ereditar și 

ambiental. 

 Ereditatea determină înălțimea, forma corpului uman, structura organelor, limitele dezvoltării 

senzorimotorii, disponibilitatile motrice si abilitățile atletice etc.  

 Mediul ambiental - și în speță democratizarea vieții sociale - actionează asupra stării de sănătate a 

organismului prin practicile igienice publice și interrelațiile umane, în funcție de semnificația atribuită 

valorilor motrice (fizice), de accesibilizarea și universalizarea exercițiilor fizice și sportive și creșterea 

nivelului de exigență față de ele. 

 Această formă de educație comportă o abordare sistemică ce permite distingerea unui sistem al 

educației fizice și sportive:  

✓ educația fizică și sportivă școlară, subdivizată pe vârste și trepte de învățământ, atât pentru 

copiii și adolescenții dezvoltați normal din punct de vedere fizic, cât și pentru cei cu 

infirmități motorii (de exemplu, paralizia membrelor, deformarea coloanei vertebrale, 

nesiguranța echilibrului static-postural și altele care creează probleme de adaptare școlară și 

socială); 

✓ educația fizică și sportivă militară (practicată în aviație, în marină și infanterie etc.); 

✓ educația fizică și sportivă profilactică sau curativă (pentru menținerea condiției biopsihice a 

generațiilor adulte); 

✓ educația fizică și sportivă medicală și altele. 

Prin aceste subsisteme, educația fizică și sportivă atestă însemnătatea sa: în relație cu dezvoltarea calităților 

corpului uman și perfecționarea acestora, în relație cu existența unei categorii de profesii (profesorul de 

educație fizică și sport, antrenorul sportiv în diferite ramuri sportive, arbitrul sportiv, medicul sportiv, 

cercetatorul în domeniul educației fizice și sportive, administratorul sau managerul sportiv și altele).

  

În formularea scopurilor sale care definesc conținuturile acestei forme a educației există mai multe tendințe: 

a.    una are în vedere vitalitatea biofizică a omului în societate, concretizată prin preocuparea asigurării 

unei dezvoltări armonioase a organismului copiilor, adolescenților; 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

693 
 

b.   alta se referă la măsurarea și evaluarea capacității biometrice a copilului, tanarului care ar oferi valori 

concrete ale nivelurilor dezvoltării calităților motrice ale organismului (forța, echilibrul, viteza, rezistența, 

coordonarea); 

c.    există și altă tendință care vizează formularea scopurilor educației fizice sportive cu ajutorul 

“modelelor” motrice, gândite pe trepte de învaățământ și ani de studiu. Se emite un “model” în vederea 

obținerii unei performanțe motrice prestabilite și se stabilește modalitatea în care ea poate fi atinsă. Modelul 

stabilește nivelul de exigență sportivă concretizat în baremuri care să fie atinse de către fiecare elev. 

Principalul model este cel biometric, față de alte modele posibile (modelul somatic, psihic, fiziologic, 

biochimic). Acest model reprezintă calitațile motrice de bază - viteza, îndemanarea, forța, rezistența - de 

care depind performanțele sportive (de exemplu, în probele de alergări, rezistența este hotărâtoare, în relație 

cu timpul și distanța parcursă). 

Din îmbinarea acestor trei tendințe, formularea scopurilor educației fizice din școală este diversă: 

• categorie de scopuri vizează asimilarea cunoștințelor necesare dezvoltării capacității de 

înțelegere și practicare de către elevi a exercițiului fizic în vederea favorizării procesului de 

creștere a organismului;  

• alta categorie de scopuri privește învățarea mișcărilor motrice și perfecționarea acestora; 

• a treia categorie de scopuri este referitoare la dezvoltarea și educarea calităților 

comportamentului sportiv civilizat, cu deosebire la cel ce ține de fondul afectiv-emoțional al 

acestuia. 

Aceste categorii de scopuri și nu numai se pot particulariza pe vârste școlare în funcție de trebuința  de 

educație fizică și sportivă școlară individuală și socială. De exemplu, în cadrul educației fizice și sportive 

pentru preșcolari și învățământul primar apare ca prioritate scopul legat de procesul de creștere normală a 

organismului și învățarea unei ținute corecte (poziția corpului în spațiu, stând sau în timpul mersului și 

profilul coloanei vertebrale). 

 În funcție și în corelație nemijlocită cu fondul psihologic implicat în această activitate, educația 

fizică își propune și alte obiective, unele dintre ele fiind formulate deja. Acestea ar viza: 

1.   cunoașterea datelor, semnificațiilor și importanței diverselor activități și forme de educație fizică și 

sport – orele de educație fizică, gimnastică ca și altor genuri de activități sportive – fotbalul, handbalul, 

tenisul, baschetul, oina, atletismul etc., în strânsa legătura cu cunoașterea unor date de anatomie, de 

fiziologie, de medicina și igienă sportivă etc., discipline teoretice complementare în cadrul catedrelor de la 

facultățile de profil; 

2.   dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a organismului,  formarea unor calități fizice – forța, rezistența, 

capacitate de efort, finețe și suplețe în mișcări etc.  – prin formarea unor deprinderi de practicare a unor 

forme sau genuri (activități) de educație fizică și sport necesare vieții și activității fiecărui om; 

3.   dezvoltarea aptitudinilor fizice necesare realizării educației fizice și sportului de performanță pentru 

tinerii care au calități si aptitudini fizice deosebite; 

4.   sporirea, menținerea sau refacerea calităților fizice și a sănătății – după caz, prin gimnastica de 

producție, gimnastica medicală sau prin forme adecvate de odihnă activă și de petrecere corespunzătoare a 

timpului liber; 

5.   dezvoltarea unor calități morale demne, cerute de practicarea educației fizice și sportului de calitate – 

civilizat, de fair-play – ca spiritul de echipă și competiție loială, de efort susținut, de curaj și dăruire, de 

disciplină și stăpânire de sine, de spirit patriotic etc. 

Educația fizică este strict legată și implică în mare parte activitatea corporală privită ca întreaga  manifestare 

a ființei umane și are drept componența permanentă și fundamental structurată mișcarea corporală în toate 

formele ei: 

·     analitică; 

·     sintetică; 

·     reflexa – înnăscută; 

·     dobandită. 

 La fel ca și educația fizică, activitatea corporală contribuie la autodezvoltarea ființei umane somatic 

– fizic și în mai mica măsură psihic. Această formă a activității trebuie să dezvolte, să prevină,  să 
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compenseze și să corecteze unele limite, deficiențe în vederea menținerii echilibrului psihosomatic al 

personalității umane. 

 Se desprind două tipuri ale activității corporale:  

❖ de tip formativ prin educație fizică și sport;  

❖ de tip conservativ – adaptativ prin alte forme ale activității corporale; 

❖ de tip ludic – specific jocului sportiv; 

❖ de tip agonistic – specific luptelor (agon = lupta); 

❖ de tip gimnic – specific gimnasticii; 

❖ specifice loisir-ului ca activități fizice neimpuse, neobligatorii, desfășurate în mod independent 

în timpul liber. 

 Toate aceste forme de manifestare ale activității corporale vizează ca obiective principale: 

·     întărirea sănătății și călirea organismului; 

·     dezvoltarea armonioasă fizică; 

·     dezvoltarea psihomotrică prin învățarea psihomotrică; 

·     instruirea sportivă; 

·     formarea obișnuinței de practicare sistematică a exercițiilor corporale; 
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Interdisciplinaritatea în predarea matematicii  

- factor de creştere a calităţii învătământului 
 

 

PROF:IFTIMIE MARIA 

LIC.TEORETIC”MIHAI EMINESCU” BÂRLAD 

 
“Nu există nici un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care 

să nu se dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale” 

Nikolai Ivanovici Lobacevski 
 
 În sistemul educaţional, într-o societate viitoare, este nevoie de stimularea creativităţii şi acest lucru 

este posibil numai prin promovarea interdisciplinarităţii. 

Un învăţământ interdisciplinar poate să-i ajute pe elevi să dobândească o privire de ansamblu 

asupra vieţii şi universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai uşor scopurile 

de mijloace. Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de învăţământ nu 

constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline. 

Interdisciplinaritatea este „o forma de cooperare între discipline diferite cu privire la o 

problematică, a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare prudentă 

a mai multor puncte de vedere” (Cucos Constantin „Pedagogie”). 

Promovarea interdisciplinarităţii constituie un element definitoriu al progresului cunoaşterii. În 

lucrarea „Programe de învăţământ şi educţie permanentă” autorul L.D.Hainault aprecia că: ”se acordă mai 

multă importanţă omului care merge decât drumului pe care îl urmează”. 

Interdisciplinaritatea este o forma de cooperare între discipline ştiintifice diferite care se realizează 

în principal respectând logica ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor legii didactice şi-l ajuta pe 

elev în formarea unei imagini unitare a realităţii, îi dezvoltă o gândire integratoare. 

Interdiscipinaritatea se impune ca o exigenţă a lumii contemporane, supusa schimbărilor, 

acumulărilor cognitive în diferite domenii ale cunoaşterii. În perioada contemporană reforma conţinuturilor 

învăţământului românesc a creat cadrul unor transformări la nivelul curriculumului, între care se distinge 

perspectiva interdisciplinară. 

Interdisiplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer cu grade 

diferite de implicare sau finalizare. 

Interdisciplinaritatea reprezintă o modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării, cu implicaţii 

asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care oferă o imagine unitară asupra fenomenelor şi 

poceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care facilitează contextualizarea şi 

aplicarea cunoştinţelor dobândite. 

Prin interdisiciplinaritate se creează: 

•  Acoperirea rupturilor dintre discipline. Autosuficienţa şi caracterul închis al disciplinelor au 

creat “pete albe” pe harta cunoaşterii, formate între discipline, ori au condus la izolarea şi la lipsa 

corelaţiilor între conţinuturile diverselor discipline (scop epistemologic şi pedagogic). 
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• Sinergia câmpurilor disciplinare, atât la nivelul cercetării ştiintifice, cât şi la nivelul 

curricumului (scop praxiologic şi pedagogic). 

• Construirea, prin educaţie, a unor structuri mentale dinamice, flexibile, capabile să sprijine 

deciziile cele mai potrivite (scop psihopedagogic). 

• Rezolvarea de probleme poate fi considerată cea mai importantă forţă motrice a integrării, 

datorită relevanţei sale practice. Problemele cu care ne confruntăm în viaţa profesională, socială sau 

personală impun judecăţi şi decizii care nu sunt, de regulă, limitate în jaloanele disciplinare. Aceste 

probleme au un caracter integrat, iar rezolvarea lor impune corelaţii rapide şi semnificative, sinergie şi 

acţiune contextualizată (scop social şi pedagogic). 

Pentru realizarea unei bune interdisciplinarităţi se impun câteva exigenţe:  

- profesorul să aibă o temeinică cultură generală; 

- profesorul să cunoască bine metodologia obiectului său de specialitate, dar şi a celorlalte obiecte 

din aria curriculară; 

- elevii sa fie conştientizaţi de existenţa interdisciplinarităţii obiectelor de învăţământ; 

- realizarea unor programe care sa includă teme cu caracter interdisciplinar.  

 În aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii, interdisciplinaritatea este absolut obligatorie, 

având în vedere aplicabilitatea directă în practică a chimiei, fizicii, biologiei şi matematicii. 

Interdisciplinaritatea în cadrul acestei arii curriculare înseamnă studii şi acţiuni în planul conţinuturilor şi 

al metodologiilor, care să ofere cunoaşterea fenomenelor în dinamica lor, deschizând calea spre sinteze 

generalizatoare. Succesul în activitatea tinerilor este posibil, numai dacă aceştia pot să coreleze 

interdisciplinar informaţiile obţinute din lecţii.  

Interdisciplinaritatea între chimie şi fizică, chimie şi matematică, chimie şi biologie, fizică şi 

matematică, se realizează în special în planul conţinuturilor, având matematica drept instrument de lucru, 

fiecare demers (observare, experimentare, formulare de legi, teoretizare) fiind realizat în spirit matematic. 

Chimia, fizica şi biologia au devenit mari consumatoare de instrumente matematice.De cele mai multe ori, 

matematica devansează teoretic celelalte ştiinţe, deschizând drumuri, construind modele. 

Matematica oferă suport teoretic pentru multe discipline: fizică, chimie, biologie. O ecuaţie 

matematică poate fi o lege în chimie sau fizică. Proporţiile, funcţiile trigonometrice, ca şi alte abstractizări 

ale matematicii se întâlnesc în fizică şi chimie la orice pas pentru descifrarea tainelor naturii. 

Multe noţiuni matematice pot fi înţelese mai bine dacă sunt integrate cu exemple practice din alte 

discipline: 

- la raportul a doua numere (cls. a VI-a) se poate da exemplu raportul dintre distanţa parcursă şi 

timpul de parcurgere, obţinând viteza medie de la fizică; 

- la mărimile direct proportionale putem da exemple de la chimie; 

- la volumul şi aria sferei se poate da exemplu: volumul şi aria Pământului de la geografie (

,101082
3

1037,614,34

3

4 39
933

Km
R

V 


=


  

iar aria Pământului ,000.000.510637014,344 222 KmR =   unde raza  se aproximează la 

6370 Km). 

Chiar şi între algebră şi geometrie există o strânsă legătură. Descartes este primul care 

“interrelaţioneaza” doua discipline matematice considerate independente, autonome până atunci: geometria 

şi algebra, «interdisciplinaritate» care va genera o noua disciplină matematică: geometria analitică. 
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Interdisciplinaritatea între fizică, matematică, biologie şi chimie se realizează şi în planul 

strategiilor didactice, atât ca forme de organizare a lecţiei, ca metode folosite în transmiterea cunoştiinţelor, 

cât şi ca metode de verificare şi evaluare. Se poate spune pe drept cuvânt că fizica şi matematica sunt 

instrumente pentru studiul chimiei şi invers.  

 Interdisciplinaritatea Matematică- Fizică, exemplu: 

Una dintre cele mai cunoscute inegalităţi în matematică este inegalitatea dintre media aritmetică şi 

media geometrică a două sau mai multe numere reale pozitive, şi anume  

)1(ag mm   

Demonstraţia inegalităţii (1) pentru două numere  a, bR+  se face imediat pornind de la 

inegalitatea evidentă  ( ) 0
2

− ba    de unde   abba 2+ ,  deci   
2
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+
     (2) 

Din (2) rezultă ab
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+
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+
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,  ceea ce înseamnă că  gh mm    (3) 

Din (1) şi (3) agh mmm   

Aplicaţie în fizică: Două mobile parcurg acelaşi drum, primul cu viteză constantă v, cel de-al doilea 

parcurgând 2 portiuni egale cu vitezele v1, v2, a căror medie aritmetică este v. Care mobil parcurge drumul 

mai repede? 

 

Notăm distanţa cu D=2·d, iar timpii de parcurgere cu t1 (pentru primul mobil) şi t2 (pentru al doilea mobil), 
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În concluzie, mobilul care merge cu viteza constantă ajunge la destinaţie în cel mai scurt timp. 

 

Interdisciplinaritatea Chimie - Matematică vizează aplicarea noţiunilor ca: proporţia, 

proprietăţile proporţiei, şiruri de rapoarte, regula de trei simplă, procente etc, pentru înţelegerea şi însuşirea 

corectă a noţiunilor de chimie (masa atomică, masa moleculară, masa molară), a legilor fundamentale ale 

chimiei (legea conservării masei substanţelor, legea proporţiilor definite) şi a calculelor chimice 

(compoziţia procentuală, calcule pe baza formulelor şi a ecuaţiilor reacţiilor chimice, concentraţia 
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soluţiilor). Cunoştinţele despre rapoarte, proporţii, procente sunt indispensabile elevilor pentru studiul 

legilor gazelor, densităţii relative, legii echivalenţilor chimici şi pentru rezolvarea problemelor cu 

amestecuri de soluţii solide (aliaje), lichide sau gazoase.  

Această interdisciplinaritate se evidenţiază şi în reprezentările grafice pentru: 

- viteza de formare a unui produs în raport cu concentraţiile reactanţilor; 

- dependenţa vitezei de reacţie de temperatură;- variaţia vitezei de reacţie în timp; 

- reprezentarea grafică a curbelor de neutralizare, iar în cadrul capitolului „Echilibre chimice” prin 

calculul concentraţiilor tuturor componentelor unui sistem aflat în echilibru, la o anumită 

temperatură; 

- calculul pH utilizând noţiunile de logaritmi studiate la matematică; 

- calculul produsului de solubilitate.     

 

Formarea viziunii interdisciplinare asupra lumii şi în acelaşi timp formarea elevilor pentru a fi apţi să 

realizeze abordări de acest fel, necesită apelul la modalităţi de lucru care prilejuiesc exersarea principalelor 

procese ale gândirii, fără de care nu este posibilă cunoaşterea multiplelor şi variatelor interdependenţe dintre 

fenomenele lumii reale. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 

IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

Prof. Matei Anca Ramona 

Școala Gimnazială Fărcaș, jud. DOLJ 

 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 

de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 

complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 

își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 

raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult 

învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l 

în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a 

situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 

demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială 

să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 

- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 

- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă;  

- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 

 Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 

cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 

elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 

inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 

recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 

pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 

moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 

direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 

pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-

o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
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soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 

care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 

și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 

bine pregătirea următoare. 

 Evaluarea în general,d eci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 

decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 

mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 

procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 

pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 

urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia 

se perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

 Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 

școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 

îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

  

 BIBLIOGRAFIE:  

 Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și 

Pedagogică București, 1981. 

 Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 

 Stoica, A.,Evaluarea în învățământul gimnazial. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 
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Automate programabile - Robotii  

 

Răileanu Vasilica 

Liceul Tehnologic ”CAROL  I”, Galați 

MOTTO:  ” Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învăţat în şcoală.” –  

Albert Einstein 

 

 

     Automatizările ocupă un cadru foarte larg în industrie și nu numai. PLC-urile au apărut la sfârșitul anilor 

`60 în industria de automobile și astfel s-a ajuns la performanța schimbării schemelor de comandă de la 

aproape 1 lună la câteva zile. Apariția microprocesoarelor și utilizarea acestora în construcția PLC -urilor 

a dus la dezvoltarea funcționalității acestora odată cu reducerea prețului de cost, îmbunătățindu-se cu 

această ocazie și gabaritul și consumul de energie necesar. În anul 1990 existau mai mult de o mie de 

producători de PLC - uri, fiecare dintre ei având implementat limbajul Ladder Diagram și nu numai. Cele 

mai cunoscute firme producătoare de automate programabile sunt Mitsubishi Electric, Siemens, Moeller, 

Schneider, Telemecanique, Omron, General Electric. 

      Ingineria controlată a evoluat de-a lungul timpului. Cândva, în trecut, oamenii erau principala metodă 

pentru a controla un sistem. Acum, în vremurile noastre, electricitatea este folosită pentru control, iar acest 

control este bazat pe relee electrice. Aceste relee permit întreruperea sau furnizarea energiei fără a folosi 

întrerupătoare mecanice. În mod obișnuit se folosesc aceste relee pentru a realiza decizii simple logice. 

Dezvoltarea tehnologiei și implicit a calculatoarelor, ce au cost scăzut, a dus la revoluționara apariție a 

PLC-urilor (automate de comandă programabile). Progresele tehnologiei la scară foarte largă au dus la 

posibilitatea simulării în timp real a multor aplicații din domeniul industrial. Simulările în timp real sunt 

foarte utile atunci când are loc programarea unui proces tehnologic, acestea prevenind sau îndepărtând 

eventualele defecțiuni și/sau blocaje ale sistemului ce pot distruge sau afecta temporar componentele 

acestuia. Tocmai din acest motiv are loc reducerea costurilor cu implementarea oricărui proces tehnologic 

automatizat, fie el simplu sau complex, deoarece verificarea prin simulare nu implică un consum masiv de 

materiale pentru diversele testări inițiale. 

      Primul automat programabil dezvoltat dintr-un calculator obişnuit a apărut în jurul anului 1970. Odată 

cu primele modele au apărut şi primele probleme. Modul de programare era complicat şi necesită persoane 

foarte bine pregătite în programare pentru a efectua schimbări. Primele îmbunătăţiri au încercat rezolvarea 

acestor probleme prin oferirea unor automate mai “prietenoase”.  Piaţa de automate programabile ajunge 

de la o cifra de 580 milioane în 1978 la 1 miliard în 1990 şi continuă să crească după aceea. Automatele 

programabile înlocuiesc diverse dispozitive de conducere şi ajung sa fie utilizate în tot mai multe domenii 

de activitate. 
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     Robotul este rezulatul dezvoltării tehnico-știițifice, ca urmare a evoluției de la mașini unelte 

automatizate, mașinile cu comandă program, linii automate de fabricație, la un sistem tehnologic capabil să 

înlocuiască sau să asiste omul în la realizarea unor acțiuni asupra mașinilor sau producției. 

     Roboţii generaţiilor recente sunt dotaţi cu structuri ierarhizate de conducere ceea ce asigură o comportare 

adecvată la schimbările mediului de lucru. Aceasta impune fie existenţa unui calculator puternic care să 

acopere întregul sistem de conducere, fie a unor procesoare specializate ataşate fiecărui nivel ierarhic. 

Ultima soluţie este de cele mai multe ori preferabilă, atât în ceea ce priveşte flexibilitatea de ansamblu a 

configuraţiei, cât şi sub raport economic. 

      Roboţii actuali au în general un câmp de aplicaţie bine conturat, acesta fiind definit de structura 

mecanică existentă şi, în special, de specificul sistemului de calcul şi al programelor utilizate. Astfel, un 

robot destinat unor operaţii de vopsire trebuie să fie echipat cu un sistem hardware - software care să-i 

permită programarea prin instruire a traiectoriilor de mişcare, pe când un robot utilizat în operaţii de 

asamblare cuprinde un sistem de măsurare şi senzorial de înaltă calitate pentru a asigura conducerea 

compliantă adecvată. 

      Complexitatea structurilor mecanice într-o serie de roboţi industriali, a sistemelor senzoriale precum şi 

gradul ridicat de dificultate al operaţiilor tehnologice conexe necesită sisteme de conducere cu rezerve 

hardware şi software suficiente, care să acopere cerinţele impuse de regimurile specifice în care operează 

aceste sisteme. Una din soluţiile cele mai curent utilizate în această direcţie constă în implementarea 

sistemului de conducere pe o structură bazată pe microprocesoare. 

      Microprocesorul acoperă relativ uşor cerinţele specificate mai sus şi asigură în acelaşi timp o 

flexibilitate deosebită a domeniului de utilizare, o fiabilitate ridicată şi, nu în ultimul rând, o soluţie 

economică în general unanim acceptabilă. 

       Soluţiile hardware implicate în orice sistem de conducere cu micrprocesor pot fi grupate în două clase 

mari: arhitecturi microprocesor şi arhitecturi multiprocesor. 

       Într-o structură multiprocesor, fiecărei axe de mişcare i se asociază câte un procesor împreună cu 

modulele de interfaţă auxiliare către dispozitivul de acţionare şi către sistemul de traductoare de deplasare. 

Un procesor specializat coordonează şi supervizează întregul proces, acesta asumându-şi, în acelaşi timp, 

o serie de sarcini ce nu pot fi distribuite procesoarelor locale. 

      Această distribuţie a funcţiilor de conducere între câteva procesoare are, în primul rând, avantajul unei 

distribuţii a efortului de calcul care, într-o conducere în timp real, este întotdeauna prioritar.  

      Această soluţie va fi, deci, recomandabilă în sistemele mai lente, cu un set de instrucţiuni redus, şi cu 

timpi de prelucrare mari. 

       Cu ajutorul automatelor programabile se relizează modalitatea de implementare tehnologică și 

determină complexitatea sistemului de conducere care duce la criteriile de performanță impuse in 

exploatare, gradul de dificultate al operațiilor executate de un robot. 
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INTERDISCIPLINARITATEA-DEZIDERAT AL UNEI ÎNVĂȚĂRI MODERNE 

                                                                                         Prof. Speriatu Elena Ecaterina 

                                 Școala Gimnazială Catane, jud.Dolj    

 
      Dinamica lumii contemporane, complexitatea vieții sociale, explozia informațională actuală și    

circulația rapidă a informației impun o perspectivă interdisciplinară în toate domeniile activității umane. 

      Interdisciplinaritatea presupune dialogul și schimbul de cunoștințe, de analize, de metode între două sau 

mai multe discipline. Ea trebuie privită ca o modalitate de a soluționa problemele și de a răspunde la întrebări 

care nu pot fi satisfăcător rezolvate prin metode sau abordări unice. Din acest punct de vedere, ea funcționează 

nu doar ca ceva suplimentar, ci mai degrabă complementar, aducând corecturile de rigoare fiecărei discipline, 

facilitând rezolvarea unor probleme care merg dincolo de cadrul fix, disciplinar.  

      Pentru a satisface aceste cerințe, învățământul de toate gradele, trebuie să se orienteze spre o formare 

interdisciplinară a personalității umane. Un astfel de model educațional flexibil, permite adaptarea 

individului la mutațiile vieții sociale. 

      Interdisciplinaritatea duce la adâncirea și extinderea conexiunilor dintre discipline, fără a complica 

procesul instructiv. Activitățile interdisciplinare au un profund caracter formativ, asigură transferul 

cunoștințelor asimilate la situații noi, consolidează deprinderi motrice, facilitează efortul intelectual. 

        Interdisciplinaritatea nu exclude granițele disciplinare, ci dimpotrivă impune redimensionarea 

acestora, implica stabilirea și exploatarea unor conexiuni între limbaje explicative și operații, solicită 

planuri de învățământ interdisciplinare și o metodologie specifică, cere cadre didactice cu formațiune 

interdisciplinară. Pentru a aplica acest mod de organizare a conținuturilor este nevoie ca profesorul să aibă 

o cultură vastă care să-i permită cu ușurință proiectarea și realizarea conexiunilor interdisciplinare în 

activități, să lucreze în echipă cu profesori de la diferite discipline pentru proiectarea activităților. 

      G. Văideanu identifică trei puncte de intrare a interdisciplinarității în învățământul preuniversitar: 

➢ activitatea conceptorilor de planuri, programe și manual școlare, fișe de evaluare 

➢ activitățile de predare-evaluare desfășurate de profesori la clase 

➢ activitățile nonformale sau extrașcolare. 

        Un conținut școlar proiectat, elaborat și utilizat în manieră interdisciplinară corespunde mult mai bine 

realității prezente, conducând la o înțelegere cât mai bună și unitară din partea elevilor. Legătura dintre 

discipline se poate realiza la nivelul conținuturilor, obiectivelor, dar și prin conturarea unui mediu propice 

pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să-și dea frâu liber sentimentelor, să lucreze în echipă sau 

individual. 

       În aria curriculară matematică și științe ale naturii, interdisciplinaritatea este absolut obligatorie, având 

în vedere aplicabilitatea directă în practică a chimiei, fizicii, biologiei și matematicii. De cele mai multe 

ori, matematica devansează teoretic celelalte științe, deschizând drumuri,construind modele. 

       Interdisciplinaritatea vizează, in egală măsură, științele exacte și cele umaniste iar formele pe care le 

poate lua sunt diferite 

• complementaritatea-două sau mai multe discipline concură spre un obiectiv comun. 

• circulația-o disciplină utilizează, importă sau iși însușeste conceptele unei alte discipline 

• fuziunea-construirea unei noi discipline prin colaborarea cu persoane provenind din câmpuri 

disciplinare diferite 

• confruntarea-întâlnirea unor puncte de vedere diferite asupra unui obiect ori a unei problematici. 

       Interdisciplinaritatea se constituie ca o alianță conjuncturală între discipline diferite, un dialog între 

acestea. Ea se realizează în principal respectând logica diferitelor științe, adaptate particularităților legii 

didactice și îi ajută pe elevi în formarea unei imagini unitare a realității. 
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       În concluzie, favorizând cercetarea interacțiunilor diferitelor domenii ale cunoașterii și 

complementaritatea lor, interdisciplinaritatea se impune ca o exigență a lumii contemporane supusă 

schimbărilor și ne invită la o oarecare deschidere a spiritului. Învățarea interdisciplinară contribuie la 

dezvoltarea flexibilității gândirii, la sensibilizare. 
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Diversitatea mediilor defavorizate – situații de risc pentru elevi 

Rolul cadrului didactic în construirea și dezvoltarea unor medii de învățare incluzive 

Prof. înv. primar       Pop  Angela 

                                                                         Liceul Tehnologic ,,Vasile Netea” - Școala 

Primară Bistra Mureșului 

 

Din nefericire, școala românească se confruntă  cu şcolarizarea copiilor care provin din 

medii defavorizate sau a celor cu cerinţe educative speciale. 

 În categoria copiilor defavorizaţi sunt incluși cei proveniţi din familii monoparentale sau 

orfani de ambii părinţi, copii ai căror părinţi sunt şomeri sau sunt plecaƫi în strāinatate, copiiii fiind 

lāsaƫi în grija bunicilor sau a rudelor, copii care au grave probleme de sănătate, copiii care locuiesc 

în zone izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde de existenţa unui mijloc de transport, 

copii de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi din cauza 

nefrecventării grădiniței, copii fără un domiciliu stabil sau copii ai străzii, copiicare  trăiesc în 

familii cu venituri mici, copii care au depăşit vârsta școlaritații, neparticipând la inserția în medii 

educaționale,  copii aflați sub protecția instituțiilor etc  și nu în ultimul rând, copii care suferă de 

boli cronice şi au o slabă capacitate de integrare educaţională, copii cu dificultăți de învățare, 

tulburări emoționale, comportamentale  , etc. 

Discriminarea elevilor rromi în cadrul sistemului de învăţământ, sărăcia, tradiţiile etniei se 

transformă în cauze principale ale abandonului şcolar. Cadrele didactice trebuie sa conştientizeze 

propriile prejudecăţi, să fie corect formaţi, să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor, 

iar școala trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea oricărei forme de discriminare prezente în 

interiorul său. Copiii trebuie pregătiţi să înveţe să trăiască şi să interactioneze pozitiv în această 

lume diversă. 

Categoriile  de elevi cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale sunt cele mai 

dificile cazuri  de incluziune școlară.Din aceste categorii fac parte elevii cu:  

•   tulburări din spectrul autist (TSA); 

•  sindromul Asperger; 

•  sindromul Down; 

•  Dislexie;  

• deficiențe de vedere ; 

• deficiențe de auz ; 
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•  deficiențe fizice; 

•  tulburări emoționale și de comportament, etc  

                        Primii pași către incluziunea școlară a elevilor cu dizabilități și/sau CES vizează 

proiectarea activităților  didactice, ținând cont de cele 5 experiențe de valorizare pe care le 

prețuiesc toți elevii, indiferent dacă sunt sau nu cu dizabilitate: accesul, participarea, dezvoltarea 

relațiilor, respectarea demnității, posibilitatea de a face alegeri. 

Accesul copiilor la școala de masă, alături și împreună cu toți elevii , reprezintă o 

permanentă provocare pentru toate categoriile de cadre didactice.  educatia incluzivă fiind 

considerată cea mai bunā soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor acestor elevi, 

caracterizată prin următoarele principii: 

• Recunoaște și acceptă diferențele de natură intelectuală, fizică, psihică, 

socioculturală din rândul elevilor;  

•  Asigură o abordare individualizată pentru toți elevii;  

•  Concepe strategii didactice în acord cu cerințele oricărui elev;  

•  Oferă servicii specializate, în funcție de cerințele educaționale ale fiecărui elev;  

•  Desfășoară acțiuni permanente pentru identificarea cerințelor speciale, stabilind 

prioritățile pentru fiecare elev;  

•  Promovează cooperarea și parteneriatul în școală, schimbul de experiență, lucrul 

în echipă și relațiile pozitive profesori - elevi – părinți 

Încadrarea unui copil într-un curs normal de viaţă presupune eliminarea situaţiilor de 

marginalizare şi excludere, a oricăror bariere de vulnerabilizare.Orice strategie de intervenţie, 

indiferent că vorbim despre proiecte dezvoltate de stat sau organizaţii private are ca bază de pornire 

raţiuni pragmatice, utile pentru persoanele interesate. 

Componenta educaţională este definitorie pentru un copil sau tânăr. Vulnerabilizarea 

socială caracteristică mediului social de provenienţă sau de incluziune poate genera un nivel scăzut 

de integrare în viaţă.  

Toate speranţele in ceea ce-i privește pe acești copii pot deveni realitate, dacă cei care iau 

parte la activităţile de învăţare, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi 

valorifică fiecare talent sau latură creativă/practică, dăruită de Dumnezeu. 

„Educatorul nu poate fi decât răspunzător pentru atitudinea faţă de lume, pentru 

alegerea cuvântului care zideşte sau care dărâmă, pentru concluziile pe care le afirmă sau le 

sugerează, pentru măsura logicului şi afectivului , pentru apelul la cunoaşterea de sine şi de 

celălalt, pentru valoarea pe care o dă aceluia care i se adresează. Măsura lui (a educatorului) 

structurează, dimensionează şi dinamizează. Această misiune nu şi-o poate asuma doar ştiinţa 

.(...). Adevărul educatorului nu poate fi alcătuit decât pe o asemenea măsură în care încape şi 
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dragostea şi poezia şi credinţa şi visul”. (L. Şoitu, 1996, pg. 7, cf. Strategii educaţionale centrate pe 

elev, L Şoitu, coord.) 

Activităţile extracurriculare sunt un bun prilej de comunicare, cooperare între toƫi elevii, 

activitāti recomandate de majoritatea profesorilor/specialiștilor în domeniu, din România. 

Școala, împreuna cu alte instituƫii locale are sarcina, deloc ușoarā, de a ajuta acești copii sā 

se dezvolte armonios, sā-și descopere pasiuni și abilitāƫi care sā-i recomande pentru o profesie. Este 

o instituție a comunității, care trebuie să ofere servicii educaționale oricărui copil/tânăr, indiferent 

de originea, natura sau particularitățile lui bio–psiho-socioculturale. Termenii de integrare școlară 

și educație integrată care au apărut ca o reacție la formele de segregare în educație au fost înlocuiți 

treptat cu educație incluzivă, care pune accent pe diversitatea umană și pe respectul față de semenii 

diferiți din jurul nostru. Conceptul de incluziune s-a folosit inițial ca alternativă la integrare, dar s-a 

constatat că dincolo de copiii cu dizabilități, care erau o prioritate în integrare, mai sunt și alte 

categorii de copii cu cerințe speciale în plan educațional  pentru care sunt necesare intervenții și 

abordări specializate, inclusiv servicii de sprijin în școală pentru o evoluție pozitivă a lor în plan 

educativ. Incluziunea încurajează școala să-și schimbe rolul său de școală „obișnuită”, în context 

educațional incluziunea presupune dezvoltarea de relații interpersonale deschise, pozitive între 

elevi, flexibilizarea programelor școlare, diversitatea strategiilor educaționale și asigurarea  

serviciilor de intervenție și suport pentru elevii cu cerințe speciale, promovarea egalității în drepturi 

și responsabilități pentru toți elevii, asigurarea accesului în mod egal la oportunități de învățare, 

parteneriat funcțional între școală și familie, implicarea activă a comunității în programele și 

activitățile dezvoltate de școli. 

Una din strategiile prin care școala incluzivă vine în întâmpinarea nevoilor copiilor care 

provin din medii defavorizate este realizarea activităților didactice în parteneriat cu sprijinul 

specialiștilor în psihopedagogie Profesorii pot diferenția conținutul, procesul, produsul, nivelul de 

pregătire al elevilor, profilul de învățare al elevilor, interesele elevilor gruparea flexibilă a elevilor, 

compactarea conținuturilor, stratificarea instruirii, utilizarea sprijinului de învățare etc.  

 În școala incluzivă au acces toți copiii unei comunități, este o școală deschisă, prietenoasă 

cu un curriculum flexibilizat, evaluarea este permanentă și formativă, parteneriatul educațional este 

un punct forte. 

Consider că nu există " reţete " pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. 

Cei care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare 

copil are dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să 

trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. 
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Cât despre profesor... „Să-l laşi să se apropie de tine, sau să te apropii tu de el. Să-i iei în 

mână sufletul şi să i-l joci, ca pe un pumn de grâu: are greutate? E bun de sămânţă? Şi să fii, dacă 

poţi, nu cel care încearcă să mai culeagă  ci ploaia aceea de toamnă, care nu ştie nimic despre 

culesuri...” (C. Noica, op. Cit, pg 122, cf. Strategii educaţionale centrate pe elev, L Şoitu, coord.) 
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MODELS OF THE READING PROCESS IN A FIRST LANGUAGE 

Prof. MARIAN REBEI 

Key words: reading, first language, foreign/second language, reading process models 

Reading is an important tool in every field of life and seems to be a common-place skill taken for granted. 

Most people use reading in more than one language in a range of contexts (multilingual societies, 

immigration, employment, education, communication etc.). Reading comes across as an activity and a 

process of recognition, interpretation and perception of written or printed materials. This view illustrates 

that reading is a receptive language process.  

Reading is a complex skill that comprises a set of sub-skills. The complexity of reading is manifest in the 

theories approaching reading from a cognitive, psychological or linguistic perspective. Any discussion 

about reading should consider the following aspects: what reading is, how it is acquired and taught, how 

and why people read, how reading relates to cognitive processes, and what differentiates reading in the first 

language from reading in a foreign language.  

This paper surveys articulated models of reading which address major issues in first language reading. 

These reading process models, advanced by first language reading specialists, are useful because they either 

stand for a certain theory or explain what reading involves and how it functions. One grouping of the models 

is as follows: models of reading-comprehension abilities, models of syntactic processing, models of 

working memory, and models of inferencing. In addition, there are models based on empirical evidence 

and metaphorical ones. The cognitive type of models (i.e. those related to reading comprehension) include: 

1) descriptive models view reading as an assembly of component skills integrated in the comprehension 

process; 2) statistical models originate in the collection of assessment evidence from a range of skill 

measures; 3) experimental/behavioral models draw on research from multiple perspectives and from 

experimental evidence; 4) connectionist-based models derive from the idea of capturing human 

performance by statistical process or computer-modeling process (Grabe 2009: 84-85).  

This particular grouping of reading-comprehension types includes models grounded in specific research 

evidence. These models have good rationales and assume efficiency at the level of cognitive processing. 

They are motivated by observation and experimentation and explain research findings thus providing 

understanding of reading. As these models largely represent the outcome of research syntheses and 

introduce rather abstract concepts with seemingly reduced applicability in the second/foreign language 

classroom, this paper inventories the most commonly circulated in the research literature of the last three 

decades: the Construction-Integration Model, the Interactive Compensatory Model, the Word Recognition 

Model, the Simple View of Reading Model, the Dual-Coding Model, the Structure Building Framework, 

the Landscape View of Reading, the Verbal Efficiency Model, Rauding, the Capacity Constrained 

READER Model.  
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Widely circulated and referred to in discussions and research studies on first language reading, there are 

three types of reading processing models that have been borrowed by second/foreign language reading: 

bottom-up, top-down, and interactive. These models are labeled, perhaps ironically, ‘metaphorical’ by 

Grabe because they provide “a metaphorical interpretation of the many processes [and concepts] involved 

in reading comprehension” (Grabe and Stoller 2011: 25) and “represent generalizations that reflect primary 

processing assumptions about how comprehension is carried out” (Grabe 2009: 89). The first two models, 

bottom-up and top-down, are linear approaches which in Alderson’s perception address a seeming 

dichotomy between two different approaches readers may take up (2000: 16).  

Bottom-up processing happens when someone tries to understand language by looking at individual 

meanings or grammatical characteristics of the most basic units of the text, (e.g. sounds for a listening or 

words for a reading), and moves from these to trying to understand the whole text. Such a reading model 

emphasizes a single direction - part-to-whole processing of text – in the sense that reading is depicted as a 

mechanical process in which the readers are passive decoders of the on-going text in the following 

sequential progression: graphic-phonemic-syntactic-semantic (Alderson 2000: 17). It is a “text-driven 

model of comprehension” (Barnett 1989: 11) in which there is “little interference from the reader’s 

background knowledge” (Grabe 2009: 89). Bottom-up processing is not thought to be a very efficient way 

to approach a text initially, and is often contrasted with top-down processing, which is thought to be more 

efficient.  

Top-down processing describes the situation in which the processing of a text begins in the mind of a reader 

with a meaning-driven process of prediction or assumption about the meaning of a text. This process is 

based on the reader’s background knowledge and here, the reader is said to assume an active role and 

controls the comprehension process capitalizing on his/her goals, expectations, and strategies. For this 

model Grabe notes the importance of the reader’s background knowledge and the prominence of 

inferencing (2009: 89). An example of a top-down model was that supplied by Goodman who called reading 

a ‘psycholinguistic guessing game’ in which he differentiates between four stages of top-down processing 

as follows: (1) predicting about grammar and meaning; (2) sampling the text to check whether the 

predictions are correct; (3) confirming; (4) correcting.  

According to Barnett (1989:26), "bottom-up models do not allow for higher-level processing stages to 

influence lower-level processing"; simultaneously, "top-down models do not account for the situation in 

which a reader has little knowledge of a text topic, therefore, cannot form predictions". To overcome any 

shortcomings of either of these models and reconcile the proponents on each side, there appeared the need 

for interactive models of the reading process which are reader-driven and cyclical in the sense that useful 

elements from bottom-up and top-down models can be combined in an interactive set of processes that the 

reader uses simultaneously to gather meaning from text. As such, R. R. Day and J. Bamford define reading 

as a process which starts with "the automatic, lightning-like recognition of words" and then involves 
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reasoning, knowledge of the world, and knowledge of the topic (1988: 12). An interactive approach to 

reading takes into account the input from both lower-level processing skills (identification and decoding) 

and higher-level comprehension and reasoning skills (interpretation and inferensing). It is widely assumed 

that simultaneous rather than sequential operation of these interactive variables generates reading 

comprehension and that meaning is seen as an outcome of the interaction between the reader and the text.  

Barnett (1989: 14-33) provides an appraisal of some the most important models of first language reading 

that fit the above-mentioned three categories. As a bottom-up model, Philip Gough’s (1972) model details 

how a reader processes text from the first moment he/she looks at the printed text until the moment when 

meaning is derived from the words. Gough’s hypothesis is that letters and words have to make sense in the 

reader’s mental lexicon. LaBerge and Samuels (1974) emphasized in their model the role of attention in 

processing information and the importance of automaticity in reading. Carver (1977-1978) introduced the 

concept of ‘rauding’ through his model of reading comprehension. He includes rauding among other 

processing reading skills namely, scanning, skimming, learning, and memorizing. Most readers use rauding 

since it is the most typical kind of reading. Rauding means to comprehend words — either written or spoken 

words. Rauding is a new word that has been derived from the combination of two words: reading and 

auding. Reading means to look at printed words in order to determine their meaning. Auding means to listen 

to spoken words in order to determine their meaning. The comprehension process is the same during reading 

and during auding. A person who is reading is said to be “rauding” if the thoughts represented by the printed 

words are being understood. Apart from Goodman’s model already mentioned above, another top-down 

model belongs to Smith (1971) who views reading “as a matter of […] bringing meaning to print” and has 

the following traits: purposeful, selective, comprehension-based, and anticipatory. Within the framework 

of interactive models, there is Rumelhart’s model in which he claims, based on experiment results, that 

orthographic, lexical, semantic and syntactic information influence the reader’s perception of print. This 

means that reading is at once both a perceptual and a cognitive process. Building on Rumelhart’s 

perspectives, Stanovich (1980) argued for an interactive-compensatory assumption in the sense that 

whenever the reader experiences a deficit in any knowledge source he/she ends up relying more on other 

knowledge source. A practical implication for second/foreign language users is this: “Poor readers may be 

using strong syntactic and/or semantic knowledge to compensate for less knowledge of orthography or of 

the lexicon.” (Barnett 1989: 27) In their model, Kintsch and van Dijk give prominence to comprehension 

at the expense of word identification. In a 1978 version, they argue for (1) multiple micro-processing of the 

elements in a text, (2) finding the gist or superordinate proposition, and (3) the use of memory and reader 

schemata to generate a new text built from the processed propositions. The model advanced by Just and 

Carpenter (1980) focuses on comprehension and their assumption is that interpretation of content words 

begins upon seeing them rather than until more words have been read. The main implication of the 

interactive, reader-driven models on second/foreign language reading theory is the perception of the reader 

as an active participant whose previous experience and knowledge play a significant role in reader 
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comprehension (Barnett 1989: 33). Additionally, the role of inference may be taken into account when 

applying first language models to second/foreign language settings. 

To sum up, the development of reading in a second language is not simply a transfer from a first language. 

Reading in a second language is a combination that involves two languages. Reading in a second language 

is the blended ability of both first and second language processing. Reading in a second language is a source 

of difficulty at almost all linguistic proficiency levels. Although reading in a first language shares some 

important basic elements with reading in a second language, the underlying processes differ significantly. 

Many factors come into play in reading in a second language and a number of complex variables – such as 

vocabulary, syntax, rhetorical structure, cultural content, the reader’s background knowledge of the world 

and texts, cognitive development, interest and purpose in reading, strategies – distinguish the reading 

process and reading comprehension in the first language from that in the second/foreign language. 
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EXPERIMENT PEDAGOGIC 

Prof. Antohi Mihaela Alina 

Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu, Iași 

 

MODUL INTERDISCIPLINAR: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - FILOSOFIE - ISTORIE 

DENUMIREA MODULULUI: LUCIAN BLAGA – POET și FILOSOF  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: MODERNITATE ŞI ORIZONT MITIC 

CLASA A X-A 

I.TIPUL DE CERCETARE PEDAGOGICĂ: 

- cercetarea practic-aplicativă: abordează o problematică mai restrânsă şi urmăreşte să contribuie la 

îmbunătăţirea şi îmbogăţirea modalităţilor concrete de acţiune în cadrul disciplinelor Filosofie - Limba și 

literaratura română- Istorie; 

- cercetarea experimentală; 

II FORMELE EXPERIMENTULUI PEDAGOGIC: condiţii naturale, nu de laborator; 

III.ETAPELE CERCETĂRII 

1. Delimitarea problemei de cercetat 

 Primul contact al elevilor cu opera lui Lucian Blaga se realizează în clasa a X a când ei studiază la Limba 

şi literatura română poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii iar la Istorie este prezentată perioada 

interbelică și cea comunistă. Poezia are un puternic mesaj atât liric cât mai ales filosofic. Este foarte dificil 

pentru un elev să poată înţelege şi valoriza corect opera lui Lucian Blaga dacă nu cunoaşte principalele 

coordonate ale gândirii sale filosofice și epoca în care el și-a desfășurat activitatea. Lirica lui Blaga se 

înscrie în programa pentru Bacalaureat, iar elevii de şcolile cu profil tehnologic nu studiază în clasa a XII 

a disciplina Filosofie ceea ce le creează un handicap prin raportare la colegii lor de la liceele teoretice . 

Aceasta constituie o posibilă cauză pentru care notele obţinute de aceştia sunt sensibil mai mici la această 

disciplină în comparaţie cu ale colegilor lor. 

2. Precizarea obiectivelor cercetării 

Scopul pentru care a fost gândit acest modul interdisciplinar este: 

- de a îmbunătăţi percepţia elevilor asupra operei lui Lucian Blaga; 

- de creşte gradul .de accesibitate a acesteia, printr-o înţelegere adecvată a mesajului literar şi filosofic; 

- de a stimula apetitul pentru lectura operei lui Lucian Blaga; 

- de a înțelege importanța evenimentelor istorice în formarea și dezvoltarea unor personalitățiale, 

perceperea operei acestora de către public. 

3. Formularea ipotezei de cercetare 

Percepţia elevilor asupra operei lui Lucian Blaga este îmbunătăţită dacă: 

o se studiază texte reprezentative din opera lirică şi filosofică a autorului; 

o lecţiile sunt predate de către trei profesori fiecare specializat pe un domeniu specific; 
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o se interpretează textele atât din punct de vedere literar cât şi filosofic și istoric; 

o se exersează gândirea critică prin utilizarea metodelor active: analiza şi comentariul de text, 

eseul structurat şi eseul nestructurat; 

IV. ORGANIZAREA CERCETĂRII 

• PERIOADA DE CERCETARE: 

 Anul şcolar: - 2018- 2019, semestrul al II lea , luna mai, patru lecţii; 

• LOCUL: 

Unitatea şcolară:  Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”; 

Localitatea: Iaşi; 

• EŞANTIONUL: 

Clasa: a X a C; 

Număr de elevi: 29; 

• CARACTERIZAREA SUBIECŢILOR: 

Ocupaţia: elevi; 

Vârsta: 16 - 18 ani; 

Mediul de provenienţă:  mediul rural şi urban; 

Performanţe scolare: - elevi cu rezultate şcolare medii ; 

• DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT VIZATE ESENŢIAL PRIN CERCETARE; 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare – Limba şi litaratura română; 

Aria curriculară: Om şi societate – Filosofie și Istorie; 

V. STABILIREA METODOLOGIEI DE CERCETARE ŞI PRELUCRARE A DATELOR 

Experimentul 

Experimentul presupune o situaţie neobişnuită, în care se introduc, în mod deliberat, condiţii şi 

factori de natură să genereze un anumit tip de comportament. Este o observare provocată Mediul de 

desfăşurare al lecţiilor nu este unul obişnuit deoarece sunt prezenţi în acelaşi timp, la aceeaşi, clasă trei 

profesori care trebuie să gândească împreună strategiile didactice utilizate. Ei trebuie să cadă de acord, de 

asemenea, asupra mijloacelor de evaluare folosite. Notele se vor acorda la disciplina Limba şi literatura 

română.   

În experiment intervin, în principal, două categorii de variabile: independente şi dependente. 

Variabile independente: 

-  prezenţa a trei profesori la lecţie; 

- modalităţi diferite de abordare a aceleiaşi teme; 

- modalităţi de evaluare diferite; 

- exersează gândirea critică prin utilizarea metodelor active 

Variabilele dependente: 

- îmbunătăţirea percepţiei elevilor asupra operei lui Lucian Blaga; 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

716 
 

- creşterea gradului de accesibitate a acesteia, printr-o înţelegere adecvată a mesajului literar, filosofic și 

istoric; 

- stimularea apetitului pentru lectura operei lui Lucian Blaga; 

Variabilele auxiliare  

- deteriorarea comportamentului elevilor, date fiind condiţiile mai puţin obişnuite la derularea lecţiilor. 
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FAMILIA CA PRIM FACTOR DE EDUCAŢIE 

 

Prof. înv. preşcolar EFTIN ADRIANA 

Grădiniţa cu Program Normal ARINI 

 

Familia reprezintă nucleul social în care se naşte copilul şi de la care primeşte primele elemente de 

educaţie. Se poate spune că ea este prima şcoală a copilului, care exercită influenţe şi asupra dezvoltării lui 

ulterioare. Familia este factorul educativ care menţine sub îndrumare individul uman pe cea mai lungă 

durată din viaţa sa. Copilul trăieşte cea mai mare parte din viaţa sa în familie, unde învaţă limba, obiceiurile 

şi comportamentele civilizate. De aceea se spune că cei “7 ani de acasă” au un rol hotărâtor asupra formării 

comportamentului uman. La această vârstă copilul se află în perioada celei mai mari plasticităţi a sistemului 

nervos, care oferă posibilităţi familiei să producă, prin educaţie, primele modificări care dau direcţia 

dezvoltării şi formării ulterioare a personalităţii. 

Potenţialul educogen al familiei este condiţionat de structura de nivel material şi cel cultural, de 

atmosfera relaţională şi afectivă din cadrul familiei (înţelegerea între soţi, viaţă normală, bună organizare), 

de responsabilitatea lor faţă de educaţia copiilor ş.a. Dar mediul familial reprezintă doar condiţia esenţială 

a educaţiei prin sine însuşi, acest mediu nu realizează obiectivele educaţionale. Potenţialul său educativ se 

afirmă prin desfăşurarea vieţii de familie, prin stilul de viaţă, prin relaţiile care se stabilesc în cadrul familiei. 

Prin comportamentul membrilor familiei, în primul rând al părinţilor – prin modul cum vorbesc, 

cum gesticulează, cum se comportă cu alţi oameni, cum se achită de îndatoririle sociale – ei constituie în 

permanenţă modele pe care copiii caută să le imite prin modul cum îşi formează şi îşi menţin autoritatea 

faţă de copii, cum dozează şi cum gestionează dragostea faţă de ei, cum rezolvă situaţiile conflictuale etc, 

părinţii pot avea rol de educatori autentici sau pot pierde această calitate. Un asemenea rol, însă, îl poate 

îndeplini numai o familie închegată în care membrii ei se respectă reciproc şi îşi poartă de grijă în mod 

reciproc. Responsabilitatea pentru educaţia copiilor nu este o chestiune particulară a părinţilor. Copiii de 

astăzi vor fi cetăţenii de mâine. De aceea, societatea întreagă este interesată de viitorul lor, iar societatea 

deleagă această responsabilitate civică părinţilor. Cum tocmai responsabilitatea s-a deteriorat în ultimul 

timp, producând “copiii străzii” şi delicvenţa juvenilă, cu tot felul de abateri de la normele convieţuirii 

sociale, pentru a reabilita potenţialul educogen al familiei, este nevoie mai întâi de educaţia părinţilor. 

Dar, a învaţa să trăieşti în familie, înseamnă a învăţa să trăieşti în societate. De aceea, redresarea 

morală a societăţii implică redresarea vieţii de familie. Alături de formele de colaborare ale familiei cu 

grădiniţa, respectiv cu şcoala, înfiinţarea unor cabinete de consultanţă pentru părinţi, a unor cursuri speciale 

de “Pedagogia  familiei”, a unor publicaţii pentru părinţi, şi chiar a unor asociaţii ale părinţilor – toate 

acestea ar reprezenta de fapt o şcoală a părinţilor. 
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Socializarea copilului prin familie, pregătirea lui pentru integrarea în viaţa socială se desfăşoară 

corelat cu procesul formării personalităţii multidimensional dezvoltate, necesitate impusă de caracteristicile 

societăţii moderne în actualul stadiu de dezvoltare.  

Formarea personalităţii este un proces care se continuă pe toată durata vieţii, dar bazele sale se pun 

înainte ca grădiniţa şi alte instituţii educative să intervină în mod intenţionat în această direcţie. La vârsta 

când copilul începe şcoala, el a învăţat deja din cadrul familiei, din interrelaţiile membrilor ei, cum să 

reacţioneze la unele cerinţe inevitabile vieţii în colectivitate, cum să se controleze, să pună frână anumitor 

dorinţe. Aşadar, prima formă de socializare, cea mai simplă, se referă la totalitatea normelor de conduită pe 

care societatea le transmite noilor generaţii prin intermediul familiei.  

În patrimoniul cultural al fiecărei civilizaţii s-au acumulat nenumărate norme de viaţă, nenumărate 

valori culturale, care se transmit de la o generaţie la alta prin intermediul familiei. Acumulările şi 

schimbările rapide care se produc în actuala societate nu mai pot fi transmise de la familie fără ajutorul 

instituţiilor specializate, mai ales dacă ţinem seama de faptul că, în urma solicitărilor multiple la care sunt 

supuşi părinţii, căminul rămâne foarte mult timp fără prezenţa lor. Cu toate acestea, până la vârsta de 6-7 

ani familia realizează destul de mult în domeniul educaţiei. Chiar şi după începerea şcolarizării nu se 

renunţă la aportul ei, deoarece are o influenţă covârşitoare asupra copilului într-o perioadă în care el este 

foarte maleabil. 

Se întâmplă însă uneori ca valorile morale pe care grădiniţa încearcă să le transmită să vină în 

contradicţie cu cele inoculate de familie, în acest caz conflictul dintre cei doi factori e inevitabil, iar urmările 

asupra personalităţii copilului sunt destul de grave.  

Astăzi, mai mult ca oricând, familia este conştientă de posibilităţile imense ale grădiniţei şi ale 

şcolii de a oferi copilului o gamă largă de roluri sociale, o experienţă mult mai competentă de viaţă. 

Dezvăluirea lumii în faţa minţii şi ochilor copilului este mai ales atribuţia educaţiei formale, dar să nu uităm 

că primele roluri sociale copilul le învaţă în familie.  

Punerea bazelor personalităţii în cadrul familiei e determinată de necesitatea psihologică 

fundamentală a acestei vârste de a se ataşa afectiv de persoana adultă. Adultul iubit devine un model pe 

care copilul îl imită docil în toate manifestările lui. El va imita în acest fel toate rolurile sociale pe care le 

joacă adultul. Se ştie însă că aceste roluri sunt structurate diferit de la individ la individ. Personalitatea se 

creează diferit pe baza a ceea ce moşteneşte şi a ceea ce experimentează din chiar primii ani de viaţă. 

Trăsăturile caracteristice ale persoanelor dintr-o anumită comunitate socială, dintr-o anumită ţară, îşi au 

originea în familie; aşa se explică diferenţele culturale ale personalităţii la nivelul naţiunilor. 

În procesul de formare a personalităţii, grădiniţa continuă ceea ce a început familia, dar se poate să 

şi răstoarne ce aceasta a pus la temelii, prin înlocuirea modelelor oferite de familie cu altele noi, uneori total 

opuse. Aceasta se întâmplă atunci când, din diferite motive, familia nu constituie un mediu educativ, când 

anumite carenţe în structura şi interrelaţiile ei, dar mai ales metodele ei de educaţie, o transformă într-o 
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comunitate generatoare de climat favorabil deviaţiilor comportamentale. Din fericire, sistemul educaţional 

din ţara noastră poate corecta multe lacune ale personalităţii create de familie. 

Pe măsură ce creşte, copilul simte nevoia să iasă din cercul restrâns al familiei pentru a învăţa şi 

alte deprinderi sociale de care va avea nevoie ca adult şi mai ales pentru a-şi satisface anumite nevoi 

psihologice ce apar o dată cu vârsta. Dintre acestea, cea mai importantă este cea de experimentare a rolurilor 

în raport cu sexul în cadrul unor comunităţi de aceeaşi vârstă.  

Din clipa în care copilul se ataşează unui grup din afara familiei, controlul conduitei lui devine o 

problemă. Însă cea mai importantă problemă de educaţie care se pune în procesul formării personalităţii la 

această vârstă, este aceea a autorităţii. O personalitate bine orientată, normal educată, este capabilă să-i 

asculte pe cei ce au autoritate, este capabilă să colaboreze uşor cu cei din colectivitatea socială din care face 

parte, să-şi asume responsabilităţi şi să poată avea, la rândul său, autoritate. Toate aceste aspecte se învaţă 

în familie, care, pentru a le obţine acţionează gradat, în funcţie de vârsta copilului. Dacă în perioadele de 

cristalizare a personalităţii nu există unitate de vederi şi de măsuri între familie, grădiniţă, şcoală şi celelalte 

micromedii educative, apar fisuri în sistemul educaţional, care pot duce tânărul pe drumul inadaptării 

sociale. Concordanţa şi continuitatea influenţelor socializatoare impun familiei necesitatea cunoaşterii 

ştiinţifice a specificului fiecărei perioade de vârstă şi a rolului educatorului în fiecare din aceste perioade.  

Prin capacitatea sa socializatoare şi individualizatoare, familia îndeplineşte o funcţie de reglare a 

interacţiunilor dintre copil şi mediul ambiant. Când această funcţie operează satisfăcător, după trebuinţele 

fiecărei vârste se poate spune că, copilul este acceptat aşa cum se  prezintă şi drept ceea ce el reprezintă, 

familia ia în considerare slăbiciunea şi incapacitatea lui, dar totodată şi forţele şi posibilităţile de care el 

dispune. În acest ansamblu de condiţii, copilul se simte ocrotit, iar acest fapt îi permite să stabilească 

raporturi juste cu lumea care îl înconjoară şi deci să-şi facă ucenicia pentru viaţă. 
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TEATRU FORUM – METODA DE ARTĂ PARTICIPATIVĂ 

 
Boangiu Roxana- Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă   

Alexandrescu Mirela - Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă   

 

 
În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, 

mai interdependentă şi mai egoistă.  Democrația participativă este o caracteristică a lumii civilizate, iar 

societatea civilă are un rol important în stimularea spiritului civic, în special în rândul copiilor și al tinerilor. 

Pornind de la aceasta premisă rolul nostru, al dascălilor este acela de a sprijini liceenii să se implice direct 

în schimbarea și dezvoltarea societății în care trăiesc, propunandu-le metode diferite de educație non-

formală: Teatru Forum, Biblioteca Vie, Photo Voice, Organizarea Comunitară. 

Teatrul Forum este o metodă de educație non-formală, un instrument de intervenție socială prin 

care se pot dezbate anumite probleme sociale precum: marginalizarea celor cu probleme de sănătate mintală 

şi a copiilor care suferă de autism, discriminarea, influenţa anturajului, impunerea unui viitor de către 

familie, violenţa în licee, piedici împotriva dezvoltării urbane în comunităţi mărginaşe, exploatarea sexuală 

a adolescenţilor, lipsa libertăţii de exprimare în licee, influenţa mediei asupra atitudinii părinţilor. 

Metoda poate fi folosită în diferite contexte de educație nonformală, dând șansa participanților să 

invețe din experienă directă. Poate fi utilizată în comunități de toate tipurile în care există persoane care 

sunt în risc de excluziune socială, în care se întâlnesc situații de discriminare ale anumitor categorii sociale 

(putem vorbi de instituții de învățământ, familie, instituții publice, comunități de rromi,etc.). Teatrul Forum 

lucrează cu caractere reale și nu cu personaje, ficțiune sau replici învățate pe de rost. Este un teatru făcut 

de non-actori, de cele mai multe ori, inspirat din realitate, dând posibilitatea interacțiunii și dezbaterii. 

 Piesele de teatru forum sunt o invitație dechisă către spectatori, să reflecteze, să se transpună în 

pielea personajelor, să se gândească cum ar face ei să găsească o soluție. Piesele de teatru forum se 

concentrează în jurul unui opresat (cel care se se confruntă cu problema) și a unui opresor (cel care cauzează 

problema), ambii având aliați sau interacționeaza cu personaje neutre. Jokerul (moderatorul) este cel care 

moderează piesa și crează contextul unei debateri și luarii de initiativa. Este un spațiu sigur, spunem 

problemelor pe nume fără ca la finalul forumului cineva chiar să cadă victimă lor. Însă e o repetiție pentru 

realitate, unde ne putem confrunta cu ele și acolo trebuie să știm să luăm atitudine. 

Pregătirea piesei și a echipei este foarte importantă. Un grup de elevi-voluntari, care vor să se 

implice în viața școlii identifică în comunitatea scolară o situație problemă pe care doresc să o schimbe.  ( 

abandonul școlar, bullyingul, traficul de persoane, consumul de droguri).  

Pentru realizarea piesei de teatru-forum au loc întâlniri în care se stabilesc, prin improvizație, 

personajele piesei și scenariul, ținându-se cont de situația reală, specifică problemei în dezbatere. Piesa se 

joacă pentru un public țintă care se confruntă cu o astfel de problemă. 

Desfașurarea efectivă a piesei are trei etape principale: piesa propriu-zisă, discuția și forumul. În 

prima parte, situația de opresiune este prezentată în aproximativ 15 minute cu ajutorul personajelor și a 
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interacțiunilor dintre acestea. In a doua etapa, moderatorul piesei, numit Joker, facilitează discuția despre 

situația prezentată, despre cauzele opresiunii, despre relația dintre personaje și despre poziția ocupată de 

fiecare in piesă: opresor, opresat, aliați ai acestora, personaje neutre. Jokerul are rolul de a motiva și de a 

stimula publicul să vină cu soluții realiste sau îmbunătățiri ale situației prezentate pe care să le joace pe 

scenă. In partea de forum, piesa se reia iar publicul devine activ. Are posibilitatea să schimbe toate 

personajele, mai puțin opresorul.Teatrul forum presupune ca în realitatea cotidiană opresiunea nu va 

dispărea pur și simplu și iși propune atunci ca aceasta să fie înlaturată prin schimbarea atitudinii față de 

opresor. 

Surprinzător sau nu, spectatorii intervin și vor să schimbe câte ceva în atitudinea personajelor din 

piesă, contribuind astfel la schimbarea finalului. Ingredientul ca lucrul acesta să se întâmple este ca ei sa 

fie motivați de ceea ce văd pe scenă, iar pentru aceasta, este foarte important să-și vadă viața pe scenă. De 

aceea, publicul pieselor de teatru forum trebuie să fie format din persoane care se confruntă cu problema 

dezbătută, care se regăsesc in personajele de pe scena și au reactii de genul: ”Și mie mi s-a intâmplat acest 

lucru”, sau “Știu și eu pe cineva care a pățit la fel!”. Astfel ei nu vor rămâne simpli spectatori ci vor deveni 

”spect-Actori”. 

În cele din urmă, scopul unei piese de teatru-forum nu este să găsesti soluția sau soluțiile ideale ci să creezi 

contextul în care oamenii se pot deschide, pot discuta despre o problemă sau o situatie prin care trec cu toții 

și apoi să încerce împreuna să descopere o cale de rezolvare.Important este procesul până la găsirea soluției. 

Astfel de metodele de învățare în context nonformal sunt active, interactive și creative, au caracter 

participativ și experiential și determină implicarea, toleranța, învățarea prin joc. Toate modelează atitudini 

și dezvoltă competențe, oferă posibilitatea tinerilor să-și spună părerile și să-și exercite influența în 

societate,, în perioada de tranziție de la dependentă (copil) la independență (adult). 
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CAMPANIA 19 ZILE DE PREVENIRE A ABUZURILOR ȘI VIOLENȚELOR  

ASUPRA COPIILOR ȘI TINERILOR 

 

 

Autor: Mărculescu Raluca Victoria 

Liceul Teoretic Benjamin Franklin, București 

 

      În perioada 1-19 noiembrie 2019, cu ocazia desfășurării Campaniei 19 Zile de prevenire a 

abuzurilor și violențelor asupra copiilor si tinerilor, în cadrul Liceului Teoretic Benjamin Franklin, 

București, s-au organizat activități ce au avut ca obiective: schimbarea comportamentului social, implicarea 

elevilor în prevenirea abuzului, inclusiv al bullying-ului, în prevenirea fenomenelor de abandon școlar și 

absenteism, a consumului de droguri și de alte substanțe nocive, a traficului de persoane, etc. Activitățile 

desfășurate corespund strategiei de dezvoltare durabilă până în anul 2030 care vizează crearea unei culturi 

a prevenirii și stopării violenței împotriva copiilor și tinerilor și implementării recomandărilor ONU în acest 

domeniu. 

       La nivelul unității noastre de învățământ, înscrisă în proiectul Campania 19 Zile de prevenire a 

abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor, 10 cadre didactice au organizat în aceasta perioadă în 

cadrul orei de dirigenție și nu numai, activități dedicate evenimentului. Proiectul a cuprins activități în care 

au fost implicați 300 de elevi incluzând și întâlniri și discuții cu trei reprezentanți ai Poliției Capitalei. 

            S-au organizat la clasele a 11a un concurs de proiecte media, filme și clipuri cu mesaje anti-violență, 

drepturile omului, rasism, bullying, iar la final au fost selectate cele mai bune prezentări video şi au fost 

transmise către echipa de proiect (pe adresa activism19zile@outlook.com). 

       În cadrul orelor de dirigenție la clasele a 10a au fost organizate activități cu tema Bullying și abuzul 

în mediul școlar, vizionînd două prezentări video: în primul filmuleț Președintele Franței își transmite 

elevilor mesajul de a empatiza cu diverse forme de bullying, de a nu deveni complice al hărțuirii iar în cel 

de-al doilea pot fi identificate soluții ale adolescenților de prevenire a violenței verbale (material Unicef). 

În urma vizionărilor au avut loc discuții pe baza materialelor vizionate și extragerea ideilor esențiale prin 

scrierea unui bilețel de către fiecare elev prin care acesta trasează o soluție de combatare a violenței în 

rândul tinerilor. La final  au fost înmânate elevilor scenarii de bullying în școală pentru a le citi și discuta 

pe baza unor întrebări. 

    

mailto:activism19zile@outlook.com
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       Dna profesor psiholog,  a desfășurat  o activitate cu tema "Pericolele TIC și ale comunicării 

virtuale". A fost o lecție tip proces, în care s-a dezbătut cazul dn-ului Tic. 

    În urma prezentării acestei campanii, elevii au fost îndrumați în crearea unor planșe artistice care să 

scoată în evidență mesajele anti-violență, și astfel s-a organizat o expoziție cu planșele elevilor urmată de 

exprimarea părerii fiecărui elev în parte în ceea ce privește formele de violență în școală și metodele de 

prevenire și combatere ale acestora. 

 

    

   La clasele a 12a s-a susținut activitatea bazată pe tema Traficului de persoane iar la final au vizionat un 

filmuleț adecvat vârstei și temei cu un impact mare asupra copiilor.  

S-au organizat 2 întâlniri ale elevilor cu reprezentanți ai Poliției Capitalei. În cadrul acestor activități s-a 

discutat pe tema Dependența și abuzul de substanțe. La final au vizionat un filmuleț sugestiv, de mare 

impact asupra elevilor. 

   

În cadrul orelor de dirigenție s-a mai susținut și activitatea pe baza temei Bullying-ul în mediul școlar. În 

urma unei discuții cu clasa elevii și-au exprimat punctul de vedere prin intermediul realizării unor planșe 

sugestive. 

Elevii claselor a 9a au discutat despre Traficul de persoane/ Pericolele TIC și ale comunicării virtuale. În 

urma vizionării unei piese de teatru “Ea și numai ea” de Andrei Ivanov au avut loc discuții cu clasa și 

prezentări realizate de către elevi pe baza temelor de mai sus menționate. 

Scopul activităților desfățurate în liceul nostru a fost elaborarea de mijloace și instrumente de informare, 

prevenire și combatere a violenței în rândul tinerilor și nu numai. Elevii participanți au învățat să lucreze 
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prin cooperare, ascultare activă și respectarea îndrumărilor oferite de profesor. Proiectul a oferit elevilor 

șansa unui model educațional integrator prin care au aplicat abilități și competențe proprii, dar care a permis 

dezvoltarea gândirii critice, capacitatea de analiză și sinteză, exprimarea opiniilor într-o dezbatere sau pe 

baza unui chestionar. Elevii au înțeles importanța acestei strategii comune, realizând la nivelul școlii o reală 

campanie de conștientizare a violenței, finalizate prin crearea unui regulament care ne îndeamnă pe toți la 

toleranță,armonie și respect. 
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Profilul de formare al elevului de clasa a V-a, viitor absolvent de clasa a VIII – a.  

Dezvoltarea personală 

prof. Ganea Emil 

                                                          Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci” Onești 

 

 

        Introducerea competenţelor ca finalităţi ale curriculumului şcolar în învăţământul gimnazial au 

reprezentat pentru învăţământul preuniversitar o oportunitate de inovare metodologică. Programele şcolare 

pentru învăţământul preuniversitar (segmentul claselor V – VIII) au încorporat astfel elemente ale 

referenţialului presupus de competenţele – cheie europene prin competenţele curriculumului şcolar, 

transferate ulterior parţial şi în procesul educaţional. 

       Învățământul gimnazial își propune ca, la finalul fiecărui ciclu de învățământ, elevul să asimileze un 

set de cunoștințe, abilități, aptitudini și atitudini care să definitiveze formarea lui personală și profesională. 

       Astfel, până la sfârșitul clasei a opta, din perspectiva celor 8 competențe cheie propuse de Comisia 

europeană încă din 2006, absolventul de gimnaziu va trebui să atingă următoarele competențe: 

Competențe cheie 

1.    Comunicare în limba maternă: 

-  să participe la interacțiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui dialog, 

- să caute informațiile, să știe să le proceseze/ utilizeze, să recepteze opiniile, ideile și sentimentele din  

mesajele/ textele citite, 

- să îşi exprime opiniile, ideile sau sentimentele prin mesaje verbale sau scrise, adaptate situaţiilor de 

comunicare în care este implicat, pe baza propriilor experienţe sau pornind de la ceea ce a ascultat/citit 

- să comunice oral și în scris într-o varietate de situații, 

- să știe să citească și să înțeleagă corect noțiunile matematice date, 

- să înțeleagă corect noțiunile și să le poată reproduce.  

2.    Comunicare în limbi străine: 

-  să identifice informații, opinii, sentimente în limba străină în mesaje scrise sau orale pe diverse teme; 

- să-și exprime părerile corect și logic din punct de vedere gramatical, 

- să deprindă conversații și convenții internaționale (congruență, măsuri unghiuri, notații plan) 

- să învețe corect denumirile noţiunilor matematice predate. 

3.    Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii: 

- să înțeleagă termenii și conceptele matematice, 

- să poată adopta un raționament matematic, 

- să înțeleagă o demonstrație matematică, 

- să persevereze în a găsi argumentele, 

- să perceapă problemele cărora matematica le poate da o soluție, 

- să dobândească abilități de a folosi instrumente geometrice, 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

726 
 

- să dovedească abilitatea de a comunica concluziile. 

4.    Competența digitală: 

-  să înțeleagă modul de a căuta informațiile pe internet, 

-  să folosească informația în mod critic și să separe informația reală de cea virtuală, 

-  să utilizeze să  utilizeze dispozitive şi aplicații digitale pentru căutarea și selecția unor resurse  

informaționale relevante pentru învățare, pentru a accesa diferite softuri educaționale, a stoca și schimba 

informații, 

- să respecte regulile virtuale/ de proprietate intelectuală, de siguranță pe internet.  

5.    A învăța să înveți: 

-  să aibă capacitatea de a înțelege strategiile de învățare, să înțeleagă punctele tari și cele slabe privind 

aptitudinile și calificările personale, 

- să valorifice corect timpul alocat învățării (să atribuie un timp pentru învățarea autonomă), 

- să conștientizeze planurile de viitor pe care și le propun în viață pentru a-și canaliza eforturile pentru 

îndeplinirea acestui scop (să fie motivați și să aibă încredere pentru a continua), 

- să-și însușească corect noțiunile matematice predate.  

6.    Competența socială și competențe civice: 

-  să opereze cu valori şi norme de comportament relevante pentru viața personală şi pentru interacțiunea 

cu ceilalți ( să aibă abilitatea de a comunica într-un mod constructiv, în echipă, pentru a învinge 

prejudecățile prin acceptarea diferențelor dintre ei), 

-  să fie capabili să gestioneze stresul exprimându-se într-un mod constructiv, 

-  să înțeleagă dimensiunile multiculturale și socioeconomice ale societății sau a grupului din care fac parte, 

-  să aprecieze și să înțeleagă diferențele între sistemele de valori, 

-  să știe să comunice, să-și apere drepturile, dar, în același timp, să fie conștienți și de obligațiile ce le revin 

(să se implice în activități civice).  

7.    Spirit de inițiativă și antreprenorial: 

-  să găsească soluții în diferite situații de criză, să manifeste spirit de inițiativă și transformarea lor în 

acțiuni, 

-  să aibă motivație și hotărâre de a realiza obiectivele propuse, 

-  să aibă abilitatea de a lucra individual, în colaborare și în echipă, 

-  să aibă abilitatea de a-și organiza temele, de comunicare cu profesorii sau colegii.  

8.    Sensibilizare și exprimare culturală: 

- să participe la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau nonformale, 

- să fie capabili să realizeze lucrări creative care pot fi transferate la diverse ore de matematică și nu numai 

(realizare de planșe numai din triunghiuri, etc.), 

- să dezvolte capacitatea de a compara propriile puncte de vedere și opinii cu ale altora. 
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       Consilierea şcolară este un proces de dezvoltare cu rol de prevenire ce optimizează modul în care elevul 

relaţionează cu şcoala. Consilierea şi dezvoltarea personală nu trebuie să se constituie ca un obiect de studiu 

sau o disciplină şcolară în înţelesul ei cotidian, ci ca o arie de aplicaţii, dezvoltări practice, experienţe şi 

atitudini care trebuie învăţate a fi exersate în viaţă. 

      Consilierea şi dezvoltarea personală contribuie la dezvoltarea capacității elevilor de a-și explora 

interesele, nevoile și aspirațiile, de a-și identifica și autoevalua resursele personale.  Ea sprijină elevii în 

managementul adecvat al emoțiilor, comunicarea asertivă, cooperarea în grup şi participarea la viaţa clasei, 

şcolii şi comunităţii. Consilierea şi dezvoltarea personală oferă elevilor oportunități pentru dezvoltarea 

abilităților de învățare și de creștere progresivă şi contribuie, de asemenea, la adoptarea unei atitudini 

responsabile faţă de propria sănătate și mediul înconjurător, din perspectiva stării de bine prin adoptarea 

unui stil de viață sănătos și a managementului comportamentelor de risc asupra propriei învățări. 

      Cele mai eficiente metode / tehnici utilizate la clasă, în cadrul disciplinei, sunt: exerciţiile de 

autocunoaştere, jocul de rol - prin interpretarea unor stări / simularea, proiectul, portofoliul, oferirea de 

feedback pozitiv, organizarea de întâlniri comune elevi, părinţi, profesori pe diferite teme, vizitele în alte 

şcoli, instituţii în scop de cunoaştere, informare, orientare.  

      Ca experiență la clasă, la componenta Autocunoaștere și dezvoltare personală, am propus tema 

,,Toleranţă la tachinare” şi un joc de comunicare pozitivă – ,,Mașina de spălat”. 

      Se formează două şiruri de copii, faţa în faţă. Un voluntar/cel care rămâne fără pereche sau animatorul 

trece printre cele două şiruri („maşina de spălat”). Când ajunge în dreptul primei perechi din şir se opreşte 

şi aşteaptă să fie „spălat”: fiecare participant la joc îi pune mâna pe umăr şi îi spune o caracteristică, o 

calitate personală sau o vorbă bună. Cel „spălat” mulţumeşte şi trece mai departe. Atenţie: se va insista de 

la început pe caracterul pozitiv al comunicării! Neapărat trebuie să treacă prin „maşina de spălat” copiii 

trişti, timizi, negativişti, pentru a le ridica moralul, pentru a le dezvolta încrederea în sine sau pentru a-i 

determina să gândească pozitiv. Scopul acestui joca fost exersarea abilităților de  comunicare pozitivă. 

Competenţele dobândite au fost să identifice calități ale persoanelor, după modelul profesorului şi să 

mulțumească pentru vorba bună primită. 

      Faţă de cele prezentate mai sus, viitorul absolvent de clasa a VIII-a trebuie să aibă dezvoltate aceste 

competențe pentru a se putea integra ușor mediului și societății românești și europene. 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



 
 
  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

728 
 

                               INTERDISCIPLINARITATE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

Autor: GRIGORESCU CRÎNGUȚA LILIANA 

Liceul Teoretic” Benjamin Franklin”- București 

 

Motto: “Învăţând matematică, înveţi să gândeşti.” (Grigore C. Moisil ) 

      Matematica este un exerciţiu al minţii pregătitor pentru marile probleme ale vieţii, ale profesiei, ale 

carierei. Matematica este tiparul în care se va turna forma personalităţii noastre viitoare. Nu poate exista 

cunoaştere care să nu treacă prin matematică. 

     Pentru că mulți elevi mă întreabă ce legătură există între matematică şi sport, am realizat această 

lucrare unde am arătat prin niște formule simple și un grafic cum mișcarea aruncării mingii de baschet la 

coș ,de altfel o mișcare pe care elevii o consideră simplă, naturală, de fapt este legată de funcții, de 

formule matematice, de descompunerea vectorilor etc. 

     Deși nu întotdeauna ne gândim, matematica joacă un rol foarte important în sport. Interconexiunea 

dintre matematică  şi sport este una evidentă pentru oricine,  cunoştinţele de bază fiind necesare chiar şi 

pentru acţiuni simple precum calcularea scorului. Și pentru că prin probleme practice, legate de fotbal și 

alte sporturi copiii înțeleg altfel importanța matematicii si a fizicii, am prezentat câteva  probleme 

împreună cu rezolvări ,toate din domeniul sportului, sperând astfel ca elevii să înțeleagă din practică 

importanța matematicii și legătura ei cu sportul. 

      Pentru a exemplifica cele arătate anterior, vom începe prin analiza aruncării unei mingi de baschet la 

coş.  Astfel, putem folosi ecuația : 

 

pentru  a vedea viteza cu care un jucător de baschet trebuie să arunce mingea pentru ca aceasta să 

aterizeze perfect in coș. Când aruncăm o minge de baschet care ne dorim să intre in coș, ne gândim la ce 

unghi să aruncăm mingea faţă de linia orizontala paralelă cu solul. Majoritatea jucătorilor încearcă să 

trimită mingea dintr-un unghi de 45 °. Pentru a găsi viteza la care un jucător ar trebui să arunce mingea 

pentru a marca coș, viteza mingii, atunci când este aruncată dintr-un unghi de 450 aplicăm  formula : 

                           
2

0 sin(2 )
.

32

v
Dist


=  

        Dar, pentru că unghiul din care mingea este aruncată este de 450, am avea: 

                     
2 2 0 2

0 0 0sin(2 ) sin(2 45 )
.

32 32 32

v v v
Dist

 
= = =  .  
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       Acum, dacă un jucător este pe o poziție de a marca un coș de 3 puncte, atunci el poate fi şi la 

aproximativ 25 metri de coș.  

      Deci, prin aplicarea formulei, știind că raza de acțiune pentru  a marca coș de 3 puncte trebuie să fie 

de 25 de metri, vom avea : 

                        

      Deci, în scopul de a marca un coș de 3 puncte, jucătorul trebuie să arunce mingea cu aproximativ 28 

metri pe secundă. 

     Pentru a arăta legătura între aruncarea liberă la coș si vectori (descompunerea vectorilor) am realizat 

următorul model matematic. Așa  cum am mai precizat și la începutul lucrării, în baschetul modern, 

importanța aruncărilor libere capătă un rol deosebit mai ales pe finalul unui meci, când orice coș marcat 

poate face diferența dintre două echipe aflate la egalitate. Acest lucru se datorează în ceea mai mare 

măsură unghiului de lansare 0 .  De aceea, modelul matematic pe care încercăm să-l definim pleacă de la 

acest considerent. În realizarea modelării matematice a aruncării libere am identificat: înălţimea 

subiectului (ij), unghiul de aruncare la coș 
0 , viteza de aruncare 

0v , x distanţa de la jucător la baza 

panoului. Pentru realizarea modelului am plecat de la următoarele ipoteze:  

- aruncarea mingii trebuie să se facă direct în coş (fără a lovi panoul sau inelul);  

- rezistenţa aerului este nulă;  

- rotaţia mingii este nulă (în sensul neinfluenţării aruncării dacă mingea intră direct în coş);  

- nu există erori laterale în aruncare (jucătorul aruncă drept); 

- înălţimea jucătorului este de 175 cm.  

     Aruncarea la coş a mingii de baschet se realizează pe o traiectorie oblică cu o viteză iniţială v0 care 

face un unghi α0 cu orizontala. Se descompune mişcarea mingii de baschet în două mişcări:  

- pe direcţia orizontală după axa Ox; ( 0 0cosv  )  

- pe direcţia verticală după axa Oy ( 0 0sinv  ) , unde α0 este unghiul iniţial de lansare. Deoarece pe 

direcţia orizontală Ox nu acţionează nici o forţă, rezultă că mişcarea va fi uniformă cu viteza constantă 

0x xv v= . Pe direcţia verticală, asupra mingii acţionează forţa de greutate G, de unde rezultă că mişcarea 

va fi uniform variată cu acceleraţia gravitaţională g şi viteza iniţială 
0 yv . 
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  Reprezentarea grafică a aruncării mingii la coș 

                  Descompunerea mișcării pe cele două direcții      

      Din reprezentarea grafică putem deduce ecuațiile de mișcare pe axele Ox și Oy folosind proiecțiile 

vectorului 0v
ur

 

0 0cos( )x v t =      (1)                            

2

0 0

1
sin( )

2
y v t g t=   −      (2) 

Din relația (1) rezultă că 

0 0cos( )

x
t

v 
=


 și înlocuind în relația ( 2) obținem : 

0y v=
0

x

v


2

0 2 2

0 00

1
sin( )

2 cos ( )cos( )

x
g

v



 −  


  de unde rezultă că ecuația de mișcare  

(traiectoria mingii) este: 
2

0 2 2

0 0

1
( ) ( )

2 cos ( )

x
y x x tg g ij

v



=  −   +


 iar ecuația de mișcare a mingii e definita 

de relația: 
 0

0 0cos( ) 2 ( ) ( )

x g
v

xtg ij y x 
= 

+ −
 

      Și tocmai pentru a le împărtăşi elevilor de liceu și gimnaziu frumusețea matematicii și utilitatea ei în 

sport, inclusiv pentru a le răspunde la veșnica întrebare: “La ce mă ajută matematica atunci când joc 

fotbal ?”,propun câteva probleme care să le capteze atenţia şi să îi ajute pe elevi să înțeleagă utilitatea 

matematicii în viața lor, abordând tematici atât din fotbal cât şi din alte ramuri sportive. 

1. Într-un campionat de fotbal, fiecare echipă joacă cu alta o singură dată .Rezultatul final este: 

echipa A-7 puncte, echipa B-4 puncte, echipa C -3 puncte, echipa D-3 puncte(o echipa câștigă 3 

puncte pentru victorie,1 punct pentru scor egal și 0 puncte pentru un meci pierdut).      Cum s-a 

terminat partida dintre A si C? 

 

2. La un turneu de fotbal participă 10 echipe. Fiecare echipă joacă  cu fiecare dintre celelalte doar o 

dată .Numărul total de puncte obținute de echipele participante este 130 (3 puncte-victoria,1 

punct egalul,0 puncte înfrângere.).Câte meciuri au fost egale? 

 

3. În campionatul de fotbal echipa F. C. Babin a marcat trei goluri și a primit un singur gol. Echipa a 

câștigat primul meci, a terminat la egalitate al doilea și a pierdut ultimul meci. Cu ce 

scor a câștigat F .C.  Babin primul meci? 
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4. Vârsta medie a celor 11 jucători ai unei echipe de fotbal era de 22 de ani. În timpul meciului un 

jucător a fost faultat și nevoit să părăsească terenul. Din momentul acela vârsta medie a 

coechipierilor rămași in joc a coborât la 21.Ce vârstă avea fotbalistul care a părăsit terenul? 

 

Rezolvări : 

1. Între cele patru echipe au avut loc șase meciuri. Dacă toate s-ar fi terminat cu victorii, s-ar fi 

obținut 18 puncte. Deoarece echipele au realizat împreună 17 puncte, înseamnă că un singur meci 

s-a încheiat la egalitate : cel dintre echipele A și B Deci echipa A ,care a câștigat două meciuri și 

a terminat un meci la egalitate  a câștigat meciul cu echipa C. 

2. Pentru că sunt 45 de jocuri ,dacă toate ar avea câte un câștigător s-ar obține 135 de puncte. 

Deoarece la un meci egal se obțin doar două puncte(câte unul pentru fiecare echipă), cele 5 

puncte pierdute (de la 135 la 130) se datorează faptului că sunt cinci jocuri terminate la egalitate. 

3. Deoarece F .C. Babin a primit un singur gol și a pierdut un singur meci, l-a pierdut cu 1-0. La al 

doilea meci scorul a fost 0-0 ,iar primul meci l-a câștigat cu 3-0. 

4. Când echipa era completă și vârsta medie era 22 de ani, vârstele tuturor membrilor echipei 

totalizau 22 x 11=242. După ce respectivul jucător a părăsit terenul, vârsta medie  fiind de 21 de 

ani, vârstele jucătorilor rămași totalizau 21 x 10=210. Diferența (242-210=32) este dată de vârsta 

celui plecat: 32 de ani. 

 

        Încheiere 

        Chiar dacă deseori nu este evidentă legătura, inconştient aplicăm gândirea matematică în aproape 

toate activităţile de zi cu zi. Când vine vorba despre sport, disciplina şi gestionarea resurselor reprezintă 

doar o ramură vizibilă a efectului matematicii asupra performanţei noastre, restul diferenţelor fiind greu 

de observat iar majoritatea dintre acestea devin acţiuni inconştiente odată cu repetiţia.  

     Bibliografie   

 1.Teza de doctorat „STUDIUL BIOMECANIC AL ARUNCARILOR LA COS ÎN JOCUL DE 
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  2. Frumusețe matematică-Armand Martinov-Editura SIGMA-2011 
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                  ŞCOALA – FURNIZOR DE CALITATE ÎN EDUCAȚIE 

                                                      

                                                    PROF. ÎNV. PRIMAR:  ALEXE MARINELA 

VALENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCURTU MARE 

LOC. SCURTU MARE, JUD. TELEORMAN 

 

Educația înseamnǎ schimbare: schimbare în noi, în mentalitatea noastrǎ; schimbare în relațiile cu 

elevii, profesorii și pǎrinții; schimbare în societate, în general. 

Dascǎlul, prin rolul extrem de important pe care îl are, acela de a forma noi generații, trebuie sǎ 

fie primul deschis la schimbare, pentru a o produce și perpetua la rȃndul lui, dar nu și singurul. 

Schimbarea trebuie sǎ porneascǎ din interiorul sistemului și îi implicǎ deopotrivǎ pe profesori, elevi și 

pǎrinți. Aceștia din urmǎ trebuie sǎ înțeleagǎ cǎ școala nu este suficientǎ, nu e singura responsabilǎ de 

educația și pregǎtirea copiilor. Triunghiul dascǎl-copil-pǎrinte este echilateral, deci responsabilitatea unei 

educații de calitate este egal distribuitǎ celor trei factori implicați, la care se adaugǎ și comunitatea. 

Sistemul actual de educație, cu un singur mod de a preda și explica, cu același tip de materiale 

didactice, este liniar și nepotrivit pentru toți copiii. Ca urmare, trebuie supus unui proces de transformare, 

astfel încȃt sǎ devinǎ un instrument util pentru societatea modernǎ în care trǎim. 

Perioada copilǎriei este începutul de drum al oricǎrui adult. În aceastǎ primǎ etapǎ a vieții se 

stabilesc premisele viitorului. Dezvoltarea armonioasǎ presupune parcurgerea mai multor etape, fiecare 

dintre acestea aducȃnd cu sine importante achiziții în sfera intelectualǎ și afectivǎ. 

Şcoala este locul în care copilul trebuie sǎ se simtǎ în siguranțǎ și unde se antreneazǎ pentru viațǎ, 

unde primește suportul de care are nevoie pentru a se exprima liber și plenar. Intrebarea este: Ce tip de 

om dorim sǎ producǎ sistemul educațional actual? Cu siguranțǎ un om conștient și responsabil, grijuliu 
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și empatic, strategic, logic, critic și creativ, performant, autentic și influent. 

Iatǎ doar cȃteva dintre cerințele unei educații de calitate: 

- mediu școlar sigur, armonios; 

- spații de învǎțare echipate adecvat, ce rǎspund nevoilor individuale/ colective; 

- resurse/ metode de predare ce permit accesul/ participarea activǎ a tuturor elevilor; 

- noi modalitǎţi de evaluare, în conformitate cu cerinţele şi exigenţele omului modern; 

- proiectarea și dezvoltarea unor parteneriate/ programe de studiu care sǎ corespundǎ nevoilor 

factorilor interesați (abilitǎți, pasiuni), asigurȃnd accesul și egalitatea de șanse tuturor elevilor; 

- profesori care inspirǎ și motiveazǎ, care sprijinǎ activ și se implicǎ în dezvoltarea și asigurarea 

calitǎții programelor de învǎțare; 

- abordarea integratǎ a conținuturilor învǎțǎrii, ce traverseazǎ barierele disciplinelor, aducând 

aspecte ale curriculumului în asociaţii semnificative, concentrate pe arii tematice mai largi; 

- încurajarea progresului realizat de fiecare elev în raport cu performanţa sa anterioară, greșeala 

fiind doar un semnal necesar pentru corecția de parcurs; 

- promovarea cooperǎrii; copiii trebuie învǎțați cum sǎ lucreze în echipǎ, sǎ socializeze și sǎ 

influențeze cu integritate; 

- stimularea motivației elevului pentru învǎțarea individualǎ și responsabilizarea privind propria 

evoluție; 

- accent pe înțelegere și comunicare, empatie și relaționare, optimism, energie pozitivǎ și motivare, 

abilitǎți de conducere; 

- abordarea învǎțǎrii astfel încȃt sǎ dea sens muncii, pe lȃngǎ culturǎ generalǎ, sǎ ofere educație 

practicǎ, sǎ punǎ elevii într-o situaţie autenticǎ de rezolvare a unei sarcini concrete cu o finalitate 

realǎ; 

- responsabilizarea pǎrinților și participarea acestora la viața școlii, întrucȃt ei sunt cei care îi educǎ 
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pe copii mult mai mult timp decȃt orice profesor, dacǎ se implicǎ; 

- abordarea învǎțǎrii din perspectiva teoriei inteligențelor multiple, oferind elevului posibilitatea de 

a se manifesta plenar în domeniile în care capacitǎţile sale sunt cele mai evidente; 

Sistemul romȃnesc actual de învǎțǎmȃnt testeazǎ doar logica, memoria, perspicacitatea. Astfel, 

copiii cu rezultate bune la matematicǎ sunt considerați inteligenți, în vreme ce aceia care picteazǎ 

extraordinar sunt considerați doar talentați. Şi aceștia din urmǎ sunt inteligenți, doar cǎ inteligența lor este 

diferitǎ. 

Prof. Howard Gardner a demonstrat cǎ existǎ mai multe tipuri de inteligențǎ, în funcție de modul 

în care creierul proceseazǎ informația: inteligența naturii, inteligența personalǎ, inteligența 

verballingvisticǎ, inteligența vizual-spațialǎ, inteligența muzicalǎ, inteligența logico-matematicǎ, 

inteligența 

interumanǎ, inteligența corpului. Imperativ este sǎ identificǎm tipul de inteligențǎ dominant al copilului 

pentru a-l putea direcționa spre domeniile în care exceleazǎ, dar și a-l încuraja sǎ își dezvolte și celelalte 

tipuri de inteligențǎ. 

Asigurarea şi menţinerea calitǎţii serviciilor educaţionale este o cerinţǎ imperativǎ cu impact 

imediat, dar şi pe termen lung asupra beneficiarilor direcţi - elevii, cât şi asupra beneficiarilor indirecţi – 

comunitatea/ societatea din cel puţin patru motive: moral (elevii trebuie sǎ primeascǎ o educaţie de 

calitate), contextual (şcolile sunt într-o interacţiune dinamicǎ şi continuǎ cu societatea şi comunitatea 

cǎrora le aparţin), supravieţuirea (societatea actualǎ este una concurenţialǎ), responsabilitatea (şcolile 

sunt supuse în mod constant aprecierii şi evaluǎrii celor pe care îi serveşte: elevi, pǎrinţi, comunitate). 

Imbunǎtǎţirea calitǎţii educaţiei presupune evaluare, analizǎ şi acţiune corectivǎ continuǎ din 

partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazatǎ pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, 

precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţǎ. Asigurarea calitǎţii educaţiei 

este centratǎ preponderent pe rezultatele învǎţǎrii exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori 

și atitudini. 
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MIJLOACE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  NECESARE  ÎN  PREDAREA  MODULULUI  ,,OPERAȚII  

ŞI  UTILAJE  ÎN  INDUSTRIA  ALIMENTARĂ” 

 

Prof. Pătrașcu Aura 

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, Galați 

 

        Prin mijloace de învăţământ înţelegem totalitatea resurselor materiale concepute şi realizate, 

adaptate sau selectate în vederea îndeplinirii sarcinilor instructiv – educative ale şcolii. Reprezintă 

instrumente auxiliare care facilitează procesul de predare şi stimulează activitatea de învăţare, sporindu-i 

eficienţa. Constituie un suport de bază pentru optimizarea procesului de învăţământ, utilizarea lor 

contribuind la înlăturarea/diminuarea verbalismului şi formalismului, promovarea unei participări mai 

intense din partea elevilor la procesul de instruire [1]. 

Mijloacele de învăţământ sunt legate de metodele de învăţământ, iar folosirea lor conferă 

flexibilitate lecţiei de specialitate, asigurând condiţiile ca formele de activitate cu elevii, organizate în cadrul 

fiecărei verigi să se combine, să se întrepătrundă şi să se completeze reciproc. Parcurgerea secvenţelor 

lecţiei, trecând de la folosirea unui mijloc de învăţământ la altul corespunzător conţinutului modulului 

„Operații şi utilaje în industria alimentară” favorizează un ritm variat şi continuu de lucru cu elevii, creează 

condiţii optime de manifestare activă a fiecărui elev, de participare nemijlocită la propria sa instruire [4]. 

 După funcţia îndeplinită cu precădere, după rolul dominant pe care-l îndeplinesc în activitatea 

didactică, mijloacele de învăţământ se pot grupa astfel: 

- mijloace informativ – demonstrative -  servesc la transmiterea de informaţii, la ilustrarea, 

exemplificarea, concretizarea cunoştinţelor şi se împart în două grupe: 

a)    mijloace logico - intuitive din care fac parte: 

➢ obiectele naturale cum sunt: obiecte sau sisteme tehnice autentice, maşini, dispozitive; 

➢ obiectele elaborate construite sau confecţionate sunt substitute ale realităţii care imită, 

reconstituie obiecte reale. Din această categorie fac parte: mulaje, machete, modele în 

secţiune;  

➢ substitutele bidimensionale materiale sau reprezentările figurative: reprezentările figurative - 

ilustraţii, fotografii, desenul pe tablă, planşe și reprezentările grafice: reprezentările vizuale şi 

proiectabile pe ecran; 

b) mijloace logico - raţionale se referă la reprezentările grafice, schemele pe tablă, simboluri 

verbale, formule chimice, formule matematice. 

- mijloace de exersare şi formare a deprinderilor – această categorie de mijloace asigură efectuarea 

experienţelor şi experimentelor, învăţarea prin descoperire, efectuarea de exerciţii necesare formării 

priceperilor şi deprinderilor, exersarea creatoare a unor aptitudini practice de muncă productivă.  

 

În această categorie sunt incluse: 
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➢ aparate de experimentare, truse de laborator;  

➢ aparate, instrumente, instalaţii de laborator; 

➢ echipament tehnic de atelier; 

➢ jocuri didactice, jocuri de construcţii tehnice; 

➢ dispozitive sau maşini de instruit, maşini electronice de calcul; 

- mijloace de raţionalizare a timpului în orele de curs includ: maşini de multiplicat, şabloane, ştampile, 

hărţi de contur etc.  

- mijloace de evaluare a rezultatelor învăţării cuprind: seturi de teste (fişe, folii şi teste de evaluare), 

aparate sau instalaţii de testare, dispozitive de verificare a deprinderilor, maşini de verificare, calculatoarele 

electronice. 

- mijloacele tehnice audio-vizuale includ acele dispozitive electrice şi electronice care se folosesc de 

imagini, cuvinte şi sunete sau combinaţii ale acestora în scopul transmiterii şi recepţionării unor conţinuturi. 

Ele presupun asocierea unor materiale purtătoare de informaţii (software) şi aparaturii speciale (hardware) 

concepute pentru a se asigura vizionarea sau comunicarea conţinuturilor fixate în materialele respective: 

retroproiectorul, videoproiectorul, televizorul, laptopul etc. 

Integrarea mijloacelor de învăţământ în activitatea didactică  

Metodologia utilizării mijloacelor de învăţământ reprezintă o componentă de bază a conţinutului 

învăţământului. Metodele şi mijloacele de învăţământ se condiţionează reciproc. 

Profesorul verifică şi pregăteşte în detaliu înainte de lecţie mijloacele de învăţământ care vor fi 

folosite, pregăteşte materialele necesare efectuării experimentelor de către elevi şi fişele de lucru, stabileşte 

modalităţile de efectuare a experimentului, sarcinile de lucru, concluziile parţiale şi finale, elaborarea 

probelor de evaluare a rezultatelor. Este necesară o pregătire prealabilă a elevilor de către cadrul didactic. 

În succesiunea lecţiei momentul ales trebuie să fie acela care dă posibilitatea cadrului didactic ca prin 

folosirea mijloacelor de învăţământ să înlesnească înţelegerea cunoştinţelor și formarea deprinderilor 

practice. Eficienţa utilizării mijloacelor de învăţământ este condiţionată de experienţa cadrului didactic, de 

priceperea lui în a alege şi valorifica la momentul potrivit acele mijloace care servesc cel mai bine 

obiectivelor pe care le urmăreşte. 

 Cercetările pedagogice au arătat că există următoarele tehnici de instruire prin care se poate realiza 

valorificarea maximă a potenţialului pedagogic al mijloacelor de învăţământ: 

- tehnici de demonstraţie; 

- tehnici de conversaţie;  

- tehnici care stimulează activitatea independentă a elevului; 

- tehnici de descoperire dirijată. 

Pentru a corespunde exigenţelor unui învăţământ modern, care are drept scop perfecţionarea lecţiei, 

crearea cadrului organizat de desfăşurare a procesului de învăţământ constituie o nouă cale de realizare a 

eficienţei activităţii de predare-învăţare – evaluare. Cabinetul tehnic, laboratorul sau atelierul de instruire 

practică se constituie într-un ansamblu de condiţii specifice, în care elevii sunt antrenaţi sub îndrumarea 
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inginerului profesor sau a maistrului instructor, să realizeze activităţi complexe, să realizeze experienţe, să 

modeleze, să folosească mijloace audio - vizuale, sau să realizeze practic anumite produse.  

Cabinetele şcolare îndeplinesc o funcţie informaţională oferind profesorilor şi elevilor bogate surse 

de informare: fişe cu materiale bibliografice, o bibliotecă de specialitate, documente, planşe, scheme, 

diagrame, fotografii. Cabinetele dispun de mijloace audio - vizuale moderne.  

Laboratoarele şcolii moderne oferă condiţiile efectuării unor activităţi de cercetare, de 

experimentare de către fiecare elev la masa lui de lucru, dotată cu aparatura necesară. În cadrul efectuării 

experienţelor se formează la elevi capacitatea de a emite ipoteze, de a le verifica experimental, se realizează 

învăţarea pe bază de descoperire .   

Atelierul şcolar este un „laborator al educaţiei“ prin muncă, cu funcţionalităţi sociale complexe. 

Activităţile tehnico - productive sunt activităţi de producţie care sprijină şcoala în pregătirea elevilor pentru 

o profesie. Desfăşurarea activităţii elevilor se realizează după regulile şi normele de muncă din 

întreprindere, inclusiv cele pentru protecţia şi tehnica securităţii muncii, pentru paza incendiilor. Şcoala 

beneficiază de materia primă pentru a fi prelucrată de elevi, de cadre tehnice calificate pentru îndrumarea 

muncii acestora. Elevii participă la procesul de producţie având posibilitatea să contribuie la producerea de 

bunuri cu o funcţionalitate precisă, familiarizându-se cu procese tehnologice moderne. Elevii îşi formează 

priceperile şi deprinderile de mânuire a obiectelor materiale şi uneltelor specifice meseriei în care se 

califică. Ei sunt educaţi în direcţia unei gândiri tehnice, folosind ca instrumente de lucru desene, schiţe, 

planuri, fişe de activitate practică în care se precizează sarcinile productive pe care le au.  Nota definitorie 

a cabinetelor, laboratoarelor şi atelierelor şcolare rămâne aceea de a asigura funcţionalitatea mijloacelor de 

învăţământ, funcţionalitate ce rezultă din integrarea lor în activitatea didactică în vederea realizării 

obiectivelor pedagogice [3].  

Mijloacele de învăţământ folosite în mod corespunzător la lecţiile de specialitate antrenează 

capacităţi cognitive şi motrice şi, în acelaşi timp, declanşează o atitudine afectiv - emoţională, în scopul 

realizării obiectivelor urmărite [4]. 
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Dar din dar 

 

                                                                            Autori: Stănuța Dumitrof și Delia Romella Tănăsescu 

 

Ambasada Statelor Unite în România împreună cu American Councils for International Education au lansat 

proiectul 4/4PentruPrieteni inspirat de gândurile  remarcabilului activist american Dr. Martin Luther King, 

Jr.: „Întrebarea cea mai stringentă și importantă a vieții este: ce faci pentru ceilalți?”.  

Prin acest proiect dedicăm ziua de 4/4/2019 comunității și faptelor bune și onorăm moștenirea 

impresionantă lăsată de Dr. Martin Luther King Jr., de la moartea căruia comemorăm 51 de ani pe 4 aprilie 

2019. 

În anii școlari 2018-2019, 2018-2019 Liceul Teoretic Benjamin Franklin a acceptat invitația de a celebra la 

nivel național valorile voluntariatului și ale prieteniei și de a ne uni forțele pentru a schimba ceva în bine în 

jurul nostru, oriunde ne-am afla în România.  

Cadrele didactice alături de elevii liceului nostru pe 4.04.2018 si 4.04.2019 au organizat activități intitulate 

“Dar din suflet” cu copiii din Corul Parohiei Șindrilița, Găneasa, cărora le-a dus dulciuri, haine, rechizite, 

produse alimentare neperisabile, carți și jucării. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN STIMULAREA 

CREATIVITĂȚII  

 
Prof. înv. primar DAVID OVIDIA SILVIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ 

 

 

 Activităţile extracurriculare cultivă gândul şi spiritul, trezeşte dorinţa de frumos şi mişcare. 

Se justifică astfel importanţa activităţilor extracurriculare pornind de la premiza că educaţia de 

calitate este acea educaţie care răspunde nu doar nevoilor sociale în mod eficace oferind o creştere 

a calităţii vieţii, ci şi egalitate, justiţie şi oportunităţi pentru toţi copii 

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, şcolarii 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. 

 Activitatea extraşcolară ocupă un rol important în ansamblul influenţelor educative în 

școală . Ea lărgeşte orizontul cultural al şcolarilor, completând cu noţiuni noi volumul de 

cunoştinţe însuşite la activităţi. Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara grupei şi a 

grădiniţei constituie, de asemenea, un mijloc de formare a competenţelor. Activităţile extraşcolare 

aduc o contribuţie însemnată şi la educaţia morală, estetică a copiilor, disciplinându-le acţiunile şi 

lărgindu-le orizontul artistic. 

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” 

             Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim 

cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 

individului. 

 Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 

necesitate. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea 

nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 

liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 

acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.Trebuinţa 

de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 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 
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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 elevii, să-i dirijeze, să 

le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 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, 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. 

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 si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, 

pictura. Excursiile și taberele scolare contribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre 

frumusetile tarii, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin 

excursii, copiii pot cunoaste realizarile oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creat 

opere de arta. 

Serbările şcolare reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacitătilor de vorbire 

şi înclinărilor artistice ale copiilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, şcolarii culeg o 

bogăţie de idei. impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile reale. Și marchează momente 

importante din viață lor. 

              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 . 

 Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea creativităţii copiilor. Întrecerile pot 

cuprinde interpretarea, recitarea,aplicarea priceperilor şi deprinderilor formate în activităţi 

practice. Starnesc interesul elevului pentru diferite arii curriculare avand, in acelasi timp, o 

importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, facandu-le cunoscute toate posibilitati 

pe care acestia le au 

 Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 

interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
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gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 

pozitiv. 
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STUDIU DE CAZ 

Prof. Cîrligeanu Margareta, 

C.S.E.I. SUCEAVA 

SUBIECTUL: M. A., 14 ani, clasa a VIII-a 

PREZENTAREA CAZULUI: dezinteres față de școală 

- elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură; 

- dezinteres faţă de activitatea şcolară, nervozitate, agitaţie, tulburări de comportament. 

 

DATE DESPRE FAMILIE: 

 Componența familiei: Familia completă are în componenţa sa: mama, tata şi un frate de 4 ani, care 

este înscris la una dintre grădiniţele din oraş. Tatăl lui A. este instalator și este angajat la o societate 

particulară, iar mama lucrează ca femeie de serviciu la o şcoală gimnazială din oraș.  

Atmosfera și climatul educativ: În familie există raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi 

şi între părinţi şi copii, raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare. 

Condiţiile de viaţă şi de muncă ale elevului: Condițiile de trai sunt satisfăcătoare; aceștia locuiesc 

într-un imobil cu 2 camere, într-una dintre camere stau cei doi copii, fiind dotată cu mobilier 

corespunzător, cu multe jocuri şi jucării, iar salariile părinţilor sunt acceptabile. 

 

DATE DESPRE ELEV:  

Conduita la lecţii şi în colectivul clasei: 

1. Participarea la lecţii: în timpul orelor participă numai când este solicitat, este liniştit, parcă e absent şi 

repetă numai în urma observaţiilor repetate; 

2. Disciplina la lecţii: la ore este nereceptiv la cerinţe; rareori îşi antrenează colegii în abateri; 

3. Participare la viaţa colectivului clasei: Se sustrage de la activităţi, în special de la cele extraşcolare; 

lucrează din obligaţii; 

4. Aprecieri ale colectivului de elevi: colegii îl consideră egoist, deoarece este preocupat mai mult de sine.  

Procese intelectuale şi stilul de muncă: 

1. Nivelul de inteligenţă: mediu, nu se evidenţiază prin spirit de cercetare sau cooperare la lecţii 

2. Percepţia: spiritul de observaţie: este bun, însă lipsit de interes 

3. Atenţia: deţine capacitate de concetrare în timpul lecţiilor, dar pentru puţin timp; productivitatea la lecţii 

este joasă 

4. Memoria: volumul mic, viteza lentă 

Memoria mecanică: la nevoie, memoria logică: absentă 

Memoria de scurtă durată: prezentă, memoria de lungă durată: absent 
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5. Gândirea: nu este dezvoltată suficient, nu se stăruie să gândească de sine stătător, din această cauză 

având un nivel mediu, spre minim la învăţătură 

6. Limbajul: vocabular redus, exprimare incorectă, anevoioasă 

7. Imaginaţia şi creativitatea: lipseşte, capacitatea creativă de nivel redus  

8. Motivaţia: total dezinteresat de şcoală 

9. Stilul de muncă: dezorganizat, copiază temele în clasă de la colegii lui sau aşteaptă să i le facă părinţii, 

are mari lacune în cunoştinţe, nu lucrează sistematic, studiază doar pentru a primi note de trecere, este leneş  

Trăsături de personalitate: 

1. Tipul dominant de temperament: este un elev extravertit, deschis şi sociabil doar cu persoanele care îi 

sunt pe plac, câteodată este impulsiv, energic, capabil de concentrare doar pe activităţile lui preferate  

2. Emotivitatea: este mai degrabă nepăsător decât timid 

3. Trăsături dominante de caracter: 

• Pozitive: hotărâre, încrezător în forţele proprii, dornic de afirmare doar în alte grupuri decât la 

şcoală 

• Negative: neîncredere, indiferenţă, lipsa iniţiativei, nepunctualitate  

4. Interese, înclinaţii, aptitudini deosebite: îi place fotbalul şi are înclinaţii tehnice  

 

ISTORICUL EVOLUȚIEI PROBLEMEI: 

Părinții sunt ocupați cu serviciile lor, iar elevul a profitat de lipsa de interes a acestora pentru 

evoluţia sa şcolară şi ca urmare a început să manifeste tulburări de comportament şi de învăţătură.    

 

DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE:  

A. este un elev dezvoltat sănătos, un copil cu potenţial, dar nu este valorificat aşa cum ar trebui; 

ştie să se facă plăcut doar cu cine vrea și socializează doar cu cine îi este pe plac; în ceea ce priveşte materia 

şcolară este total dezinteresat, din această cauză are un nivel mediu, spre minim la învăţătură și numeroase 

absențe nemotivate. Îi place foarte mult să joace fotbal şi îşi doreşte ca, după terminarea şcolii, să continue 

la un liceu sportiv.  

 

ANALIZA DATELOR ŞI STABILIREA IPOTEZELOR 

❖ Indiferența lui A. față de şcoală este clară, iar problemele lui în legătură cu terminarea activităţilor la 

şcoală, cu absentarea nemotivată la ore, pun în lumină problema motivaţiei; 

❖ Dacă va avea un număr mai mare de probe orale şi va fi încurajat să le rezolve în timp util, el constată 

că va reuşi în ciuda problemelor sale. 

Prognoza de dezvoltare a elevului: acesta va reuşi să-şi dezvolte potenţialul, doar dacă:  

- părinţii l-ar susţine şi s-ar implica mai mult timp în educaţia şi în activităţile lui  

- s-ar preocupa şi ar persevera în pregătirea şcolară la toate disciplinele de studiu pentru a-şi atinge scopul 

propus. 
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CREAREA UNUI PROGRAM DE SCHIMBARE: 

Fixarea obiectivelor: 

Obiective pe termen lung: 

1. A. va frecventa regulat toate orele și va fi atent pe parcursul acestora.  

2. La şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii, indiferent dacă îi sunt sau 

nu pe plac. 

3. Activităţile scrise vor fi terminate în timp util. 

Obiective pe termen scurt: 

1. Va fi implicat în toate activitățile clasei și își va exprima părerea la toate discuţiile din clasă alături de 

colegii săi. 

2. I se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni, pentru a fi responsabilizat. 

Metode şi strategii: 

Pentru a avea rezultate pozitive în realizarea programului de schimbare, trebuie concepute și puse 

în practică o serie de metode de lucru coerente și eficiente. Totodată, trebuie păstrată legătura atât cu 

consilierul școlii, cât și cu familia, pentru a avea un procent de 100% în ceea ce privește prezența lui la 

școală. Cu această ocazie, A. va avea posibilitatea de a-și îmbunătăți aptitudinile în situațiile în care va 

trebui să interacționeze cu colegii lui prin implicarea în toate activitățile solicitate de către profesorii de la 

clasă, dar și să-și mărească încrederea în sine prin responsabilizarea sa în diverse competiții, activități 

individuale, teme în clasă și pentru acasă.  

 

APLICAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE: 

 Prin aplicarea programului de schimbare, A. s-a conformat în ceea ce privește atingerea obiectivelor 

pe termen scurt:    

 1. A. a fost implicat în fiecare zi în activitățile clasei de către doamna dirigintă, care l-a ajutat prin 

diverse exerciții, jocuri să participe și să-și exprime părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii 

săi. Toate strategiile, jocurile propuse de către doamna dirigintă au rolul de a-l implica, de a-l face să 

participe sau să răspundă spontan la discuţiile din clasă. Profesorii de la clasă vor fi mai exigenți în ce 

privesc temele scrise.  

2. În timpul activităţilor de grup, A. va fi implicat și responsabilizat cu diferite sarcini, va dirija sau 

coordona jocuri, activități, după o consultare cu doamna dirigintă care îi va spune ce trebuie să facă în rolul 

respectiv. 

Totodată, A. va avea ca responsabilitate în cadrul grupului curățenia clasei, va trebui să răspundă 

zilnic de creta şi buretele pentru tablă. 

Şedințele de consiliere vor fi susținute o dată pe săptămână în cabinetul şcolar, iar o dată pe lună 

va participa și mama lui A. 
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EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE: 

La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au avut loc şedinţe cu A., mama 

lui şi consilierul şcolar. 

Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese rapide în relaţiile spontane ale 

lui A. cu alte persoane. Nu mai absentează de la ore, dar este recomandat să fie supravegheat în continuare.  

După perioada de două săptămâni a obiectivelor pe termen scurt, A. a început să participe în clasă 

din ce în ce mai mult, fiind din ce în ce mai activ.  

Atunci când a început să participe spontan, el a încercat să afle până unde putea merge        (întârzia, 

dădea răspunsuri nepotrivite, vorbea neîntrebat, vorbea în timpul orei cu alţi colegi, deranjând ora şi se 

purta la fel ca înainte). Dialogul lui A. cu consilierul şcolar şi cu doamna dirigintă au arătat că acest 

comportament reflectă siguranţa crescută a copilului şi încrederea sa în relaţiile cu ceilalţi. 

 

REZOLVAREA PROBLEMEI: 

Doamna dirigintă consideră că acest comportament este pozitiv şi ar trebui să aibă o atitudine cât 

mai flexibilă. La sfârşitul primei luni, acest comportament nu ridicase probleme deosebite în clasă. 

Randamentul lui A. la învăţătură a crescut, dar s-a impus şi în continuare ajutorul doamnei diriginte, prin 

program de lucru suplimentar printr-o şedinţă de o oră pe săptămână în afara orelor de clasă.  

Mama continuă să întâmpine dificultăţi în impunerea unor limite acasă, deşi recunoaşte că A. 

depune mai mult efort pentru a colabora.  

 

CONCLUZII: 

Atitudinea lui A., dorinţa lui de a epata prin comportamentul agresiv atât verbal, cât şi fizic se 

datorează lipsei de comunicare atât cu mama, cât şi cu tatăl. Îi este teamă să-şi facă prieteni, să se ataşeze 

emoţional de o altă persoană şi de aici dificultatea lui de a relaţiona cu colegii. 

Consilierul şcolar şi doamna dirigintă vor aplica în continuare tehnici experimentale pentru a 

ameliora starea de dezinteres față de școală a lui A. 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS & PREVENIREA STILULUI DE VIAȚĂ NESĂNĂTOS 

Realizat: Psiholog, Prof.  Carmena Bran 

 

 

Promovarea stilului de viață sănătos în instituțiile de învățământ, are ca scop formarea  și 

implementarea la tânăra generație a unor deprinderi și atitudini pozitive față de starea lor de sănătate. 

Acestea, în timp, trebuie să fixeze și să consolideze comportamente stabile care să  prevină îmbolnăvirile 

și să încurajeze formarea unei generații sănătoase din punct de vedere fizic și psihic. 

La nivelul societății, păstrarea și menținerea sănătății tinerei generații, se realizează în mod direct 

prin instituțiile de sănătate și școli, prin organizații neguvernamentale cu ajutorul unor strategii specifice 

fiecărei instituții, dar care au un scop unic: starea de bine a cetățenilor prin promovarea unui stil de viață 

sănătos și prevenirea unui stil de viață nesănătos. 

La nivelul instituțiilor de învățământ, formarea și dezvoltarea  la elevi  a unor atitudini pozitive 

față de alimentație și un stil de viață sănătos , constituie un obiectiv al curriculum-ului național, care se 

realizează  prin activități școlare,  proiecte educaționale și  activități extrașcolare, folosind metode și 

tehnici specifice, având ca și obiect final,  punerea la dispoziția elevilor, viitorilor cetățeni de mâine,  

informații, instrumente și tehnici pentru o dezvoltare armonioasă și menținerea stării de bine. 

La nivelul instituțiilor  sanitare, acest obiectiv se realizează prin punerea la dispoziția cetățeanului  

a unor pachete de informații, precum și o serie de  teste  de screening,  pentru prevenirea și informarea cu 

privire la riscul îmbolnăvirilor  cauzate  de practici  nesănătoase a cetățenilor și a stilului lor de viata. 

Prevenirea unui stil de viață nesănătos, constă în prevenirea primară și prevenirea secundară.  

Prevenirea primară se realizează mai ales în copilărie,  o sarcina primordială le revine cadrelor 

didactice, iar realizarea acestui obiectiv depinde în mare măsură de măiestria cu care  profesorul reușește  

prin intermediul strategiei didactice, să sensibilizeze copilul, și să-l motiveze în adoptarea unui stil de 

viață sănătos. Principalii componenți ai stării de sănătate fiind alimentația sănătoasă și activitatea fizică..  

Alimentația corectă , ca și  modalitate de prevenire primară a îmbolnăvirilor, de cele mai multe 

ori ne scapă de sub control. Unul din motivele principale care stă la baza alimentatiei greșite a 

persoanelor, sunt schimbările la nivel macroeconomic și social, care determină o diversificare a 

programului de muncă a adulților cu impact asupra  familiilor precum și a copiilor.  
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Impactul major în ce privește diversificarea programului de muncă, constă în nerespectarea  

numărului de mese pe zi. Acest fapt generează obiceiul de a mânca mai mult decât avem nevoie pentru a 

ne hrăni, precum și un puternic dezechilibru în alimentatia de zi cu zi.  

Se observă de asemenea, la multe 

persoane adulte, practicarea unor obiceiuri 

greșite în timpul meselor, cum ar fi: 

vizionarea unor programe  la televizor, 

folosirea unor jocuri pe telefon în timpul 

meselor, obiceiuri nesănătoase care sunt 

preluate de cei mici, în familie. Aceste 

obiceiuri precum și alimentația care nu e 

diversificată; se consumă  multe grăsimi, 

dulciuri, fast-food și semipreparate. Toate 

acestea înlocuiesc legumele, verdețurile și 

fructele.  Se mănâncă repede, fără să analizăm ce mâncăm, să privim, să mirosim și să savurăm mâncarea. 

Deseori uităm că  mâncarea constituie o plăcere a omului. Această  plăcere cere doar  mică cantitate de 

timp și este la îndemâna oricui și desigur se diferențiază de dependența alimentară care este o afecțiune 

patologică. 

Ca sa avem un stil de viață sănătos, trebuie sa învățăm să ne alimentăm corect. Obiectivul 

principal a familiei  și a școlii, ca formatori sociali. O deprindere esențială pe care trebuie să o învățăm și 

să o promovăm  este  respectarea celor cinci mese principale ale zilei: micul dejun, gustarea de la ora 

10:00, masa de prânz, gustarea de la ora 17:00  și cina. Se vor evita evita mâncarea procesată, mâncarea 

condimentată și alte obiceiuri nesănătoase în timpul meselor. Gustările de la ora 10:00  și de la ora 17:00 

devin  mai plăcute dacă se desfășoară în compania unei persoane agreate de noi, îmbinând agreabil 

plăcerea de a mânca cu  plăcerea de a sta în compania unei persoane simpatice. La cină, mâncarea trebuie 

sa fie puțin condimentată, evitând prăjelile și consumând în special alimente coapte în cuptor sau 

preparate pe abur, având grijă să mestecăm încet! Toate aceste acțiuni creează o stare de bine la nivel 

psihic putând să devină cu timpul un stil de viață. 

Un alt pas pentru adoptarea unui stil de viață sănătos, este  practicarea constantă a activității 

fizice, indiferent de  vârstă și de anotimp.  Acest lucru, nu înseamnă ca trebuie să practicăm obligatoriu un 

sport de performanță. Activitatea fizică înseamnă mișcare,  mersul pe jos, o simplă plimbare, alergare, 

mersul pe bicicleta, dansul, înotu dar și un program de exerciții în casă.  
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Activitatea fizică este benefică corpului, ne conferă o stare de bine la nivel fiziologic și implicit, 

psihologic. Starea de bine la nivel fiziologic se remarcă prin faptul că previne îmbolnăvirile 

cardiovasculare, previne apariția tumorilor, previne obezitatea și ajută circulația sanguină. 

O starea de bine  psihică, se manifestă prin faptul că ne face să ne simțim mai fericiți, mai puțin 

îngândurați, ancorați în prezent generând bună dispoziție. 

  Un alt mod de menținere a sănătății se referă la prevenirea uzului de tutun, alcool și droguri, 

obiceiuri destul de frecvent întâlnite, în rândul generațiilor tinere, conform ultimelor statistici ale OMS.  

Informarea copiilor în special, despre efectele nocive care le au  asupra sănătății cât și a posibilității de a 

periclita sănătatea fizică și psihică, în urma consumului acestor substanțe, rămâne o sarcină esențială a 

dascălilor și a familiei. 

   Tutunul conține un amestec de  4000 de 

substanțe toxice care provoacă iritații la 

nivelul aparatului respirator,  generând 

bronșite.   Nicotina  conține  substanțe 

cancerigene, un conținut mare de gudron. 

Cadrelor didactice le revine o deosebită 

responsabilitate în munca lor de 

sensibilizare a tinerei generații în ce 

privește evitarea inițierii acestui 

comportament; prin informarea elevilor 

asupra pericolului care îl are asupra 

sănătății. Este important să li se prezinte 

și efectele pe care-l  are  chiar și fumatul pasiv,  precum și măsurile care trebuie luate în cazul în care 

anumite persoane din anturajul lor încep să fumeze.Să nu permită să se fumeze în  prezența lor anunțând 

profesoru, medicul sau părinții. 

Alcoolul reprezintă un alt pericol dăunător sănătății. Consumul regulat de alcool provoacă 

dependență.  Nevoia de a consuma tot mai mult și de a mări doza consumată de alcool,  pentru a se ajunge 

la efectul dorit. Alcoolismul nu este un viciu, este o boală.  Excesul de alcool  afectează sănătatea provocând 

o serie de boli, ciroza hepatică, tumoare la ficat, boli cardiovasculare sau infarct. Se recomandă consumul 

acestuia într-un mod controlat, adulții pot sa consume 1-2 pahare de vin pe zi în timpul mesei. 

Drogurile sunt sunt substanțe care amenință grav sănătatea tinerei generații. În momentul în care 

trece efectul drogului, starea de rău se accentuează determinând o dependență fiziologică și psihologică  

sporită a persoanei. La fel ca și alcoolul, drogurile sunt o boală, nu un viciu. 
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Primul pas pentru prevenirea îmbolnăvirilor este introducerea unor obiceiuri de viață sănătoase 

care să ne încurajeze să fim prezenți să avem o alimentație sănătoasă din surse verificate, să regăsim 

plăcerea  practicării activităților fizice și să evităm tot ceea ce ne poate provoca dependență. 

Prevenirea secundară a îmbolnăvirilor se face prin efectuarea testelor screening, teste care se aplică  

pe persoane aparent sănătoase, cu scopul de a depista o eventuala afecțiune a organismului. 

Sănătatea= stare de bine fizică și 

psihică, care se menține prin a învăța să 

ne vrem binele, sănătatea este o valoare 

de neprețuit a omului. 
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PREȘCOLARUL ȘI CREATIVITATEA 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR MOLDOVAN ANGELA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SOLOVĂSTRU 

 

 

“Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în timp ce 

descurajarea o înăbuşă adesea chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare”. T. Carlyl (1866, 

pag 85). 

În ultimele două decenii, cercetările legate de creativitate ca formă superioară a activităţii 

umane au luat amploare, reprezentând o preocupare pentru cercetătorii din mai multe ţări. 

Numeroşi cercetători, pedagogi, psihologi şi practicieni în acest domeniu vast al educaţiei au fost 

şi sunt preocupaţi în continuare de problematica creativităţii deoarece se consideră potenţialul 

creativ al unei persoane ca fiind avuţia cea mai complexă, dar şi misterioasă, iar educarea lui în 

scopul manifestării unor comportamente creatoare reprezintă unul dintre obiectivele cele mai 

îndrăzneţe şi mai înalte. 

Conceptul de creativitate, reprezintă cel mai fascinant concept cu care a operat ştiinţa, 

însă el este încă insuficient definit şi delimitat, fapt justificat prin complexitatea procesului creativ 

dar şi prin existenţa unui număr foarte mare de domenii în care se poate realiza creaţia. Studiile 

psihologice susţin ideea conform căreia o persoană, este creativă doar în clipa în care produsul 

activităţii sale se caracterizează prin originalitate, prin inovaţie, imaginaţie şi mai ales când 

individul reprezintă el însuşi un deschizător de drumuri, adecvate realităţii. 

Educația desfășurată în mediul oferit de instituția grădiniței trebuie să răspundă unor 

nevoi ale societății contemporane, aflată la rândul ei într-o perioadă de dezvoltare economică și 

informațională; conștientă fiind totodată de veridicitatea cuvintelor ,,copilul de azi, adultul de 

mâine”. Privind din această perspectivă putem stabili că educația preșcolară cuprinde ca obiective 

generale: dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a copilului ținând cont de ritmul și nevoile 

personale; dezvoltarea interactivității cu cei din jur în scopul dobândirii de noi cunoștințe și 

deprinderi; descoperirea propriei identități pentru o conviețuire armonioasă a copilului, ținând cont 

de ritmul și nevoile personale; dezvoltarea interactivității cu cei din jur în scopul dobândirii de noi 
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cunoștințe și deprinderi; descoperirea propriei identități pentru o conviețuire armonioasă și a 

formării stimei de sine precum și pregătirea pentru școală a micuțului preșcolar. 

În acest sens, voi realiza un studiu de caz asupra unui copil din G.P.N. Solovăstru, aflat 

acum în grupa mare, cu vârsta de 5 ani și care provin dintr-o famile cu 4 membri.  

Situația financiară a familiei este foarte bună, iar părinții se implică în creșterea și 

educarea acestuia atât în mediul familiei , cât și în cadrul grădiniței. 

Prin intermediul acestui  studiu doresc să demonstrez faptul că inteligenţa, dar şi  

creativitatea pot creşte sau scădea, în funcţie de influenţa factorilor educaţionali,  motivaţionali 

sau afectivi și voi exemplifica acest lucru cu comportamente concrete. 

În septembrie 2017, când am avut ocazia de a-l primi în grupa mică pe G.A., m-am simțit 

fericită la gândul că voi avea în cadrul grupei, șansa de a lucra cu copii isteți, bine educați și mai 

ales că aceștia manifestă o dorință de cunoaștere, cum rar îți este dat să întâlnești. Acestă stare de 

fericire și încântare avea să se confrunte cu primul episod de suspans și tăcere, în clipa în care am 

început să lecturez o poveste în cuprinsul căreia întâlneai personaje fabulose și cu însușiri 

supraomenești, fapt ce a determinat o reacție neobișnuită din partea lui G.A, care pur și simplu 

refuza să asculte povestea sub pretextul că asemenea personaje nu există, și prin urmare, el care 

crede doar în D-zeu nu acceptă această lectură. 

Pentru mine, acest moment a fost surprinzător și mi-a oferit șansa și provocarea, de a 

demara activități menite să dezvolte creativitatea la vârsta preșcolară, iar în urma studiilor 

efectuate am ajuns la concluzia că stimularea creativităţii presupune existenţa unui proces socio-

emoţional mai complex, care cuprinde simultan fenomene de antrenare, de activizare, de cultivare 

şi de dezvoltare a potenţialului autoexpresiv, dar şi de împlinire creatoare. În consecinţă, este 

necesară o privire de ansamblu asupra întregului sistem de condiţii şi factori, consideraţi 

favorizanţi în afirmarea şi dezvoltarea creativităţii. Vorbind de factori, observăm trei categorii, şi 

anume, factorii structurali, sau altfel spus intrinseci ai creativităţii; a doua categorie o reprezintă 

factorii de climat, care vizează în special afirmarea şi dezvoltarea personalităţii copilului şi a treia 

categorie de factori, se referă la ambianţa psihosocială, adică de climat psiho-educaţional, cu rol 

stimulativ în afirmarea şi în evoluţia creatoare.  

Contextul actual ne cere să formăm micile personalităţi ale copiilor pentru a fi capabile 

să-şi exprime gânduri, emoţii, sentimente, opţiuni. Altfel spus, în faţa acumulării de cunoştinţe 

primează aplicarea informaţiilor, capacitatea de socializare a copilului, dobândirea autonomiei şi 

spiritul critic.  
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 Fiecare copil este unic în felul său, este o personalitate în devenire. Să-l cunoaştem 

îndeaproape, să-l călăuzim pe treptele evoluţiei, să-i modelăm personalitatea reprezintă 

competenţele prioritare ale oricărui educator. Aşadar, copilul trebuie cunoscut pentru a dirija, cu 

cât mai multe şanse de succes dezvoltarea lui intelectuală. 

Cunoscând aceste aspecte ale formării creativității, dar și particularitățile individuale ale 

copilului despre care discut am ajuns la concluzia că este  important să utilizez adecvat  metodele 

şi procedeele specifice procesului de stimulare  şi de antrenare a ceea ce numim creativitate. 

Pornind de la ideea de asimilare a realității și de adaptare a acesteia la propriile nevoi al 

copilului, am adaptat conținuturile, expilcând copiilor că deși poveștile se referă la ,,mere de aur”, 

acestea sunt de fapt fructe din propria livadă, dar care sunt atât de frumos coapte încât culoarea lor 

se aseamănă aurului, reușind astfel să-l determin incuziv pe G.A, să accepte incursiunea în 

minunata lume a poveștilor. Am descoperit în acest fel că implicarea  activă  a  copilului în  învățare  

se  reflectă într-o atitudine  activă  și interactivă, de explorare a mediului și de aflare a unor soluții 

personale la problemele generale.   

 

 

Personal, în calitate de educatoare am realizat cât de  important este ca, noi adulţii să 

manifestăm o atitudine corespunzătoare, de încurajare şi să nu insistăm în mod greşit asupra 
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copilului cerându-i să soluţioneze lucrurile doar într-un „mod corect”, după cum i se dictează, 

deoarece este mult mai eficient să le oferim șansa de a gândi independent, fără a face comparaţii 

între ei şi fără a le descuraja curiozitatea, care reprezintă de fapt un indicator al creativităţii. 

Acest mod de a gândi și de a acționa a avut rezultat și în comunicarea cu G.A, care face 

progrese atât în asimilarea de noi cunoștințe, cât și în stimularea şi dezvoltarea potenţialului 

creativ, având ca efect un copil activ şi creativ capabil să depună eforturi de gândire şi reflecţie 

personală, și care reuşește să găsească soluţii neobişnuite, idei originale, explorând  multiple 

posibilităţi de învăţare  rapidă şi eficientă, cu un spirit de observaţie bine dezvoltat, iar întrebările 

adresate sunt adecvate contextului. 

Potrivit teoriei elaborate de  Torance, conform căreia profesorii creativi formează copii 

creatori, în vreme ce profesorul necreativ formeză generaţii de copii reproductivi, consider că 

educatoarei îi revine sarcina de a găsi sau creea situațiile de joc favorabile învățării. Aceasta 

presupune orientarea și motivarea copiilor către tema pe care dorim să o abordăm și crearea 

disponibilităților afective care să le trezească dorința de a învăța și să le influențeze în mod 

favorabil acțiunea. În acest scop am antrenat copii și implicit pe G.A în jocuri de construcție prin 

intermediul cărora le-am oferit posibilitatea de a descoperii meseriile, de a-și valorifica propriile 

abilități în redarea realității înconjurătoare, dar mai ales, au avut posibilitatea de a-și dezvolta 

creativitatea, executând lucrări originale în contexte variate.  

           

 

Pentru a asigura reuşita deplină în dezvoltarea creativității și în acceptarea de către G.A 

a contextului educațional propus de mine în cadrul activităților desfășurate pe parcursul anului 

școlar 2018-2019,am considerat necesar ca preşcolarul să trăiască experienţa de cunoaştere, să se 

angajeze în procesul cunoaşterii, să se implice în acest proces, să participe cu mult interes pentru 
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a cunoaşte cât mai mult din tainele naturii, din viaţa plantelor, a animalelor, a fenomenelor din 

natură, cât şi contribuţia omului la protecţia mediului înconjurător. 

Am reușit în acest fel să mențin activă curiozitatea copilului G.A și să-l transpun în 

contexte variate, menite a-i dezvolta imaginația, îndrăzneala și creativitatea. Fapt ce presupune 

existența la bază a unor deprinderi corect formate, tehnici de calcul, deprinderi de a stabili 

raţionamente logice, un volum bogat de cunoştinţe ce urmează a-l ajuta în elaborarea unui enunţ 

cu conţinut realist. 

 Realizarea acestui studiu, îmi confirmă faptul că un cadru didactic are obligativitatea, în 

sensul nobil al cuvântului, de a identifica noi perspective asupra modului de abordare a procesului 

instructiv-educativ. Chiar că unele dintre acestea se vor dovedi drumuri închise, altele își vor 

dovedi eficiența, dar vor solicita mult timp și efort personal din partea cadrului didactic, însă, este 

necesar să nu uităm că  parcurgerea lor va contribui la exersarea și la dezvoltarea competențelor 

de proiectare și de implementare ale copilului preșcolar, oferind cadrului didactic prilejul 

dezvoltării și formării la copii a unei atitudini creatoare, stimulative, care să pună în centrul actului 

educativ copilul, cu nevoile și interesele lui, în interacțiune cu toți cei din jurul său. 
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Cheia spre o lume mai bună 

 

În 7 februarie 2020, elevii  de la Colegiul Național ,,Andrei Șaguna’’ Brașov, au desfășurat o oră 

de psihologie  mai puțin formală. Au avut plăcerea de a interacționa cu șapte studenți foarte prietenoși de 

la Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Sociologie. În cadrul orei, sub îndrumarea doamnei 

profesoare,  s-a  dezbătut tema creării unei lumi  mai bune.  

Astfel, elevii au fost provocați la un exercițiu de imaginație : 

au fost rugați să-și reprezinte un cufăr cu comori,  comoara 

în acest caz fiind o lume mai bună, apoi să-și imagineze o 

cheie, care ar deschide acest cufăr.  Inițial,  fiecare elev a 

primit o foaie cu imaginea unei chei cu șapte zimți  și urma 

să  identifice  șapte valori absolut necesare pentru a crea o lume mai bună. După finalizarea sarcinii,  fiecare 

elev a prezentat valorile identificate și a lipit foaia pe tablă.Apoi,  elevii au fost împărțiți în grupe de șase 

persoane,   fiind nevoiți să  negocieze între ei valorile și să deseneze o cheie mare cu șapte zimți, fiecare 

corespunzând unei valorile  identificate în comun.  În următoarea etapă a activității,  grupele au fost invitate 

să cadă de acord asupra unei liste unice de șapte valori absolut  necesare pentru a trăi  într-o lume mai bună,  

pornind de la cele identificate în prealabil și să  deseneze o cheie uriașă,  personalizată.  

În final, a urmat o negociere  a valorilor între elevi și studenți,  activitatea finalizându-se cu crearea 

unui banner ,  cu o cheie uriașă, cu șapte valori agreate de toți participanții,  elevi și studenți.  

  Deși fiecare grup avea o percepție  proprie asupra valorilor, la care ținea cu îndârjire, au reușit să  

ducă la bun sfârșit proiectul propus . Printre cele 7 calități finale s-au regăsit : autoritatea, bunul simț, 

respectul, chibzuința,  îngăduința și seriozitatea.   

Se poate aprecia, că activitatea a fost  atractivă , veselă si educativă , lăsând loc si de câteva 

fotografii, glume, de creativitate si de socializare, dar dincolo de acestea, a îndemnat la conștientizarea, 

exprimarea și asumarea propriului sistem de valori.  

                                                                                            

Mihai Iudit Andreea 
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                                    IMPORTANȚA   PROIECTELOR   EDUCAȚIONALE 

                                                          PROFESOR:  RADU ADRIANA  

                                                           LICEUL TEORETIC” ALEXANDRU ROSETTI”- VIDRA, ILFOV 

       Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 

perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 

experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare.                                               

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe 

baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a 

activităţii didactice .                                                                                                                                     

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează împreună 

pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe expresii destinate 

parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de 

colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de 

parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele. Termenul 

de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de specialitate, 

parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi decid să 

acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009). Constantin Cucoş clasifică 

diferitele tipuri de parteneriat educaţional:                                                                                                      

• în funcţie de domeniul de colaborare: 

– parteneriate în vederea finanţării derulării unor proiecte; 

– parteneriate de realizarea a unor proiecte comune de dezvoltare instituţională; 

– parteneriate de dezvoltare a unor proiecte comune didactice; 

– parteneriate ce vizează contracte de cercetare; 

– parteneriate ce au ca scop activităţile de formare profesională; 

– parteneriate în vederea organizării de manifestări ştiinţifice şi publicarea produselor; 

– parteneriate de iniţiere, derulare, evaluare a unor programe internaţionale. 

• în funcţie de scopul şi obiectivele urmărite: 

– parteneriate de reprezentare: federaţii, uniuni, consilii, alianţe, coaliţii; 

– parteneriate operaţionale cu proiecte concrete ca motiv al asocierii. 

• în funcţie de durata de desfăşurare: 

– parteneriate pe termen scurt; 

– parteneriate pe termen mediu; 
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– parteneriate pe termen lung. 

• în funcţie de forma de finanţare: 

– parteneriate cu finanţare integrală; 

– parteneriate cu finanţare parţială; 

– parteneriate fără finanţare; 

– parteneriate cu autofinanţare. 

• în funcţie de tipul de unitate: 

– unitate de învăţământ; agent economic; instituţii şi organisme guvernamentale centrale/locale; instituţii 

nonguvernamentale.                                                                                                                                  

Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: explorare – 

evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – consolidare – acţionare 

– implementare – evaluare. Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui 

proces: comunicare, coordonare, cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel 

inferior, cel al comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, cel al parteneriatului.       Astfel, 

parteneriatul reprezintă o formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi 

coordonarea sunt formele intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea 

reprezintă punctul de plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părţi.  

Condițiile realizării unui parteneriat reuşit implică:                                                                              -

găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus;                                                             

organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus                             

identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la maxim; -

combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica diferitelor sarcini;    

utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei.                                                                                                

Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu atât 

asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii şi 

modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi.                                                       

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi factorii educaţionali în măsura în care:                                 

urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ;                                           

-valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional                                              

-organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă                                                                             

-formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ                      

-au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi încredere.      

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei pe 

care o face şcoala. Acestea sunt: 

– împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală poate fi aplicat în cadrul unei 
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acţiuni concrete; 

– acţiunile dezvoltă la elevi empatia, responsabilitatea faţă de semenii lor; 

– se creează legături la nivelul comunităţii; 

– se stimulează gândirea critică; 

– se educă percepţia multiculturalităţii; 

– se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice.                                                             

Printre efectele majore pe care le produc proiectele educative, se pot menţiona                                             

-creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării;                                                                     

-stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare/comunităţii;        

-creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor;                                                                               

-reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar;                              

-asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul 

pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra;     

Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi 

comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat are 

nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă 

un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat 

educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, 

comunitate.  Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, 

care asigură o implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea 

relaţiilor dintre părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare a 

tuturor factorilor educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de 

comunicare, relaţionare, cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional 

şcoală-familie-comunitate. Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia 

şi comunitate, mediul extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă 

aceste medii educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a 

copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. Școala face posibilă participarea 

grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea deciziilor. Schimbul de informaţii 

favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni să ia parte activă la soluţionarea 

problemelor.  Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să 

aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și 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 considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 

relaţiilor publice. Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, 

experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, 
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socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe personale. 

Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre participanți sunt stabile și 

viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la alte programe 
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Matrice. Operaţii cu matrice. 

Algoritmi descrişi în limbajul de programare C++ 

Prof. Vasilica Tomulescu, prof. Dumitru Tomulescu, 

Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu 

 

 

➢ Calcululul determinantului unei matrice 

➢ Calculul rangului unei matrice 

 

 Definiție. Fie m,n N*. Se numește matrice cu m linii și n coloane cu elemente numere reale o 

funcție A:{1, 2, …, n}→R care asociază oricărei perechi ordonate (i, j) un element notat ai,j R, i=1,m ; 

j=1,n. 

 Se notează A=(ai,j)mxn. Mulțimea matricelor cu m linii și n coloane cu elemente numere reale se 

notează Mm,n(R). Dacă m=n se obține mulțimea matricelor pătratice de ordinul n, notate Mn(R). 

 

Determinantul unei matrice 

 Definiție. Fie A M2(R), A= . Se numește determinantul matricei A numărul real 

det(A)=a11·a22- a12·a21. 

 Fie A M3(R), A=  . Definim determinantul lui A ca fiind numărul 

det(A)=a11·a22·a33+a13·a21·a32+a12·a23·a31-a13·a22·a31-a11·a23·a32-a12·a21·a33. 

 In general, dacă A Mn(R), A=(aij)nxn se poate defini det(A) recursiv utilizând formula 

det(A)=ai1·δi1+ ai2·δi2+ … + ain·δin, i=1,n, unde δij=(-1)i+j·dij, i=1,n; j=1,n, cu dij reprezentând determinantul 

de ordinul n-1 al matricei obținute suprimând linia i și coloana j ale matricei A. Folosind proprietățile 

determinanților, calculul unui determinant de ordinul n se reduce la calculul unui determinant de ordinul n-

1, n N*. 

 

➢ Algoritm pentru calculul determinantului unei matrice 

 

//Calculul determinantului unei matrice patratice A 

#include <iostream.h> 

double a[10][10],s,p; 

int i,j,n,k,t,v[10]; 

int semn(int v[10]){ 
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int i,j,k; 

  k=0; 

  for(i=1;i<=n-1;i++) 

    for(j=i+1;j<=n;j++) 

      if(v[i]>v[j]) k++; 

  if(k%2==0)return 1; 

 else return -1; 

} 

void main(){ 

 cout<<"\nDati numarul de linii si de coloane al matricei patratice A:"; 

 cout<<"\nn=";cin>>n; 

 cout<<"\nDati matricea A:\n"; 

 for(i=1;i<=n;i++) 

   for(j=1;j<=n;j++){ 

      cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";cin>>a[i][j];} 

  s=0; 

  v[1]=0;k=1; 

  while(k>0){ 

    if(v[k]<n){ 

      v[k]++; 

      t=1; 

      for(i=1;i<=k-1;i++) 

 if(v[i]==v[k])t=0; 

      if(t) if(k==n){ 

   p=1; 

   for(i=1;i<=n;i++) 

      p=p*a[i][v[i]]; 

      s=s+semn(v)*p; 

      } 

      else{ 

   k++; 

   v[k]=0;  } 

    } 

    else k--; } 

  cout<<"determinantul matricei A : "<<s; 
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Rangul unei matrice 

 

Definiție. Fie A Mm,n(R) și k≤min(m,n). Dacă selectăm elementele situate la intersecția a k linii 

și k coloane din liniile și coloanele matricei A obținem o matrice pătratică de ordinul k al cărei determinant 

se numește minor de ordinul k al lui A. Fie A≠Om,n. 

 Spunem că matricea A are rangul r N* dacă există un minor de ordin r nenul și toți minorii de 

ordin mai mare decât r (dacă există) sunt nuli. Vom nota rang(A)=r. Dacă Om,n atunci rang(A)=0. 

 Folosind proprietățile determinanților se arată că rang(A) nu se modifică dacă se schimbă între ele 

două linii (coloane) ale lui A sau dacă se adaugă unei linii (coloane) elementele altei linii (coloane) înmulțite 

cu un același număr real.  

Vom scrie că A~B rang(A)=rang(B). 

 

➢ Algoritm pentru calculul rangului unei matrice 

 

//Calculul rangului unei matrice A 

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

double a[10][10],aux; 

int i,j,n,m,l,r,min,k,t; 

void main(){ 

 cout<<"\nDati numarul de linii al matricei A:"; 

 cout<<"\nm=";cin>>m; 

 cout<<"\nDati numarul de coloane al matricei A:"; 

 cout<<"\nn=";cin>>n; 

 cout<<"\nDati matricea A:\n"; 

 for(i=1;i<=m;i++) 

    for(j=1;j<=n;j++){ 

        cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";cin>>a[i][j];} 

  if(m<=n) min=m; 

     else min=n; 

  k=1; 

  t=1;  r=0; 

  while(t && k<=min){ 

    t=0; 

    i=k; 

    while(!t && i<=m){ 
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      j=k; 

      while(!t && j<=n) 

 if(ceil(a[i][j])!=0) t=1; 

     else j++; 

      if(!t) i++; 

    } 

    cout<<i<<" "<<j<<endl; 

    if(t){ 

   r++; 

   for(l=1;l<=n;l++){ 

      aux=a[k][l]; 

      a[k][l]=a[i][l]; 

      a[i][l]=aux; 

   } 

   for(l=1;l<=m;l++){ 

      aux=a[l][k]; 

      a[l][k]=a[l][j]; 

      a[l][j]=aux;  } 

   for(j=k+1;j<=n;j++) 

      for(i=k+1;i<=m;i++){ 

  aux=-a[k][j]/a[k][k]; 

  a[i][j]=a[i][k]*aux+a[i][j];    } 

   for(i=1;i<=m;i++){ 

      for(j=1;j<=n;j++) 

  cout<<a[i][j]<<" "; 

      cout<<endl; 

   } 

   cout<<endl;    } 

    k++;  } 

  cout<<"rangul matricei A : "<<r<<endl;
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JUNIOR ACHIEVEMENT – JOB SHADOW DAY, UN PROIECT DE SUFLET 

 

Profesor Ilişoi Elena-Iulia 

Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu”,  

Iaşi, Județul Iaşi 

 

Am inițiat proiectul Junior Achievement în liceul nostru din dorința de a-i ajuta pe cei mai puțin 

norocoși în preajma sărbătorilor de Crăciun. Şi, totodată, de a-i ajuta pe elevii noștri să înțeleagă că 

lucrurile minunate şi cu adevărat importante sunt cele făcute cu altruism, pasiune şi dăruire. Elevii noștri 

au lucrat timp de o săptămână în firme din comunitatea de afaceri, iar cu banii câștigați au cumpărat 

cadouri pentru bătrânii din Căminul de bătrâni „Sfinții Constantin şi Elena” Iași. 

Dar ce reprezintă la nivel național programul Junior Achievement şi Job Shadow Day? 

Junior Achievement România este cea mai mare şi cea mai dinamică organizație internațională de 

educație economică şi antreprenorială. În România, programele JA de tip learning by doing sunt urmate 

anual de peste 150.000 de elevi din 1.000 de instituții de învățământ şi se desfășoară local în parteneriat 

cu Ministerul Educației Naționale şi sunt susținute financiar de către comunitatea de afaceri. 

La nivel național, JA desfășoară peste 69 de programe de educație în școală, pentru tinerii între 6 şi 

25 ani, în următoarele domenii: 

➢ programe de educație antreprenorială: Comunitatea mea, Economia ţării, Este afacerea mea!, 

Fii antreprenor!, Compania! 

➢ financiară: Noi înșine, Sensul banilor, Finanțe personale, Riscul şi asigurările, Banca şi 

serviciile bancare, Bursa şi investițiile 

➢ economică: Orașul meu, Resursele, Noi în Europa, Economie aplicată, Etică în afaceri 

➢ orientare profesională: Familia mea, Economia şi succesul, Succesul profesional, Tehnici de 

comunicare, Educație pentru sănătate.  

Pe lângă acestea, Junior Achievement derulează programe de educație economică, antreprenorială, 

financiară şi de orientare în carieră, competiții şi evenimente, precum: Job Shadow Day, Innovation 

Camp, Compania Anului, Start! Business, Piața de Capital, Business Hall of Fame, Global 

Entrepreneurship Week.  
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Job Shadow Day® este un program internațional implementat de Junior Achievement România, 

prin care tinerii se familiarizează cu piața locurilor de muncă, petrecând câteva ore în “umbra” unui 

părinte sau angajat dintr-o companie sau instituție locală. Programul îi ajută pe tineri să înțeleagă diverse 

opțiuni de carieră şi să găsească mai ușor un răspuns la întrebările: „Ce vreau să devin după ce termin 

școala?”, „Unde vreau să lucrez?”, „Care este cel mai potrivit loc de muncă pentru mine?”. 

 

 CARE ESTE SCOPUL PROGRAMULUI? 

  

Elevii participanți la programele Job Shadow Day  își dezvoltă cele 7 competențe-cheie 

antreprenoriale prin activități de tip learning by doing, care presupun o experiență antreprenorială reală 

în dezvoltarea lor profesională. Activitățile se desfășoară sub coordonarea unui profesor și beneficiază 

de consultanță din partea unui voluntar JA, antreprenor sau specialist cu experiență în domeniul 

afacerilor. În 2018, programul a ajuns la a XVI-a ediție în România, fiind urmat anual de mii de elevi 

din toată țara, cu sprijinul comunităților educaționale și de afaceri locale, dar și al instituțiilor.  

Ne-am dorit să trecem dincolo de aceste obiective-cheie antreprenoriale şi să dezvoltăm în 

elevii noștri şi o educația pentru valori care să le permită acestora să devină mai empatici, altruiști, 

sinceri, implicați şi de neoprit în atingerea propriilor obiective de viață. 

Așadar, obiectivele noastre au fost următoarele:  

1. Dezvoltarea capacității de înțelegere a principiilor economice şi a modului de decizie în 

economia de piață 

2. Dezvoltarea unor comportamente relaționale, echilibrate pentru sistemul economic de piață 

şi a unor capacități de lucru în echipă 

3. Dezvoltarea gândirii critice în domeniul economic şi manifestarea unor atitudini favorabile 

luării de decizii şi asumare a responsabilităților 

4. Dezvoltarea unei viziuni de viață, a abilitaților şi competențelor de a fi cetățean activ şi 

implicat 

5. Dezvoltarea unor comportamente orientate spre binele celuilalt, a comunității, a omenirii  

6. Dezvoltarea unor trăsături dominante precum empatia, altruismul, generozitatea, omenia sau 

creativitatea, cultura şi multiculturalismul. 
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În plus, prin participarea la programul Job Shadow Day, elevii își dezvoltă cele 7 competențe 

cheie antreprenoriale: Creativitatea, Spiritul de echipă, Perseverența, Încrederea de sine, Spiritul de 

inițiativă, Responsabilitatea, Asumarea riscurilor şi Înțelegerea și administrarea resurselor.  

 

 

 GRUPUL ŢINTĂ  

Programul Job Shadow Day a fost implementat la nivelul Liceului Tehnologic Economic 

„Virgil Madgearu” Iași în săptămâna Școala altfel, pentru a oferi astfel elevilor oportunitatea de a se 

dedica plenar tuturor activităților propuse.  

Grupul țintă a fost format din 28 de elevi din clasa a XII-a, având ca specialitate Inginer în 

activități economice. Chiar dacă profilul clasei este unul economic, ne-am propus să găsim parteneri 

economici din alte sfere profesionale decât cele cu care elevii erau obișnuiți în mod curent (bănci, 

hipermarketuri, etc.).  

Așadar, s-au încheiat parteneriate de colaborare cu următoarele firme sau instituții locale: Compania 

Bentley Systems Romania, Compania Code 932, Farmacia Sensiblu, Teatrul Național „Vasile 

Alecsandri” Iași, Firma de organizări de evenimente Saria Iași și Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Iași. 

 

 REZULTATELE OBŢINUTE  

Datorită participării la programul Job Shadow Day, elevii au învățat să aibă încredere în ideile 

lor, să lucreze în echipă, să dezvolte un plan de afaceri, să pună întrebări, să facă cercetare și, foarte 

important, să vorbească în public. Mai mult decât atât, prin implicarea în programele și proiectele Junior 

Achievement, elevii au înțeles care este importanţa muncii în echipă şi a împărțirii responsabilităților 

în cadrul grupului de lucru. De asemenea, considerăm că prin desfășurarea acestui program, elevii şi-

au dezvoltat abilitățile de a căuta şi obține informații pertinente şi independente, de a conștientiza 

oportunitățile de dezvoltare în carieră şi de a-şi lărgi orizontul profesional. 

Totuși, cel mai important aspect al acestui proiect a fost dezvoltarea lor psihologică-personală 

generală, conduita şi integrarea socială. S-a observat o schimbare în bine la nivelul relațiilor umane, iar 

elevii au dobândit valori precum: coeziunea socio-umană, armonia sufletească, solidaritatea, 

întrajutorarea, empatia, responsabilitatea, cooperarea, umanismul. Au învățat să respecte persoanele 
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mai în vârstă, să le asculte poveștile şi faptele de viață. Au învățat să respecte ca să fie, la rândul lor, 

respectați. Au învățat ce înseamnă să fie, cu adevărat, Oameni. 

Tehnologiile on-line utilizate în colaborarea/comunicarea 

Grădiniță- Părinți- Prof. Înv. Preșcolar  NACU DANA ELENA 

 

      Acest articol evidențiază dezvoltarea și îmbunătățirea relației grădiniță-părinți prin intermediul 

tehnologiilor online pentru a dezvolta armonios copilul preșcolar atât fizic, cognitiv, emoțional și 

social. Perioada preșcolară se caracterizează prin transformări rapide că atât părinții, cât și educatorii 

vor reuși cu dificultate fără o comunicare eficientă. În România, tehnologiile online din sistemul de 

învățământ preșcolar sunt foarte rar utilizate. Sunt grădinițe, în special cele din sistemul privat, care 

au construit online părinții și profesorii ”platforme de comunicare, pentru a gestiona mai bine 

activitățile zilnice, dar acesta nu este un tipar comun în țară. 

Această cercetare își propune să exploreze relevanța utilizării platformelor eLearning de către 

profesori și părinți  pentru o comunicare bună și utilă, pentru dezvoltarea copiilor la niveluri 

intelectuale și sociale. Cercetarea a fost realizată cu 120 de persoane, dintre care 30 de profesori și 90 

părinți de la 3 grădinițe - două de stat și una particulară în București. Am folosit atât calitativ cât și 

metode de cercetare cantitativă pentru profesori și părinți. Rezultatele cercetărilor arată că ambii, 

profesori iar părinții elevilor preșcolari comunică mult mai bine prin intermediul tehnologiilor online. 

Profesorii din grădinițele private preferă  platformele de comunicare virtuale în comparație cu opiniile 

profesorilor din grădinițele de stat care nu au platforme virtuale de comunicare. 

Platforma virtuală, meniul zilnic și activitățile de învățare care vor fi realizate în timpul săptămânii 

sunt cunoscute de profesori. Părinții primesc informații despre activitățile întreprinse de către copiii 

de la grădiniță și implicarea lor ca individ sau grup în învățare. În acest articol vă voi prezenta 

cercetarea și principalele sale rezultate. Cuvinte cheie: tehnologie online, educație preșcolară, 

comunicare 

1. INTRODUCERE 

Cercetările din ultimii ani au arătat că nu este suficient să dezvolți singură abilitățile intelectuale ale 

copiilor, ci să dezvolți copiilor și abilitățile emoționale și sociale . Parentingul este important pentru 

dezvoltarea competențelor copiilor. Acesta este motivul pentru care comunicarea se numără printre 

una din părțile în domeniul educației pentru întreg. În același timp, părinții care au copiii cu probleme 

nu doresc să poată comunica des . 

În ultimele decenii, asistăm la un ritm accelerat de progres al noilor tehnologii în domeniul sistemului 

educațional. Există numeroase dovezi că noua tehnologie este folosită cu succes în procesul de 

învățare  Puține studii arată, însă, impactul tehnologiilor în comunicarea  părinți și educatori pentru 

copiii de grădiniță . Noile tehnologii online pot fi luate în considerare ca mijloace complementare de 

comunicare pe lângă cele tradiționale cu rol important în îmbunătățirea relației grădiniță-părinți. 

Literatura de specialitate menționează că, în general, în comunicarea dintre părinți și educatorii 
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copiilor de grădiniță, Facebook, e-mail sunt folosite mai des, iar platformele online destul de rar. 

Dacă în lume sunt încercări de succes de a adopta software / aplicații sau platforme online pentru 

comunicarea educatorilor cu părinții la vârsta preșcolară  în învățământul românesc, versiunea față în 

față este încă folosită cu succes. Tehnologiile online din sistemul de învățământ preșcolar sunt foarte 

rar utilizate. Există grădinițe, în special cele din privat care au creat platforme de comunicare online 

ale părinților și profesorilor, pentru a gestiona mai bine sistemul activităților zilnice, dar acesta nu este 

un model comun în țara noastră. Există, totuși, puține grădinițe care încearcă noi metode de 

comunicare, cum ar fi utilizarea whatsapp, Facebook, online platforme. 

2. METODOLOGIE 

Obiectivul cercetării - Cercetarea își propune să identifice și să caracterizeze noile tehnologii online în 

relația grădiniță-părinți pentru a-și determina rolul în comunicare. 

Obiectivele generale ale acestei cercetări sunt următoarele: 

• Explorarea relevanței utilizării noilor tehnologii de către profesori și părinți în cadrul acestora 

relația cu scopul de a îmbunătăți procesul de educație pentru copiii preșcolari; 

• Dezvoltarea de recomandări pentru punerea în aplicare a noilor tehnologii de către profesori din 

cadrul relației acestora cu părinții  

Sondaj de chestionar pentru profesori. Chestionarul creat pentru educatori a fost aplicat la 30 

profesori de la grădinițe de stat și private din București și conțin 17 articole formulate în scopul 

obțineri de date despre: 

- gradul de utilizare a noilor tehnologii în raport cu părinții; 

- cum este folosit, ce înseamnă, cât de des; 

- abilitățile lor în utilizarea noilor tehnologii; 

- opinii personale despre avantajele și dezavantajele utilizării noilor tehnologii on-line. 

Sondaj la chestionar adresat părinților 

Au fost aplicate chestionare pentru părinți, la 90 de părinți din grupele mici, mijlocii și mari din 

grădinițele selectate în grupul țintă și cuprind 18 articole formulate pentru a obține date despre rolul 

noilor tehnologii în relația lor cu grădinița 

Analiza documentelor / platformelor online  

Analiza documentelor implică, în acest context, analiza platformelor online Kinderpedia și 

Kinderunity, precum și analiza BBA- platforma proprie a grădiniței. 

Kinderpedia este o platformă online realizată de OneTouch în România, care vă permite să utilizați și 

să verificați în timp real calendarul evenimentelor și programelor, postarea fotografiilor și clipurilor 

video cu grădinița, copiii, și având un modul de chat direct cu educatorii 

Aceasta este prima platformă online care facilitează comunicarea între părinți și educatori printr-un 

set de instrumente virtuale inteligente. Kinderunity este o platformă educațională ușor de utilizat, care 

oferă un schimb rapid de informații între părinți și educatori. Educatorii și părinții beneficiază de mai 
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multe resurse de comunicare pentru îmbunătățirea activității lor didactice. Părinții primesc și feedback 

profesionist de la educatori și educatorii, la rândul lor, iau în considerare sugestiile părinților. Pe lângă 

aceste instrumente de comunicare online, am analizat și înregistrarea progresului școlar, tip fișe. 

Scopul acestei analize este de a afla importanța utilizării ambelor metode, cele  tradiționale 

comunicarea grădiniței-părinților și a platformelor online care facilitează comunicarea între părinți și 

educatori. 

Cercetarea a fost realizată în trei grădinițe din București, două în mediul de stat (Grădinița nr. X 

„Magnolia”, Grădinița Y „Zori de zi”) și una în mediul privat (Grădinița BBA). Eșantionul pe care s-a 

efectuat această cercetare este format din 120 de persoane, împărțit în două categorii de subiecti: 

profesori (educatori) și părinți. Astfel, componența eșantionului este următorul: 30 profesori 

(educatori) -10 din mediul privat și 20 din mediul de stat, 90 de părinți - 30 din mediul privat și 60 din 

mediul de stat. În concluzie, în conformitate cu mediul de proveniență, 40 de subiecți din mediul 

privat și 80 din mediul de stat au participat la cercetare.  

Limitele cercetării. Deși s-a încercat o echilibrare a eșantionului, prezentul studiu este relevant 

numai pentru eșantionul selectat care ar trebui mărit pentru a fi cu adevărat reprezentativ pentru 

întregul sistem de educație/ pentru grădinițele din România. 

3. REZULTATE 

Educatorul trebuie să acorde timp și răbdare părinților săi. Părinții au dreptul să știe ce se întâmplă 

continuu cu copilul lor în grădiniță pentru a încuraja crearea unei educații continue din jurul copilului. 

Educatorul care acordă timp părintelui câștigă de data aceasta prin faptul că, copilul este mai receptiv 

la educație atunci când simte că și adulții din jurul său sunt de acord și că părinții se dovedesc a fi 

capabili să îi sprijine cu adevărat activitatea în grădiniță dacă sunt implicați. 

EXEMPLU: Cum începe o săptămână la Grădinița  BBA. 

- Duminică seara, părinții primesc 3 documente pentru săptămâna următoare: una cu programul, una 

cu lecțiile săptămânale viitoare, povestea săptămânii, cântecul săptămânii și una cu meniul zilnic. Cel 

mai adesea au și site-ul unde pot găsi melodia, poezie sau poveste a săptămânii. 

Alte lucrări sunt primite de către părinți prin mail sunt: meniul zilnic,  teme la limba engleză și cu 

temele educației artei. În concluzie, în fiecare duminică, fiecare părinte știe  ce va mânca copilul său 

la fiecare masă, în fiecare zi a săptămânii. De asemenea, părinții știu ce îi învață educatorul pe copii- 

chiar și cursuri opționale precum limba engleză și educația opțională de artă. 

Astfel, la sfârșitul fiecărei zile, un părinte poate compara programul primit duminică seara cu ce se 

transmite pe platformă pentru activități. 

 Există un link care poate fi accesat în fiecare dimineață cu adresa de e-mail și parola, unde intra 

fiecare educator de la grupă și completeaza, pe parcursul zilei sau la finalul acesteia. 
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4. CONCLUZII 

Lucrarea de față este o propunere de a ne gândi la relația dintre grădiniță și părinți, în special 

comunicarea prin metode moderne de comunicare, în special online - pentru o mai bună dezvoltare a 

copiilor preșcolari înainte de școala primară (5, 6, 7 ani) ca o oportunitate pentru îmbunătățirea 

continuă a întregii abordări didactice, care, prin complexitatea sa, îndeplinește toate cerințele societății 

actuale. 

Până la apariția internetului, profesorii spuneau că au puține alternative pentru a comunica cu părinții. 

Aceasta se baza doar pe preșcolari / elevi pentru a transmite mesajele lor. Și știm prea bine atât de 

puțin 

însemnările și absențele  ce ajung uneori rar acasă. Acum, copiii nu mai pot ascunde nimic din ce se 

întâmplă în timpul activităților/cursurilor. 

Este important să știți că tot ce este postat online este doar cu acordul adulților. In orice caz, există 

riscul ca informațiile private dintr-un grup ale instituției de învățământ să fie făcute publice de către 

părinte răuvoitor fără acord. De asemenea, comunicarea pe internet nu ar trebui să înlocuiască 

sesiunile tradiționale cu părinți, avertizează mulți educatori, postările online ajung să le completeze. 

Pentru a avea o comunicare mai bună cu toți părinții din instituția prezentată în această cercetare, noi 

am avut nevoie de lucruri care trebuie îmbunătățite, cum ar fi: 

Realizarea condițiilor materiale necesare pentru o mai bună comunicare, de exemplu tablete sau 

laptopuri la nivelul fiecărui grup, pentru fiecare educator. 

 • Abordare diferențiată a părinților, în funcție de nevoile lor pentru o mai bună dezvoltare a copiilor;  

• Efectuarea acțiunilor comune ale educatorilor cu părinții prin găsirea de soluții multiple pentru 

îmbunătățirea relaţie lor; 

• Existența unei colaborări mult mai strânse între profesori, părinți și copii; 

 • Conștientizarea părinților despre existența și posibilitățile comunicării on-line pe platformă care 

ajută îmbunătățirea relației dintre grădiniță / școală și părinți; 

 • Punerea la dispoziția părinților a fișei psihopedagogice a copilului, fișele de evaluare și înregistrare 

a progresul scolar electronic în paralel cu discuțiile din întreaga unitate anul și nu numai;  

• Dezvoltarea competenței tehnologice a cadrelor didactice atât în timpul pregătirii inițiale cât și pe 

parcursul întregii cariere didactice. Din experiența noastră profesională și din colaborarea continuă cu 

alți educatori de grădiniță, am ajuns la concluzia că este necesar să dezvoltăm o relație mai strânsă 

între instituția de învățământ și părinții copiilor, menită să favorizeze progresul copiilor în cele trei 

sfere: cognitiv, afectiv, psiho-motor, pentru a ajuta pregătirea copilului preșcolar pentru viață și 

societate. Acest lucru se poate întâmpla numai dacă, pe lângă modalitățile tradiționale de comunicare, 

adăugăm noi metode care duc la o îmbunătățire vizibilă a relațiilor dintre părinți și grădiniță. 
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ROLUL ȘI  IMPORTANȚA  PROIECTELOR  ȘI     

PARTENERIATELOR  EDUCAȚIONALE 

Prof. înv. primar BĂLTĂREȚU CONSTANȚA CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂULEȘTI, SĂULEȘTI, GORJ  

 

 

          Valul schimbărilor și al noutăților care asaltează viața societății și a fiecărei colectivități 

umane, a făcut necesară extinderea actului educativ de-a lungul întregii vieți a individului , 

fiind una din sarcinile care ne revin, nouă , cadrelor didactice.  

            Odată cu evoluția societății, educația cunoaște forme de organizare multiple, iar rolul 

său a devenit din ce în ce mai important. 

            Factorilor educativi tradiționali- familie și  școală- li s-au alăturat alții noi, precum 

biserica, mass- media, instituții de cultură, centrele de agrement, adică cei care asigură educația 

non- formală. 

            Una din direcțiile fundamentale ale redefinirii învățământului românesc o constituie 

dezvoltarea liberă, integrală, armonioasă a individului, formarea personalității autonome și 

creative, prin diversificarea și optimizarea activităților educative extracurriculare și 

extrașcolare. Așadar , în noul demers educațional al cadrelor didactice se vor redimensiona atât 

statutul cât și sarcinile acestora, care trebuie să devină manageri de educatie prin intermediul 

unor proiecte/programe desfașurate pe baza unor acorduri de partenerat între unitățile școlare 

și diferiți parteneri înscriși in proiect. 

          Există o varietate bogată de modalități de realizare a acestor activități, una foarte 

importantă fiind proiectele educaționale pe care noi le desfașurăm, care cuprind un calendar de 

activități planificate, care urmăresc realizarea unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit 

și într-o perioada de timp bine definită. 

           Aceste proiecte educative/educaționale sunt o modalitate de acumulare a unor noi 

experiențe de cunoaștere, rezolvând probleme practice în diferite situații date, fiind de altfel un 

instrument al dezvoltării și inovării organzațiilor școlare. 

         Parteneriatul educațional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societății prin 

prisma educativă și presupune participarea la o acțiune educativă comună, interacțiuni 

constructive acceptate de către toți partenerii, comunicare eficientă între participanți, acțiuni 
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comune cu respectare rolului fiecărui participant, interrelaționare. Parteneriatul educațional 

mai presupune unitate de cerințe, de opțiuni, decizii și acțiuni educative subordonate actului 

educativ propriu-zis. Parteneriatul educațional vine în sprijinul dezvoltării personalității 

copiilor asigurându-le autonomia personală, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei. 

       Având în vedere faptul că școala pregătește elevii pentru viața socială, aceste proiecte au 

o importanță tot mai mare in activitatea noastră și a copiilor fiind în dialog permanent cu 

societatea, realizând punți de legătură între nevoile educaționale, resursele și disponibilitatea 

copiilor și perspectivelor de dezvoltare economică a societății. În acest sens colaborarea școlii 

cu factori externi educaționali este o activitate organizată, susținută, direcționată spre probleme 

educative ale tinerei generații. 

 Aceste activități din cadrul proiectelor educative aduc un surplus de informații 

copiilor/elevilor astfel că experiența de învățare informală și non-formală completează și 

lărgește experiența de învățare formală. 

 Parteneriatul educațional devine tot mai prezent în relațiile de colaborare ce se stabilesc între 

uitățile de învățământ și diferitele segmente ale societății, reprezentând modalitatea formală 

sau informală prin care cele două părți( sau mai multe) decid să  acționeze împreună pentru 

atingerea unui scop comun. 

 Pentru ca reușita unui acord de parteneriat să fie la cote maxime, acesta implică: 

-identificare scopului, a intereselor comune, utile partenerilor; 

-găsirea modului optim pentru  realizarea scopului propus, organizarea și conducerea resurselor 

disponibile pentru  a atinge scopul propus; 

-consolidarea eficientă a atitudinilor și tehnicilor diferite care se pot aplica diferitelor sarcini.  

            Referitor la realizarea activităților de bune practici, la noi în școală, se desfășoară o 

gamă variată de proiecte și parteneriate educaționale în colaborare cu diferiți factori 

educaționali, organizate și desfășurate pe nivele de vârstă, local sau la nivel național-proiecte 

prevăzute în cadrul programelor naționale: proiecte educaționale-prevăzute în calendarul  

inspectoratelor școlare județene, proiecte educative la nivel local. 

            Inițierea și derularea de activități în parteneriat reprezintă o provocare pentru educatorii 

de azi, necesitând multă creativitate, dynamism în derularea acestora dar și responsabilitate ș 

iflexibilitate. 

             Nimeni nu se naște gata învățat, gata format, totul se educă în familie, grădiniță, școală 

și în societate în scopul integrării active a individului în viața socială. 
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ORTOGRAMELE UTILIZATE ȊN CLASELE PRIMARE 

 

        Şcolarii se confruntă cu situaţii oarecum diverse de combinare prin cratimă a părţilor de vorbire 

din sfere opuse. Rezulatul este în favoarea elevului, care îşi inventariază dificultăţile ortografice şi 

concomitent, conştientizează algoritmul utilizarii ortogramelor. Termenul încă suportă modificări. 

Dicţionarele explicative nu-l înregistrează, iar cele de neologisme îl definesc foarte succinct: “model de 

scriere corectă” (fr. Orthogramme). Lucrările lexicografice specializate (“Dicţionar de termeni 

lingvistici”, 1998) adaugă precizarea că modelul de scriere corectă este “ conform cu regulile 

gramaticale” şi că este “ destinat unor exerciţii de fixare şi consolidare a ortografiei în rȃndul elevilor”. 

Cuvȃntul este explicat prin două componente greceşti: orthos- drept, corect şi respectiv  gramma- 

scriere. 

        Rezultă că “ortografia” şi “ortograma” sunt sinonime, dacă facem abstracţie de etimologie. 

Originea celui de al doilea element de compunere, “gramma”, lămureşte pȃnă la un punct situaţia, pentru 

că sensul în limba greacă, aşa cum este preluat de lucrările de lingvistică, este de “litera”, “scriere”. 

Aceasta determină încadrarea cuvȃntului “ortogramă” între termenii tehnici în raport cu “ortografia” 

(termen ştiinţific), căreia îi este obiect de studio. Cazuri precum: fii, aceiaşi, tȃnjală, alături de dintr-o, 

s-adună, sunt exemplificări de ortograme sau pur şi simplu ortograme. 

Ȋn 1995, Editura Ştiinţifică a pus la dispoziţie un “Dicţionar de ortograme”(autori Victor Iancu şi Saluc 

Horvat), care se ocupă doar de scrierea cu cratimă, ceea ce ar da de înţeles că ortogramele sunt grupuri 

de cuvinte de tipul “s-au”, “l-ar”, “dȃndu-ţi”. Alte două autoare, Flora Suteu şi Elisabeta Sosa, ne-au 

oferit o amplă colecţie de reguli cu privire la scrierea cuvintelor, în cuprinsul unui dicţionar apărut în 

1993, în mai multe ediţii. Cel care a tratat din unghi strict metodic problematica ortografiei romȃneşti, 

a fost George Beldescu, autor în 1984, al unei valoroase sinteze teoretice, “Ortografia actuală a limbii 

romȃne”, dar mai ales al lucrării de referinţă “Ortografia în şcoală”. Nu este învăţător sau profesor de 

limba romȃnă care să nu fi cunoscut conţinutul acestei cărţi, fie pentu a prelua modele didactice de 

formare a deprinderilor ortografice, fie pentru a-şi îmbogăţi informaţia teoretică. 

          Ortogramele ar trebui împărţite în două categorii: ortograme continue (în care fluxul literal nu 

cunoaşte întreruperi, ca în copiii, Iaşiul, piuneză) şi ortograme discontinue (în care se identifică două 

cuvinte – l-aduce- sau mai multe aduceţi-mi-l, formȃnd o relativă unitate). 

CUM PREDĂM O ORTOGRAMĂ ȊN CICLUL PRIMAR? 

     La această vȃrstă, elevul nu deţine volumul de cunostinţe care să facă posibilă scrierea corectă 

“conformă cu regulile gramaticale”, întrucȃt cunostinţele sale de morfosintaxă sunt reduse. Din acest 

motiv, se utilizează strategii care să evite apelul la noţiuni gramaticale. 

      Se imaginează o poveste didactică: în urmă cu sute de ani, oamenii dispuneau de mai mult timp, 

încȃt rosteau fiecare sunet dintr-un cuvȃnt. De exemplu, vorbind despre felul cum era sprijinit Ştefan 

cel Mare de către popor, s-a spus: “La chemarea lui, oastea se adună iute”. Mai apoi, o dată cu grăbirea 

ritmului vorbirii, s-a ajuns la exprimarea “s-adună”. Se constată că numărul de silabe s-a micşorat, ceea 

ce a facut necesară folosirea liniuţei de unire. (Se stabileşte astfel că acest semn ortografic uneşte din 

punct de vedere fonetic, dar izolează lexical sau gramatical.) 

    Cazul se adună/ s-adună ilustrează situaţia de diftongare, pentru evitarea hiatului. 

a) Cratima facultativă 

Pe fondul aceleaşi naraţiuni, se reia grupul de cuvinte se-adună, pentru a se constata că într-un ritm mai 

rapid, se poate rosti “s-adună”, prin căderea vocalei “e”. Ȋn acest caz, cratima este facultativă. Ca 

exersare, se poate cere refacerea formei originare pentru combinaţii de tipul s-adȃnceşte, s-apropie. 

b) Cratima obligatorie 

Ortogramele s-a, s-au, l-a, n-a, se explică în clasele I – IV aproape exclusive prin opoziţia dată de 

omofonie (se scrie s-a cȃnd nu se poate înlocui cu lui/ei). Propun o variantă mai apropiată de logica 

limbii şi de gramatica istorică. Reluȃd subiectul din vremea lui Ştefan cel Mare, formulăm un alt enunţ: 

“Domnitorul s-a dus la luptă”. Iniţial, adică în urmă cu cȃteva sute de ani, se spunea: se a dus (3 silabe), 
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se-a dus (2 silabe), ultima formă fiind s-a dus (2 silabe, prin caderea lui e). Similar se explica 

ortogramele într-un (întru+un), n-aduce (nu + aduce). 

ORTOGRAME UTILIZATE ȊN SCRIERE 

 

ORTOGRAMA MOD DE 

SCRIERE 

CÂND SE FOLOSEŞTE EXEMPLE 

 

      sa / s-a 

sa 

 

 

 

Se scrie “sa” numai cȃnd se poate 

înlocui cu “lui” sau “ei” 

 

Mama sa este bună. 

 

 

 

 s-a  

Se scrie”s-a” numai cȃnd nu se poate 

înlocui cu “lui” sau “ei” 

 

S-a dus la şcoală. 

săi/ să-i săi 

 

 

Se scrie “săi” numai cand se poate 

înlocui cu “lui” sau “ei” 

 

Pantofii săi sunt 

curaţi. 

 

 

  

să-i 

 

Se scrie “să-i” cȃnd nu se poate 

înlocui cu “lui” sau “ei” sau cȃnd 

urmează o acţiune. 

 

 

El a plecat să-i caute. 

sau/ s-au 

 

 

sau 

 

 

Se scrie “sau” numai cand se poate 

înlocui cu “ori” 

 

Bei ceai sau lapte? 

 

 

 s-au Se scrie “s-au” cȃnd nu se poate 

înlocui cu “ori” sau cȃnd urmează o 

acţiune. 

 

Ei s-au dus la 

plimbare. 

    sar / s-ar 

 

 

 

sar 

 

 

 

Se scrie “sar”numai cȃnd are sensul 

de “a sări”. 

 

 

Eu sar coarda. 

 

 

 

 s-ar Se scrie “s-ar” atunci cȃnd urmează o 

acţiune. 

Ei s-ar putea să vină 

azi pe la noi. 

la/ l-a la 

 

 

 

Se scrie “la” atunci cȃnd indică locul 

sau direcţia unde are loc acţiunea. 

 

 

Alina pleacă la 

bunici. 

 

 

 

  

l-a 
Se scrie “l-a” atunci cȃnd urmează o 

acţiune. 

 

Elena l-a împins! 

mai / m-ai mai 

 

 

 

Se scrie “mai” atunci cȃnd are sensul 

de “încă”, sau pentru a întări 

semnificaţia unui cuvȃnt, sau dacă se 

referă la luna mai. 

George este mai 

cuminte decȃt Andrei. 

Mai vrei lapte? 

 

  

m-ai 

 

Se scrie “m-ai” atunci cȃnd urmează o 

acţiune. 

 

 

M-ai certat degeaba. 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 

777 
 

ia / i-a 

 

 

 

 

ia 

 

 

 

i-a 

Se scrie “ia” atunci cȃnd exprimă un 

îndemn sau are sensul de “a lua”, “a 

apuca”. 

 

Se scrie “i-a” cand urmeaza o actiune. 

El ia autobuzul pȃnă 

la prima staţie. 

 

 

Mihai, i-a spus 

mamei! 

iar/ i-ar 

 

iar 

 

 

 

Se scrie “iar”atunci cȃnd se poate 

înlocui cu “din nou”. 

 

 

 

Iar a plouat afară! 

 

 

 i-ar Se scrie “i-ar” atunci cȃnd urmează o 

acţiune. 

 

I-ar plăcea să meargă 

la mare. 

 

iau/ i-au 

 

 

iau 

 

 

Se scrie “iau” atunci cȃnd are sensul 

de “a lua”, “a apuca”. 

 

Eu iau bicicleta şi 

plec afară! 

 

 

 

 

i-au 

 

Se scrie “i-au”cȃnd urmează o acţiune. 

 

I-a spus că trebuie să 

poarte uniformă! 

neam/ne-am 

 

 

 

neam 

 

 

 

Se scrie “neam” atunci cȃnd are 

întelesul de “rudă” sau “popor”. 

 

 

El este neam cu mine! 

 

 

 

 ne-am Se scrie “ne-am” atunci cȃnd urmează 

o acţiune. 

 

Ne-am dus la 

plimbare. 

nea/ ne-a 

 

 

 

nea 

 

 

 

Se scrie “nea” atunci cȃnd are sensul 

de “omăt”, “zăpadă”. 

Afară s-a aşternut un 

covor de nea. 

 

 

 

  

ne-a 

 

Se scrie “ne-a” atunci cȃnd urmează o 

acţiune. 

Doamna învăţătoare 

ne-a învăţat multe 

lucruri utile. 

  

 

 

Profesor pentru învăţămȃntul primar: VIDREANU GINA 

Articol preluat din “Lucrarea metodico-ştiinţifică pentru acordarea gradului didactic I” 

(coordonator ştiinţific Lidia Oana Stoican, autor Vidreanu Gina) 
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Orașul în poezia lui George Bacovia 

  Prof. Nicolescu Camelia 

Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu 

Sector 4, București 

 

 
               Poet dificil şi fascinant, care pare a captiva  lectorul în ciuda notelor sumbre, George Bacovia, 

deşi a fost asociat în general simbolismului, trece prin creaţia sa complexă dincolo de clasificările 

categorice într-o formulă lirică unică. La început este văzut ca poet minor de critica literară, însă treptat 

va cunoaşte o receptare favorabilă, mergând până la recunoaşterea sa ca cel mai important poet simbolist 

român şi unul dintre cei mai importanţi poeţi din poezia română modernă. Prin anul 1903, atunci cînd 

viitorul Bacovia făcea primii paşi pe calea poeziei, surprins de precocitatea tînărului, Macedonski – 

entuziast – risca o profeţie pe care, în ambianţa înflăcărată a Cenaclului său, avea s-o pună mai tîrziu în 

versuri. „Poete scump, pe frunte/ Porţi mîndre flori de laur/ Căci singur pînă astăzi/ Din plumb făcut-

ai aur”. 

            „Dacă vrei să cunoşti bine un poet – spunea Goethe – mergi în ţara lui”. Parafrazând, ţara lui 

Bacovia este reprezentată de Bacău, orașul în care s-a născut și care va rămâne, precum afirma  exegetul  

Constantin Călin, „oraşul lui Bacovia”. Aici descoperim fragmente din viaţa acestui simplu om care a 

ales să-şi exprime trăirile şi simţirile prin versuri. Tot ce a trăit el, de la extaz la durere, de la melancolie 

la regret, absolut tot este zidit cu dibăcie în pereţii poeziilor sale.  Cine îl caută pe Bacovia în oraşul său 

îl poate găsi pe strada pe care a locuit, în curtea casei memoriale, sau în centrul oraşului, acolo unde se 

află statuia poetului – un Bacovia realizat de sculptorul Constantin Popovici pentru aniversarea din 

1971, slab, stingher, încovoiat.  În oraş circulă şi o legendă despre statuie - se spune că, la inaugurare, 

soţia poetului, Aghata Grigorescu Bacovia, a avut o criză de nervi în momentul în care a fost dezvelită 

statuia. Spunea că aceasta nu îi seamănă poetului.  Poate că într-adevăr statuia nu îi semăna soţului 

George Bacovia, dar poetul se identificase cu opera sa, era deja o apariţie de plumb, care ţinea pe umeri 

săi amurgul violet al oraşului de provincie.  

                Preluată de la simboliști,  tema orașului îl inspiră pe poet, dar Bacovia  golește orașul, îl 

degradează, transformându-1 într-un loc geometric al zgomotelor. N. Manolescu apreciază că Bacovia 

conturează o atmosferă de periferie, unde  „spiritul decadent al simboliștilor francezi e absorbit de locuri 

unde nu s-a întamplat nimic". Ca în literatura absurdă, oamenii sunt puși să aștepte, agitându-se, 

resemnându-se și „mai ales cuvântând fără încetare, într-o stare de permanent provizorat” (N. Balota). 

Orașul - târgul provincial  care este, probabil,  Bacăul -  este la Bacovia, imaginea unui spațiu ce   

ilustrează o lume bolnavă, degradată fizic si psihic.   Prin comparație, este echivalent fie cu un cimitir 

(„Afara ninge prăpadind/ Iubita cântă la clavir/ Și târgul stă întunecat/ De parcă ninge-n 

cimitir ” Nevroza), fie cu un salon („Orașul, cu-ncetul, pare un salon” Noapte), fie cu un cavou („Pe 

când, de argint/ În amurg de argint/ S-aprinde crai-nou// Pe zări argintii/ În vastul cavou…”), sau cu 
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o crâșmă („E-o noapte udă, grea, te-neci afară/ Prin ceața- obosite, roșii, fără zare/ Ard, afumate, triste 

felinare/ Ca într-o crâsmă umedă, murdară ” Sonet ). Tot prin comparație orașul este echivalent cu 

azilul  „Cetate-azilul ftiziei, Nămeți de la pol te cuprind” Aiurea) în care se întâlnesc conotațiile de loc 

malefic, blestemat (Și stam împietrit… și de veacuri/ Cetatea părea blestemată – Panorama) și morbid, 

alienant (Orașul luminat electric/ Dădea fiori de nebunie – Fanfara).  Astfel, târgul bacovian este mai 

mult decât un loc fatidic din universul său poetic, este unicul loc spiritual care poate fi și salon, și 

crâșma, și cimitir, și cavou.  E, cum remarcă Lovinescu, spațiul care emană  o atmosferă „de 

copleşitoare dezolare, de toamnă cu ploi putrede, cu arbori cangrenaţi, limitată într-un peisagiu de 

mahala de oraş provincial, între cimitir şi abator, cu căsuţele cinchite în noroaie eterne, cu grădina 

publică răvăşită, cu melancolia caterincilor şi cu bucuria panoramelor în care «prinţese oftează 

mecanic în racle de sticlă»; şi în această atmosferă de plumb, o stare sufletească identică; o abrutizare 

de alcool, o deplină dezorganizare sufletească prin obsesia morţii şi a neantului, un vag sentimentalism 

banal (...)”.   

                  Pe de altă parte, imaginea orașului bacovian este produsul amestecului dintre un peisaj 

familiar și altul halucinant. Cârciumile și tavernele adăpostesc o sociatate absurdă, deznădăjduită , 

alcătuită din  oameni enigmatici, resemnați în comportarea lor zilnică și în apatia cu care execută fiecare 

mișcare a existentei lor. Mahalaua,  zona mărginașă, capătă și ea semnificația unui ținut aparte. Casele 

înghesuite pe străzile înguste  stau sub  sub acțiunea intemperiilor - ploaia, zăpadă, vântul, frigul, ceața 

și arșița, în nopți halucinante de toamnă sau iarnă, pentru că la Bacovia rotația anotimpurilor nu însemnă 

neapărat și trecerea vremii: 

              "E-o noapte udă,  grea, te-neci afară,   / Prin ceață - obosite, roșii fără  zare,/ Ard afumate 

triste felinare /  Ca-ntr-o crâșmă  umedă, murdară   /  Prin mahalali mai neagră  noaptea pare"   (Sonet)                      

                 Indiferent de perspectiva din care este  privit sau înfățișat, orașul pare un loc blestemat, în 

care moartea își întinde brațele peste tot și descompune orice urmă de viață. Ca într-un oraș molipsit de 

ciumă, cadavrele  zac, putrezind în văzul tuturor („Pe catafalc, de căldură-n oraș/ Incet cadavrele se 

descompun” (Cuptor). Procesul de alterare nu se oprește la om, avansează stapânind și natura („Acum 

stă parcul devastat, fatal,/ Mâncat de cancer și   ftizie”. Devine așadar un spațiu înspăimântător, 

periculos pentru viața omului, în care se petrec fapte zguduitoare a căror însângerare interzice 

contemplarea pasivă („Acum cad foi de sânge-n parcul gol /Pe albe statui feminine; /Pe alb model de 

forme fine, /Acum se-nșiră  scene de viol”(În parc) Nu întâmplător Mihail Petroveanu îl numea pe 

Bacovia „compozitor în vorbe și pictor în cuvinte”.  Poet al orașului cangrenat învăluit în culori 

depresive, Bacovia este şi un poet al umezelii, al ploii văzute, nu ca o bogăţie a pământului, ca simbol 

al fertilităţii, ci ca lacrimi nesfârşite, ale unei naturi istovite de durere („Tăcere...e toamnă în 

cetate...plouă...şi numai ploaia dă cuvânt -/ E pace de plumb, e vânt şi pe vânt grăbite, trec frunze 

liberate” (Note de toamnă).  Cea mai exactă şi obiectivă caracterizare a operei lui Bacovia, prilejuită 

de aniversarea debutului său editorial, aparţine însă eminentului critic şi istoric literar care a fost Şerban 
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Cioculescu: „Poetul care a auzit «materia plângând», care a simţit întinzându-se peste lume «un gol 

istoric», care a plâns şi a gemut «în hî, în ha» trecând pe lângă demenţă, dar oprindu-se pe buza 

prăpastiei, ca să-şi transpună senzaţiile de neant moral în imagini atât de pregnante, este unul dintre 

marii lirici ai literaturii universale”. 

  

Bibliografie: 

1. Călin, Constantin, Dosarul Bacovia, Editura „Agora”, Bacău, 2004.  
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Schiță de proiect la disciplina 

Dezvoltare personală 

Profesor învăţământ primar: Purcel Claudiu 

Liceul Teoretic “Mihai Veliciu” Chişineu-Criş, Arad 

  

  

Subiectul lecției:Igiena dinților 

Domenii integrate:Matematică și explorarea mediului, Comunicare în limba română, Arte vizuale și 

abilități practice, Muzică și mișcare 

Competențe specifice: 

 Dezvoltare personală: 

1.2.Identificarea unor obiecte și activități simple de igienă personală 

Matematică și explorarea mediului: 

1.1.  Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31 

Comunicare în limba română: 

1.2.  Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar 

1.3.  Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii 

rostite clar şi rar 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală 

4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate 

Arte vizuale și abilități practice: 

2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple 

Muzică și mișcare: 

1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-La, cu o structură ritmico-melodică 

asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor 

Obiective operaționale: 

-să numească părțile componente ale corpului uman, obiecte, pe baza ghicitorilor; 

-să identifice activitățile zilnice de păstrare a igienei dinților, pe baza imaginilor 

-să denumească obiecte folosite pentru păstrarea igienei dinților 

-să realizeze planșa ,, Dintele fericit” cu obiecte și acțiuni de igienă a dinților(decupare și lipire) 

Strategii didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul ,expunerea, învățarea prin 

descoperire 

Mijloace de învățământ: prezentare PPT, filmulețul,, Sus,jos, periem” de pe 

youtube(https://www.youtube.com/watch?v=tUJUAkhBAaE), fișe de lucru, imagini- activități de 

igienă, planșa ,,Dintele fericit” ,cântecelul,, Doctor Periuță, doctor 

Măseluță”( http://www.trilulilu.ro/video-diverse/dr-periuta-si-dr-maseluta), creioane colorate, lipici 

https://www.youtube.com/watch?v=tUJUAkhBAaE
http://www.trilulilu.ro/video-diverse/dr-periuta-si-dr-maseluta
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Forme de organizare:frontal, individual 

Forme de evaluare: observare sistematică, aprecieri verbale 

Activitatea începe  cu salutul: 

,,Dimineața a sosit 

Toți copiii au venit 

În cerc să ne așezăm 

Cu toți să ne salutăm. 

Începe o nouă zi, 

Bună dimineața, copii! 

Se completează calendarul naturii. 

Noutatea zilei: Scrisoare de la Zâna Măseluță 

Le voi citi scrisoarea. 

,,Bună dimineața, dragi copii! 

Eu sunt Zâna Măseluță.Grija mea în Lumea Zânelor e ca tuturor copiilor să le crească dințișori sănătoși 

și puternici la timpul potrivit. 

Pentru că dințișorii sunt niște bijuterii ce se fac cu multă migală, din material prețioase și greu de obținut, 

nu putem să facem pentru fiecare copilaș dințișori noi,și atunci,cțnd ăți cade câte unul,eu vin repede și 

îl iau, îl duc în Lumea Zânelor unde, dacă este nevoie, este curățat și reparat, iar apoi îl duc unui bebe 

mic și știrb care va fi foarte fericit să primească și să folosească  fostul tău dințișor. 

Foarte curând, un nou dințișor albișor, mult mai zdravăn va apărea în locul celui vechi. 

Îți recomand să îl studiezi cu atențieși să ai mare grijă de el, spălându-l la fel ca și pe ceilalți, măcar de 

două ori pe zi, dimineața și seara. 

Dacă acest nou dințișor se îmbolnăvește și face carii, te va durea foarte tare și va fi greu de reparat, iar 

dacă va cădea, nu îți va mai apărea altul în loc. 

Te îmbrățișez, cu drag, 

Zâna Măseluță” 

Ce vă transmite Zâna Măseluță? 

Acum, am să vă spun niște ghicitori. 

,,E micuță și zglobie 

Pe zi, cam de două ori 

Pentru dinți face-o magie 

Și devin strălucitori.”( periuța de dinți) 

 ,,Aromată, în culori, 

Îi ține pe dințișori 

Sănătoși și îngrijiți. 

Hai, copii, acum zâmbiți!”(pasta de dinți) 
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,,Am un cuptoraș 

Plin cu iepurași.”(gura și dinții) 

Voi anunța subiectul lecției ,,Igiena dinților” 

Le voi prezenta un PPT cu informații legate de dinți și de cavitatea bucală. 

Voi pune câteva întrebări legate de materialul vizionat. 

-La ce ne folosesc dinții? 

-Câte tipuri de dinți avem? 

-Care este vârsta când se schimbă dinții de lapte? 

-Ce știți despre igiena dinților? 

Este invitat șoricelul Kiț să le prezinte copiilor reguli de igiena dinților. 

Le prezint  filmulețul ,, Sus,jos, periem” de pe youtube y Video 

Le voi adresa elevilor următoarele întrebări: 

-Ce face caria dentară cu dințișorul? 

-Ce spune copilul atunci când îl doare dintele? 

-Ce sunete se aud când rostim cuvântul ,,au”? Ce litere folosim pentru a scrie acest cuvânt? 

Elevii vor scrie pe fișa pe care o au pe bancă, cuvântul ,,au”. 

-Câte arme magice se pot folosi împotriva cariilor?( …trei).Desenează o mulțime de cerculețe care are 

mai puțin cu un element decât mulțimea armelor magice. 

-Care este prima armă magică? 

-Cum trebuie să se perieze corect dinții? 

-Cum se periază correct măselele? 

-Ce mai avem de făcut? 

-De câte ori trebuie să ne spălăm pe dinți? 

-În ce moment ale zilei? 

-Care este cea de a doua armă magică împotriva cariilor? Ce alimente trebuie să consumăm pentru a 

avea dinți sănătoși? 

-Care este cea de a treia armă magică? Ce face medical stomatolog?De câte ori pe an trebuie să mergem 

la medical stomatolog? 

Desenați pe fișă o mulțime de cerculețe egală cu numărul vizitelor ce trebuie făcute la stomatolog 

Pe fișă, elevii au imagini cu obiecte de igienă personală.Ei le vor alege pe cele folosite la igiena 

dinților.Tot pe fișă, au o mulțime de periuțe roșii și una de periuțe albastre. Elevii vor număra periuțele 

roșii și pe cele albastre, iar în dreptul fiecărei mulțimi va scrie numărul corespunzător  de elemente. 

Acum vreau să văd dacă ați reținut cum trebuie să ne spălăm correct pe dinți. Voi distribui fiecărui copil 

o periuță și vom simula spălatul pe dinți. 

Joc de rol: ,,La dentist”. 
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În continuare elevii vor decupa imagini ce reprezintă obiecte și acțiuni ce fac sănătos și fericit un dințișor 

și le vor lipi pe planșa ,, Dințișorul fericit”. 

În încheierea activității elevii vor audia cântecelul,, Doctorul Periuță, doctorul Măseluță de pe 

youtube(http://www.trilulilu.ro/video-diverse/dr-periuta-si-dr-maseluta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trilulilu.ro/video-diverse/dr-periuta-si-dr-maseluta
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Dezvoltarea competenţelor cheie prin proiecte educaţionale 

 

Profesor învăţământ primar: Purcel Cornelia 

Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” Chişineu-Criş, Arad 

 

Competenţele cheie sunt prezentate ca rezultate ale învățării, fiind ansambluri de cunoştinţe, 

abilități şi atitudini care urmează să fie formate tuturor tinerilor, ca instrumente culturale pentru 

învățarea pe parcursul întregii vieți. 

La prima vedere, competențele cheie par a fi greu de aplicat la clasă, mai ales într-un sistem în 

care sunt predate discipline școlare clasice de către profesori formați monodisciplinar. DAR, în spiritul 

Recomandării europene, disciplinele tradiţionale pot deveni instrumentele de lucru, bază de operare 

pentru formarea competenţelor cheie. Astfel, ca profesor îmi pot pune întrebări de tipul: cum pot eu în 

cadrul disciplinei mele – Z – să contribui la dezvoltarea fiecărei competențe cheie? Aș putea facilita 

învățare dincolo de manual, dincolo de exemplul standard, dincolo de taxonomie, către 

instrumentalizarea disciplinei mele, astfel încât să fie funcțională pentru nevoile elevului acasă, la 

școală, la un viitor loc de muncă, în timpul liber? Ca profesor, format monodisciplinar, aș putea să 

transfer „predarea disciplinei” într-un set de contexte, concepte și metodologii care îl spijină pe elev să-

și formeze competențele cheie. Trebuie doar să pun întrebarea: de ce fac ceea ce fac la clasă? Si apoi 

să încerc să răspund folosind ca țintă a învățării chiar competențele cheie: pentru a dezvolta competența 

de comunicare astfel: …., competența digitală astfel …., antreprenoriatul astfel ….. și așa mai departe. 

Prin urmare, ca profesor format monodisciplinar învăț să fac progresiv deschideri transdisciplinare 

inspirate de setul competențelor cheie. 

Exemplu de activitate 

Disciplina: Educație civică  

Clasa: a IV-a 

Titlu: Uniunea Europeană 

Perioada: o săptămână 

Competențe  vizate:                 

1. Competența de comunicare în limba maternă 

- prin rezolvarea unor rebusuri scurte elevii vor descoperi numele țărilor din UE (împărțiți în grupe  ) 

- cvintet EUROPA 

2.  Competența de comunicare în limbi străine 

- elevii audiază un CD cu salutul în diferite limbi și apoi exersează diferite formule de salut în limbile 

vorbite în UE  
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 3. Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii 

- compunerea și rezolvarea unor probleme folosind moneda unică euro- Joc ,, La cumpărături” 

- elevii compară nr. de locuitori și scriu în ordine descrescătoare numele țărilor după acest criteriu (”cea 

mai populată țară”)  

- folosesc Atlasul geografic școlar pentru a identifica țările și capitalele din UE  

4. Competența digitală 

-  prezentare ppt. despre țările care fac parte din UE-elevii vor citi câte un slide  

- vizionare videoclip cu sedii importante ale UE ,cu monumente și clădiri importante din diferite capitale 

ale UE 

- elevii folosesc tablete și telefoane pentru a culege informații despre țările din UE și a vedea imagini 

din aceste țări  

5.  A învăța să înveți 

- elevii învață cum pot accesa Wikipedia, pentru a învăța cât mai multe despre o țară-drapelul UE, 

drapelul fiecărei țări. costume populare, obiceiuri și datini , rețete culinare etc. 

 -Joc ”cine sunt eu?”-fiecare elev purtând pe cap coiful sau pălăria confecționată va spune ce țară 

repezintă, va saluta în limba acelei țări  și va oferi câteva informații aflate 

6.  Competențe sociale și civice 

- manifestarea interesului în aducerea la școală a unor preparate culinare specifice câtorva țări membre 

a UE și prezentarea rețetelor( vor fi grupați și vor fi ajutați de părinți) 

- confecționarea steagului UE și a unor coifuri și pălării pictate în culorile drapelelor statelor membre a 

UE 

7.  Spirit de inițiativă și antreprenoriat 

 - promovarea produselor realizate ( preparate culinare ,steaguri și coifuri) în cadrul unei expoziții cu 

vânzare organizată de Ziua Europei la Căminul Cultural  

 

8. Sensibilizare și exprimare culturală 

- audierea și interpretarea imnului UE 

-participarea la evenimentele festive organizate cu ocazia Zilei Europei în comunitatea locală:dansuri 

populare, parada costumelor populare 

-donarea unei părți din produsele culinare ,,bunicilor” de la Casa de bătrâni din localitate. 

Bibliografie: 

-  Un nou Curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial – conceptualizări 

necesare – „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED- suport de curs 
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SPIRITUL ROMÂNESC ŞI AVANGARDA LITERARĂ 

PROF. SABO ANCUȚA RAMONA, COLEGIUL DE ARTE, BAIA MARE 

Avangarda este considerată o mişcare desfăşurată în domeniul artelor, care va nega 

zgomotos tradiţia, iar avangardistul trăieşte clipa într-o temporalitate tensionată, mereu 

deschisă spre altceva. Deoarece cadrul uzat al artei se cere împrospătat, literatura de avangardă 

se caracterizează prin fuga de convenţie, căutarea noului, ca stare de insubordonare, iar obsesia 

autenticităţii este semnul refuzului trecutului artistic. 

Din punct de vedere istoric, apariţia şi dezvoltarea acestei mişcări sunt determinate de 

criza omului în lumea modernă desacralizată. Încă din 1925, Otrega y Gasset definea una dintre 

trăsăturile cele mai izbitoare ale artei noi sau moderne este dezumanizarea. „Denaturând şi 

adeseori eliminând din operele lor imaginea omului, fragmentându-i reprezentarea firească, 

dislocându-i sintaxa, cubiştii şi futuriştii s-au aflat, cu siguranţă, printre primii artişti care au 

conştientizat faptul că Omul devenise un concept învechit şi că retotica umanismului trebuia 

înlăturată. ” 

În cadrul literaturii din secolul al XX-lea, avangarda (sinonimă cu modernismului 

extrem) înseamnă manifestarea câtorva curente: dadaismul, futurismul, constructivismul, 

integralismul, suprarealismul, expresionismul etc. Şi în celelate arte apar tendinţe inovatoare, 

în artele plastice, în muzică. Compozitorul de origine rusă, Igor Stravinsky a fost unul dintre 

cei mai importanţi creatori de muzică din secolul al XX-lea, dar compoziţiile lui timpurii au 

scandalizat contemporanii cu energia lor primitivă, fără să fi avut, probabil, nicio legătură cu 

mişcarea dadaistă. 

Încă din 1916, doi români, Tristan Tzara şi Marcel Iancu (pictor, arhitect şi eseist 

originar din România, stabilit ulterior în Israel; în  anii de liceu scoate împreună cu Tristan 

Tzara şi Ion Vinea revista „Simbol”,1912) se vor număra printre iniţiatorii mişcării dadaiste, 

care va lua naştere la Zurich, refugiul ales de mai mulţi intelectuali spre a nu participa la război. 

În „Cabaretul Votaire”, ei organizează o serie de expoziţii care aveau drept scop şocarea 

gustului comun şi a stârnirea unor reacţii violente. Aceste manifestări aveau rolul de a discredita 

ideea de artă: poezia dadaistă era rezultatul înlănţuirii unor cuvinte alese la întâmplare (precum 

şi numele mişcării este ales tot la întâmplare de Tristan Tzara, în franceza dada însemnând 

căluţ, iar sensul figurat este manie), muzica era alcătuită din colecţii de zgomote distonante, iar 

pictura se exterioriza tot prin negaţie, Francis Picabia venea în faţa publicului şi stergea cu 

buretele un desen de pe o tablă neagră. Orice ajungea să fie un lucru serios, merita, după dadaişti 

tot dispreţul. Individualismul exacerbat al mişcării nu se  putea împăca cu nicio doctrină, astfel 

mişcarea avea să lase un şir de antimodele literare şi artistice.  
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Reprezentanţii dadaismului au fost: în literatură: Tristan Tzara, Richard Hulsenbeck, 

Hugo Ball etc.; în pictură: Marcel Iancu, Francis Picabia, Pablo Picasso, Marcel Duchamp etc.; 

în arte plastice: Hans Arp etc. 

Cabaretiştii dadaiştii de la Zürich au avut iniţiativa unui concurs cu următoarea 

condiţie: familia care îi va pune fiului sau fiicei sale numele Dada va primi drept 

premiu(recompensă de botez!) 10 mii de franci elveţieni! S-a încumetat un nigerian, în limba 

etniei căruia „dada” înseamnă – prinţ! Mama– o simplă muncitoare. Iar pe Prinţul-Dada îl 

cheamă astfel: Kim Ozarinen Dada. Fotografia, bebeluşului care împlinise un an este mărturia 

acestui act de-a dreptul şocant. 

Activitatea dadaistă este pusă sub lozinca: Antiliteratura Dada/Antimuzica Dada/ 

Antipictura Dada. Metoda de lucru este la fel de şocantă: Pentru a face o poezie dadaistă: Luaţi 

un ziar./Luaţi nişte foarfeci./Alegeţi în ziar un articol care să aibă lungimea pe/Care dotiţi să 

o daţi poeziei dumneavoastră./Decupaţi articolul./Decupaţi de asemenea, cu grijă, fiecare 

cuvânt ce intră în /alcătuirea articolului şi puneţi toate cuvintele într-o / pungă. / Agitaţi 

încetişor./Scoateţi cuvintele, unul după altul, dispunându-le/ În ordinea în care le veţi 

extrage./Copiaţi-le conştiincios./Poezia vă va semăna./Iată-vă un scriitor deosebit de original 

şi înzestrat cu o / încântătoare sensibilitate.. .(Tristan Tzara, Manifestul despre iubirea slabă 

şi iubirea amară, 1920) 

Mişcarea dadaistă s-a autodesfiinţat, pentru a nu se instituţionaliza, primul care îşi dă 

demisia din mişcarea DADA “Sunt eu!”, hotărăşte Tristan Tzara în 1922. 

Textele lui Urmuz se numără printre primele exerciţii predadaiste din lume, fiindcă 

circulau în cercul său de prieteni înainte de 1916, autorul nevând cunoştinţă de existenţa 

dadaismului (Cică nişte cronicari/Duceau lipsă de şalvari./Şi-au rugat pe Rapaport /Să le dea 

un paşaport). Primele versuri ale lui Tristan Tzara sunt predadaiste, anunţând, prin tonul 

insolent şi provocator “insurecţia de la Zurich”. George Călinescu în Istoria literaturii 

române... observă poeziile lui Tzara, scrise între 1912-1915, abordează teme simboliste: 

duminica, spitalurile, provincia, “cu sentimentalismul şi voluptatea de mirosuri puternice şi de 

viaţă rurală tipică Evreilor comprimaţi în ghettouri, pe care le va desvolta Ilarie Voronca”. 

Aceste poezii vor anunţa mişcarea dadaistă prin uşurinţa cu care autorul, ocolind realitatea va 

reuşi să creeze imagini disparate ale conştiinţei. 

Ecourile dadaiste îşi fac simţite prezenţa şi în literartura română. Prima grupare 

avangardistă a apărut la noi în 1922, când au început manifestările publice ale revistei 

Contimporanul, editată de Ion Vinea (constructivismul- pleda pentru o artă abstractă); primele 

cercuri avangardiste româneşti au fost alcătuite din vechii prieteni ai lui Tzara: Ion Vinea, 

Marcel Iancu; apoi se alătură Constantin Brâncuşi, Ilarie Voronca, B. Fundoianu etc. Artişti de 
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geniu, precum Brâncuşi a reuşit să creeze opere de mare originalitate, grefând principiul 

abstractizării pe o experienţă ancestrală populară. 

Suprarealismul pleca la fel ca dadaismul de la exasperarea şi revolta unor pături 

intelectuale, dar nu se mulţumea doar să nege tradiţia, ci simţea nevoia să o înlocuiască cu ceva 

nou: metoda recomandată pentru scoaterea actelor omenşti de sub controlul conştiinţei era 

automatismul, transcrierea rapidă fără oprire a frazelor ţâşnite din inconştient prin asociaţii 

mentale spontane (dicteul suprarealist). Printre reprezentanţii acestei mişcări îi amintim pe: Geo 

Bogza, Stephan Roll, Gellu Naum, Gherasim Luca, Paul Păun, etc. 

Saşa Pană este autorul care îl va urma pe Tzara, “totul fiind uniform şi inextricabil”. 

(George Călinescu) Acesta străbate  toate experienţele avangardismului românesc, susţinute de 

revista "unu", pe care o înfiinţează în 1928. Aici publica pe Tristan Tzara, Stephan Roll, Ilarie 

Voronca, alaturi de textele sale suprarealiste. Debutează editorial în 1927, cu volumul de versuri 

Răbojul unui muritor. Apărut în revista "unu", Manifestul lui exprimă tendinţa violentă a 

scriitorilor avangardei de a se delimita de înaintaşi, pe care îi neagă dintr-o postură de înnoitori. 

Vechile norme şi metode literare perpetuează falsul, monotonia, de care cititorul trebuie sa se 

elibereze: "cetitor, deparazitează-ţi creierul!" Simbolurile noii lumi, care îşi aşteaptă intrarea în 

spaţiul literar, sunt prezentate ostentativ, prin dicteu automat, "strigat in timpan/ avion/ t.f.f. - 

radio/ televiziune/ 75 h.p./ marinetti/ breton/ vinea/ tzara/ ribemont-dessaignes/ arghezi/ 

brancusi/ theo van doesburg/ uraaaa uuraaaaaa uraaaaaaaa arde maculatura bibliotecilor." 

Numele poeţilor sunt scrise cu litere mici, într-o manieră nonconformistă, iar noile 

simboluri tehnice sunt consemnate cu mare exactitate. "75 h.p" inseamna "75 horse-powers", 

"75 de cai-putere". Bibliotecile sunt vechi, iar arderea maculaturii devine un punct important în 

economia poemului. Limbajul se abstractizează pe masură ce se propune această trecere a lumii 

în orizonturi ascunse, iar semnele şi simbolurile matematice se schimbă, alternând cu o 

dezordine totală a sensurilor. Teme si motive ale poeziei"Manifest": vetustetea lumii,  semnele 

si simbolurile matematice,  reînnoirea cuvântului, văzut ca element generator de lume, 

resuscitarea timpului într-o nouă matcă, apărând până şi figurile epocilor geologice îndepărtate, 

"brontozaurii". 

Avangarda românească este mai întâi o reacţie împotriva rafinamentelor parnasiene şi 

simboliste din şcolile „cele mai înalte“, de la Literatorul lui Macedonski şi de la Viaţa Nouă 

(„Vieaţa Nouă“) a lui Ovid Densuşianu, o negare a formulelor / tiparelor tradiţionale, printr-o 

programată desolemnizare a lirismului în numele „libertăţii absolute a cuvântului“, devenind 

apoi, prin / după „circuitul european de Bucureşti – Zürich“, o «expresie a unui moment istoric 

de criză», arătând «disponibilitate pentru anarhia absolută», în majoritatea artelor, pentru «acte 

de rebeliune spectaculos-excentrice» (Dictionar de termeni literari, Ed. Academiei, 1976, p. 

44). 
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Ca reprezentanţi ai avangardei româneşti, Ion Vinea, Tristan Tzara, Marcel Iancu, B. 

Fundoianu, Ilarie Voronca, Stephan Roll, Saşa Pană, Constantin Nisipeanu ş. a. reusesc să-şi 

facă ascultate ideiile şi principiile prin intermediul revistelor :  Simbolul, 1912 (revistă de 

„recunoaştere“ / „tatonare“ avangardistă), Chemarea 1915, Contimporanul, 1923 – 1930, 75 

H.P., 1924, Punct, 1925, Integral, 1925 – 1928, Urmuz, 1928, Unu, 1929 – 1932 / 1935, Alge, 

1930 – 1931. 

Cel care a avut un aport deosebit la perpetuarea avangardei, Tristan Tzara reprezintă 

obiectul diferitelor activităţi desfăşurate de contemporani şi nu numai. 

Scriitorii elveţieni Juri Steiner, Raimund Meyer şi Adrian Notz au contribuit la 

refacerea "Cabaretului Voltaire". Din 20 septembrie 2006 si până în februarie 2007, aceştia au 

organizat o expoziţie dedicată aportului românesc la mişcarea internaţională DADA. În 

căutarea urmelor, influenţelor şi a noilor cartografii ale DADA-ului, Cabaret Voltaire 

recontextualizează importanţa Europei de Est şi a acelor tineri exilaţi cu "alura de orientali" 

(cum scrie Hugo Ball în jurnalul său), printre care se numărau: Marcel Iancu, pictorul, George 

Iancu şi Tristan Tzara, “îmblânzitorul de acrobaţi".  

La Moineşti, în noiembrie 1991, este dezvelită placa memorială „Tristan Tzara”, efigia 

scriitorului, şi este inaugurată librăria „Tristan Tzara”. În acelaşi an, în Moineşti, lua fiinţă o 

societate cultural - literară botezată după numele lui Tristan Tzara. Societatea şi-a propus ca 

„manifest” cinstirea prin cele mai variate mijloace a memoriei luiTzara, dar şi a altor oameni 

de cultură români legaţi de zona Bacăului .  

În holul noului sediu al Bibliotecii “Ştefan Luchian" din Moineşti s-a deschis o 

expoziţie aniversară dedicată celebrului poet si eseist (aprilie 2008) care pune la dispoziţia 

vizitatorilor o parte dintre operele sale, fotografii şi documente inedite, care marcheaza legătura 

sa cu locul natal şi care amintesc de primele sale încercări literare.  

Cel mai prestigios monument  a fost cel intitulat „DADA” , realizat de sculptorul 

german de origine română INGO GLASS. Monumentul are 25m lungime, 2,6m lăţime şi 10m 

înălţime, cântărind 120 tone, o combinaţie de oţel şi beton, aflat la intrarea în municipiul 

Moinesti, pe drumul national dinspre Bacău. In cursul anului 2006, fosta şcoală generală nr. 8, 

din cartierul Găzărie al municipiului Moineşti, a fost numită Şcoala Generală „Tristan Tzara” . 

În onoarea sa, monetăria oraşului Paris a bătut o medalie cu efigia lui Tristan Tzara, 

omagiatul fiind prezentat ca „Sfinx al unei legendare blandeţi” în epoca de ascensiune a 

dadaismului.  

Fără muzică, arta plastică sau arhitectură, literatura nu ar fi avut mari şanse în 

dezvoltarea avangardei, arta necesitând o evoluţie paralelă în toate ramurile ei. Dadaismul, 

constructivismul, suprarealismul, futurismul şi expresionismul etc. facându-şi simtită prezenţa 

în toate laturile artei, au reuşit să dezvolte noi metode de exprimare a gândurilor, sentimentelor 
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şi trăirilor omeneşti, ridicând ,totodată, prin intermediul anticonvenţionalului, nivelul evoluţiei 

umane. 
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METODA PROIECTULUI LA TIC 

Prof. Voicu Mariana 

Colegiul SPIRU HARET-PLOIEȘTI 

. 

Învăţarea bazată pe proiecte îi implică pe elevi în activităţi de investigare ale unor probleme 

obligatorii şi au drept rezultat obţinerea unor produse autentice. Învăţarea bazată pe proiecte dezvoltă 

cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu sau mai multe domenii  prin sarcini de lucru extensive, care 

promovează investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe. 

Totodată, ea oferă elevilor posibilitatea de a cunoaşte în profunzime problema abordată, de a 

acumula cunoştinţe în mod independent şi de a dezvolta capacităţi, precum competenţa de a comunica, 

spiritul de a lucra în echipă, de a utiliza tehnologi informațional computerizate (TIC), dezvoltă iniţiativa 

şi încrederea în forţele proprii. 

 

Tema proiectului: SCRIITORUL(OPERA) PREFERAT(Ă) – Aplicație web 

Termen de realizare: 6 săptămâni   

Obiectiv:  

 Corelarea cunoștințelor dobândite la disciplina de specialitate cu elementele din viaţa reală, 

formarea deprinderilor de lucru în echipă şi a capacităţii de a analiză şi rezolvare a situaţiilor întâlnite 

în viaţa reală in scopul realizării unei aplicaţii utile.  

Cerinţele proiectului:  

• culegerea datelor despre scriitorul sau opera aleasă (Internet și alte surse de date pentru 

documentare, comunicare)  

• analiza datelor şi transpunerea corectă a acestora în pagini web cu ajutorul noţiunilor studiate la 

clasă: folosirea elementelor de formatare pentru :text, imagini,tabele, fundal pagini;realizare de link-uri 

din pagini către sursele de informații 

• proiectul va fi predat în format electronic (CD/ flash disk)  

• toate aplicaţiile vor fi realizate pe exemple de preferinţă reale, utilizând date plauzibile. 

Organizarea activităţii (sarcinile profesorului):  

a. Împarte elevii in grupe de lucru (grupe cate 4-5 elevi).  

b. Precizează cerinţele proiectului şi termenul de realizare.  

c. Coordonează activităţile organizatorice la nivelul fiecărei grupe în parte: împărţirea sarcinilor în 

echipă, prefigurarea unor strategii de lucru şi stabilirea unor termene intermediare şi a cerinţelor 

preliminare care urmează a fi realizate la fiecare termen.  

d. Urmăreşte activitatea elevilor şi se mediază eventualele conflicte intervenite în grupul de lucru.  

e. Asigură climatul corespunzător pentru prezentare şi susţinerea proiectului.  

f. Notează elevii conform criteriilor de notare. 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 

793 
 

FIŞĂ DE EVALUARE/APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI 

Criteriul Puncte Observaţ

ii 

I.  

Orientarea 

în 

sarcină/ modul 

de tratare a 

tematicilor 

impuse 

 

- alegerea/ utilizarea surselor de documentare. ex. 

manuale şcolare, culegeri, referate,motoare de căutare, 

biblioteci digitale etc. 

10 p  

-conținutul științific întocmit după ce s-au consultat  

şi au fost îndrumaţi de profesori specializaţi la 

disciplina respectivă, în format document şi salvat în 

folder-ul proiectului. 

10 p  

- selectarea şi filtrarea informaţiilor utilizate 

Extragerea ideilor  principale şi sugestive  pentru tema 

data 

10 p  

II 

Realizarea 

formei de 

prezentare. 

Respectarea 

cerinţelor de 

realizare a unei  

pagini web 

- - structura şi cursivitatea 

Textul din pagini  demonstrează o bună logică şi 

argumentare a ideilor. 

10p 

 

 

 

20 p 

 

 

 

 

10 p 

 

- - design-ul şi originalitatea 

- Elemente tehnice: 

- Utilizează culori puternic contrastante; 

- caracterele au fontul mare, vizibil,scrierea 

artistică; 

- utilizează tapet de fundal, imagini clare de o 

bună calitate, desene 2D sau 3D specifice 

temei proiectului; 

- animaţi asupra textului, a imaginilor; 

- folosirea hyperlink-urilor, a fișierelor audio 

sau video. 

- - prezenţa elementelor de inovare 

III 

Prezentarea 

proiectului 

- captarea atenţiei “publicului”; 

- exprimarea şi limbajul utilizat; 

- folosirea corectă a termenilor de specialitate; 

- planificarea intervalulului  de timp alocat pentru a nu 

plictisi asistenţa. 

20 p  

 oficiu 10 p Total 

100p 
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În timpul realizării proiectului se pot evalua următoarele capacităţi/ competenţe: 

• metodele de lucru; 

• utilizarea corespunzătoare a bibliografiei; 

• corectitudine/ acurateţe tehnică; 

• utilizarea corespunzătoare a materialelor şi a echipamentelor; 

• generalizarea problemei; 

• organizarea ideilor şi materialelor într-un raport; 

• calitatea prezentării;  

Indiferent de metodele didactice utilizate în lecţie, tradiţionale sau modern, active sau pasive, 

informative sau formative trebuie să conducă la atingerea obiectivelor stabilite de fiecare profesor în 

parte.  Formarea viziunii interdisciplinare asupra lumii şi în acelaşi timp formarea elevilor pentru a fi 

capabili să realizeze abordări de acest fel, necesită apelul la modalităţi de lucru care prilejuiesc exersarea 

principalelor procese ale gândirii, fără de care nu este posibilă cunoaşterea multiplelor şi variatelor 

interdependenţe dintre fenomenele lumii reale. 
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BIBLIOTECA VIE 

TRĂIEŞTE CE CITEŞTI, ALTFEL NU ARE SENS! 

 

Profesor Viorica Mihăescu Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” Bucureşti 

Profesor Nicoleta Drăgan Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” Bucureşti 

 

În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai 

mică, mai interdependentă şi mai egoistă. Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi 

întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de binele făcut aproapelui; persoanele pot să îşi 

exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor şi se pot stabili puncte de legatură 

între diferite culturi. Voluntariatul transformă astfel în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite potrivit 

căreia „noi, oamenii, avem puterea de a schimba lumea”. 

Pornind de la această premisă, am inclus Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” 

într- un program de voluntariat - “Porneşte motorul schimbării in comunitatea ta”, derulat în 

parteneriat cu asociaţia Artfusion. Prin acest program vrem să sprijinim liceenii să se implice direct în 

schimbarea şi dezvoltarea societăţii în care trăiesc, prin cateva metode diferite de educaţie non-

formală: Teatru Forum, Biblioteca Vie, Photo Voice şi Organizarea Comunitară. 

 

Biblioteca Vie este o metodă creativă şi inovatoare care îşi propune, într-un cadru organizat, 

să provoace dialogul interpersonal între oamenii care, în mod normal, nu ar avea şansa să 

interacţioneze în mod direct, atrăgând atenţia asupra acceptării diversităţii . De cele mai multe ori 

diferenţele dintre oameni nu sunt valorificate ca resurse, ducând la punerea de etichete, crearea de 

prejudecăţi si în cele din urmă la discriminare, suspiciune şi excludere. Credem că fiecare dintre noi 

are prejudecăţi sau stereotipuri de care este conştient şi pe care le recunoaşte în anumite contexte, dar 

în altele este posibil să nu le identifice. Este foarte uşor să avem prejudecăţi faţă de un grup de 

persoane aflat la mare distanţă de noi, dar este şi mai greu să menţinem aceste prejudecăţi atunci când 

intrăm în contact direct cu cineva faţă de care avem oarece retineri şi să putem observa şi o altă 
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perspectivă. Aşadar, ideea de bază a bibliotecii vii este de a crea un spaţiu fizic decorat ca o 

bibliotecă plină cu cărţi, în care oamenii vin să discute cu ele şi să privească diversitatea dintr-un alt 

unghi. 

 

Cărţile din Biblioteca Vie sunt oameni reprezentând grupuri care se confruntă, sau se pot 

confrunta cu prejudecăţi sau stereotipuri (de gen, vârstă, educaţie, meserie, etnie, rasă, religie etc) şi 

care ar putea fi victime ale discriminării sau excluderii sociale, sau, în cele din urmă, pot fi oameni cu 

poveşti care ar da cititorului o experienţă unică de învăţare în domeniul diversităţii. 

Cititorul din cadrul unei Biblioteci Vii poate fi oricine, care este gata să se întâlnească cu 

propriile prejudecăţi şi stereotipuri. Este o persoană care îşi doreşte să petreacă 50 de minute din 

timpul său pentru a câştiga o experienţă de învăţare plină de semnificaţii. In cadrul unei biblioteci 

cărţile nu doar vorbesc, ci răspund la întrebări, ele însele putând pune întrebări, astfel încât experienţa 

de învăţare să se producă în ambele sensuri. 

Organizarea evenimentului Biblioteca Vie a fost pentru întreaga echipă de voluntari din 

Henri Coandă o experienţă unică si plină de emoţii pozitive. Activitatea, desfăşurată pentru prima 

oară in liceul nostru, a avut un impact deosebit atât asupra elevilor - cititori, cât şi asupra cărţilor vii. 

Ne-am aventurat in această experienţă cu entuziasm şi am reuşit să adunăm in Biblioteca 

noastră cărţi care să schimbe percepţia despre anumite categorii sociale, etnice şi profesionale. Logo-

ul ales, votat in unanimitate de către echipa de voluntari, a fost “Trăieşte ceea ce citeşti, altfel nu are 

sens!”. Desigur, nu a fost uşor să găsim cărţile potrivite, care să fie şi disponibile în ziua organizării 

evenimentului. Au fost şi momente în care am crezut că vom renunţa, când unele cărţi, care iniţial au 

confirmat prezenţa, a doua zi infirmau. Evenimentul a fost promovat la staţia “Radio HC” din şcoală, 

prin afişe realizate de către elevii voluntari din echipă, prin flyer-ele împărţite în curtea şcolii. Prin 

urmare, nu aveam decât alternativa de a duce la bun sfârşit această misiune. 
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Ȋn ziua stabilită, in Biblioteca Vie, cititorii au avut posibilitatea să descopere experienţe de 

viaţă unice și exemplare: “Poveştile de suflet” ale regizorului Cristian Bajora, “Magia contabilităţii” 

descifrată de d-na contabil Virginica Popa, sau aventura “Jocului minţii” alături de psihologul 

Cristina Neacşu. O prezenţă inedită a fost “Prietenul din umbra”, poliţistul de proximitate, Constantin 

Mişa, pe care tinerii noştri îl priveau cu oarecare temere de câte ori îl intâlneau în curtea şcolii, dar pe 

care acum “l-au citit” şi l-au descoperit cu alţi ochi. 

O surpriza imensă ne-au oferit-o foştii elevi ai liceului nostru, care acum, realizaţi pe deplin, 

nu s-au sfiit să-şi spună povestea, încercările prin care au trecut, satisfacţiile pe care le au. Instructorul 

de zbor, Radu Diaconescu, personajul cărtii “Aripi pe cer”, a vorbit despre arta de a învăţa să zbori, 

de a da aripi tinere, speranţe și poate un viitor celor cuprinşi de magia zborului. George Petrica ne-a 

plimbat “Prin jungla corporatistă”, dezvăluind cum a reuşit să se descurce şi cu studiile superioare si 

cu job-ul și să devină un manager de succes. “Căutătoarea de poveşti”, Ana-Maria Ciobanu, a fost o 

carte ale cărei pagini au fost scrise de către oamenii pe care i-a întâlnit şi pe care i-a descoperit. Aşa 

am aflat despre copiii crescuţi în orfelinate sau imobilizaţi în scaune rulante, despre patinatori sau 

femei- victime ale violenţei în familie. ”O călătorie iniţiatică” ne-a oferit si Diana Borcea, in Japonia, 

minunatele experienţe prin care a trecut, oamenii întâlniţi dar şi dezamăgirile trăite în Ţara Soarelui 

Răsare. 

Biblioteca Vie a avut un real success în Colegiul “Henri Coandă”. Deşi am gândit activitatea 

pentru 60 de minute, am prelungit acest interval de timp cu încă o oră. Cititorii selectaţi iniţial în 

număr de 20 din clasele   a IX-a - a XII-a, pe măsura ce terminau de “citit” o carte, relatau colegilor 

intâlniţi experienţă, astfel încât am constatat că numărul cititorilor creştea surprinzător. Evident, nu 

toţi doritorii au putut fi cititori în cadrul acestei prime ediţii dar, la cerere, vom repeta experienţa. 

Impresiile, atât ale cititorilor, cât şi ale cărţilor, s-au regăsit pe un panou special amenajat: 

“Am aflat, am înteles, simt”- pe care participanţii la acest eveniment au oferit un feedback. 

Biblioteca Vie a fost o experienţă inedită, interesantă atât pentru cărţi, pentru cititori dar şi 

pentru noi, organizatorii- bibliotecari. Am fost încântaţi să vedem mulţi tineri interesaţi să citească o 
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carte vie. Am învăţat că sunt oameni în jurul nostru a căror poveste merită să fie citită sau ascultată. 

Am învăţat că etichetele sau stereotipurile pe care societatea le pune sunt irelevante când vine vorba 

de dorinţe, planuri de viitor, când vine vorba de inima fiecăruia. Am observat reacţiile oameniilor care 

sunt diferiţi la rândul lor, dar apartenenţa la un anumit grup îi face într-un fel asemănători. A fost o 

experienţă pozitivă faptul că majoritatea cărţilor invitate au fost deschise şi şi-au asumat 

responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea personală a potenţialilor cititori. Am învăţat că toată 

lumea face parte dintr-un anumit grup şi prin acceptarea acestuia, prin dialog şi comunicare se pot 

afla multe lucruri interesante despre diversitatea acestora, care de altfel ajută la acceptarea diversităţii. 

Astfel de metode ca Biblioteca Vie ajută oamenii să intre în dialog cu alţi oameni cu care nu 

ar fi avut contact într-un alt context. Fiecare om ar putea fi o carte pentru că are o poveste de spus 

care îl face unic. Câteodată trebuie să-i încurajezi pe cititori să îndrăznească să împrumute o carte vie 

şi să o citească, să afle mai mult, să-și dorească mai mult, să accepte diversitatea. Nu trebuie să ne 

temem de nimic şi ca să ne îndeplinim toate planurile, visurile...avem nevoie unul de celălalt. Doar 

astfel putem face ca lumea să fie mai bună și mai tolerantă. 

Bibliografie : 

Ronni Abergel, Antje Rothemund, Gavan Titley, Péter Wootsch, Don’t judge a book by its 

cover, Directorate of Youth and Sport, Programme“Youth promoting human rights and social 

cohesion”, Council of Europe Publishing, Ungaria, 2005 

Clare Carney, The Human Library as an educational tool, Preston College. 
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Exemple de metode  activ - participative în învățământul tehnologic 

 

 
                                                                     Autor  : Prof. Apope Carmen 

 

                                                                          Scoala Gimnazială nr 10 Botoșani 

 
       In linii mari metodele activ-participative presupune un demers didactic activ si participativ a tuturor 

actorilor, toți având același aport în timpul orei. 

Este o strategie instrucţională de învăţare a tehnicilor de studiere a unui text, numită metoda 

învățării reciproce (Reciprocal teaching – Palinscar, 1986). După ce sunt familiarizaţi cu metoda, elevii 

interpretează rolul profesorului, instruindu-şi colegii. Are loc o dezvoltare a dialogului elev – elev. Se 

poate desfăşura pe grupe sau cu toată clasa. 

Metoda învăţării reciproce este centrată pe patru strategii de învăţare folosite de oricine care 

face un studiu de text pe teme sociale, ştiinţifice sau un text narativ (poveşti, nuvele, legende). Aceste 

strategii sunt:                    

                       ♦ REZUMAREA  

  ♦ PUNEREA DE ÎNTREBĂRI 

               ♦ CLARIFICAREA DATELOR  

  ♦ PREZICEREA (PROGNOSTICAREA)  

Rezumarea înseamnă expunerea a ceea ce este mai important din ceea ce s-a citit; se face un rezumat. 

Punerea de întrebări se referă la listarea unei serii de întrebări despre informaţiile citite; cel ce pune 

întrebările trebuie să cunoască bineînţeles şi răspunsul.  

Clarificarea presupune discutarea termenilor necunoscuţi, mai greu de înţeles, apelul la diverse surse 

lămuritoare, soluţionarea neînţelegerilor.  

Prezicerea se referă la exprimarea a ceea ce cred elevii că se va întâmpla în continuare, bazându-se pe 

ceea ce au citit.  

 ETAPELE:  1. Explicarea scopului şi descrierea metodei şi a celor patru strategii;  

2. Împărţirea rolurilor elevilor; 

3. Organizarea pe grupe; 

4. Lucrul pe text; 

5.Realizarea învăţării reciproce; 

6. Aprecieri, completări, comentarii. 

 Se pot propune două variante de desfăşurare a strategiei. 

Varianta nr. 1: Se oferă întregii clase, acelaşi text spre studiu. Clasa este împărţită în patru grupuri 

corespunzătoare celor patru roluri, membrii unui grup cooperând în realizarea aceluiaşi rol. De exemplu 

grupul A este responsabil cu rezumarea textului, grupul B face o listă de întrebări pe care le vor adresa 

în final tuturor colegilor, grupul C are în vedere clarificarea termenilor noi şi grupul D dezvoltă predicţii. 
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În final fiecare grup îşi exercită rolul asumat. Varianta nr. 2: Pentru textele mai mari se procedează în 

felul următor: 

− se împarte textul în părţi logice; 

 − se organizează colectivul în grupe a câte 4 elevi; 

 − aceştia au fiecare câte un rol: rezumator/ întrebător/ clarificator/ prezicător; 

  − se distribuie părţile textului fiecărui grup în parte;  

 − echipele lucrează pe text, fiecare membru concentrându-se asupra rolului primit. 

 Trebuie precizat că pentru a încuraja învăţarea prin cooperare, în cadrul unui grup mai numeros, acelaşi 

rol poate fi împărţit între doi sau trei elevi 

− în final fiecare grup află de la celălalt despre ce a citit; membrii fiecărui grup îşi exercită 

rolurile, învăţându-i pe ceilalţi colegi (din alte grupe) despre textul citit de ei, stimulând discuţia pe 

temele studiate. 

Avantajele metodei predării/învăţării reciproce:  

− este o strategie de învăţare în grup, care stimulează şi motivează; 

− ajută elevii în învăţarea metodelor şi tehnicilor de lucru cu textul, tehnici de muncă 

intelectuală pe care le poate folosi apoi şi în mod independent;  

− dezvoltă capacitatea de exprimare, atenţia, gândirea cu operaţiile ei (analiza, sinteza, 

concretizarea, generalizarea, abstractizarea) şi capacitatea de ascultare activă; 

− stimulează capacitatea de concentrare asupra textului de citit şi priceperea de a de a selecţiona 

esenţialul; Un anumit număr de experienţe au pus în evidenţă ,,efectul de învăţare”, adică beneficiul 

personal pe care un copil poate să-l obţină dintr-o învăţare oferită de el însuşi colegilor săi. Un elev 

,,puţin dotat” înregistrează performanţe superioare după ce a avut de acţionat ca ,,învăţând” un alt elev, 

decât după ce a avut de realizat complet un exerciţiu şcolar. (Allen şi Feldman, 1973) 

Aplicaţie - METODA PREDĂRII / ÎNVĂŢĂRII RECIPROCE  

Clasa a XII-a, disciplina: Ecosistem legumicol 

Subiectul: Caracteristicile biologice Şi ecologice ale plantelor legumicole 

      Textul va fi împărţit pe fragmente şi fiecare grupă va primi câte un fragment de studiat pe care îl 

vor citi individual. În cadrul grupei elevii lucrează pe o singură fişă, sau pot primi fişe individuale. La 

sfârşit elevii îşi comunică unii altora concluziile.  

Grupe: 

Elevul Sarcini 

Rezumator Scrie în câteva propoziţii ceea ce ai citit. Formulează propoziţii referitoare numai 

la ceea ce ţi s-a părut important.  

*eventual elevul poate completa doar cu informaţii nişte propoziţii date 

Întrebătorul Pune 5 întrebări colegilor din grupa ta. Notează apoi pe fişa ta şi răspunsurile lor  
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(cum se clasifica plantele legumicole ? Care sunt caile de inmultire ?Care sunt 

cerintele plantelor fata de factorii de vegetatie?Cum se realizeazadirijarea lor? 

*pentru primele trei întrebări se poate da răspunsul, elevul fiid nevoit să găsească 

doar întrebarea. După aceea i se poate cere alte... întrebări pentru colegii lui de 

grupă 

Clarificatorul Întocmeşte o listă de cuvinte şi expresii necunoscute. Foloseşte-te de cunoştinţele 

tale, sau ale celor din grupa ta pentru a le clarifica. Sensul lor vă va ajuta să 

înţelegeţi mai bine textul.  

*elevul poate avea o listă a termenilor, iar sarcina lui să fie aceea de a găsi 

sinonimele din text. O altă variantă poate fi un exerciţiu în care el să înlocuiască 

cuvinte sau expresii subliniate cu unele din text. În ajutorul lui se poate de 

asemenea da şi un dicţionar de sinonime. 

Prezicătorul După ce ai citit textul, închipuie-ţi care sunt particularitatile biologice ale 

plantelor legumicole 

*în sprijinul elevului se pot întocmi câteva propoziţii pe care el să le continue cu 

altele.  
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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. 
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          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. 

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 
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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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Conferința Națională „Valorificarea experienței în implementarea proiectelor educaționale” 

„ Mecanici auto și locurile de muncă ale viitorului” 

- Studiu    - 

Prof.gr. I, ing. Renata Dornescu - Şcoala Profesională Holboca Iaşi 

 Înafara celor 8  domenii de competențe cheie descrise prin L.E.N. nr. 1/ 2011 - 1. aptitudini și 

competențe lingvistice (în limba maternă), 2. aptitudini și competențe lingvistice (în limbi străine), 3. 

aptitudini și competențe matematice, 4. aptitudini și competențe științifice și tehnologice, 5. aptitudini 

și competențe de învățare (learning how to learn), 6. aptitudini și competențe civice, interpersonale, 

interculturale și sociale, 7. aptitudini și competențe antreprenoriale, 8. aptitudini și competențe de 

exprimare culturală [1] - Standardele de Pregătire Profesională, pentru diferitele calificărei profesionale 

conțin liste ale unităților de rezultate ale învățării, care cuprind  Unități de rezultate ale învățării tehnice 

generale și Unități de rezultate ale învățării tehnice de specialitate, defalcate pe Cunoștințe, Abilitați și 

Atitudini, menite să ducă la obținerea unei calificări viabile pe piața muncii[2].  

 Școală face efortul constant de pregătire adecvată a tinerilor pentru încadrarea lor pe o viitoare 

piață a muncii. Dar, oare, avem idee cum vor fi aceste locuri de muncă viitoare? Ce aptitudini  vor fi 

necesare angajatului pe piața muncii de mâine? 

 85% dintre meseriile care vor exista în 2030 nu au fost încă inventate. Robotică, Fabricarea 

aditivă/Tipărirea 3D, Biotehnologia, Inteligența artificială, Sistemul Blockchain, Internetul Lucrurilor, 

Realitatea virtuală – iată numai câteva mega-tendințe tehnologice care ar trebui studiate în paralel pe 

tot parcursul școlarității[3].  

 Robotică. Peste 10% dintre locurile de muncă actuale vor fi automatizate în următorul deceniu. 

De roboți în fabrici am auzit deja, dar iată că și alte meserii vor putea fi practicate de roboți: Se vobește 

mai mult de robotizarea și tehnologizarea armatelor, de tractoare, utilaje și mașini agricole și combine 

autonome – în agricultură; au apărut primele restaurante fără chelneri, complet automatizate; primii 

polițiști roboți și taxi drona sunt deja realități.   

Fig.1 Numărul de roboți industriali funcționali în lume și previziunile până în 2020 (mii)[3] 

  Fabricarea aditivă/Tipărirea 3. Designerii în efecte 3D, inginerii și tehnicienii în imprimante 

3D sunt noi meserii către care se pot îndrepta tinerii. Astăzi, în industrie se tipăresc 3D foarte rapid 

piese de mașini sau avioane cu îmbinări complexe, în construcții de locuințe cu forme care nu ar putea 

fi realizate prin alte procedee. În artă și modă se printează rochii 3D. Chiar și organe 3D se tipăresc. 
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 Biotehnologia. Îmbinarea ingineriei cu tehnologie, biologie, medicină și biochimie (combinații 

între ele) va fi una dintre cele mai solicitate abilități profesionale pentru meseriile viitorului (carne 

artificială, plante fosforescente, designeri de corp uman, organisme sintetice – viruși, microbi, bacterii 

–,  ochiul bionic, teleghidarea unor dispozitive cu ajutorul creierului uman, iată doar câteva realități ale 

biotehnologiei. 

 Inteligența artificială (IA). Este acea ramură a informaticii în care se construiesc mașini 

inteligente prin modelarea inteligenței umane, chiar a mișcărilor și reacțiilor ființelor vii în general.  

Mașinile fără șofer, orașele inteligente (în care acțiunile tuturor locuitorilor vor fi urmărite prin 

inteligență artificială pentru asigurarea securității, deservirea cu utilități și produse etc.), recunoașterea 

facială, magazinul inteligent,  – sunt doar câteva exemple ale utilizării IA. Un exemplu pentru profesori: 

La universitatea din Georgia, Statele Unite, profesorul Watson a fost votat cel mai bun profesor al 

anului. Profesorul răspundea pe mail și telefonic la orice întrebare venită de la studenți. În realitate 

Watson era un program de inteligență artificială al firmei IBM. 

 Sistemul Blockchain, care poate duce la desființarea firmelor notariale, a agențiilor finanțelor 

publice,a sucursalelor bancare, a caselor de sănătate sau de pensii. Orice mesaj trimis pe Internet poartă 

semnătura emițătorului și este o copie a mesajului inițial pe care o primește receptorul mesajului. 

Suplimentar, o copie rămâne și în rețeaua de Internet. Sistemul Blockchain desființează această manieră 

de a trimite informații: prin procedee de criptare, mesajul este trimis anonim, în original, unui receptor. 

Tranzacțiile sunt securizate, iar protecția datelor personale garantată. Este exact ce era nevoie  pentru 

tranzacțiile financiare. Așa au apărut criptomonedele Bitcoin, Ethereum etc. - unde nu trebuie să îți arăți 

identitatea.   

Internetul Lucrurilor/ Internet of Things (IoT). Toate obiectele și persoanele de pe Glob tind să 

se conecteze prin rețeaua mondială a Internetului. Această conexiune a miliarde și miliarde de 

informații, de date, de obiecte și persoane poate fi folosită pentru avantaje de afaceri, de strategie 

macroeconomică, pentru controlul poluării, terorismului etc. pentru a ușura viața fiecărui locuitor al 

Planetei prin eficientizarea tuturor acțiunilor personale în context general. Analiștii datelor IoT vor fi 

specialiștii care vor analiza zilnic milioane de date generate de dispozitivele din hainele, casele, mașinile 

și birourile noastre pentru a găsi modalități semnificative de a ne traduce ce spun toate aceste informații. 

IA pune în pericol meseria de șofer, dar ne aduce la schimb timp în care putem lucra sau crea altceva. 

Transportul în viitor va fi legat de pilotarea automată prin inteligența artificială, iar mașinile vor fi 

conectate între ele prin IoT.  

Realitatea virtuală (RV). Tehnologia elimină barierele fizice în ceea ce privește explorarea lumii 

de către oameni. De pildă, utilizarea VR Google Earth permite utilizatorilor să zboare peste un oraș, să 

stea pe munți și chiar să meargă în spațiu. Programele educaționale se bazează tot mai mult pe simulări 

în RV, , iar învățarea devine mai interactivă și mai realistă. Arta și designul sunt re-imaginate. La fel și 
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locul de  muncă. Designerii de habitat virtual vor avea unele dintre cele mai incitante și creative 

perspective de carieră într-o industrie care va produce milioane de noi locuri de muncă la nivel global. 

Iată așadar că locurile de muncă ale viitorului vor avea nevoie de noi cuvinte-cheie pentru 

angajații de mâine: Creativitate/Adaptabilitate/Interdisciplinaritate. Prin urmare și aptitudinile 

necesare angajatului de pe piața muncii de mâine vor fi altele: FLEXIBILITATE MENTALĂ ȘI 

CAPACITATEA DE A REZOLVA PROBLEME COMPLEXE. GÂNDIRE CRITICĂ.  

CREATIVITATE.  SOCIABILITATE. STEM -  ȘTIINȚĂ, TEHNOLOGIE, INGINERIE ȘI 

MATEMATICĂ. SMAC – SOCIAL, MOBIL, ANALITIC ȘI CLOUD. CUNOȘTINȚE 

INTERDISCIPLINARE. 

Câteva deprinderi fundamentale sunt necesare în pregătirea tinerilor pentru locurile de muncă din 

viitor care nici nu există astăzi: IMPORTANȚA PROFILULUI “UMAN” ÎN PREGĂTIRE.  A NU TE 

SPECIALIZA PREA ÎNGUST PE CEVA.  SĂ TE PRICEPI LA TEHNOLOGIE.  CREAREA UNUI 

BRAND PERSONAL.  REȚEAUA PROPRIE DE CONEXIUNI SOCIALE.  ÎNȚELEGEREA 

COMPLEXITĂȚII FENOMENELOR. ADAPTABILITATEA.  

Iată și care vor fi CELE 8 NEVOI ȘI TENDINȚE ALE PIEȚEI MUNCII ÎN VIITOR : 1.  

NEVOIA DE A REDUCE TIMPUL PETRECUT LA MUNCĂ; 2.  NEVOIA DE A 

FLEXIBILIZA PROGRAMUL DE MUNCĂ; 3.  NEVOIA DE A CREȘTE NIVELUL DE 

SATISFACȚIE LA LOCUL DE MUNCĂ; 4.  NEVOIA DE A REDUCE COSTURILE; 5.            

NEVOIA DE A PRODUCE MAI RAPID; 6.            NEVOIA DE A FACE PRODUSE MAI UŞOR 

DE UTILIZAT; 7. NEVOIA DE A ÎMBUNĂTĂŢI SIGURANŢA ŞI FIABILITATEA 

PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR; 8. NEVOIA DE A MICŞORA IMPACTUL NEFAST ASUPRA 

MEDIULUI  

Fig. 2. Harta meseriilor viitorului[3] 

 Se poate vedea, cum în următorii 25 - 50 de ani, principalele meserii ale viitorului vor fi legate 

de Calculatoare / Robotică / Cercetarea spțială / Energie și Mediul înconjurător / Sănătate / Medicină / 

Persoanele în vârstă / Învățământ / Divertisment / Afaceri / Publicitate / Social-media și Internet. 
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O propunere de schiță a 15 meserii ale viitorului pe care ni-l face Centre for the Future of Work, 

în  raportul Cognizant, pentru următorii 10 ani include[4]: 1. Asistarea persoanelor în vârstă; 2. 

Asistarea roboților din domeniul medical; 3. Ofițerul în diversitate genetică; 4. Analiza datelor primite 

prin Internetul Lucrurilor; 5. Gestionarea datelor complexe din orașele inteligente; 6. Generarea de 

realități virtuale paralele; 7. Detectivul de date; 8. Brokerul de date personale; 9. Comerțul cu inteligența 

artificială; 10. Oferirea de consultanță în fitness; 11. Supravegherea traficului pe drumurile publice pe 

care vor circula mașinile cu pilot autonom; 12. Modă digitală, cu croitori digitali; 13. Construcția de 

călătorii personalizate în RV augmentată; 14. Managerul de echipe combinate: om – mașină; 15. 

Ofițerul de etică. 

Meseriile care nu sunt în pericol să dispară ca urmare a impactului tehnologic sunt în domeniile 

legate de asistența medicală, servicii dentare, nutritive, fizioterapie, antrenor fitness, teatru, film, 

muzică, educație, restaurant, coafor, reparații auto, service-uri variate, construcții, magazinele de 

produse de lux și artizanii lor etc. Toate acestea presupun interacțiuni complexe umane greu de 

automatizat. Meserile tradiţionale ca dulgher, instalator, electrican, frizer, mecanic auto, dentist sunt 

dificil de robotizat, dar nu imposibil pe termen lung.  

  În acest context să vedem agenda viitorului în educatie - principalele proiecţii planetare[3]: 

2020: toate lucrările ştiinţifice europene sunt expuse liber, la dispoziţia generală; 2022: elevii şi 

studenţii au acces liber la realitatea virtuală; 2024: tableta / iphone personale leagă elevul / studentul de 

şcoală şi părinţi; 2025: creştere explozivă a învăţământului la distanţă; 2026: acces liber universal la 

educaţie, prin Internet, la toate clasele şi cursurile; 2030: creierul omenesc va fi conectat la cloud (norul 

de informaţie care pluteşte în jurul Pământului); creierul şi învăţarea vor fi ajutate de chimie şi 

farmacologie; complet descifrată, harta creierului va accelera învăţarea;  2031: „dascăli TI”; educaţie 

personalizată, pe toată durata vieţii; 2035: microbi artificiali vor aduce, la cerere, informaţia direct în 

creier; 2036: dispar clasele clasice, deci şi şcoala clasică; 2036: dispar examenele de orice fel; 2043: 

un nou Model al Educaţiei; aceasta va deveni omniprezentă; 2050: dispare învăţarea scrisului şi cititului, 

care intră în reflexele creierului uman; interferenţă neuronală directă cu informaţia 

 In concluzie:  

   Fig. 3. Tanarul de azi si lumea de mâine[3] 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Legea educației naționale nr. 1/2011; 2. Anexă nr. 2 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016 

Standardul de Pregătire Profesională, Calificarea profesională MECANIC AUTO Nivel 3,  

https://www.cognizant.com/whitepapers/21-jobs-of-the-future-a-guide-to-getting-and-staying-employed-over-the-next-10-years-codex3049.pdf
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Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ; 3. Andreea Paul, conf. univ. dr. la 

Facultatea REI, ASE Președintele Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate: 

„Ghidul meseriilor viitorului. Oportunitățile pieței muncii în lumea de mâine”- Septembrie 
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                             Valorificarea experienţei în implementarea proiectelor educaţionale 

Prof.înv.preşc.: STANCOVICI ADELA-OLIVIA 

Grădiniţa PP “Sf.Stelian” Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin 

 

           Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atragatenţia nu 

atât asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii 

şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, preşcolarii ,elevii de azi. Aceste activităţi sunt 

apreciate de către copii şi factorii educaţionali în măsura în care: 

• Urmăres clărgirea şi adâncireai nfluenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

• Valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

• Organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 

• formele de organizare ale acestor activităţi au character recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ; 

• au un effect pozitiv pentru munca desfasurată îngrup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

         Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care preşcolarii ,elevii să contribuie, după puterilelor, 

la creşterea calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere 

al educaţiei pe care o face şcoala.  

Acestea sunt: 

– împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceeaceînvaţă la şcoală poate fi aplicat în cadrul 

unei acţiuni concrete; 

– acţiunile dezvoltă la elevi empatia, responsabilitatea faţă de semenii lor; 

–se creează legături la nivelul comunităţii; 

– se stimulează gândirea critică; 

– se educă percepţia multiculturalităţii; 

– se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

Printre efectele majore pe care le produc proiectele educative, se pot menţiona: 

• creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării; 

• stimularea şi multiplicarea iniţiativelort inerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii; 

• creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor; 

• reducerea procentului fenomenelor anti sociale, a abandonului şi absenteismului şcolar; 

• creştereara promovabilităţii şcolare; 
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• asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală; 

• ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 

• formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii; 

• asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la 

potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează 

a se integra; 

• transformarea educaţiei în sursă de dezvoltarecomunitară. 

        Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, preşcolarii , elevi, 

dascăl şi comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în 

parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme 

educative, oferă un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de 

parteneriat educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factori implicaţi: şcoală, 

familie, comunitate. 

       Grădinița, şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia 

şicomunitate, mediul extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă 

aceste medii educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a 

copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

         Grădinița, şcoala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea 

şi luarea deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea social şi permite unui număr mare 

de oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor. 

          Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta preşcolarii 

,elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, preşcolarii ,elevii și ceilalţi 

membri ai comunităţii se consider unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o 

comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o component esenţială 

în organizarea şcolii şi a clasei de preşcolari ,elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate 

cu character opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

          Astfel, preşcolarii ,elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, 

experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, 

socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe 

personale. 

         Parteneriatele educaţionale facilitează realizarea unor proiecte prin care preşcolarii au 

posibilitatea să își perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, 

schimburi de experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 
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Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare, în grădiniță, şcoală şi în comunitate, pe 

baza proiectelor şi parteneriatelor din trepreşcolari, elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este 

o necesitate a activităţii didactice. 

          Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: 

explorare – evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – 

consolidare – acţionare – implementare – evaluare. 

        În contextual societății contemporane caracterizate prin criza de timp și prin explozia 

informațională și tehnică, computerul și, implicit, internetul,  au devenit fenomene globale a căror 

înțelegere încă ne depășește. Apreciem, desigur, efectele pozitive, conectivitatea, rapiditatea găsirii 

răspunsurilor, da rmai greu ne dăm seama de potențialul lor nociv. Copiii și adolescenții pot deven 

ifoarte ușor prizonierii unui dialog virtual, joc sau aplicație, devin dependenți de net, renunță la a mai 

socializa în mod direct, la jocuri sportive, se însingurează, iar dezvoltarea personalității lor va avea 

serios de suferit. În plus, se deschid porți de vulnerabilitate fără precedent, de care adulții nu au știut 

niciodatăși nu le percep prea ușor pentru că nu au crescut cu așa ceva. Iată de ce, din ce în ce mai mult, 

se afirmă că grădinițar espectiv școala și specialiștii săi au un rol esenţial în formarea și pregătirea 

tinerilor pentru viaţă. 

              O grădiniță, şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, 

ea e răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, 

o astfel de grădiniță ,şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi 

recunoască, să-şi planifice şi să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a devein 

responsabilă, ea trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiascăs copurile, atitudinile, 

să-şi evalueze periodic rezultatele. 

            Grădinița, școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe 

expunere, memorizare, repetare. Preşcolarii,  elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe 

participare interactivă, socială, pe experimentare de situații de observare a realității, dar și pe 

posibilitatea de a valorifica cele învățate și înviața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot 

fi motivați preşcolarii ,elevii, cum să fie puși în situații în care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât 

mai eficientș i nu în ultimul rând, cât mai atractiv. 

         Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizarea acestui proces: comunicare, 

coordonare, cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al 

comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, cel al parteneriatului. Astfel, parteneriatul reprezintă 

o formă avansată a relaţie dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt formele 
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intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicare reprezintă punctul de 

plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părţi. 

Condițiile realizării unui parteneriat implică: 

• identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii; 

• găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 

• organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 

• identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la 

maxim; 

• combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica diferitelor 

sarcini;. 

           Înconcluzie, în societatea actual este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor 

constructive, în crearea relațiilor positive între preşcolarii ,elevi și semenii lor, în promovarea 

comportamentului incluziv. 
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ROLUL PROIECTELOR ȘI PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE 

ȘCOLARE ÎN SOCIALIZAREA ȘI VALORIZAREA ELEVILOR  

                                                                                             Prof. Cioacă Elena Daniela, 

                                                                                                      Grădinița cu P.P.nr.33 

Brașov 

 
         În contextul societății contemporane caracterizate prin criza de timp și prin explozia 

informațională și tehnică, computerul și, implicit, internetul,  au devenit fenomene globale a căror 

înțelegere încă ne depășește. Apreciem, desigur, efectele pozitive, conectivitatea, rapiditatea găsirii 

răspunsurilor, dar mai greu ne dăm seama de potențialul lor nociv. Copiii și adolescenții pot deveni 

foarte ușor prizonierii unui dialog virtual, joc sau aplicație, devin dependenți de net, renunță la a mai 

socializa în mod direct, la jocuri sportive, se însingurează, iar dezvoltarea personalității lor va avea 

serios de suferit. În plus, se deschid porți de vulnerabilitate fără precedent, de care adulții nu au știut 

niciodată și nu le percep prea ușor pentru că nu au crescut cu așa ceva. Iată de ce, din ce în ce mai mult, 

se afirmă că școala și specialiștii săi au un rol esenţial în formarea și pregătirea tinerilor pentru viaţă. 

        O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e 

răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o 

astfel de şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi 

planifice şi să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea 

trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze 

periodic rezultatele. 

        Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente la 

noutate şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care învaţă sunt flexibile, adaptabile, 

inovatoare şi responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a ieşi 

din propriul sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care 

organizaţia ajunge să le considere imuabile. 

        Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, 

memorizare, repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, 

socială, pe experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele 

învățate și în viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie puși 

în situații în care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât mai 

atractiv. 

        Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 

perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 

experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

        Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 
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comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii 

locale este o necesitate a activităţii didactice. 

        Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe 

expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru 

educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de 

parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de 

parteneriat şi altele. 

        Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: 

explorare – evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – 

consolidare – acţionare – implementare – evaluare. 

Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, 

coordonare, cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al 

comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, cel al parteneriatului. Astfel, parteneriatul reprezintă 

o formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt formele 

intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea reprezintă punctul de 

plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părţi. 

Condițiile realizării unui parteneriat reuşit implică: 

• identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii; 

• găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 

• organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 

• identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la 

maxim; 

• combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica diferitelor 

sarcini; 

• utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 

        Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu 

atât asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii 

şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt apreciate de 

către copii şi factorii educaţionali în măsura în care: 

• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

• valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

• organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 
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• formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ; 

• au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

        Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la 

creşterea calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere 

al educaţiei pe care o face şcoala. Acestea sunt: 

– împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală poate fi aplicat în cadrul 

unei acţiuni concrete; 

– acţiunile dezvoltă la elevi empatia, responsabilitatea faţă de semenii lor; 

– se creează legături la nivelul comunităţii; 

– se stimulează gândirea critică; 

– se educă percepţia multiculturalităţii; 

– se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

Printre efectele majore pe care le produc proiectele educative, se pot menţiona: 

• creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării; 

• stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii; 

• creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor; 

• reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar; 

• creşterea ratei promovabilităţii şcolare; 

• asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală; 

• ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 

• formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii; 

• asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la 

potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează 

a se integra; 

• transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 

        Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi 

comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat 

are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, 

oferă un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat 
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educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, 

comunitate. 

        Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care 

asigură o implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea 

relaţiilor dintre părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare 

a tuturor factorilor educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de 

comunicare, relaţionare, cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional 

şcoală-familie-comunitate. 

        Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, mediul 

extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 

activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

        Școala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea 

deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de 

oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor. 

        Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 

succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și 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 considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă 

de natura relaţiilor publice. 

        Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, 

experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, 

socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe 

personale. 

        În concluzie, în societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor 

constructive, în crearea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului 

incluziv. 
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CALITATE ŞI EFICIENŢĂ METODELOR  MODERNE DE ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ  

 

Psiholog, Diana Streian 

Cjrae Timiș - Grădiniţa cu PP. nr. 22, Grădinița PP nr. 33, Timişoara 

 

         Nevoile şi cerinţele societăţii, impun profesorilor o schimbare radicală a modului de abordare a 

activităţii didactice. Preşcolarii şi elevii au nevoie de experienţe sociale constructive, bazate pe 

cooperare şi colaborare în rezolvarea problemelor vieţii.  

         În grădiniţă, învăţarea activă, prin colaborare are loc atunci când preşcolarii lucrează împreună, 

uneori în perechi, alteori în grupuri mici, pentru rezolvarea unui obiectiv comun. Învăţarea prin 

cooperare poate fi realizată prin: interdependenţă pozitivă (se poate realiza prin fixarea în comun a 

obiectivelor, diviziunea muncii în cadrul grupului, prin împărţirea resurselor materiale şi 

informaţionale între membrii grupului, prin acordarea de recompense comune), interacţiunea directă, 

„faţă în faţă”, între preşcolari (prin comportamentul manifestat în rezolvarea sarcinilor de învăţare), 

răspunderea individuală a fiecărui membru al grupului, unul faţă de altul şi faţă de toţi ceilalţi–prin 

cooperare, acordându-şi ajutor şi sprijin reciproc, abilitarea preşcolarilor pentru relaţionarea 

interpersonală şi lucrul eficient în grup si prin alocarea de timp pentru analiza şi evaluarea eficienţei 

activităţii grupului şi pentru stabilirea unor măsuri necesare îmbunătăţirii muncii în grup.   

         Învăţarea  activă  înseamnă orientarea întregului proces  de  învăţare  pe  interesele, nivelul  de  

înţelegere, nivelul  de  dezvoltare  al  participanţilor  la  proces.   

         Termenul metodă semnifică un „drum care conduce la cunoaşterea realităţii şi la transformarea 

acesteia pe baza cunoaşterii”, iar calitatea pedagogică a unei metode didactice presupune transformarea 

acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de educator într-o cale de învăţare realizată efectiv de elevi 

în cadrul instruirii formale şi nonformale.  

         Metodele şi tehnicile tradiţionale nu sunt suficiente. Procesul de învăţământ necesită procedee 

moderne, metode ce favorizează înţelegerea conceptelor, care stimulează gândirea şi creativitatea şi 

prin care preşcolarii sunt învăţaţi să lucreze productiv cu alţii. Prin acestea, se pune accentul pe 

persoană, ca finalitate, preşcolarul devenind un subiect activ, pe interacţiunea cu alţii şi, nu în ultimul 

rând, pe intuiţie şi afectivitate. Utilizarea metodelor interactive de predare–învăţare în activitatea 

didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ–

participativ şi o reală valoare activ–formativă asupra personalităţii copilului. Aceste metode sunt 

modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt 

instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. 
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         Metodele  de  învăţare  activă  fac  lecţiile  interesante, ajută preşcolarii să realizeze judecăţi  de  

substanţă  şi  fundamentate, îi sprijină  în  înţelegerea  conţinuturilor  pe  care  să  fie  capabili  să  le  

aplice  în  viaţa  reală.  

         În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, educatorul devine un coparticipant alături de 

preşcolar la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere, îi 

dezvoltă capacitatea de a selecta, combina, învăţa lucruri de care va avea nevoie în viaţa de şcolar şi 

de adult. 

         Metodele interactive de grup promovează interacţiunea dintre participanţi, dintre personalităţile 

lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Utilizarea metodelor active şi interactive 

în grădiniţă solicită o anumită adaptare, dar are un rol important în dezvoltarea competenţelor 

cognitive, emoţionale, sociale şi motrice a preşcolarilor. 

         Printre metodele şi tehnicile active şi interactive care pot fi utilizate cu succes în activităţile 

instructive-educative din grădiniţă sunt: 

1. Metoda R.A.I. este o metodă de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor, dar şi de verificare. 

Ea urmăreşte realizarea feed-back-ului printr-un joc de aruncare a unei mingi uşoare. Preşcolarul care 

aruncă mingea trebuie să formuleze o întrebare din lecţia predată, preşcolarului care o prinde. Cel care 

prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. 

Preşcolarul care nu ştie răspunsul iese din joc, la fel ca şi cel care este descoperit că nu cunoaşte 

răspunsul la propria întrebare.  

Aplicaţie 

Această metoda poate fi folosită în cadrul domeniului ştiinţe, la finalul activităţilor legate de 

anotimpul toamna, în lecţia cu tema – „Ce ştim despre anotimpul Toamna”. Astfel, copiii aşezaţi pe 

covor în cerc răspund, aruncă mingea şi pun întrebări. Prima întrebare o pune educatoarea aruncând 

copilului care doreşte să răspundă. Exemple de întrebări: În ce anotimp suntem?, Ce se întâmplă cu 

frunzele toamna?, Ce fac păsările în anotimpul toamna?, Cum este timpul, vremea?, Cum ne 

îmbrăcăm?, etc. 

2. Metoda cubului  este o strategie de predare dezvoltată de Cowan & Cowan în 1980, care ne 

ajută să studiem o temă din perspective diferite. Ea presupune utilizarea unui cub care are diferite 

instrucţiuni notate pe fiecare faţă, după cum urmează: Descrie - Cum arată?, Compară - Cu ce seamănă 

şi de ce diferă?, Asociază - La ce te face să te gândeşti?, Analizează - Din ce e făcut?, Aplică - Cum 

poate fi folosit?, Argumentează pro sau contra - E bun sau rău? De ce?. Ulterior li se cere preşcolarilor 

să spună despre un anumit concept sau temă prin parcurgerea feţelor cubului (se anunţă tema, subiectul 

pus în discuţie). Se împarte grupul în şase subgrupuri, fiecare subgrup rezolvând una dintre cerinţele 

înscrise pe feţele cubului şi se comunică  întregului  grup, forma finală a răspunsului. Metoda permite 

diferenţierea sarcinilor de învăţare, stimulează gândirea logică şi sporeşte eficienţa învăţarii, determină  

participarea  conştientă  a  preşcolarilor prin implicarea maximă  a  acestora  în  rezolvarea  sarcinilor,  
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permite  diferenţierea  sarcinilor  de  învăţare, formează deprinderi de muncă intelectuală, stimulează  

gândirea  logică  a  preşcolarilor, creşte  responsabilitatea preşcolarului faţă de propria învăţare, dar  şi  

faţă  de  grup, sporeşte eficienţa învăţării, dezvoltă abilităţi  de comunicare şi cooperare. Dezavantajele 

acestei metode sunt: rezolvarea sarcinilor solicită resurse mari de timp, se creează  un  zgomot  oarecare. 

Aplicatie 

         În cadrul  activitatilor instructiv educative din grădiniţa, metoda cubului poate fi aplicată în: 

a.activităţi de educare a limbajului: 

 În cadrul activităţii de educarea a limbajului, cu tema “Povestea–Scufiţa Roşie” feţele cubului 

au următorul conţinut: descrie-cum arată Scufiţa Roşie; compară acest personaj cu o ciupercuţă; 

asociază numele fetiţei cu un alt personaj cunoscut de tine; analizează-povesteşte despre Scufiţa Roşie; 

aplică-spune ce crezi despre faptele ei; argumentează- pro sau contra de ce s-a speriat Scufiţa Roşie. 

b. activităţi matematice:  

În cadrul activităţii matematice, cu tema coşul de fructe, metoda cubului poate fi aplicată astfel: 

preşcolarii sunt împărţiţi în 6 grupe de căre 3-4 copii. Fiecare grupă are următoarele sarcini didactice: 

descrie-să descrie elementele reprezentate şi să facă grupe după mărime: mere mari, pere mici, portocale 

mijlocii; compară–să compare numărul elementelor celor 2 grupe: mere, pere (după marime şi culoare); 

analizează–să analizeze grosimea bananelor alcătuind un şir crescător; asociază-să asocieze forma 

merelor cu forma geometrică pe care o desenează (cerc); aplică- să deducă succesiunea  elementelor 

dintr-un  şir de fructe (mere, portocale, kiwi) continuând şirul început; argumentează- de ce şirul nu 

respectă alternarea culorilor. 

c. activităţi de cunoaştere a mediului: 

  În cadrul activităţii de cunoaştere a mediului, cu tema “Flori de primăvară- Ghiocelul”, feţele 

cubului au următorul conţinut: descrie – cum arată ghiocelul (este floare de primăvară, rădăcina se 

numeşte bulb, tulpina este scurtă, frunzele sunt lunguieţe, iar floarea are formă de clopoţel), compară –

ghiocelul cu o altă floare de primăvară- vioreaua (asemănări: amândouă sunt flori de primăvară, 

rădăcina este bulb, au tulpina scurtă, cresc în pădure; deosebiri: ghiocelul are frunzele lungi, vioreaua 

aproape rotunde, ghiocelul are floarea ca un clopoţel, iar vioreaua are floarea rotundă cu multe petale, 

floarea ghiocelului are culoarea alba, iar a viorelei albastră), aplică – să realizeze bucheţele de ghiocei 

şi viorele care să fie dăruite mamelor, bunicilor, etc., argumentează - pro sau contra – importanţa florilor 

de primăvară. 

În cadrul activităţii de cunoaştere a mediului, cu tema “Animalele domestice – Pisica – 

observare” feţele cubului pot avea următorul conţinut: descrie – ce culoare, mărime, formă are animalul 

observat; compară – asemănările şi deosebirile faţă de un alt animal –câinele; asociază – la ce te 

gândeşti când vezi o pisică, ce simţi; analizează – care sunt părţile componente ale pisicii; aplică - ce 

foloase ne aduce pisica, cum ne ajută; argumentează – pro sau contra în ceea ce priveşte importanţa 

pisicii pentru om. 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 

821 
 

3.Ciorchinele este o metodă ce stimulează realizarea unor asociaţii noi de idei, permite 

cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită temă. Iniţial se scrie un cuvânt în mijlocul tablei şi 

ulterior se cere preşcolarilor să spună toate ideile, sintagmele care le vin in minte legate de cuvânt, 

temă. Educatoarea notează ideile şi trasează linii între acestea si cuvântul, tema iniţială. Metoda poate 

fi utilizată ca metodă liberă sau cu indicare prealabilă a categoriilor de informaţii aşteptate de la 

preşcolari. Această metoda exersează gândirea liberă a copiilor asupra unei teme şi facilitează 

realizarea unor conexiuni între idei deschizând căile de acces şi actualizând cunoştinţele anterioare. 

Aplicaţie 

         La nivel preşcolar această metodă poate fi aplicată în  cadrul activităţii de cunoaştere a mediului 

cu tema–“Primăvara cea frumoasă”. Sarcina de lucru, se adresează frontal: “Spuneţi cât mai multe 

aspecte despre anotimpul primăvara. Alegeţi imaginile care se potrivesc anotimpului şi aşezaţile în jurul 

imaginii de pe panou. După ce se vor epuiza toate ideile, toate informaţiile copiilor despre primăvară, 

educatoarea uneşte imaginile, stabilind legăturile, conexiunile dintre ele, explicând aceste conexiuni. 

Se citeşte şi analizează fiecare idee emisă de copii, se discută, se fac comparaţii, se emit păreri, opinii 

despre anotimp, se repetă poezii, cântece adecvate, ghicitori. La sfârşitul activităţii, se face sinteza 

finală, se structurează ciorchinele, grupând logic informaţiile, ideile, cunoştinţele copiilor. 

4 . Metoda “Cercul complimentelor”  reprezintă   o  metodă   care  urmăreşte   dezvoltarea   

stimei  de  sine . Pentru  a  pune  în  practică   metoda,  formatorul  aşază  scaunele  într-un  cerc,  iar  “ 

receptorul”   complimentelor  se  află  în  mijlocul  acestui   cerc.  Fiecare   dintre  persoanele  participante   

trebuie  să  identifice   un  compliment   sincer  şi  onest  despre  cel  aflat   în  centrul  cercului. Apoi, 

pe  rând, fiecare  va  înainta  şi  îi  va  spune  acestuia  complimentul,  receptorul  complimentelor  

trebuind  să  aibă   doar  una  dintre  următoarele  reacţii: să  zâmbească  ori  să  le  adreseze  un  

“mulţumesc”.  Această  metodă  are  avantajul  consolidării  unei  imagini  pozitive  faţă  de  propria  

persoană  a  celui  care  primeşte  complimentele, dar  şi  o  dezvoltare  a  ariei  pozitive  faţă  de  propria  

persoană  a  celui  care  primeşte  complimentele, dar  şi  o  dezvoltare  a  ariei  pozitive  de  gândire  la  

celelalte  persoane ( prin  aceea  că  identifică o  latură  bună  a  colegului  lor). Cercul  “complimentelor”  

trebuie  practicat  până  ce  toţi  cursanţii  au  trecut  prin  ipostaza  de  receptor. 

Aplicaţie 

Această tehnica este folosită în cadrul activităţilor de consiliere de grup, care au ca scop 

dezvoltarea încrederii în sine şi formarea unei imagini de sine pozitivă. Cadrul didactic aşează scaunele 

într-un cerc, şi alege un preşcolar care se va aşeza în mijlocul cercului. Ceilalţi colegi ii vor adresa câte 

un compliment. Cercul  “complimentelor”  trebuie  practicat  până  ce  toţi  cursanţii  au  trecut  prin  

ipostaza  de  receptor. 
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IMPORTANȚA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR 

PSIHO-MOTRICE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. ȘULEA ROXANA – Colegiul Economic Viilor 

Prof. TUDOR DANIELA – Scoala Gimnaziala nr. 129 

 

În dezvoltarea generală a copiilor mișcarea joacă un rol important. Aceasta favorizează 

dezvoltarea armonioasă fizică și intelectuală, ajută la formarea trăsăturilor de caracter. Starea de 

sănătate este de asemenea influențată de prezența sau absența mișcării, de corectarea prin sport a unor 

vicii de postură, mers, alergare, respirație și formarea unor deprinderi igienice pentru o viață sănătoasă.  

În jocurile de mișcare este cel mai usor de corectat  pozitia corporală, de executat anumite 

exerciții care ajută la menținerea unei stări de sănătate. De exemplu, poziția stând în picioare, cu spatele 

drept, umerii trași înapoi și privirea înainte favorizează energizarea organismului printr-o bună 

respirație și funcționarea organelor. Exemple de exerciții de respirație care se pot face cu copiii la 

grădiniță sunt: inspirație pe nas, expirație pe gura („Mirosim floarea!”, „Suflăm în lumânare!”). Trebuie 

știut că inspirația pe gură conduce aerul rece, umed sau uscat, direct în plămâni, ceea ce poate genera 

boli ale nasului și gâtului, eventual ale plămânilor, în timp ce inspirația pe nas favorizează temperarea 

calorică a aerului, uscarea sau umidificarea lui, și curățarea sa de particulele de praf existente. 

La grădiniță, având în vedere specificul vârstei și faptul că gândirea este în aceasta fază concret-

intuitivă, denumirile exercițiilor și jocurilor au legătură cu viața  concretă. De exemplu, în cazul 

exercițiilor de respirație, trebuie învățată tehnica cea mai sănătoasă (inspirăm pe nas, expirăm pe gură). 

Pentru a învăța cât mai bine, creăm pretextul/ contextul care să duca la o cât mai bună înțelegere a 

acțiunii și o bună executare. Astfel, atunci când inspirăm pe nas, se poate folosi pretextul mirosirii unei 

flori, iar când expirăm pe gură spunem că suflăm în lumânare sau că umflăm balonul. Pentru toate 

tipurile de deprinderi motrice și jocuri de mișcare se pot găsi jocuri care să îi facă pe preșcolari să 

înțeleagă mai bine mișcarea și să o execute cât mai corect.  

Astfel, în fucție de tipologia jocurilor putem avea: 

o Exerciții pentru influențarea selectiva a aparatului locomotor. 
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Exerciții libere, cu obiecte, cu partener, etc. Exemple:  

- Exercitii pentru gât ( “Privește tavanul, privește podeaua!”, “Rotește capul!”, etc.) 

- Exerciții pentru trunchi ( “Atinge pantofii!”, “Apleacă-te spre stânga/ dreapta!”, etc.) 

- Exerciții pentru brațe ( “Roata mică, roata mare”, “Brațe scurte, brațe lungi”, “Fluturele își 

deschide aripile!”, “Legănăm brațele”, ”Morișca” etc.) 

- Exerciții pentru picioare ( “Suntem mici/uriași”, “Sari minge, minge jos/sus!”, “Umflăm 

roata!”, “Fotbalistul”, “Tic-tac”, etc.)  

Jocuri pentru formarea și perfecționarea deprinderilor motrice de bază și utilitare: 

a)     jocuri pentru alergare ( „ Fugi la ursuleț!”, „Campionii”) 

b)     jocuri pentru sărituri („Atinge clopoțelul!”) 

c)     jocuri pentru aruncări ( „Bătaia cu bulgări”, „Hrăneste elefantul!”) 

d)     jocuri de târâre („ Roaba”) 

o Exercitii pentru revenirea organismului dupa efort 

- Exerciții de mers sau alergare ușoară (“Melcul”, “Plimba ursulețul!”) 

- Exerciții de relaxare musculară (“Păpușile se odihnesc”) 

- Exerciții de respirație (“Umflă balonul!”) 

                   Exemple de jocuri de mișcare: 

         „Lupul și mielul” 

         Copiii sunt dispuși în formație de cerc, ținându-se de mâini. Unul dintre ei primește rolul de 

„miel” și stă în mijlocul cercului, altul de „lup” și stă în afara formației. Înainte de începerea jocului se 

fixează trei porți în dreprul cărora copiii nu se țin de mâini și stau la distanța de un pas. La începerea 

jocului, „lupul” intră pe o poartă și caută să prindă „mielul”, dar acesta aleargă ieșind sau intrând în 

cerc numai prin locurile marcate. Cand „lupul” prinde „mielul” vor fi numiți în roluri alți copii. 

         „Prinde, prinde!” 

         Copiii sunt așezați în formație de cerc cu fața spre centru. În mijlocul centrului sta 

educatoarea. Ea are în mână un băt de care este prins un balon. Apropie balonul de câte un copil 

din cerc și spune „Prinde, prinde!”. Când copilul vrea să prindă balonul, educatoarea ridică bățul, 

iar acesta trebuie să sară ca să il ajungă. 

         „La vânătoare” 
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         Copiii sunt asezați pe mai multe rânduri. La distanțe de 3 m înaintea primei linii se fixează 

mai multe ținte care reprezintă animale jucării: lup, urs, veverița, leu, vulpe, iepure etc. La comanda 

„Foc!” copiii din prima linie aruncă mingea în ținta din fața lor. Copiii care lovesc ținta au dreptul 

să o ia. Caștigă „vânătorii” care au lovit ținta de mai multe ori. 
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VALORIFICAREA EXPERIENŢEI ȊN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR 

EDUCAŢIONALE -EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 

Prof.  Nedelcu Medina - Grădiniţa Nr. 283, Bucureşti 

Prof.  Epure Gheorghita - Grădiniţa Nr. 283, Bucureşti 

 

            În urma integrării europene a României, una din direcţiile fundamentale ale redefinirii 

învăţământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii 

umane, formarea personalităţii autonome şi creative, prin diversificarea şi optimizarea activităţii 

educative extracurriculare şi extraşcolare, de mare impact asupra preşcolarilor, cadrelor didactice şi 

comunităţii locale. 

        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 specificului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, proiecte/programe 

desfăşurate pe baza unor contracte de parteneriat. 

Există o multitudine de modalităţi de realizare a acestor activităţi. O modalitate care implică 

mai multă dăruire, talent şi muncă este proiectul. 

Proiectul educaţional constă într-un set de activităţi planificate, controlate care urmăresc 

realizarea unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit şi într-o perioadă de timp bine definită. 

         Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în grădiniță şi în 

comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre preşcolari, profesori şi membri ai comunităţii 

locale este o necesitate a activităţii didactice. 

         Extinderea preocupărilor pentru educaţie şi mai ales elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor 

proiecte educative extracurriculare ne atrag atenţia nu atât asupra importanţei acestora, cât mai ales 

asupra implicaţiilor pe care le are asupra construirii şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai 

planetei, preşcolarii de azi. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care 

îndeplinesc niste condiţii : 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de  învăţământ; 

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă; 

- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup , creează un sentiment de siguranţă şi încredere. 

        Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalităţii 

acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător , cu diverşi factori din societatea din care 

face parte. 

         Ştim cu toţii că preşcolarii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la grădiniţă, mai ales pentru 

faptul că aducem întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană. 
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  Proiectul educaţional este unul din cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, un concept  şi 

o atitudine în câmpul educaţiei şi tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular 

flexibilă şi deschisă a problemelor educative-nevoia cunoaşterii, respectării şi valorizării diversităţii. 

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care preşcolarii să contribuie, după puterile lor, la 

creşterea calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al 

educaţiei pe care o face grădiniţa. Acestea sunt: 

- împletirea teoriei cu practica, copiii constatând că ceea ce învaţă la grădiniţă pote fi aplicat în cadrul 

unei acţiuni concrete; 

- acţiunile dezvoltă copiilor responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor; 

- se creează legături la nivelul comunităţii; 

- se stimulează gândirea critică; 

- se educă percepţia multiculturalităţii, 

-se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

   Astfel de activităţi presupun utilizarea unor metode activ- participative de implicare a copiilor, multe 

acţiuni se desfasoara în afara unității –în comunitate – acţiuni cu impact comunitar (acţiuni ecologice, 

sanitare, campanii pentru dezvoltare comunitară etc.). 

 La nivelul unității s-au derulat proiecte şi parteneriate educaţionale în care sunt implicaţi şi alţi 

factori educativi, creând astfel un mediu bazat pe valori morale pozitive în care fiecare copil să poată 

deveni un membru în societate. 

An de an activităţile proiectului sunt tot mai diverse, tot mai atractive şi implică tot mai mulţi 

preşcolari şi cadre didactice, în acelaşi timp şi foarte mulţi parteneri care sunt de un real sprijin în 

realizarea obiectivelor propuse. 

           Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în grădiniță sau în afara ei, sub 

îndrumarea dascălilor aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea preşcolarilor, în modelarea 

sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a comunităţii. 

           Activităţile realizate prin proiecte dau posibilitatea copilului să se manifeste, să se bucure, să 

acumuleze cunoştinţe, să fie creativ, să-şi pună în valoare talentul şi să-l facă cunoscut celor din jur. 

           Tematica diversificată a proiectelor este un mijloc de a antrena cât mai mulţi copii într-o 

activitate plăcută prin diferite forme de organizare care vizează obiectivele unei dimensiuni ale 

educaţiei. 

 Actul educaţional are o eficienţă sporită dacă este implicată şi familia, cu condiţia de a se stabili un cod 

unitar de cerinţe. În urma colaborărilor constante cu parinţii, aceştia au posibilitatea de a-şi cunoaşte 

mai bine copiii şi modul acestora de manifestare în cadrul grupului, îşi însuşesc procedee educative 

adecvate pe care le pot aplica în educaţia copilului. Ca  efecte majore pe care le  propun ca strategia şi 

proiectele educative  să le producă, se pot menţiona:  
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o creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării;  

o introducerea obligatorie a elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea 

activităţii didactice pentru fiecare obiect de studiu;  

o proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a 

cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul 

obiectelor de studiu;  

o stimularea interesului copiilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi 

programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei 

unităţi de învăţământ;  

o stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

grădiniței/comunităţii;  

o reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului  şi absenteismului 

şcolar;  

o asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;  

o ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;  

o asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu 

privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei 

generaţii ce urmează a se integra;  

o transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.  

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a instituţiei, aducând un surplus informaţional 

copiilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-

formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

Preşcolarii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe 

sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie 

prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând 

realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice grădiniţei, familiei şi comunităţii din care fac parte, 

variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul 

actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a grădiniţei în care învaţă. 
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SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ! 

-PROIECT EDUCAȚIONAL- 

 

 

Prof. înv. primar  Popescu Gina Ionela 

Școala Gimnazială Virgil Mazilescu, Corabia, Olt 

 

 

A.Denumirea proiectului: ,,Salvați planeta albastră!” 

B.Aplicantul: Școala Gimnazială,,Virgil Mazilescu”, Corabia, Olt 

    Coordonatorul proiectului: prof. înv. primar Popescu Gina Ionela 

C.Parteneri: Școala Gimnazială Mihai Eminescu - Corabia , Biblioteca orășenească, Clubul copiilor 

Corabia 

D.Context 

 Argumentarea proiectului propus/justificare/necesitate 

 Terra este leagănul plantelor și animalelor, este ,,casa noastră”, ,,nava spațială” a întregii umanități. 

 Copiii reprezintă o treime din populația planetei, iar natura, prin caracterul ei dinamic, trezește interesul 

copiilor. Sub îndrumarea cadrelor didactice, acestora li se lărgește orizontul intelectual și 

afectiv,dezvoltându-și capacitatea de a cerceta și de a descoperi relații dintre fenomene, făcând 

investigații, executând diverse acțiuni de ocrotire a mediului. Fiind antrenați în conversații de genul: 

,,Cine poluează natura?”, ,,Ce se întâmplă dacă nu îngrijim plantele”, etc, copiii coștientizează că 

oameni sunt cei care contribuie la păstrarea, îngrijirea sau, dimpotrivă, la distrugerea mediului natural. 

 Educația ecologică a școlarilor constituie o formă de educație nondisciplinară ce folosește abordări 

interdisciplinare centrate pe mediu. 

 Copilul iubește natura. El înțelege foarte repede ce este mediul înconjurător, cum îl poate ocroti, de ce 

trebuie să-l ocrotim. 

 În acest sens, am derulat la elevi proiectul educațional cu denumirea ,,Salvați Planeta albastră!”. 

 Derularea acestui proiect educativ vizează dezvoltarea de atitudini investigative asupra realității și a 

unui comportament ecologic relevant prin grija și responsabilitatea față de calitatea mediului natural. 

 Diversitatea activităților îi determină pe școlari să-și pună întrebări și să găsească răspunsuri privind 

mediul înconjurător, să-și consolideze deprinderi, să-și formeze abilități practice ecologice, să se simtă 

ocrotiți și iubiți în sânul naturii și să răspundă cu glas blând, cu hărnicie și dăruire la chemarea naturii. 

E.Descrierea proiectului 

a)Scop: Conștientizarea de către copii a importanței pe care o are ocrotirea mediului înconjurător și 

dezvoltarea dorinței de a realiza acțiuni care să contribuie la menținerea calității vieții pe Terra. 
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b)Obiective: 

- Stimularea curiozității în investigarea elementelor mediului înconjurător,prin exersarea capacității de 

studiu și cercetare, fără a provoca daune acestuia. 

- Formarea unei atitudini pozitive față de elementele mediului natural, prin formarea deprinderilor de 

păstrare și ocrotire a lor. 

- Dezvoltarea simțului practic și a spiritului de economisire a resurselor naturale. 

- Educarea copiilor în spiritul păstrării sănătății mediului natural în care trăiesc, înțelegerea efectelor 

poluării aerului asupra ființelor de pe pământ: 

- Stabilirea și descrierea unor acțiuni menite să contribuie la cunoașterea unor specii de plante, a 

modului de îngrijire a lor și valorificarea fiecărui metru de grădină sau spațiu verde. 

- Sărbătorirea unor evenimente ecologice din timpul anului prin acțiuni adecvate: ,,Ziua mondială a 

zonelor umede”; ,,Luna pădurii”; ,,Ziua modială a apei”; ,,Ziua internațională a păsărilor”; ,,Ziua 

internațională a mediului”; ;;Ziua soarelui”; ,,Ziua mondială a curățeniei”;etc. 

c)Grup țintă: 

- direct:copii și cadre didactice 

- d)Durata:an școlar 2019-2020 

e)Calendarul acțiunilor 

Nr.crt. Luna Tema Mijloc de realizare 

1. Sept 2019 ,,Anotimpurile” Lectură după imagini; 

experimente - de ce există patru 

anotimpuri? 

2. Oct.2019 ,,Viața pe pământ” Observare-globul pământesc 

3. Nov.2019 ,,Toamna cea sprințară” Activitate artistico-plastică, 

pictură, modelaj 

4. Dec.2019 ,,Coboară iarna pe pământ” Convorbire despre fenomene 

specifice iernii,desene și picturi 

5. Ian.2020 ,,Viața plantelor din seră” Observarea unei sere; discuții pe 

această temă 

6. Febr.2020 ,,Oameni, plante, animale” Discuții despre lanțuri trofice 

7. Martie 2020 ,,Vine primăvara pe pământ” Observare în aer liber 
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8. Aprilie 2020 ,,Să iubim păsările; să nu le 

tulburăm zborul” 

Prezentare de film documentar; 

discuții. 

9. Mai 2020 ,,E ziua pământului” Activitate practică: plantăm flori 

și puieți 

10. Iunie 2020 ,,E ziua ta, copile drag!” Jocuri în aer liber; desene cu 

creta pe asfalt. 

f)Metode și tehnici de lucru,forme de organizare: 

 Cu prilejul derulării Proiectului educative ,,Salvați planeta albastră!”, ne-am propus să determinăm 

copiii să fie actori ai propriei formări, făcând investigații în mediul natural cu ajutorul metodelor active, 

moderne de învățare: problematizarea, învățarea prin descoperire; să efectueze experimente legate de 

cunoașterea mediului, să învețe cooperând (lucrul în echipă,lucrul în perechi), să folosească metode 

interactive de grup: explozia stelară, brainstormingul, bula dublă, ciorchinele, copiii însușindu-și 

cunoștințe în mod activ și plăcut. 

g)Rezultate preconizate: cd-uri cu aspecte desfășurate în cadrul proiectului,expoziții cu lucrări ale 

copiilor, fotografii, postere cu mesaje ecologice, pliante cu aspecte din realitatea înconjurătoare, 

filmulețe cu aspecte pozitive și negative de pe Terra, asimilarea și transmiterea de mesaje ecologice, 

dramatizare ecologică. 

h)Resurse umane: elevi, părinții copiilor, reprezentanți ai comunității locale 

i)Pareteneri și colaboratori: 

-Inspectoratul Școlar al Județului Olt 

- Biblioteca orășenească; 

- Școala Gimnazială,,Mihai Eminescu”; 

- Clubul Copiilor Corabia; 

î)Acorduri /protocoale parteneriale 

- I.S.J. Olt-evaluaează rezultatele din cadrul proiectului educativ; 

- Biblioteca orășenească -asigură o parte din materialele necesare în derularea proiectului (cărți 

ecologice, postere, pliante) 

- Școala Gimnazială,,Mihai Eminescu” (elevii din clasa a patra intrepretează  roluri eco: ,,Bucuriile 

primăverii”. 

F)  Evaluare: dramatizări realizate cu elevii, desene, picturi, colaje cu aspecte de pe Terra, fișe 

individuale de lucru, serbări, etc. 

G)  Anexe: poezii, povestiri pe teme ecologice, pliante, revista concepută de coordonatoarea proiectului 

,,Plantele,sufletul naturii” 
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- Clubul copiilor Corabia trimite materiale executate de elevi (picturi,desene,machete ,ce reprezintă 

aspecte de pe Terra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Material bibliografic 

 

1. Culea Laurenția, Sescovici Angela  Activitatea integrată în grădiniță,Bucuresti, Didactica Publishing 

House,2008 

2.  Pistol Mădălina,  „Ecologie 5 – 7 ani”, Bucureşti, Editura Erc Press, 2004, pag. 10; 

3.  Vidu Alexandra, Predeţeanu, Maria Lucia, „Prietenii naturii” – Ecologie – cls. A- III a – a IV a, 

Bucureşti, Editura Erc Press, 2004, pag. 69, 70 

4.  Bunescu Bunescu, Sincan Eugenia „Ghid practic pentru aplicarea programei de educaţie moral – 

civică în învăţământul primar”, Bucureşti, Editura Coresi, 1994, pag. 63 -74, 182. 

5.Revista,,Terra”,Editura CD-Press,București,2003. 
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Proiect educațional „În lumea cărților” 

 

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

Aplicant: prof. Coșeru Ana Vasilica 

1. Titlul proiectului : „În lumea cărților” 

2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului proiect social 

 3. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

4: Ediţia nr.........1........ 

5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale  an școlar 2018-2019, Școala Gimnazială 

“G.E. Palade” Buzău 

REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 2500 caractere) 

Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate; 

 150 elevi, 13 cadre didactice, biliotecara școlii 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi; 

Copiii elevi, cadre didactice, parinti, ISJ Buzău  

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;  

1. S-a născut un Luceafăr 

2. Hai să dăm mână cu mână! 

3. Din dragoste 

4. Mărţişorul literaturii române 

5. Fiinţa cea mai dragă 

6. Copilăria! 

d. Descrierea activităţii principale; 

Stimularea interesului pentru lectură individuală şi colectivă în perioada preşcolară şi şcolară , în 

vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală; 

e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă. 

   Prin activităţile ce vor fi desfăşurate pe parcursul acestui an şcolar, proiectul educativ ,,În lumea 

cărţilor” urmăreşte să îndrepte atenţia copiilor, părinţilor, dar şi a cadrelor didactice spre importanţa pe 

care o au cărţile în formarea şi educarea copiilor. Lucrurile aflate din cărţi îi îmbogăţesc copilului  

mintea şi sufletul, îl ajută să se înţeleagă pe sine şi pe ceilalţi. Copiii se vor familiariza cu lumea 

minunată a cărţilor, iar părinţii se vor  reîntâlni cu atmosfera de tihnă şi linişte pe care o poţi descoperi 

doar între cărţi, împărtăşind această bucurie cu proprii copii. 

 

B. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  

Vârsta şcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ. Acum 

copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă nouă, 
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inteligentă, cursivă, creatoare. Limbajul reprezintă modul cel mai direct şi adesea cel mai la îndemâna 

preşcolarilor, de exprimare a creativităţii. De aceea, cartea  trebuie să devină prietena copilului de la 

cea mai fragedă vârstă. Cu ajutorul acesteia, copiii intră în lumea cunoaşterii, a curiozităţilor, descoperă 

realitatea înconjurătoare, descoperă lumea.  

 În ultimii ani se observă însă o  scădere a interesului faţă de lectură. Televizorul, jocurile video 

şi calculatorul sunt cele care au „furat” interesul copiilor şi chiar al părinţilor , pentru  a citi o 

carte.Cartea oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile aduse de orice fapt inedit, prilejuri unice 

de reflecţie, de meditaţie, contribuie substanţial la formarea şi modelarea personalităţii şi 

comportamentului  celui care ascultă sau citeşte. 

  Lectura rămane una din cele mai intense, mai educative şi mai răspândite activităţi 

pentru copilul preşcolar sau din ciclul primar. Cu cât copilul se apropie mai devreme de lectură cu atât 

mai importante şi mai durabile vor fi efectele ei în domeniul limbajului, al comunicării, al 

comportamentului şi al socializării lui. Prin activităţile acestui proiect, dorim să le formăm copiilor un 

vocabular bogat în  

conţinuturi pentru vârsta acestora, să le îndrumăm paşii spre tainele cărţilor, copiii să se poată exprima 

liber, să îşi exprime propriile idei, sentimente, trăiri, să poată interrelaţiona mai uşor. 

Şcoala,  are menirea de a forma un ascultător competent, dar şi un cititor care să-şi formeze 

gustul propriu pentru lectură, astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul vieţii. Sunt elevi care nu 

au o bibliotecă acasă, probabil din cauza preţului din ce în ce mai mare al cărţilor sau din cauza lipsei 

de interes a părinţilor faţă de acest domeniu. Instituţiile de învăţământ sunt cele care trebuie să trezească 

în copii interesul şi dragostea pentru citit, să insufle copiilor, încă de la vârsta preşcolară, dorinţa şi 

plăcerea de a se afla în preajma cărţilor. 

       Principalele texte care formează gustul pentru citit aparţin literaturii pentru copii, texte ce formează 

dragostea pentru limba maternă, gustul pentru frumos, sensibilitatea şi discernământul în selecţia 

valorilor, imaginaţia creatoare. Cu cât prescolarul se apropie mai devreme de carte, cu atît mai durabile 

sunt efectele ei în ceea ce priveşte comunicarea comportamentului şi socializarea lui. 

       Cartea va deveni una din preferinţele elevilor numai dacă vom redescoperi valenţele acestui 

minunat instrument de lucru şi-l vom pune la îndemâna lor. 

D.2. Scopul proiectului; 

• Stimularea interesului pentru lectură individuală şi colectivă în perioada preşcolară şi şcolară , 

în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă 

intelectuală; 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului; 

• dezvoltarea gustului pentru lectură, a  imaginaţiei şi a creativităţii verbale, dezvoltarea 

capacităţii de receptare a mesajului oral şi a mesajului scris transmis prin poveşti, povestiri, 

poezii; 

• exersarea  unor  tehnici  de  interpretare  independentă  şi  creatoare  a  textelor  audiate;  
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• formarea  unei  atitudini  pozitive  faţă  de  informaţie - cultură - societate ; 

• formarea respectului faţă de carte şi cultivarea dorinţei de a o păstra în bună stare; 

• dezvoltarea  capacităţii de  înţelegere  şi  transmitere  de  intenţii, gânduri, semnificaţii  

mijlocite de  limbajul  oral  şi  scris; 

• cunoaşterea elementelor distinctive ale unei cărţi, formarea obişnuinţei de a merge la 

bibliotecă, de a căuta cărţi sau alte informaţii pe care aceasta le oferă;  

• cultivarea dragostei pentru limba româna, pentru  tradiţiile poporului  român;  

• cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuţia sau păstrarea cărţilor, educarea 

abilităţii de a intra în relaţie cu bibliotecarii şi a solicita cartea dorită 

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;  

Copiii care frecventează Școala Gimnazială “G.E. Palade” Buzău. 

Cadre didactice  ce coordonează activităţile desfăşurate cu clasele de elevi. 

Parinți ai copiilor care doresc să se implice activ sau care pot sprijini prin diverse forme derularea 

programului. Cei care pot şi doresc să facă echipă cu copilul lor, cu întreaga familie, cu alţi părinţi 

pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor programului. 

ISJ-ul beneficiarul direct al rezultatelor proiectului, este partenerul permanent al școlii, selectează cele 

mai reuşite idei şi le valorifică în beneficiul învăţământului. 

D.5. Beneficiarii direcți și indirecți; 

Copiii, cadre didactice, biliotecara școlii, parinti, ISJ Buzău  

D.6. Durata proiectului An școlar 2018- 2019 (12 luni) 

D.7. Descrierea activităţilor:  

I 

a. Titlul activităţii “ S-a născut un Luceafăr ”  

b. Data/perioada de desfăşurare ianuarie 2019 

c. Locul desfăşurării Școala Gimnazială “G.E. 

Palade” Buzău 

d. Participanţi 150 elevi, 13 cadre didactice 

e. Descrierea pe scurt a activității:  Recitări, 

vizionare materiale power point, concurs 

literar, bibliografie selectivă, concurs desene 

tematice  

II 

a. Titlul activităţii „Hai să dăm mână cu 

mână!”  

b. Data/perioada de desfăşurare ianuarie 2018 

c. Locul desfăşurării Școala Gimnazială “G.E. 

Palade” Buzău 

d. Participanţi 150 elevi, 13 cadre didactice 

e. Descrierea pe scurt a activității: Lectură - 

legende Al.I.Cuza, dramatizare, prezentarea 

domniei lui Al.I.Cuza. 

III 

a. Titlul activităţii „Din dragoste”  

b. Data/perioada de desfăşurare februarie 2019 

c. Locul desfăşurării Școala Gimnazială “G.E. 

Palade” Buzău 

d. Participanţi 150 elevi, 13 cadre didactice 

e. Descrierea pe scurt a activității: Concurs de 

creaţie literar artistică, moment artistic  

IV 

a. Titlul activităţii „Mărţişorul literaturii  
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române” 

b. Data/perioada de desfăşurare martie 2019 

c. Locul desfăşurării Școala Gimnazială “G.E. 

Palade” Buzău 

d. Participanţi 150 elevi, 13 cadre didactice 

e. Descrierea pe scurt a activității: Prezentare 

bibliografie selectivă, vizionare film Amintiri 

din copilărie, concurs literar, dramatizare 

poveştile lui I.Creangă, concurs literar: Cel mai 

original personaj din operele lui Creangă  

V 

a. Titlul activităţii : „Fiinţa cea mai dragă” 

 b. Data/perioada de desfăşurare martie 2019 

c. Locul desfăşurării Școala Gimnazială “G.E. 

Palade” Buzău 

d. Participanţi 150 elevi, 13 cadre didactice 

e. Descrierea pe scurt a activității program 

artistic dedicat primăverii şi femeii, concurs de 

creaţie literar artistică 

 

VI 

a. Titlul activităţii : „Copilăria!” 

 b. Data/perioada de desfăşurare iunie 2019 

c. Locul desfăşurării Școala Gimnazială “G.E. 

Palade” Buzău 

d. Participanţi 150 elevi, 13 cadre didactice 

e. Descrierea pe scurt a activității: Program 

artistic Carnavalul poveştilor –concurs  

D.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  

dezvoltarea dragostei faţă de carte, de lectură; 

interpretarea corectă a rolurilor din poveşti; 

învăţarea corectă a răsfoirii citirii unei cărţi; 

crearea unui mediu cultural  activ şi stimulativ; 

educarea respectului pentru carte şi pentru 

munca celor care o realizează. 
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D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  

Album foto. 

Se va urmări numărul persoanelor participante şi materialele folosite în desfăşurarea activităţilor. 

Realizarea de materiale informative despre proiect şi activităţile sale. 

Crearea unui centru tematic al proiectului. 

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului  

Dialogul permanent care se naşte în acţiunile educative propuse, între cadrele didactice, elevi şi membri ai 

comunităţii locale nu este un simplu act de comunicare, ci de cunoaştere şi căutare de soluţii la problemele ridicate. 

Pentru a realiza  acest dialog vom coopera, în permanenţă, toţi cei implicaţi în acest proiect.      

Prin modul cum organizăm şi desfăşurăm întreaga paletă de activităţi, vom reuşi să dezvăluim copiilor 

frumuseţea şi importanţa mesajului transmis cu ajutorul cărţilor, a operelor literare destinate copilăriei. 

Vom realiza pe deplin obiectivele propuse folosind mijloacele educative şi de învăţare moderne, care să fie 

acceptate de către copii. Plăcerea şi bucuria de a rezolva o situaţie, o problemă, de a stabili relaţii de prietenie şi 

colaborare, vor face ca efortul depus pentru rezolvarea lor să  fie cât mai plăcut. 

Numai acţionând unitar vom asigura caracterul de continuitate al conţinutului, formelor şi mijloacelor de 

instruire şi educare a copiilor, facilitând în mod evident condiţiile de adaptare şi integrare a lor la noile cerinţe impuse 

de noul curriculum, la realitatea contemporană. 

Vom  continua proiectul şi în anul şcolar viitor urmărind colaborarea  şi cu alte unităţi de învăţământ din 

judeţ şi din alte judeţe. 

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării 

proiectului  

La finalizarea proiectului se va organiza o expoziţie cu produsele programului, cu imagini  din timpul desfăşurării 

acţiunilor.  

Rezultatele obţinute şi aspecte din timpul derulării proiectului vor fi postate  pe site-ul www.didactic.ro și site-ul 

școlii. 

 

D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului:Bibliotecara școlii 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.didactic.ro/
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

 

 

,,OBICEIURI PENTRU DINȚI SĂNĂTOȘI’’ 

 

 

 

 

 

 

 

Propunător:                                       Cabinet de Medicină Dentară 

Prof. înv. primar  

Orghidan-Mândreanu Dana               Medic Dentist,                                                                

                                                                                     

                                                        

                                 

             ARGUMENT: 

                                             

 A învăța copilul de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit și să respecte regulile de igiena personală, să se 

obișnuiască cu un regim rațional de alimentație, înseamnă a pune bazele temeinice formării comportamentului 

igienic.  

Cu toții vrem o dantură sănătoasă, dar  pentru asta trebuie să ne periem dinții zi de zi, dimineața și seara, să 

folosim o pastă de dinți recomandată (dupa cum spun reclamele) de Asociația Stomatologilor, ba chiar ață dentară, 

apă de gură și să ne schimbăm des periuța de dinți.  

 Dacă ne întrebăm de la ce vârstă trebuie să ne preocupe îngrijirea dinților copilului, răspunsul este: foarte 

devreme!  

Deprinderile elementare de igienă dentară trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale 

modului de viață cotidian. Deprinderile igienice dentare o dată formate, îi dau copilului siguranță în acțiune, încredere 

în posibilitățile lui, ba chiar îi formează o oarecare independență. 

 Modul de abordare a acestor activități pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înțeleagă de mici faptul 

că sănătatea dinților nu înseamnă numai absența cariilor, ci și un mod de viață echilibrat, deci un întreg organism 

sănătos. 

 

COMPETENȚE  GENERALE: 

 

Transmiterea sistematică a unor noțiuni și cunoștințe privind problemele de igienă dentară. 

 

 Dezvoltarea capacității de cunoaștere și aplicare a cunoștințelor legate de om ca ființă socială (funcții vitale, 

relații, reguli de igienă ăi comportament). 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 

• Să denumească reguli de întreținere a vieții și sănătății (a igienii dentare, a somnului, a vestimentației, a 

corpului etc); 
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• Să distingă unele reguli de igienă colectivă în școală; 

• Să identifice și să cunoască  rolul obiectelor ce se folosesc pentru igiena dentară; 

• Să înțeleagă noțiunile de sănătate, igienă, boală; 

• Să cunoască alimentele care mențin sănătatea dinților, diferențiidu-le de cele dăunătoare; 

• Să execute după model gestul corect de spălare pe dinți; 

• Să manifeste o atitudine pozitivă față de sine și față de ceilalți. 

 

LOC DE DESFĂSURARE:  

Școala Gimnazială 

Cabinet Medic dentist 

 

RESURSE: 

• UMANE:  cadre didactice, elevi, medic dentist . 

• MATERIALE: mulaj corp uman, mulaje dinți, planșe, atlase, enciclopedii, reviste, jetoane, casetofon, 

CD-uri, creioane colorate, hârtie, acuarele, plastilină, lipici, materiale stomatologice. 

• TEMPORALE:  5 luni/o dată pe lună (decembrie -mai ).Activitățile se vor desfășura o dată pe lună, timp 

de 5 luni, în ziua de miercuri, după orele de curs, în intervalul orar:12-13-Sala 1. 

• FINANCIARE: finanțare extrabugetară- cheltuieli suportate de către medicul partener-materiale 

stomatologice,mulaje, planșe etc, consultații stomatologice gratuite . 

 

EVALUARE: 

• Expoziție cu lucrări de arta plastică ale elevilor. 

 

 

Nr. 

crt. 

Data Tema si mijlocul de realizare 

1. Decembrie ”Dinți frumoși și sănătoși” – Zâmbet sănătos 

2. Februarie “Știm să ne spălăm corect pe dinți!” – exersarea 

corectă a periajului dinților, supravegheați și 

îndrumați de către medicul dentist. Poveste 

scurtă-Zâna Măselță. 

 

3. Martie “Vitamine, vitamine, de la fructe și legume” / 

“Cum păstrăm sănătatea dinților?” (reguli de 

igienă personală și colectivă în școală) -colaj 
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4. Aprilie “Medicul dentist, prietenul nostru!”Măsele 

cariate. Vizită la cabinetul stomatologic, control 

gratuit oferit copiilor și programarea celor cu mici 

probleme stomatologice de către medicul dentist, 

în vederea soluționării acestora în perioada 

aprilie-mai.. 

5. Mai Expoziție cu lucrări de arta plastică/ colaje ale 

elevilor pe tema proiectului. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR,SABĂU OLGA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOGEI,BIHOR 

 

 

 

 

                                            

 

Argument: 

Prin schimbări climatice înțelegem fenomene care ies din tiparul obișnuit și devin periculoase pentru viața 

omului și a celorlalte viețuitoare de pe planetă.Schimbările climatice nu sunt,în mod natural, un lucru neobișnuit, 

planeta trecând prin cicluri de transformare geologice în perioade îndelungate de timp,ceea ce presupune și adaptări 

și modificări ale naturii și ciclurilor acesteia. 
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Totuși,în ultimele decenii,odată cu intensificarea activității industriale umane,care a dus la creșterea 

galopantă a nivelului poluării,aceste schimbări climatice se accelerează și amenință să răstoarne echilibrul care ne 

asigură existența pe Pământ.Principalul fenomen care ține de schimbările climatice este încălzirea globală,care se 

petrece într-un ritm mult mai rapid decât în precedentele perioade geologice din cauza creșterii rapide a 

concentrației de CO2 (dioxid de carbon),rezultat în urma arderii combustibililor fosili. 

Din categoria schimbărilor climatice mai fac parte acidificarea oceanelor (de asemenea pusă pe seama 

emisiilor prea mari de CO2),creșterea nivelului apelor mărilor și oceanelor,deșertificarea zonelor verzi,topirea 

ghețarilor,intesificarea fenomenelor meteorologice extreme (de la furtuni până la inundații), etc. 

Pe fondul apariției a din ce în ce mai multe dovezi care leagă poluarea produsă de om de schimbările 

climatice severe,acest domeniu a căpătat în ultima vreme o importanță mult mai mare pentru omenire,modul de a 

combate aceste schimbări climatice devenind o știință în sine,strâns legată de ecologie. 

 

Titlul proiectului: Schimbările climatice 

 Perioada  desfăşurării: 27 ianuarie – 31ianuarie 2020 

 Locaţia: Școala Gimnazială Nr.2  Bogei 

 Grup ţintă: elevii clasei pregătitoare  

 Scopul proiectului:  

- Cunoaşterea cauzelor şi efectelor încălzirii globale; 

- Însuşirea măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale. 

         Obiective: 

 - să conştientizeze faptul că sănătatea organismului depinde de mediul în care trăiesc; 

 - să înţeleagă urmările care apar în urma defrişării pădurilor ; 

 - să cunoască cum se previne poluarea apei,aerului,pământului; 

 - să înţeleagă că sănătatea depinde şi de alimentele pe care le consumă; 

 - să confecţioneze obiecte din materiale reciclabile. 

 Discipline implicate în proiect: 

- Dezvoltare personală 

- Explorarea mediului 

- Arte vizuale si abilităţi practice. 

              Implementare: 

- Vizionarea unui filmuleţ despre schimbările climatice; 

- Strângerea hârtiilor şi a materialelor poluante din curtea şcolii şi împrejurimi; 

- Realizarea unor desene care să exprime interzicerea defrişărilor de păduri; 

- Ne hrănim sănătos consumând legume şi fructe bio,salată de fructe; 

- Confecţionarea unor jucării din materiale reciclabile. 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 

844 
 

    Resurse materiale:laptop,mănuşi,saci menajeri,bloc de desen,acuarele,fructe şi legume din grădina 

mamei,cilindrul de la hârtia igienică,coli colorate,peturi,lipici, aparat foto etc.  

              Rezultate aşteptate:  

- implicarea  elevilor din clasa pregătitoare în proiect; 

- realizare desene, lucrări practice etc., expuse în sala de clasă. 

               Evaluarea proiectului: 

 Întocmirea unei mape/unui portofoliu,expoziţie cu lucrările realizate de elevi,fotografii. 

CONŢINUTUL PROIECTULUI: 

NR. 

CRT. 

 

ACTIVITATEA 

 

LOCUL 

DESFASURARII 

 

DATA 

 

RESPONSABIL 

 

1 

 

Trăim într-un mediu curat! 

Sala de clasă; 

Curtea şcolii şi 

împrejurimile şcolii 

 

27.01.2020 

 

Prof.înv.primar, 

Sabău Olga 

 

2 

 

Stop defrişărilor! 

 

 

Sala de clasă 

 

28.01.2020 

 

Prof.înv.primar, 

Sabău Olga 

 

3 

 

Poluarea 

aerului,apei,pământului 

 

 

Sala de clasă 

 

29.01.2020 

 

Prof.înv.primar, 

Sabău Olga 

 

4 

 

 

Ne hrănim sănătos! 

 

Sala de clasă 

 

30.01.2020 

 

Prof.înv.primar, 

Sabău Olga 

 

5 

Construim jucării din materi- 

ale reciclabile! 

 

Sala de clasă 

 

31.01.2020 

 

Prof.înv.primar, 

Sabău Olga 

Impactul proiectului:Elevii au înţeles cum trebuie să acţioneze asupra mediului astfel încât să stopeze 

catastrofele naturale,au înţeles că aproape orice deşeu poate fi refolosit,contribuind astfel la progresul societăţii. 

Rezultate:- participarea elevilor cu multă dăruire la toate activităţile desfăşurate; 

                   -dezvoltarea spiritului de echipă,a simţului moral-civic. 
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Înv. Nicoleta Fulger 

Școala Gimnazială Leonardo da Vinci 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL EXTRACURRICULAR 

Clasele a III-a  

 

Anul şcolar:  

 

APLICANȚI 

- Învățătoarele claselor a III-a  

 

   DOMENII: 

- Educație intelectuală 

- Educație pe inteligențe multiple 

 

   TIPUL PROIECTULUI: local 

  

                                              

       În clasa dascălul la tablă                            Mai în joacă, mai în glumă, 

       Măsoară calea dintre stele,                         Toți copiii se-adună 

       Pe liniile lui mi-s ochii                                Performanța să înceap! 

       Dar unde-s gândurile mele?                         Cu...o mânuță și-ncă una,  

       La carte, cartea minunată,                          Câte degete-s acuma? 

       Și mi-am propus înca o dată                       Matematica, se știe,    

       Să-ncep o matematică ... adevărată!              E adesea poezie! 

                                

         

 

 

CERCUL DE MATEMATICĂ 

„MINȚI ISTEȚE” 
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   ARGUMENT 

 

 

     “Nu îndrăznim nu pentru că problemele sunt dificile, ci tocmai pentru că nu îndrăznim ele sunt dificile“ 

                                                                                                (Seneca) 

  

 

Cercul de matematică a apărut aproape ca o necesitate, în urma descoperirii pasiunii pe care unii dintre elevii 

noștri au făcut-o pentru acest obiect de studiu. Acest fapt ne-a fost relevat mai ales de participarea lor în număr mare la 

concursurile școlare pe teme matematice: Evaluarea în educație, Euclid, Luminamath, Comper. 

Ne-am gândit că un cerc de matematică ar răspunde cel mai bine nevoilor de dezvoltare a proceselor psihice, a 

personalităţii elevilor, prin contribuția lui la formarea de capacităţi, competenţe şi apitudini bazate pe gândire critică, 

logică, divergentă şi creativă, prin rezolvare de exerciţii şi probleme cu un conţinut diferit de cele prezentate la ore, pe 

baza jocului didactic sau a adoptării de strategii creative, capabile să imprime o notă de divertisment, de plăcere în 

rezolvarea de situații problemă.   

 Problemele distractive, recreative, de logică şi perspicacitate i-au fascinat întotdeauna pe micii elevi, care, în 

acest mod, îşi găsesc o cale de relaxare, de satisfacere a unor trebuințe intelectuale. 

 Împreună am pornit de la convingerea că dacă elevii vor beneficia de timpuriu de o „gimnastică a minţii”, 

evoluția lor intelectuală și spirituală va avea de câștigat, iar viitorii cetățeni, pe care aceștia îi prefigurează, vor fi mai 

bine pregătiți pentru viața care le stă înainte.  

 Strategia didactică pe care ne-o propunem constă atât în lucrul pe echipe, favorizând astfel comunicarea şi 

asumarea de către elevi a unor roluri diferite în cadrul grupului, dar și în muncă independentă, urmărind evoluția fiecăruia 

în parte. În cadrul cercului, elevii vor avea posibilitatea de a învăţa să judece, să analizeze, să construiască un raţionament 

logic pentru a învinge, la început jucându-se prin hăţişul mai puţin întortocheat al capcanelor, apoi fiind nevoiţi să apeleze 

la strategii ample de dezlegare a tainelor. Izbânda minţii le va oferi ocazia să trăiască satisfacţii de neegalat, intrând într-

o competiție de calitate. Elevii vor afla ce înseamnă perseverenţa, încrederea în sine, voinţa, motivaţia învăţării.   
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DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

   SCOP:  

* Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul matematicii în contexte variate, diferite de cele 

cunoscute la orele obișnuite. 

* Educarea gândirii logice, critice, divergente și a operațiilor ei. 

   OBIECTIVE: 

➢ Dezvoltarea capacităţii de a comunica, utilizând conceptele şi limbajul matematic; 

➢ Stimularea şi dezvoltarea creativităţii şi a gândirii logice; 

➢ Dezvoltarea interesului pentru aplicarea cunoştinţelor matematice în contexte variate 

➢ Dezvoltarea capacităţii de explorare / investigare şi rezolvare de probleme sau situații problemă; 

     GRUP ȚINTĂ: elevii claselor a III-a, dotați pentru matematică; 

     DURATA: tot anul școlar, o oră pe săptămână (în fiecare săptămână, cele trei 

                   învățătoare vor desfășura activitatea cercului, prin rotație). 

 

      CONŢINUTURI:  

• Unele subiecte din anii trecuți de la concursurile școlare: Evaluare în educație, Euclid; 

• Exerciţii şi probleme care se rezolvă prin încercări; 

• Taina numerelor - Curiozităţi în lumea numerelor; 

• Geometrie fără calcule; 

• Pătrate magice; 

• Tehnici de calcul rapid; 

• Probleme de logică şi perspicacitate; 

• Probleme „capcană”; 

• Jocuri logice și didactice; 

• Glume şi anecdote matematice.  

 

      MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

• Chestionarea orală; 

• Fișe de evaluare; 

• Observaţia de evaluare; 

• Autoevaluarea; 
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• Portofoliul. 

   INDICATORI DE EFICIENȚĂ A PROIECTULUI 

      În urma derulării proiectului preconizăm obținerea de rezultate mai bune la concursurile școlare, dar și creșterea 

întrajutorării între elevii celor trei clase, prin sprijinirea celor cu rezultate mai slabe la orele de matematică de către colegii 

lor, participanții la cerc.  

 

     SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

În cazul obținerii unor rezultate favorabile, proiectul urmează a fi derulat an de an, urmărind același scop de 

stimulare a interesului elevilor față de matematică. 

     BUGETUL PROIECTULUI 

Bugetul proiectului este zero, activitatea cercului bazându-se pe munca de voluntariat a celor trei învățătoare și 

pe informațiile obținute din culegeri specifice deja existente în zestrea lor de materiale didactice.  

         

 

 REZULTATELE PROIECTULUI ȘI DISEMINAREA LOR 

La cerc vor participa elevi selecționați în urma unei testări aplicate tuturor elevilor din cele trei clase a III-a, iar 

rezultatele cele mai bune vor fi afișate la panoul școlii care are ca scop popularizarea celor mai buni elevi. 

        BIBLIOGRAFIE: 

1. Dinescu, R., „Matematică distractivă”, disciplină opţională pentru clasa a II-a, Editura 

Carminis, Piteşti, 2007 

2. Nicolae, E., „Probleme de logică pentru copii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1993 

 3. Waters, V., „Poveşti raţionale pentru copii”, Editura ASCR, Cluj- Napoca, 2003 

 4. Jurcă, A., Sânpălean, M., Monce, I., „Ne jucăm, rezolvăm, învăţăm…”, Editura Hiperbola, 

               Turda, 2001 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

,,Spune NU Violenţei în Şcoală!” 

 

Roșu Nicoleta-Valentina 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF.VASILE GHERASIM”, COMUNA ȚIBUCANI 

(structura: Școala Gimnazială Davideni, comuna Țibucani) 

1. ARGUMENT 

,,Ziua Internaţională a Violenţei în Şcoli’’ se celebrează în 30 ianuarie. Elevii de azi sunt din ce în ce 

mai expuşi în şcoală efectului ,,bullying”.  

Scopul acestei zile este promovarea ideii de educare a copiilor în armonie, solidaritate şi respect pentru 

drepturile omului, nonviolenţă şi pace.  

Violenţa umană este una din marile probleme ale societăţii contemporane. Exemple de tipuri de violenţă 

pot fi întâlnite zilnic, atât în spaţiul public şi privat, cât şi în cel public instituţionalizat, de exemplu, în şcoală. 

Din dorinţa de a se afirma sau impune, copiii şi adolescenţii se manifestă violent, iar de cele mai multe ori 

anturajul dezvoltă între elevi spiritul competitiv, ce poate fi dus la extreme, apărând conflicte, unele grave. 

Cadrele didactice au transmis elevilor că Ziua internaţională a nonviolenţei în şcoli este sărbătorită pe 30 ianuarie, 

însă mesajul ei trebuie să dureze şi să se manifeste în fiecare zi. Totodată, aceştia au mai specificat că toate 

formele agresiunii în şcoli, de la îmbrânceli şi jigniri, vulgarităţi, intimidări fizice şi verbale, trebuie să dispară, 

iar toate relaţiile elev-elev, elev-profesor, elev-părinte trebuie să se dezvolte pe bază de armonie şi toleranţă 

continuă. Având ca grup ţintă elevii claselor gimnaziale şi liceale, acţiunea a inclus activităţi de expunere a unor 

noţiuni generale despre violenţă şi colaje cu mesaje împotriva violenţei. Printre obiectivele urmărite s-au numărat 

dezvoltarea sensibilităţii elevului, a capacităţii de comunicare şi de integrare în colectiv şi combaterea violenţei 

şi agresivităţii.  

2. SCOPUL PROIECTULUI 

Prin această activitate s-a urmărit promovarea atitudinii prietenoase, a armoniei şi a toleranţei continue, 

dezvoltarea unor abilități de comunicare, de lucru în echipă, formarea și dezvoltarea unei capacităţii de mediere 

a conflictelor spontane în şcoală şi în societate. 

3. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivele proiectului vizează următoarele aspect: 

• Stabilirea unei relații de prietenie și colaborare între elevii școlii; 

• Promovarea valorilor general umane; 

• Formarea unei atitudini pozitive față de colegii de alte etnii; 

• Încurajarea dezvoltării unor relaţii amicale cu toţi membrii clasei/grupului; 

• Folosirea Internetului în scop informativ; 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 

 
850 

• Folosirea abilităţilor de comunicare scrisă în limba engleză; 

BENEFICIARII PROIECTULUI:  

 Elevii ai claselor VI-VIII din Școala Gimnazială „Prof. Vasile Gherasim”, Țibucani 

4. COLABORATORI PROIECT: 

diriginții și profesorii claselor VI-VIII; 

Prof. Consilier şcolar: Neculau Zenovica 

Prof. Fodor Elena 

5. DURATA PROIECTULUI: 

Ianuarie-2020 

6. LOC DE DESFĂSURARE: Școala Gimnazială „Prof. Vasile Gherasim”, Țibucani (structura: Școala Gimnazială  

Davideni, comuna Țibucani) 

7. ACTIVITĂTILE PROIECTULUI: 

NR. 

CRT. 

Titlul activității și durata                                            DATA OBS. 

1.   Pregătirea materialelor pentru proiect, alegerea citatelor 

reprezentative împotriva violenţei; 

Pregătirea echipei de lucru; 

17.01.2020  

2.  ,,Spuneţi NU Violenţei în şcoală!” 

Prezentare 

Realizarea colajelor cu mesaje împotriva violenţei; 

Discuţii cu elevii cu privire la actele de violenţă în şcoală; 

29.01.2020  

3.  Expoziţia colectivă cu materialele realizate de elevi în cadrul  

proiectului 

30.01.2020  

 

8. DESCRIEREA ACTIVITĂTILOR: 

a. Elevii clasei a V-VIII, coord. de dra Roșu Nicoleta-Valentina, au identificat mesaje anti-violenţă citate de 

mari personalităţi ale lumii; 

b. Elevii s-au împărţit pe echipe pentru a realiza colaje pe format A0 cu mesajele lor non-violenţă în şcoală; 

c. Elevii de la Școala Gimnazială „Prof. Vasile Gherasim”, din Țibucani au discutat despre actele, incidentele 

de violenţă identificate în şcoli şi despre cum să le combată; 

d. Elevii s-au implicat în realizarea expoziţiei colective de pe holul şcolii; 

9. REZULTATELE ASTEPTATE 

La sfârșitul activității elevii vor fi capabili: 

- Să recunoască actele de violenţă în şcoală; 
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- Să combată violenţa în şcoală; 

- Să cunoască câteva citate care exprimă mesaje non-violenţă redate de mari personalităţi  

- Să cunoască câteva citate despre non-violenţă în limba engleză; 

- Să lucreze în echipă; 

 

 

- Să ducă la bun sfârșit o sarcină; 

- Să respecte termenul unei sarcini; 

- Să se încadreze în timp; 

10. PRODUSE FINALE 

           Colaje realizate de elevi în echipă; 

Expoziții cu lucrări realizate de ei; 

Comportamente pozitive însuşite de elevi; 

11. MEDIATIZAREA PROIECTULUI 

Mediatizarea a fost făcută în școală:  

- prin intermediul elevilor implicați în proiect, dar și prin intermediul profesorilor și diriginților din clasele VI-

VIII. 
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Proiect educaţional pentru îmbunătățirea și menținerea frecvenței copiilor în grădiniță, realizat în 

cadrul Proiectului Național ”Fiecare copil în grădiniță”(respectând Normele metodologice de 

aplicare a prevederii Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru 

grădiniță) 

                             

 

 

                                                                                                            Întocmit,  

Prof.Elena-Nicoleta Gavrilescu 

Grădinița ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” Dorohoi 

 

„Semeni un  gând, culegi o faptă, semeni o faptă, culegi un obicei, semeni un obicei, 

culegi un caracter, semeni un caracter, culegi un destin.” 

                                                                Stephen R. CoveyCoordonator proiect:  

PROF. ELENA-NICOLETA GAVRILESCU; 

Argument: 

               Pentru ca oamenii să se bucure de valori comune, să se implice activ pentru a se bucura împreună de bunăstare, 

este important de a determina şi alţi oameni care să contribuie la schimbarea  situaţiei comunităţilor, începând de la 

şcolarii mici, de  a-i implca în  viaţa comunitătii  atrăgând atenţia asupra lor. 

              Acest lucru este necesar pentru o mai bună cooperare care să ofere sprijin şcolii în dezvoltarea unei educaţii de 

calitate pentru toţi, pentru dezvoltarea sentimentului de responsabilitate  şi apartenenţă  la  o comunitate, iar şcoala are 

valenţe de a reuni în jurul ei copiii şi adulţii din acea comunitate. 

Grădinița  are mai mult ca oricând nevoie să răspundă , printr-o largă deschidere spre mediul comunitar,  nevoii 

de schimbare, prin crearea şi dezvoltarea legăturilor intercomunitare, prin apelarea la dialogul social bazat pe principiul 

coresponsabilităţii. 

              Randamentul educaţiei depinde nu numai de parteneriatul grădiniță -familie, dar şi  de modul în care se 

realizează colaborarea între acestea şi comunitatea locală, care este  considerată principalul garant al prevenirii unor 

neplăcute surprize sociale. 

              Dorim ca grădinița să-şi deschidă porţile pentru toţi cei ce au nevoie de educaţie, instruire şi informare dar şi să 

responsabilizăm comunitatea, în special părinţii, cu privire la problemele grădiniței. 

              Proiectul doreşte să realizeze un parteneriat activ între grădiniță– familie - comunitate şi alţi factori educaţionali, 

având drept scop satisfacerea nevoii de formare a copilului, permite copiilor implicaţi să cunoască aspecte din mediul de 
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viaţă al fiecărui grup, să stabilească relaţii de prietenie,  să participe împreună la activităţi extracurriculare. Scopul 

proiectului este îmbunătățirea și menținerea frecvenței copiilor în grădiniță. 

    O modalitate didactica ce combină efectul de informare cu practica discuţiilor de la copil la copil, de la om la 

om, pe care grădinița are datoria de a le dezvolta. 

Un bun prilej de provocare a factorilor responsabili de educaţie în încercarea de a găsi căi de coordonare a 

activităţii în planul educaţional. 

Obiective: 

• îmbunătăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţii cu alţi copii şi adulţi prin implicarea în diverse acţiuni: 

expoziţii, drumeţii, vizite, concursuri; 

• crearea mediului educaţional optim pentru stimularea intereselor pe plan cognitiv, lingvistic, socio-afectiv şi 

atitudinal; 

• implicarea factorilor educaţionali şi de decizie pentru susţinerea activităţii de parteneriat. 

• împlinirea  nevoilor preșcolarului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi  independent; 

• pregătirea preșcolarilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită  să-şi  

găsească  locul  şi menirea  socială; 

• Respectarea fiecărui preșcolar, oricât de modeste ar fi rezultatele acestuia, identificând atuul si aptitudinele fiecăruia pentru a le 

putea valorifica; 

• utilizarea metodelor activ-participative (învăţare interactivă, stimularea gândirii critice şi stimularea muncii în echipă) care vor 

motiva şi stimula preșcolarii pe durata procesului educaţional; 

• educarea preșcolarilor pentru a deveni buni cetăţeni şi, în viitorul apropiat, cetăţeni de ,,tip european”. 

 

Grupul  ţintă: preșcolarii  şi părinţii Grupei ”Iepuraşii” 

Perioada de desfăşurare:  noiembrie 2018 – iunie 2019 

Resursele proiectului: Umane:   -preșcolari; educatoare ;părinţi;  Materiale –baza materială a grădiniței 

PUNCTE     TARI 

    -Peste jumătate din numărul preșcolarilor au rezultate bune şi foarte bune la evaluările inițiale, formative și de 

progres; 

    -Rata abandonului şcolar este 0; 

    -Existenţa unui număr mic de preșcolari în grupă permite o observare mai bună a acestora de către educatoare;  

    -Existenţa personalului didactic calificat şi titular permite realizarea unui învăţământ de calitate, dar şi creşterea 

încrederii părinţilor în instituţiile şcolare; 

    -Relaţiile interpersonale(educatoare-preșcolar, preșcolar–părinte şi educatoare-părinte) favorizează un climat deschis 

şi stimulativ; 

   -Tinereţea părinţilor acestor preșcolari crează premise pentru realizarea unui parteneriat eficient grădiniță –familie; 
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   -Nivelul  bun  de cultură şi instruire al unor părinţi ai acestor copii  ajută la o mai bună înţelegere a demersului 

declanşat de cadrul didactic; 

 -Dorinţa cadrelor didactice de a consilia părinţii în problemele care îi preocupă pe aceştia, dar şi în probleme pe care 

aceştia nu le sesizează; 

-Contribuţia părinţilor  pentru procurarea unor premii si diplome. 

  

PUNCTE SLABE 

      -Preșcolari cu dificultăți de învățare sau probleme de disciplină; 

     -Familia nu se implică suficient în educarea copiilor; 

     -Existenţa unor familii monoparentale sau a unor părinţi plecaţi în străinătate, copiii fiind lăsaţi în grija bunicilor sau 

a unor rude; 

     -Nivelul scăzut de cultură şi instruire a unor părinţi; 

     -Starea materială precară a unor familii; 

     -Absentarea nemotivată a părinţilor unor copii  atât de la şedinţele cu părinţii cât şi de la activităţile extraşcolare 

organizate în grădiniță; 

     -Neimplicarea unor părinţi în activităţi desfăşurate la nivelul grădiniței; 

     -Necunoaşterea de către părinţi a preocupărilor, dorinţelor, aptitudinilor propiilor copii; 

     -Refuzul categoric al unor părinţi de a accepta ideea că au un copil cu diferite probleme; 

     -Necunoaşterea de către unii părinţi a programului de lucru al copiilor, a grupului de prieteni; 

     -Lipsa de comunicare a părinţilor cu copiii, dar şi cu partenerii lor de viaţă sau cu cadrele didactice, care poate avea 

repercursiuni asupra dezvoltării ulterioare a copiilor; 

     -Părinţii sunt prea ocupaţi şi pierd din vedere comunicarea cu copiii lor şi cu cadrele didactice. 

     -Vizitele  cadrelor didactice din ce in ce mai rare la domiciliile preşcolarilor; 

     -Cadre didactice care nu cunosc bine situaţia tuturor copiilor lor, starea lor de sănătate, relaţiile din familie, starea 

materială. 

 

PROGRAMUL  DE ACTIVITĂŢI 

1. ”Ziua Porţilor deschise la grădiniţa noastră”- octombrie 2018; 

2. ”Să ne cunoaştem drepturile şi îndatoririle! ”- noiembrie 2018; 

3. ”Să  eliminăm barierele şi scuzele!”- decembrie 2018; 

4. ”Să eliminăm împreună violenţa în rândul copiilor! ”- ianuarie 2019; 

5. ”Este relaţia dintre copil şi părinte o problemă rezolvată? ”- martie 2019; 

6. ”Pot fi un părinte mai bun pentru copilul meu?”- aprilie 2019; 

7. Înscrierea şi reînscrierea copiilor în grădiniţă în anul şcolar 2019-2020- mai 2019; 

8. ”Împreună ne jucăm, împreună ne distrăm”- iunie 2019; 

 

 PENTRU  EXEMPLIFICARE 
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DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

 

1. ZIUA PORŢILOR DESCHISE LA GRĂDINIŢA NOASTRĂ 

 

Discuţii cu părinţii şi invitaţia la realizarea proiectului 

Obiective: 

• mobilizarea părinţilor; 

• informarea părinţilor despre scopul, obiectivele, desfăşurarea proiectului, oportunităţi. 

Desfăşurare: 

• primirea invitaţilor; 

• vizitarea şi prezentarea grădiniței; 

• prezentarea proiectului, propuneri, completări din partea părinţilor. 

Realizări: 

• participarea tuturor  părinţilor; 

• oferta părinţilor de a populariza şi îmbunătăţi proiectul; 

• conştientizarea beneficiilor pe care le vor avea copiii, părinţii, grădinița, în urma derulării acestui proiect. 

 

ANALIZA REZULTATELOR  ACTIVITĂŢILOR 

 

Părinţii au înţeles: 

-să ajute cu ce pot în activitatea didactică; 

-să susţină şi să dezvolte motivaţia copilului pentru învăţare; 

-să fie un factor important în educarea copilului; 

-să acorde sprijin grădiniței atunci când e nevoie; 

-că sunt  aspecte despre copii pe care le pot afla numai de la grădiniță; 

-că uneori înţeleg greşit şi judecă superficial unele aspecte; 

-că din colaborarea grădiniță-familie ambele părţi au de câştigat. 

 

Educatorul a  înţeles: 

-să colaboreze mai strâns cu familia; 

-să facă primii paşi în această relaţie; 

-că toate problemele se rezolvă cu perseverenţă şi dăruire; 

-că mai sunt multe de făcut în acest domeniu şi că trebuie să încerce permanent să schimbe mentalităţile greşite; 

-să nu manifeste o poziţie de superioritate faţă de părinţi şi să îşi asume şi propria responsabilitate pentru eşecurile 

copiilor. 
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INIMĂ DE COPIL 

 

- PROIECT EDUCAŢIONAL – 

 

An școlar 2019-2020 

Clasa a VI-a 

 

Școala Gimnazială ,,Aurel Vlaicu, Fetești 

 

Profesor: Țifrea Rodica-Florina 

 

 

Perioada desfășurării : 2019- 2020 

Scoala Gimnazială ,,Aurel Vlaicu , Fetești  

Grupul țintă:- elevii clasei a VI-a A        

   -elevii Scolii Gimnaziale            

  Colaboratori : -părinții, comunitatea locală, profesorii diriginți 
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Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului a fost adoptată de Adunarea Generala a Naţiunilor Unite la 20 

noiembrie 1989. Până la acea dată, drepturile copilului erau incluse în cadrul mai larg al drepturilor omului, înscrise în 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.  Ideea elaborării unui document special care să cuprindă drepturile 

copilului îi aparţine lui Englatyne Jebb, fondatoarea organizaţiei Salvaţi Copiii, care a înţeles că există nevoi specifice 

ce definesc copilul. Ea a sintetizat drepturile copilului într-o declaraţie de cinci puncte care a fost adoptata de Liga 

Naţiunilor în 1924 sub numele de "Declaraţia de la Geneva". Anul 1979 a fost declarat Anul Internaţional al Copilului, 

reprezentând un moment important pentru elaborarea Convenţiei. Actualul text al Convenţiei este rezultatul activităţii de 

10 ani a mai multor state şi organisme care lucrau pentru copii. Până în prezent, ea a fost adoptată de 194 de ţări, membre 

ale Naţiunilor Unite. Orice stat care semnează Convenţia îi recunoaşte conţinutul, se obligă să îl respecte şi să îl aplice 

în mod corespunzător. Conform prevederilor Convenţiei, copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este obligat să îi 

asigure cele mai bune condiţii de dezvoltare şi respectarea drepturilor. Drepturile conţinute în Convenţie trebuie să fie 

aplicate tuturor copiilor, fără discriminare. 

1. Scopul proiectului 

Iniţierea copiilor în spiritul valorilor democratice şi al drepturilor omului constituie unul din fundamentele 

educaţiei, începând cu cea mai fragedă vârstă.Prin sintagma „drepturile omului” se înţelege, în general, raportarea la 

drepturile legate de natura noastră, fără de care nu am şti să trăim ca fiinţe umane. Drepturile omului ne permit să 

dezvoltăm şi să folosim din plin calităţile noastre umane, inteligenţa, talentele, conştiinţa noastră şi să răspundem 

nevoilor noastre spirituale şi de altă natură. Ele decurg din aspiraţia la o viaţă mai bună în care demnitatea şi valoarea 

fiecăruia să fie respectate şi protejate. Respectul drepturilor omului şi al demnităţii umane constituie fundamentul 

libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume.Plecând de la principiile de bază ale drepturilor omului, ale vieţii, dreptăţii, libertăţii, 

echităţii, copiii vor învăţa despre drepturile lor, vor fi stimulaţi să reflecteze şi să analizeze cum sunt ele aplicate. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede că: „educaţia trebuie să vizeze înflorirea personalităţii umane şi 

întărirea respectării drepturilor şi libertăţilor omului”.    

 În educaţia școlarilor, cunoaşterea drepturilor copilului vizează stimularea unui sentiment de încredere şi de 

toleranţă faţă de aproape. Prin diferite activităţi, copiii învaţă să se exprime, să comunice şi să iubească.Povestirile din 

literatura pentru copii, rămân adânc gravate în memoria lor dacă personajelor îndrăgite le sunt asociate percepte morale. 

Jocurile de rol, activităţile gospodăreşti contribuie la stabilirea legăturilor de cooperare şi prietenie între copii.

 Printr-o paletă largă de activităţi: jocuri, povestiri, convorbiri, poezii, studii de caz, întâlniri cu diferite 

personalităţi, copiii vor fi iniţiaţi în drepturile şi îndatoririle lor având posibilitatea să împărtăşească şi altora din 

experienţa lor.       Proiectul se axează pe promovarea a trei drepturi considerate 

de elevii clasei a VI-a ca fiind cele mai importante: 

-Dreptul la familie 
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-Dreptul la educație 

-Dreptul de a nu fi discriminat 

• Dreptul la familie- familia este prima noastră lume, mediul în care creștem, ne dezvoltăm, ne formăm. 

Copilul are dreptul să fie crescut în condiții care să-i permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, 

morală și socială. 

• Dreptul la educaţie (art. 28), constituie un rol primordial pe care învăţământul trebuie să-l acorde 

copiilor. Educaţia nu contribuie numai la dezvoltarea copilului, ci pregăteşte în mod egal şi pentru viaţa 

de adult.  

• Dreptul de a nu fi discriminat/ dreptulde a fi tolerat -eliberarea de sentimentele negative și înlaturarea 

prejudecăților ne face mai buni și mai frumoși. 

În cadrul proiectului educaţional „Inimă de copil” am colaborat cu:      -parteneri 

permanenţi: familia, şcoala;, ocazionali: preoţi, medici, poliţişti;  

2. Obiective urmărite în cadrul proiectului educaţional: 

 -  cunoașterea drepturilor şi normelor de comportare în societate din Declaraţia Drepturilor Copilului, 20 nov. 1959.

                                                                                                                              

  -  înțelegerea rolului familiei în viata copilului (  familia fiind prima noastră lume);                           - 

întelegerea importanței educatiei în pregătirea copilului pentru viață, în dezvoltarea respectului pentru drepturile 

omului, în formarea pentru a fi înțelegător și tolerant;                                            

 -  promovarea toleranței, non discriminarea și egalitatea în rândul copiilor;                                       

 -  educarea  trăsăturilor de voinţă şi caracter prin formarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.                                                                                                                                                                          

– trăirea  în spiritul respectării drepturilor copilului în viaţa şcolară şi în activitatea lor socială. 

3. Resurse materiale: spațiile de învățământ din școală, laptop, aparat foto, videoproiector, material auxiliare 

consumabile.                                                                           

4. Conţinutul drepturilor şi îndatoririlor copiilor 

Respectarea drepturilor omului se realizează prin raportarea la articolele din Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului a Naţiunilor Unite, adoptată şi proclamată în 1948, urmată de Declaraţia Drepturilor Copilului, care cuprinde 10 

articole, adoptată la 20 nov. 1959 şi Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului adoptară la 11 dec. 1989. 

Convenţia conţine 54 de articole distincte care definesc principii, diferite tipuri de drepturi şi procese privind drepturile 

şi îndatoririle copiilor cum ar fi: accesul copiilor la informare (art. 17), dezvoltarea personalităţii copilului, a aptitudinilor 

şi capacităţilor sale mintale şi fizice, pregătirea lui pentru o viaţă adultă activă, într-o societate liberă, în spiritul 

înţelegerii, păcii, toleranţei; drepturi culturale, religioase şi lingvistice (art. 30), dreptul la odihnă şi timp liber (art. 31). 
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5. Activități: 

Nr. 

crt 

Data/Tema Mijloace de realizare Obiective 

1.  

,,INIMĂ DE COPIL” 

 

Drepturile copiilor 

*Alegerea temei proiectului; 

⬧ desen:„Universul copilăriei;” 

⬧ portofoliu: imagini reprezentând 

Drepturile copilului, UNICEF; 

⬧ 20 noiembrie ,,Ziua 

Internațională  a Drepturilor 

copiilor” 

 

-propuneri din partea elevilor 

privind tema proiectului; 

- familiarizarea copiilor cu 

noţiunea de „drept” şi cu 

„Declaraţia Drepturilor 

copiilor” 

2.  

 

 

Dreptul la familie 

⬧ convorbire: „Familia mea” 

⬧ poveste creată după ilustraţii: 

„La aniversarea bunicii” 

⬧ desen: „Familia mea” 

⬧ joc de rol: „De-a familia”, „De-a 

aniversarea” 

⬧ memorizare: „Părinţii mei” de 

E.Farago 

 

- verificarea şi sistematizarea 

cunoştinţelor copiilor despre 

familie (relaţii interpersonale, 

îndatoriri etc.) 

3. Dreptul la educație  

⬧ lucrul în echipe- diagramă 

in care sunt scrise 

responsabilitățile pe care le 

au copiii, familia și statul 

cu privire la respectarea 

dreptului la educație; 

⬧ exprimăm opinii: ,,De ce 

este educația importantă 

pentru mine?” 

⬧ metoda ,,brainstorming”: 

abandonul școlar 

⬧ mesaje scrise pe bilețele cu 

privire la ,,educația asigura 

șanse egale” sau poezii; 

 

-descoperirea responsabilităților 

copiilor, familiei și statului cu 

privire la respectarea derptului 

la educație; 

 

 

-conștientizarea rolului 

important pe care îl are educația 

în viața copilului; 
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-descoperirea cauzelor 

abandonului școlar/ metode de 

prevenire; 

-promovarea dreptului la 

educație; 

4. Dreptul la non-

discriminare 

⬧ desen: ,,toți diferiți…dar 

toți egali” 

⬧ Aplicarea chestionarului ,, 

Așa da,așa nu” 

⬧ Sceneta: ,,Seara în familie” 

( despre toleranță); 

-promovarea toleranței în rândul 

copiilor; 

 

-acceptarea egalității în rândul 

copiilor; 

 

-prezentarea scenetei 

/promovare în cadrul școlii; 

5. Evaluarea proiectului ⬧ Implicarea in derularea 

proiectului; 

⬧ Impactul proiectului asupra 

elevilor 

-elemente de vizibilitate / 

produsele realizate 

 

6.  Termen de realizare: 31 mai 2020                                                                       
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FAMILIA MEA  

      „Cea mai mare parte a copiilor se nasc în sânul unei familii şi nu trebuie să depună eforturi pentru integrare. 

Familia este sursa de securitate şi protecţie morală, afectivă, fizică, mentală şi socială. Dar din ce în ce mai mult copiii 

sunt confruntaţi, peste tot în lume, cu pericolul pierderii familiei lor.  

 În cursul acestui ultim deceniu, numeroase ţări în curs de dezvoltare au cunoscut mari transformări sociale, astfel 

că modernizarea rapidă, industrializarea şi urbanizarea constituie factori cu un profund impact asupra familiei. 

În alte părţi, războiul, catastrofele naturale, migraţia şi sărăcia au avut efecte nefaste asupra structurii familiei. 

De aici, nevoia serviciilor speciale destinate copiilor care să substituie familia.” 

- După această scurtă introducere în temă, am prezentat copiilor o planşă în care apare o familie şi o 

analizează împreună cu copiii. Ce înseamnă „familie”? 

- Care sunt membrii unei familii ? 

- Fiecare membru are atribuţii în cadrul familiei ? Care sunt acestea? 

- Care este relaţia, starea normală dintre persoanele unei familii ? 

Acum e momentul în care copiii trebuie să facă un „portret” de familie în care să surprindă prin desen caracteristici 

ale tuturor membrilor familiilor lor. 

 

Un alt subiect discutat cu copiii: problema adopţiilor. 

„Practica adopţiei este considerată ca un mijloc de a oferi un cămin permanent copiilor privaţi de familia lor 

biologică. În multe cazuri este vorba despre o soluţie fericită care pune capăt unei situaţii dureroase. Dar sunt şi cazuri 

în care copiii adoptaţi erau consideraţi obiecte comerciale şi erau cumpăraţi pe bani.” 

               -    Toţi copiii au o familie? 

-    Ce se întâmplă cu aceşti copii? 

- Cine îi va îngriji? 

- Ce vor face după 18 ani şi vor pleca din casele speciale? 

În urma acestor discuţii copiii trebuie să conştientizeze faptul că  familia este cadrul adecvat creşterii, dezvoltării 

şi formării lor ca viitori adulţi şi că în sânul ei, al familiei, copilul nu poate fi abuzat ci doar ocrotit. Familia unui copil 

este compusă din cel puţin două generaţii. Fiecare membru are atât drepturi cât şi îndatoriri. 

 Jocuri:  
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- „Familia de marionete” – apelând la mijloace foarte simple(decupaje din carton sau modelate din plastilină, 

argilă, deşeuri textile), fiecare copil îşi confecţionează o familie de marionete, din care o figurină îl reprezintă. 

Copilul le dă un nume, descrie şi explică raporturile pe care le întreţine cu fiecare din membrii familiei sale. Se 

poate imagina şi scenariul unor ceremonii sau evenimente familiale importante, care să cuprindă şi alte personaje 

ce intră în contact cu membrii familiei tale.  

- „Pantomima”- în care copiii trebuie să simuleze anumite treburi gospodăreşti cu care fiecare contribuie în calitate 

de membru al familiei sale. 

- „Joc de rol”- „De-a mama ”; „Aniversarea bunicii” ,etc. 

AȘA DA, AȘA NU 

 1.Copiii săraci nu sunt intelegenți                                                                                        DA            NU 

2.Imi place să am în clasă colegi de altă etnie                                                                    DA          NU 

3.Prieteniile trebuie să se lege în funcție de religie, etnie, posibilități material          DA          NU 

4.Toți rromii sunt hoți                                                                                                             DA          NU 

5.Elevii cu dizabilități ar trebui să învețe la altă școală, nu în școala mea                     DA          NU 

PROIECTUL EDUCATIV 

EXPLORATORI DE LUMI FICȚIONALE 

-club de lectură - 

                     

                                                                                 
       Coordonator  proiect:  Prof. Nagy Iuliana, Liceul Tehnologic Vișeu de Sus 

                                           

                                             

         

INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 Titlul proiectului : EXPLORATORI DE LUMI FICŢIONALE- proiect educativ 

 Domeniul în care se încadrează proiectul:  

         Domeniul cultural-artistic, literatură  

 Număr participanţi: 60 de elevi 

       REZUMATUL PROIECTULUI  

Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 60 elevi, 4 cadre didactice 

Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevii, părinţii, comunitatea locală 

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:  

 
1. Autori români vs. autori străini 

2. Prietenia în cărți și filme 

3. Legende de tot felul 

4. Harta cărților fantastice 

5. Ziua Internaţională a Cărţii și a drepturilor de autor 

6. Lecturi  cu parfum de vacanță  

 

PREZENTAREA PROIECTULUI 
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D.1. Argument  

Demararea acestui proiect a apărut din necesitatea profesorilor de a nu ne da bătuţi în faţa viziunii aproape 

fataliste a inapetenţei pentru lectură a copiilor. Credem că e o falsă concurenţă între carte, pe de o parte şi calculator şi 

internet, pe de altă parte. Lectura poate încă cuceri foarte mult teren, dacă profesorul găseşte o strategie adecvată şi o 

punte de comunicare cu elevul. Fără a exclude dintre sursele de lectură calculatorul, ne-am propus o mai bună apropiere 

a elevului de carte, creând o atmosferă de emulaţie şi competiţie, fără „trauma” produsă de notare. 

D.2. Scopul proiectului 

Transformarea elevului într-un adevărat consumator de lectură, conştient de valoarea şi importanţa cărţii în 

desăvârşirea personalităţii acestuia, de rolul pe care-l ocupă cartea în relaţionarea cu cei din jur, cu restul universului 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului: 

- Cultivarea gustului pentru lectură; 

- Sensibilizarea și exprimarea culturală; 

- Înţelegerea operelor literare prin aplicarea unor aspecte practice, atractive; 

- Dezoltarea capacităţii de transpunere a operelor literare în alte registre artistice; 

- Dezvoltarea comunicării ca o posibilitate de a cunoaşte, de a simţi, de a valoriza. 

D.4. Grupul ţintă: 60 elevi ( primar, gimnazial) 

D.5. Durata proiectului : octombrie 2019 -  iunie 2020  

D.6. Descrierea activităţilor  

 

   Activitatea nr.1 

Titlul activităţii: Autori români vs. autori străini 

Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2019 

Locul desfăşurării: sala profesorală 

Participanţi: elevi, cadre didactice,  

Parteneri: Centrul Cultural-Social Vişeu de Sus 

                  Biblioteca Orășenească 

Descrierea activităţii: Elevii din clubul de lectură vor crea materiale , în cadrul unor ateliere în care vor prezenta două 

cărți: Fram, ursul polar, de Cezar Petrescu și Aru Shah și sfârșitul timpului, de Roshani  Chokshi,  

 Responsabil: prof. Nagy Iuliana 

Beneficiari: membri clubului de lectură 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: raport de activitate 

 

 

     Activitatea nr.2 

  Titlul activităţii: Prietenia în cărți și filme 

Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2019 

Locul desfăşurării: biblioteca școlii 

Participanţi: elevii clubului, cadre didactice,  

Parteneri: Primăria Oraşului Vişeu de Sus 

                 Biblioteca Orășenească 

Descrierea activităţii: Membrii clubului de lectură sunt rugați să citească sau să vizioneze  filme în care tema să fie 

prietenia. Vor realiza mici sau mari proiecte în care își vor prezenta cărțile sau filmele alese. Se urmărește dezvoltarea 

competenței de comunicare orală  

Responsabili: prof. Nagy Iuliana, elevii înscrişi în Clubul de lectură 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: raport de activitate, evaluare orală 

 

 

                    Activitatea nr.3 

Titlul activităţii: Legende de tot felul… 

Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2019 

Locul desfăşurării:  biblioteca şcolii 

Participanţi: elevi, cadre didactice 
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Parteneri: Primăria Oraşului Vişeu de Sus 

Biblioteca Orășenească 

Descrierea activităţii: Luna decembrie fiind luna sărbătorilor de iarnă, clubiștii vor apela la cunoștințele părinților, 

bunicilor, vecinilor și vor prezenta cât mai multe legende. În paralel vom avea și prezentarea cărții Cărțile micului 

geniu, mitologia greacă, de Ken Jennings 

Responsabil: prof. Nagy Iuliana,  

elevii înscrişi în Clubul de lectură 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: raport de activitate, evaluare orală, practică 

 

 

 

               Activitatea nr.4 

Titlul activităţii: Harta cărților fantastice 

Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2019-februarie 2020 

Locul desfăşurării: Biblioteca Orășenească 

d.Participanţi: elevi, cadre didactice,  

Parteneri: Primăria Oraşului Vişeu de Sus 

Biblioteca Orășenească 

Descrierea activităţii: Se va desfăşura o anchetă  de către elevi, în care acești vor intervieva cât mai mulți părinți, 

bunici profesori, prieteni despre cartea care i-a marcat într-un fel sau altul existența. Vor realiza apoi un jurnal al 

activității, în care vor nota numele și prenumele persoanei chestionate, vârsta, profesia,titlul cărții alese, justificarea 

alegerii. Datele vor fi centralizate și se va realiza un top al preferințelor. 

Responsabil: Nagy Iuliana 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: raport de activitate, evaluare orală, practică 

 

                               Activitatea nr.5 

Titlul activităţii: 

Ziua Internaţională a Cărţii și a drepturilor de autor 

 Data/perioada de desfăşurare:  23 aprilie 2020 

 Locul desfăşurării: Biblioteca Orășenească 

 Participanţi: elevi, cadre didactice, specialişti 

 Parteneri: Primăria Oraşului Vişeu de Sus 

      Biblioteca Orășenească 

 

 Descrierea activităţii: Activități specifice 

 Responsabil: Toate cadrele didactice implicate în proiect  

Beneficiari: elevi claselor gimnaziale şi liceale 

h.  Modalităţi de monitorizare şi evaluare: raport de activitate, evaluare orală, practică 

 

 

 

                         Activitatea nr.6 

Titlul activităţii: Lecturi cu parfum de vacanță 

Data/perioada de desfăşurare: mai-iunie 2020 

 Locul desfăşurării: Biblioteca Orășenească 

 Participanţi: elevi, cadre didactice, specialişti 

 Parteneri : Primăria Oraşului Vişeu de Sus 

                 Biblioteca Orășenească 

Descrierea activităţii: Sub forma unui atelier de creație, exploratorii vor încerca să prezinte în câteva rânduri, în 

jurnalul clubului, momente din activitatea de peste an.  

Responsabil: Toate cadrele didactice implicate în proiect  

 Beneficiari: elevii înscrişi în Clubul de lectură 
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Modalităţi de monitorizare şi evaluare: raport de activitate, evaluare orală, practică 

 

 

  Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului  

Proiectul va forma o echipă de profesori cu deschidere  spre practicile de lectură. Biblioteca personală şi cea 

şcolară va fi îmbunătăţită cu cărţi de actualitate. Elevii se vor înscrie la bibliotecă şi vor avea o mai mare deschidere 

spre lectură. Activităţile în care vor fi invitaţi speciali (scriitori, bibliotecari, specialişti, etc.) vor oferi copiilor calea 

spre socializare, responsabilitate, iniţiativă, comunicare, interrelaţionare, prin formarea unei echipe omogene. 

Conştientizarea elevilor de faptul că obţinerea informaţiilor se poate realiza şi cu ajutorul cărţilor, chiar dacă tehnologia 

informaţiilor computerizate a luat amploare, se va realiza în urma implementării proiectului de faţă.  

 

 Modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

Monitorizarea proiectului va fi realizată de către profesorul coordonator prin întocmirea unui raport de activităţi. 

Activităţile se vor desfăşura sub forma unor jocuri, programe artistice, concursuri, expoziţii. Se vor acorda diplome 

copiilor care se vor evidenţia. La finalul proiectului se vor centraliza datele obţinute şi se va întocmi un raport final de 

activităţi. 

 

 Continuitatea /sustenabilitatea proiectului  

            Crearea cluburilor pe grupe de vârstă  şi desfăşurarea activităţilor în maniere atractive pentru elevi, gradul 

ridicat de implicare al elevilor în activităţi, interrelaţionarea şi colaborarea cu instituţii abilitate, scriitori, etc. va 

determina continuarea şi îmbunătăţirea proiectului. Proiectul va fi continuat şi în anii următori, prin implicarea mai 

multor elevi şi cadre didactice. 
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Brahă Alexandra-Marilena 

Școala Gimnazială „George Călinescu”, București 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

Să facem cunoștință cu Europa! 

 

ARGUMENT 

Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea! 

Valorificarea educaţiei cetăţeniei europene în instituțiile de învățământ prin intermediul activităţilor bazate pe 

curriculum și prin cunoaşterea aspectelor social-economice şi culturale ale țărilor membre Uniunii Europene, în spiritul 

respectului faţă de diversitate, reprezintă o educaţie pentru cetăţenie democratică, multiculturală. Integrarea europeană 

este o provocare atât pentru țările membre cât și pentru cele ce aspiră la un asemenea statut. Acestei provocări i se poate 

răspunde prin educația în spiritul valorilor europene și al integrării europene, ce poate fi considerată o componentă a 

noilor educații, dar și un principiu al educației integrale. În ultimele decenii, societatea contemporană tinde tot mai mult 

să depășească granițele impuse de frontiere, iar implementarea educației interculturale în programul educațional este 

necesară. Trebuie promovate toleranța, colaborarea, comunicarea, egalitatea de șanse. 

SCOP 

• Conștientizarea identității europene în consonanță cu identitatea națională, cunoașterea și asimilarea valorilor 

culturii și civilizației europene în raport cu cea națională și promovarea valorilor europene prin activităţi 

educative diverse. 

OBIECTIVE: 

• Familiarizarea cu valorile naționale și europene; 

• Cunoașterea drapelului Uniunii Europene și a altor țări europene; 

• Cunoașterea drepturilor copilului; 

• Familiarizarea cu activitățile derulate de copiii din alte țări pe plan educațional; 

• Familiarizarea copiilor cu obiceiuri și tradiții din alte țări, cu aspecte de limbă; 

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 09.09.2019-12.06.2020 

GRUP ȚINTĂ: elevii clasei a IV-a 

PARTENERI: 

• Coordonator de proiect: prof. înv. primar Brahă Alexandra-Marilena 

• Bucătari, profesori de dans, profesori de istorie din școală, părinți 

• BENEFICIARI 

• direcți: elevii 

• indirecți: cadrele didactice, profesioniștii din domeniile de aplicare, familia, școala, comunitatea 
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GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr. crt. SĂPTĂMÂNA ȚARA STUDIATĂ 

1 9-13.09.2019 Introducere în temă 

2 16-20.09.2019 Împărțirea activităților pe săptămâni și crearea echipelor 

3 23-27.09.2019 Belgia 

4 30.09.-04.10.2019 Franța  

5 7-11.10.2019 Germania 

6 14-18.10.2019 Italia 

7 21-25.10.2019 Luxemburg 

8 4-8.11.2019 Țările de Jos 

9 11-15.11.2019 Danemarca 

10 18-22.11.2019 Irlanda 

11 2-6.12.2019 Regatul Unit 

12 9-13.12.2019 Grecia 

13 13-17.01.2020 Portugalia 

14 20-23.01.2020 Spania 

15 27-31.01.2020 Austria 

16 3-7.02.2020 Finlanda 

17 10-14.02.2020 Suedia 

18 17-21.02.2020 Cehia 

19 24-28.02.2020 Cipru 

20 2-6.03.2020 Estonia 

21 9-13.03.2020 Letonia 

22 16-20.03.2020 Lituania 

23 23-27.03.2020 Malta 

24 30.03.-03.04.2020 Polonia 

25 22-24.04.2020 Slovacia 

26 27-30.04.2020 Slovenia 

27 11-15.05.2020 Ungaria 

28 18-22.05.2020 Bulgaria 

29 25-29.05.2020 România 

30 2-4.06.2020 Croația 

31 9-12.06.2020 Festivalul Uniunii Europene 
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RESURSE: 

• Financiare- costurile acestui proiect sunt suportate de participanți 

• Umane- elevi, profesori, bucătari, profesori de dans, părinți 

• Materiale- fotografii, CD-uri, filmulețe, desene, picturi, lucrări ale copiilor, calculator, rețea de internet, cărți, 

produse alimentare, produse de papetărie etc. 

• Temporale- 1 an școlar/ 10 luni/ 09.09.2019-12.06.2020 

 

METODE DE IMPLEMENTARE: 

La începutul anului școlar, în prima săptămână, se va realiza o introducere și o pregătire a elevilor cu ceea ce 

înseamnă Uniunea Europeană și care sunt așteptările legate de acest proiect. În fiecare săptămână de școală, exceptându-

le pe cele din apropierea sărbătorilor, când se organizează serbări, elevii vor realiza un festival al uneia dintre țările 

membre Uniunii Europene, în ordinea aderării acestora. Elevii vor fi împărțiți, la nivelul clasei, în echipe care pe parcurs 

se vor schimba în așa fel încât fiecare să treacă prin toate domeniile, după cum urmează: partea teoretică, partea 

ilustrativă, partea de obiceiuri și tradiții, însoțită de stiluri de dans, bucătăria tradițională. Elevii  din echipa de teorie vor 

face, cu sprijinul profesorului pentru învățământ primar și prin colaborarea cu profesorul de istorie din școală, prezentări 

teoretice despre țara respectivă. Cei care lucrează pe partea ilustrativă realizează desene reprezentând steagul, portul 

tradițional, clădiri reprezentative etc. O altă echipă pregătește un moment artistic reprezentativ pentru obiceiurile și 

tradițiile din țara respectivă, alături de un profesor de dans. Ultima echipă, împreună cu un bucătar, va realiza un stand 

cu mâncăruri tradiționale. Aceste evenimente vor avea loc în sala de serbări a școlii, în prezența celorlalți elevi pentru ca 

toate aceste eforturi să fie împărtășite și celor mai mici, dar și pentru ca în anii următori, cei care acum sunt clasa a III-

a, să continue proiectul. Se poate realiza și la nivel mai mic, pe echipe în clasă sau cu toate clasele a IV-a, pe o perioadă 

mai scurtă de timp, însă nu se va mai putea realiza rotirea elevilor pe diferite echipe și țări. În ultima săptămână de școală 

se va realiza un Festival al Uniunii Europene, cu obiceiuri și tradiții ale țărilor membre, realizat de elevii claselor 

pregătitoare-III, fiecare primind o anumită sarcină. 

 

METODE DE VERIFICARE: 

Prin acțiunea propusă s-a urmărit familiarizarea copiilor cu aspecte din alte țări, dezvoltarea unor capacitțăi de 

relaționare europeană bazată pe interculturalitate, realizarea unui album cu imagini si mesaje ale copiilor. Prin festivalul 

de la finalul anului școlar se poate realiza o evaluare  a proiectului deoarece elevii din clasele mai mici vor prezenta ceea 

ce au învățat. De asemenea, se vor realiza mici discuții cu elevii clasei a IV-a la finalul fiecărei prezentări pentru a verifica 

claritatea și corectitudinea informațiilor assimilate de ei și se vor oferi spre completare chestionare de satisfacție atât 

pentru elevi, cât și pentru părinți. Se va realize și o evaluare pe parcurs care va urmari interculturalitatea prin intermediul 
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artei și imaginii, totul văzut prin ochi de copil. Se va realiza un album care va cuprinde tematica derulată și care va 

reprezenta imaginea copiilor care au aceleași vise: pace, prietenie, speranță. 

 

PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE: 

Pentru ca proiectul să aibă o mai largă sferă de aplicabilitate se dorește găsirea unui sponsor care să ofere 

produsele alimentare, costumele, să acopere costurile pentru bucătar și profesorul de dansuri sau implicarea acestui 

proiect la nivel de școală și oferirea sprijinului material din partea acesteia. De asemenea, pentru continuitate și pentru a 

putea participa și elevii claselor mai mici la prezentările săptămânale, se poate introduce ca disciplină opțională în 

curriculumul la decizia școlii. 

 

RAPORT FINAL 

Beneficiarii proiectului vor realiza un jurnal al activităților în care vor scrie ceea ce au descoperit, vor atașa poze 

de la evenimente și vor scrie sugestii pentru viitoarele serbări. Se va realiza un panou al clasei pentru fiecare țără 

prezentată și va fi popularizată și promovată inițiativa la nivelul întregii școli sau chiar sector. De asemenea, părțile 

implicate în derularea proiectului vor concluziona întreaga activitate, cu aspect pozitive și negative, dar și cu idei, metode 

de îmbunătățire. Ca limite pot fi evidențiate lipsa de implicare a părinților, imposibilitatea unor elevi de a se întâlni cu 

colegii din echipă pentru a lucra împreună și neparticiparea tuturor elevilor din clasele mai mici la evenimentele susținute 

din cauza timpului și a spațiului. 
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Proiect educațional: Cartea, izvor de tămăduire 
                                                                                      

                                                                                        Prof. Adriana Daniela Bene 

 

Liceul Tehnologic Marmația, Sighetu Marmației, MM 

Prof. Adriana Daniela Bene 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI: 

ARGUMENT: 

Proiectul educaţional pe care-l propunem, reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea ” şi 

„biblioteca”, de a le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, 

o relaxare,  un izvor de cunoaştere şi visare fără de egal! Proiectul promovează conduita pozitivă a copilului 

spre literatură. 

Lectura are acum rivali redutabili care amăgesc cel mai mult pe cei mici. Televizorul, calculatorul, internetul 

au devenit repere pereche pentru fiecare generaţie din ultimii ani. Viaţa noastră trăită la început de secol XXI 

este marcată de la mic la mare de amprenta marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut paşi uriaşi în timp foarte 

scurt. Aceste trei mijloace de informare rapidă şi comodă care oferă elevilor meniul complet în orice domeniu 

al cunoaşterii acoperă deja o plajă substanţială a timpului liber, care rămâne din ce în ce mai puţin. Şi atunci 

se naşte întrebarea: mai este cartea "o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi" cum 

afirma scriitorul român Tudor Arghezi? 

Lectura suplimentară ne devine familiară din anii de şcoală. Selectarea lecturii suplimentare revine 

învăţătorului, care cunoaşte cel mai bine afinităţile sufleteşti ale elevilor precum şi conţinutul educativ 

necesar într-o anumită etapă a dezvoltării lor. Dacă elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind 

şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari progrese: 

- prin informaţie 

- prin deprinderea cititului coerent, conştient 

-prin implicare afectivă 
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- prin însuşirea unui vocabular expresiv 

- prin îmbogăţirea vocabularului 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Stimularea interesului pentru lectura individuala si colectiva in perioada prescolara si scolara mica, in vederea 

dezvoltarii si activizarii vocabularului si a dobandirii tehnicilor de munca intelectuala. 

Dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, 

cultivarea interesului pentru lectura, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita 

şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

Privind elevii: 

• stimularea gustului pentru lectură; 

• apropierea copiilor preşcolari de carte şi de cuvântul scris; 

• formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte; 

• familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere; 

• îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris; 

• cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau păstrarea cărţilor; 

• stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale; 

• împărtăşirea experienţelor personale. 

Privind cadrele didactice: 

• familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului pentru lectura de vârstele 

mici; 

• abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul 

în procesul de apropiere faţă de carte şi faţă de cuvântul scris; 

• educarea unei atitudini pozitive faţă de abordarea metodelor interactive, ca metode de lucru folosite în 

sprijinul realizării obiectivelor programului. 

Privind părinţii: 

• conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii; 
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• creşterea implicării părinţilor în activitatea scolii şi în crearea unui mediu cald şi sigur pentru copil 

GRUPUL ŢINTĂ: 

 Elevi clasele IX – XII 

Părinți 

Profesori 

DURATA PROIECTULUI: 

Proiectul educaţional se desfăşoară pe perioada anului şcolar: 2019 – 2020 

Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate 

Modalităţi de evaluare: CD- materiale prezentate la Simpozion, diplome cu premii 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

- SIMPOZION LOCAL: “CARTEA, IZVOR DE TAMADUIRE” 

Secţiunea I: Aspecte teoretice 

Secţiunea a II-a: Exemple de bună practică (proiecte didactice, diverse acţiuni şi activităţi desfăsurate) 

La ambele secţiuni lucrările se trimit în format electronic (CD) şi tipărite în format A4, (nu răspundem de 

Cd-urile care nu se deschid). La secţiunea II, dacă sunt numai prezentări în power point (sau altceva de acest 

gen), materialele se trimit doar pe CD (până la data de 25 aprilie 2020) 

 

Lucrările vor fi redactate numai în format Microsoft Word; titlul lucrării va fi scris cu caractere de 14 bold; la 

două rânduri de titlu se va trece numele şi prenumele cadrului didactic, unitatea şcolară, localitatea. judeţul. 

Numărul de pagini 3-4, redactarea cu caractere de 12; spaţiul dintre rânduri va fi de 1,5, aliniat stânga-

dreapta, cu margini de  cu caractere româneşti. 

Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 10 minute. 

Lucrările trimise nu se restituie; 

NOTĂ: 

  Pe lângă termenele din Calendarul activităţilor, lunar, la nivelul claselor se vor organiza: 

• Întâliri de lucru/dezbateri cu părinți și specialiști; 

• Comisie metodică - vor participa cadrele diactice din scoală, părinți, parteneri și nu 
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în ultimul rând elevii. 

De asemenea, periodic  vor  fi  organizate întâlniri de lucru cu personalul nedidactic, didactic auxiliar și 

sanitar și se vor desfășura acțiuni de parteneriat (instituții educaționale, comunitate locală etc.). 

                       Teme de interes vor fi regăsite  și în paginile revistei scolii. 

Temele vor fi reactualizate anual, pe toată perioada proiectului. 

Resurse : 

 Umane : preşcolari, școlari, cadre didactice, părinţi , specialişti din diverse domenii, colaboratori 

ocazionali sau permanenţi 

 Materiale: 

• Cărți cu povești, imagini cu aspecte și personaje din povești 

• Materiale şi ustensile specifice educaţiei plastice 

CRITERIILE DE EVALUARE 

  gradul de implicare și comunicare; 

  portofoluil proiectului; 

  valorificarea și popularizarea rezultatelor acțiunilor; 
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COLEGIUL TEHNIC ”ION CREANGĂ” 
Str. Mărăşeşti 175,Târgu-Neamţ, Jud. Neamţ, C.P. 615200 
www.ctic.ro, e-mail: colegiultehnicic@yahoo.com 
tel. +40 233/790574, fax 0233/790576 

 

 

 

„FĂRÂME DE SUFLET” 

Proiect educativ de promovare a lecturii  

 
 

Argument 
 

 Ca profesor de limba şi literatura română m-am confruntat de-a lungul anilor cu lipsa de interes a elevilor noștri 

pentru lectură. Această activitate tinde să fie cu totul ignorată ori considerată desuetă într-o lume în care tehnologia ocupă 

tot mai mult teren. Desigur că și acest domeniu are importanța lui în evoluția societății și în formarea omului de mâine, dar 

descoperirea adevăratelor valori ale culturii și ale literaturii în special, nu este punctul lui forte. A trăi fără a cunoaște cele 

mai importante idei, cele mai frumoase opere ori cele mai drepte căi care merită a fi călcate, chiar dacă sunt bătătorite,  

înseamnă a rata una dintre cele mai importante șanse de a te forma ca om complet.  

De regulă, o mare  parte dintre elevi citesc din “constrângerea” notei din catalog.  Astfel, de multe ori lectura se 

transformă în asimilarea de cunoştinţe noi, fără ca cititorii să fie cu adevărat  afectaţi de lectură. Prin urmare, este absolut 

necesar să-i învăţăm pe elevi cum să citească de plăcere, cum să se relaţioneze cu textul şi cum să acţioneze ca răspuns la 

ceea ce au citit, cum să treacă de la reproducerea naivă la analiza complexă a textului. 

Aşadar, consider că este de datoria şcolii şi cu atât mai mult a profesorului de limba şi literatura română de a găsi 

strategii adecvate şi punți de comunicare prin care să cultive la elevi plăcerea de a citi. Acesta este şi scopul prezentului 

demers didactic. 

 

Coordonator proiect : prof. Arsintescu Steluța 

Echipa de proiect : prof. Porumbescu Georgeta, prof. Sandu Lavinia 

Parteneri: 

- Biblioteca Orășenească Târgu-Neamț 

- Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”, Târgu-Neamț 

 

 Motivaţia în contextul general:  

- 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.  

http://www.ctic.ro/
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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; 

- Dezvolatrea 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; 

- Familiarizarea cu personalităţi marcante ale culturii şi literaturii române care au avut legături cu Târgu-Neamț 

- Stabilirea relaţiilor de prietenie între elevi. 

 

Perioda de desfăşurare: 

Februarie  2020 -iunie 2020 

 

Beneficiari ( grup ţintă) : 

-  Elevii  Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”, Târgu-Neamț 

 

Resurse umane: 

- profesorii de limba și literatura română și alte discipline ce aparțin ariei curriculare Limbă și comunicare; 

- Bibliotecar  Magda Spiridonescu 

- Bibliotecar principal, ing. Lidia Richter 

 

 

 

Resurse materiale: 

- volume de opere literare, calculator,  videoproiector, copiator, aparat foto, materiale video etc. 

 

Rezultate aşteptate: 

-Sporirea interesului elevilor pentru lectură; 

- Familiarizarea elevilor cu mediul cultural ( prin vizitarea muzeelor şi caselor memoriale); 

- Formarea elevilor ca cititori pe tot parcursul vieţii; 

- Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi ; 

 

Diseminarea informaţiei: 

-Prezentarea activităţilor pe site-ul şcolii; 
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- Realizarea unei expoziţii cu materialele elevilor : creații literare, desene, colaje, picturi etc. 

 

Evaluare: 

- Chestionare; 

- Expoziţie de afişe cu mesaje pro-lectura. 

 

Monitorizare: 

– directorul şcolii , consilierul educativ, coordonatorul proiectului. 

 

PLANFICAREA  ACTIVITAŢILOR 

Activităţi 

 

Participanţi  Locul desfăşurării Perioada de 

desfăşurare 

Responsa-

bil 

 

 

1. Şedinţa de lucru în cadrul 

echipei proiectului pentru 

stabilirea programului 

activităţilor.  

 

Echipa de proiect 

 

CDI 

 

Februarie 2020 

Prof. Steluța 

Arsintescu 

 

2.  Criterii de selectare a 

lecturii 

 

 

Membrii clubului 

de lectură  

Bibliotecar CDI 

 

CDI 

 

Februarie  2020 

 

Echipa de 

proiect 

3. Literatura română 

Critică literară 

-elevii  

-profesorii şcolii 

 

 

CDI 

Martie 2020 

 

Echipa de 

proiect 

4Ziua Mondială a Cărţii 

 

Membrii clubului 

de lectură 

Holul şcolii 23 aprilie 2020 Echipa de 

proiect 

 

Literatura franceză 

 

 

Membrii clubului 

de lectură  

 

 

 

CDI 

Sala de clasă 

 

Aprilie 2020 

Prof. 

Porumbescu 

Georgeta 
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5. Literatura engleză 

 

 

Membrii clubului 

de lectură  

 

CDI 

Sala de clasă 

 

Mai  2020 

 

Prof. Sandu 

Lavinia 

 

6.  Literatura rusă  

 

 

Membrii clubului 

de lectură  

 

CDI 

Sala de clasă 

 

Mai 2020 

 

Echipa de 

proiect 

 

7.  Locuri în care citim cu 

plăcere 

- lecturiadă în locaţii diferite 

de spaţiul şcolii. 

 

Membrii clubului 

de lectură  

 

Sala de clasă 

 

Mai 2020 

 

Echipa de 

proiect 

 

. Jurnalul  de lectură 

 

- activitate de împărtişire a 

impresiilor pe marginea 

lecturilor însuşite de-a lungul 

desfăşurării activităţilor 

clubului  

 

Membrii clubului 

de lectură  

 

Biblioteca şcolii 

 

 

Mai 2020 

 

Echipa de 

proiect 

10. Evaluarea finală a 

proiectului 

 

 

Echipa de proiect 

  

 Iunie  2020 

 

Echipa de 

proiect 
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CERC LITERAR 

”Pe aripile cărții” 

 

Vouciuc Ana Maria, Limba română 

Școala Gimnazială Sticlăria, Iași 

 
 

CARTEA - „CEA MAI FANTASTICĂ DINTRE LUMI” 

CARTEA - VIS, AVENTURĂ, PROMISIUNE 

 

      Durata cercului: - anual 

                             - o oră pe lună.  

Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială /- Biblioteca școlii 

 

ARGUMENT 

 

Activitatea de cerc literar aduce o mare contribuţie la: 

• stimularea talentelor, dezvoltarea aptitudinilor elevilor; 

• cultivarea interesului şi a pasiunii pentru literatură şi lectură; 

• însuşirea temeinică a limbii române. 

 

OBIECTIVE:  

Elevi: 

• dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă; 

• stimularea şi dezvoltarea aptitudinilor de creaţie ale elevilor; 

• deprinderea folosirii unor tehnici diferite de redactare a textelor; 

• dezvoltarea capacităţii de argumentare şi gândire critică; 

• dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris; 

• dezvoltarea capacităţii de exprimare orală / scrisă. 

Cadre didactice: 

• folosirea şi dezvoltarea capacităţii de a construi un mediu educaţional care să motiveze elevul în procesul 

instructiv-educativ. 
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Biblioteca: 

• conştientizarea bibliotecarilor cu privire la rolul lor în formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură al 

elevilor. 

 

Familia şi alţi factori din comunitate: 

• implicarea conştientă a părinţilor şi a altor reprezentanţi ai comunităţii locale în crearea unui mediu sigur şi 

sănătos de educaţie. 

VALORI ŞI ATITUDINI 

Elevi : 

• cultivarea dragostei pentru lectură şi dezvoltarea gustului estetic; 

• cultivarea sensibilităţii prin receptarea operei literare; 

• cultivarea încrederii în sine şi în oameni, a gândirii pozitive. 

 

COORDONATORI: profesor Limba română/ bibliotecara 

GRUPUL ŢINTĂ: 

a) beneficiari direcţi: - 15 elevi ( cl. V-VIII )  

                                     - beneficiari indirecţi: - ceilalţi elevi ai şcolii; 

                                  - cadrele didactice ale şcolii; 

                                  - părinţii. 

 

TIPURI DE PRODUSE: 

• compuneri, eseuri, poezii; revista şcolii; portofoliu; diverse broşuri; fişe de lectură; album foto. 

RESURSE - umane: 

• elevi ai şcolii - elevii cercului literar; cadre didactice ale şcolii - profesori de limba română; 

• reprezentanta bibliotecii; invitaţi, părinţi. 

RESURSE - materiale: 

• cărţi, hârtie, creioane, mape, dosare, foarfeci, lipici; imagini şi ilustraţii; texte literare; 

• fotografii, aparat foto; calculator, imprimantă, xerox, proiector, CD, dischete. 

FORME DE EVALUARE: 

• portofolii personale sau colective; revista; compuneri, eseuri, poezii; albumul foto; 

• activităţi demonstrative; autoevaluarea. 

DISEMINARE: 

• prezentarea unor spectacole; expoziţia lucrărilor realizate; 
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• evidenţierea elevilor participanţi în cadrul serbării de sfârşit de an şcolar. 

 

 CERC DE LECTURĂ 

Motto: 

„Să-ţi placă să citeşti înseamnă să dai ceasurile de plictiseală, de care nu poţi scăpa în viaţă, pe ceasuri de 

încântare.” ( Montesquieu ) 

 

 

 

 

SEMESTRUL I 

 

Nr. 

Crt. 

 

Luna  

 

Activitatea  

 

Participanţi  

 

Observaţii  

 

1. 

 

 

Octombrie 

 

Constituirea cercului 

15 de elevi - clasele  

V-VIII 

 

Profesori 

Bibliotecar 

Elevi  

 

( Ultima zi de marți 

din fiecare lună - ora 

14 - 15 ) 

 

2.  

 

Noiembrie  

 

Vasile Alecsandri- 

Pasteluri 

 

Profesori 

Bibliotecar 

Elevi 

Volum de poezii  

 

Fişe 

Mape/creioane,... 

 

3. 

 

Decembrie  

 

Lectură: „Colinde” 

 

Profesori 

Bibliotecar 

Elevi/Invitați 

 

Texte /Mape/Fişe  

/Creioane,... /CD-uri  

 

 

4. 

 

Ianuarie  

 

Lectură:  

„Făt - Frumos din La-

crimă” de Mihai Emi-

nescu 

 

Profesori 

Bibliotecar 

Elevi 

 

 

Volume 

deM.Eminescu/Mape 

Fişe/Creioane,... 
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1. 

 

Februarie 

Literatura veche Profesori 

Bibliotecar Elevi 

 

 

2. 

 

Martie  

 

 

Mărțisor literar 

Ion Creangă 

Profesori 

Bibliotecar 

Elevi/Invitați 

 

 

3. 

 

Aprilie 

 

Literatura universală Profesori 

Bibliotecar Elevi 

 

 

4. 

 

 

Mai 

 

Ioan Slavici Profesori 

Bibliotecar Elevi 

 

 

5. 

 

Iunie  

Ion Luca Caragiale- concurs, 

dramatizari 

Profesori 

Bibliotecar Elevi 
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LA PAS PRIN EUROPA 

Proiect de opțional 

PÎP. Bușilă Daniela 

 

 Proiectul a fost defășurat sub formă de opțional – curriculum la decizia școlii, dar poate fi realizat și 

extracurricular sau în Săptămâna Altfel. 

ARGUMENT 

Omul și-a dorit încă din cele mai vechi timpuri să cunoască locuri noi, să descopere noi civilizații, tradiții, 

culturi, iar toate acestea s-au putut realiza ...călătorind. 

Acest opțional integrat " La pas prin Europa" va descrie locuri magnifice de pe continentul european. Elevii se 

vor transforma în mici turisti pentru o oră, fiind purtați prin țările europene pentru a descoperi informații și locuri noi. 

Totodată , aceștia vor învata în cadrul fiecărei ore, elemente specific fiecărei țări, ce pot fi folosite pe parcursului unei 

calatorii ( dans, muzică, gastronomie, abilități practice, machete, etc) 

Opționalul propune o tematică foarte atractivă și de larg interes pentru elevii ciclului primar. De asemenea, 

opționalul se pretează foarte bine elevilor , care nu au,  de cele mai multe ori, posibilități financiare pentru a vizita și 

alte meleaguri și iși crează astfel un fals univers, o barieră către descoperirea și cunoașterea  altor locuri noi, culturi, 

obiceiuri și tradiții. 

       Activitățile de învățare sunt concepute astfel încât  elevul să participe activ la oră,  având sarcina de a 

localiza , a identifica , a explica , a asocia , a compara, a selecta tipuri de obiective turistice din țările europene. 

Activitățile de învățare se vor desfașura în sala de clasă , în sala de  lectură a bibiliotecii școlii, cât și în sala de 

festivități.  

       La sfârșitul cursului, elevii vor elabora un portofoliu ce va conține proiecte, referate, imagini  ilustrate 

referitoare la orașele de pe continentul european. De asemenea,  micii turisti vor avea de conceput un jurnal de călătorie 

pe baza informațiilor însușite pe parcursul anului. 

      Opționalul “La pas prin Europa” stimulează interes atât pentru călătorie cât și pentru a descoperi elemente 

ale culturii europene. deprinderea de a utiliza informațiile din sursele mass-media și munca in echipă. 

"Călătoritul te lasă fără cuvinte,iar ulterior te transformă într-un povestitor." 

Ibn Battuta 

COMPETENTE GENERALE 

✓ Perceperea corectă a unor dimensiuni referenţiale ( spaţiu, timp, ordine de mărime, reprezentări cartografice 

etc); 

✓ Descrierea şi explicarea diversităţii oamenilor şi statelor europene pentru a aprecia bogăţia culturală a omenirii. 

✓ Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului specific mai multor arii curriculare şi discipline (literar, 

geografic, istoric etc.); 

✓ Exersarea şi dezvoltarea de abilităţi practice si artistice specifice mai multor arii curriculare şi discipline. 

✓ Îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură generală prin stimularea la elevi a dorinţei de cunoaştere şi informare; 
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ATITUDINI ŞI VALORI 

✓ Interesul pentru cunoașterea zonelor și obiectivelor turistice din Europa; 

✓ Interesul pentru cunoașterea limbii engleze; 

✓ Aprecierea diversității multietnice și culturale din Europa; 

✓ Atitudinea pozitivă față de alte popoare europene, cultura, tradițiile și obiceiurile acestora; 

✓ Preocuparea pentru educație și disponibilitate pentru învățare permanentă; 

 

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI 

Competenţe specifice Unităţi de conţinut 

1.Identificarea şi exprimarea unor asemănări şi deosebiri între 

turismul din antichitate și turismul actual; 

2.Identificarea unor asemănări şi deosebiri între obiectivele 

turistice din statele europene; 

3.Utilizarea corectă a noțiunilor din geografia turismului 

4.Citirea corectă a denumirilor obiectivelor turistice în limba 

engleza dar și a hărților semnelor convenționale 

5.Utilizarea unor sisteme de referinţe spaţiale şi temporale 

pentru analiza unor tipuri de obiective turistice din orașele 

europene 

 7.Localizarea cu ajutorul unui suport cartografic a 

principalelor orase europene, cu obiectivele turistice aferente; 

8..Identificarea informațiilor despre obiceiurile si cultura 

statelor , cu ajutorul internetului 

10.Aplicarea cunoștintelor și a deprinderilor învățate 

11. Explicarea diversității naturale , umane,  culturale a 

destinațiilor din țările europene 

12.Exprimarea in scris , a unor opinii asupra destinatiilor 

turistice europene 

13.Utilizarea unor expresii uzuale in limba engleza cu scopul 

de a-si imbunatati cunostintele si de a reusi sa poarte o discutie 

simpla; 

 

Turismul 

Turismul-caractere generale 

Evoluția fenomenului turistic in Europa 

Plecare:Romania 

Grecia, Turcia, Italia, Spania, Portugalia 

Bulgaria, Ucraina, Ungaria, Polonia, Cehia 

Germania, Austria, Elveția, Franța, Olanda 

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, 

Norvegia, Finlanda, Suedia, Danemarca 

Europa 

 

 

ACTIVITATI DE INVATARE 

✓ Exerciții de localizare pe hartă a țărilor și a obiectivelor turistice; 

✓ Exerciții de ordonare/clasificare a celor mai interesante destinații turistice europene; 
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✓ Realizarea de produse specifice culturii țărilor studiate (  practice – puzzle 3D, desene, lucrări practice, produse 

culinare,  artistice – cantece, dansuri, etc) 

✓ Exerciții de comunicare in limba engleză; 

✓ Realizarea de proiecte, referate, portofolii; 

✓ Dezvoltarea creativității si exprimării opiniei personale 

 

MODALITATI DE EVALUARE 

✓ Portofolii,referate 

✓ Proiecte individuale/de grup 

✓ Lucrul cu harți și fișe de lucru 

✓ Interpretarea graficelor și imaginilor; 

✓ Realizarea unui jurnal de călătorie; 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

Activităţile opţionalului vor fi organizate ţinând seama de particularităţile de vârstă ale elevilor şi vor stimula afirmarea 

individualităţii lor. 

 Temele selectate spre a fi studiate în acest opţional sunt actuale şi corespund curiozităţilor elevilor. Metodele 

care vor fi utilizate în lecţii vor stimula elevii să înveţe activ, să gândească critic şi autocritic,  să lucreze în cooperare 

cu alţii.  

 În desfăşurarea lecţiilor vom ține cont de: 

criterii de sortare şi clasificarea informaţiilor; 

stimularea activităţii pe grupe, a muncii independente; 

iniţierea şi realizarea creativă a unor investigaţii; 

învățarea unor cântece și dansuri specifice culturii statelor studiate 

realizarea unor produse practice specifice – puzzle 3D, lucrări practice, desene, etc 

utilizarea instrumentelor TIC pentru descoperirea şi prelucrarea informaţiilor 

utilizarea unor  soluţii inedite în rezolvarea de probleme; 
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LA PAS PRIN EUROPA 

CLASA A IV-A A 

SCOALA GIMNAZIALA NR 33 GALATI 

 

 

 

 

 

 

CHIȘ ANDREA - Grădinița cu program prelungit Guliver 

Satu Mare 

IONUTZ HEDVIG OTILIA - Grădinița cu program prelungit Guliver Satu Mare 

MÂNCĂM SĂNĂTOS, SĂ CREȘTEM FRUMOS- Proiect educațional 

Motto 

                                                                  „ Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic 

” 

                                                                       (Schopenhauer)  

ARGUMENT 

 

      Sănătatea este cel mai de preţ bun pe care îl poate avea un om. Sănătatea adevărată înseamnă acţiune educativă atât 

asupra corpului cât şi a psihicului. 

        Sănătatea permite omului să-şi îndeplinească cu randament maxim şi eficient rolul în societate.  Sănătatea unui adult 

depinde în mare masură de evoluţia lui din perioada copilăriei şi a adolescenţei, când activitatea individului se desfasoară mai ales în 

cadrul colectivitaţii. De dobândirea unui stil de viaţă sănătos şi de starea de sănătate depind dezvoltarea organismului copilului și 

activitatea școlară. Alături de cadrele medicale, mass-media, etc., grădinița este un mediu propice în care copiii 
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îşi pot însuşi norme igienico-sanitare de prevenire a unor boli, îşi pot forma comportamente igienico-

individuale şi de grup, pot învăţa să se cunoască mai bine şi să-şi apere organismul de diverşi factori nocivi. 

Este important ca educaţia pentru sănătate să se realizeze începând cu vârste foarte fragede deoarece copilul 

este mai receptiv la astfel de informaţii, foarte utile în creşterea şi dezvoltarea lui. 

SCOPUL: 

• ridicarea nivelului de cunoştinte medicale la elevi în ceea ce priveşte cunoaşterea si înţelegerea 

importanţei deprinderii comportamentului igienic pentru promovarea unui trai sănătos, protecţia 

mediului ambiant si prevenţia bolilor; 

•  

• formarea si dezvoltarea unor comportamente de îngrijire a sănătaţii; 

• formarea unei atitudini pozitive, crearea unei poziţii active atât faţă de sănătatea 

individuală, cât si faţă de problemele sănătăţii publice 

OBIECTIVE: 

-să conştientizeze importanţa fructelor şi legumelor în viaţa noastră; 

-să înţeleagă pericolul pe care îl reprezintă mâncarea fast-food pentru propria sănătate; 

-să-şi formeze obişnuinţa de a consuma la desert fructe proaspete; 

-să prepare şi să consume des salate de fructe şi legume proaspete, unele mâncăruri din alimente sănătoase; 

-să participe cu plăcere şi interes la activităţi practice specifice; 

-să realizeze desene inspirate din această generoasă temă 

-să participe cu creaţiile plastice  la expozitii pe această temă. 

  

DURATA:  1 an 

METODE SI PROCEDEE: conversația, observația, explicația, problematizarea, jocul didactic, demonstrația 

GRUP  ȚINTĂ  ȘI  BENEFICIARI 

• Educatoarele și  preșcolari de la Grădinița cu program prelungit Guliver Satu Mare 

• Specialiști: asistente medicale, medici; 

• Părinții copiilor; 

• Comunitatea locală         

RESURSE UMANE                                 

• Cadre didactice: educatoare,  

• Responsabili de proiect la nivel de grădiniță; 
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• Părinții copiilor; 

• Cadre medicale, medical stomatolog, medic pediatru  

• Mass media (presa) 

RESURSE MATERIALE 

• materiale didactice din dotarea grădiniței,  

• materiale diverse aduse de părinți, copii; 

• spații școlare, cabinete medicale și spații extrașcolare, care pot fi amenajate si folosite pentru 

susținerea proiectului; 

• materiale didactice: planșe, pliante, mulaje asigurate de specialiști; 

• suport logistic asigurat de colaboratori, parteneri; 

 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Mod de realizare Perioada de 

desfăşurare 

Responsabili 

 

 

1. 

 

 

LA INCEPUT DE DRUM 

 

 

 

 

 

Organizarea 

echipelor de lucru; 

Prezentarea 

scopului, a 

obiectivelor şi a 

programului de 

activitate 

 

 

septembrie 2019 

 

 

Educatoarele 

 

 

2. 

 

SĂ CRESC MARE ȘI 

VOINIC  

 

Distribuire de 

pliante și fluturași în 

unitățile implicate în 

proiect  

 

 

octombrie 2019 

 

Educatoarele 
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3. 

 

 

ALIMENTAȚIA ȘI 

SĂNĂTATEA  

 

Masa rotundă cu 

tema: ,, Să ne 

hrănim  sănătos’’ 

CE, CÂT, CÂND ȘI  

CUM  MÂNCĂM –

întâlnire cu asistenta 

medicală  

 

 

 

 

noiembrie-

decembrie 2019 

 

 

Educatoarele 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

COPII VOINICI CU 

DINȚI SĂNĂTOȘI  

 

-Vizita la cabinetul -

medicului 

stomatolog  

-Țara dinților 

sănătoși – copiii 

întreabă, 

stomatologul 

răspunde  

-Ce se întâmplă cu 

dinții noștri dacă nu 

consumăm produse 

lactate? 

 

 

 

ianuarie –februarie 

2020 

 

 

Educatoarele 

 

 

 

5. 

 

 

PIRAMIDA ALIMENTELOR 

-Ce alimente trebuie 

să consumăm? 

(discuție cu medicul 

specialist) 

-“ De-musafirii ”, 

- “ La piață”  

(joc de rol); 

 

 

 

martie-aprilie 2020 

 

 

Educatoarele 
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6. 

 

 

PLANTELE 

MEDICINALE ȘI 

SĂNĂTATEA  

                                                          

 

Culegem plante 

medicinale pentru 

ceai 

Realizam ierbare cu 

plante medicinale 

                                                          

 

 

 

mai-iunie 2020 

 

 

Educatoarele 

 

 

     

 

 

     BIBLIOGRAFIE  

▪ Curriculum pentru educație timpurie 2019 

▪ Vladu Victoria, Tapurin Adriana, Parcalabu Rodica, Bican Marinela: « Sănătatea, un 

drept pentru, care se lupta »  

▪ Îndrumător metodic pentru cadrele didactice,  

▪ Ghid pentru părinți, editura Comenius, 2003. 
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                                                  PROIECT EDUCAȚIONAL 

                                              ,,CARNAVALUL TOAMNEI’’ 

                                                                                                               Autor:                                                                                                                                                                           

                                                                                                               Prof.Ilie Alina                                  

COORDONATORI:  

ECHIPA DE PROIECT:  

PARTENERI: 

B.INFORMAȚII DESPRE PROIECT:                                                      

B.1.TITLUL PROIECTULUI 

,,Carnavalul toamnei’’-ediția a V-a 

B.2.DOMENIUL :  ARTE VIZUALE 

Bugetul proiectului: Autofinanţare, Sponsorizări 

Resurse 

 Umane: preşcolari, şcolari, cadre didactice, părinţi. 

 Temporale: iunie -noiembrie 

 Materiale: panouri pentru expoziţie, aparat foto, camera video, invitaţii, diplome, imprimantă, coli A4.  

C.REZUMATUL PROIECTULUI: 

a.Număr de copii implicați:aproximativ … preșcolari și ….școlari 

b.Număr de cadre didactice implicate: …cadre didactice organizatoare și ….participante. 

c.Beneficiari direcți și indirecți: preșcolari, școlari, profesori și părinți 

d.Activități propuse: 

• Activitate artistico-plastică: 

• Activități practice- colaje cu materiale din natură 

e.Descrierea activității finale:expoziție cu lucrări, fotografii, cd-uri, diplome, portofoliul concursului 

D.PREZENTAREA  PROIECTULUI: 
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                                                                 Argument  

 

      Frumuseţile şi bogăţiile pe care ni le oferă natura, în acest anotimp,trezesc în noi impulsul creativ. Trebuie să 

admirăm şi să ne bucurăm de ceea ce ne oferă toamna şi să punem în valoare parfumul şi culoarea ei, prin acțiuni 

specifice anotimpului, realizarea unor lucrări originale, prin care să valorificăm potenţialul creativ al copiilor preşcolari 

şi şcolari mici, sub îndrumarea cadrelor didactice. 

Prin aceste demersuri creative ne înfrumuseţăm viaţa, educând totodată tinerele vlăstare spre a-şi dezvolta capacități 

practic-aplicative, gustul pentru frumos, pentru a aprecia şi realiza creaţii  artistice. 

Propunem implementarea acestui proiect pentru că activitățile extracurriculare și extrașcolare întregesc procesul de 

predare-învăţare, de consolidare şi îmbogăţire a cunoştinţelor. 

Partenerii noștri sunt din mediul rural, unde toamna, mai mult ca oriunde, își desfășoară hainele arămii, bogățiile, arată 

hărnicia oamenilor. 

D.2 SCOP: Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător prin aplicarea unor tehnici 

variate. 

D.3 OBIECTIVE:  

 O1 - Dezvoltarea depriderilor artistice şi a tehnicilor de lucru în vederea confecţionării de către copii a obiectelor cu 

materiale din natură. 

O2 - Implicarea şi antrenarea familiilor copiilor şi a comunităţii în activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

 O3 –Valorificarea  produselor finale ale proiectului prin promovarea lor în rândul părinţilor 

D.4. GRUP ŢINTĂ: 

     • cadre didactice din învăţământul primar şi preşcolar 

     • preşcolari 

     • şcolari din clasele I-IV 

D.5.DURATA PROIECTULUI  -1 an 

D.6.Proiectul se organizează pe următoarele secţiuni: 

Secțiunea I :  Desen 

SecțiuneaII :Pictură 
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Secțiunea III: Colaj cu materiale din natură 

REGULAMENTUL EXPOZIȚIEI - CONCURS 

„CARNAVALUL TOAMNEI” 

Ediţia a V-a  

Concurs : „Carnavalul toamnei” 

Tema concursului: ,,Toamna în versuri și culori”  

Secțiunea  I :  desen 

Secțiunea II : pictură 

Secțiunea III: colaj cu materiale din natură 

Înscrierea şi  expedierea lucrărilor prin poştă la adresa:  

Grădiniţa „colţ de rai” 

1 oct. –   20 oct.  

Fără taxă de participare 

Desfășurarea concursului: 23 octombrie  

- Participanţii la concurs vor folosi materiale specifice fiecărei secțiuni, cât mai diversificate în cadrul secțiunii a 

III-a.  

- Lucrările vor fi realizate pe format A4. 

- Fiecare cadru didactic poate trimite maxim 2 lucrări/ secțiune, ce se vor eticheta pe verso cu: titlul lucrării, 

secţiunea, numele, prenumele copilului, grupa, îndrumătorul, grădiniţa/școala  de provenienţă, localitatea. 

- Înscrierea la concurs se face prin completarea formularului de concurs  şi a acordului de parteneriat(anexa 1). 

Un exemplar avizat de conducerea grădiniței  va fi trimis împreună cu  diplomele de participare şi premiile. 

- Lucrările trimise vor fi însoţite de plic A4 autoadresat şi timbrat pentru expedierea diplomelor pentru cadrele 

didactice îndrumătoare şi pentru elevii /preş - Coordonatorul pe grădiniţă (școală)   va anexa lucrărilor înscrise în 

concurs  acordul de parteneriat completat şi avizat  de conducerea unităţii  în dublu exemplar. 

- Diplomele vor fi trimise în original şi vor fi avizate de către  Inspector școlar ISMB,  

- Premierea se va face pe secţiuni și pe nivele de vârstă.  



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 

 
893 

- Evaluarea lucrărilor va fi realizată de către juriu, după criterii stabilite: respectarea   temei concursului, 

originalitate, creativitate, fantezie, îndemânare. 

- Până la 30 noiembrie- expedierea diplomelor  

 Informatii suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 

-  Concursul se desfasoară fară taxa de participare. 

-  Lucrările copiilor nu se restituie. 

- Nu se admite intervenția cadrului didactic în lucrare, aceasta va fi descalificată. 

 DIRECTOR UNITATE: 

Profesor, 

D.7.REZULTATE AȘTEPTATE: 

    - Îmbunătățirea performanțelor artistice și creative ale preșcolarilor și școlarilor; 

    - Stimularea   relațiilor de comunicare și cooperare copil–părinte-educator; 

D.8.EVALUARE PROIECT 

          -  Realizarea unui CD care să cuprindă imagini din activităţi, precum şi impresii ale părinţilor, inspectorilor 

şcolari şi membrilor comunităţii  locale despre activităţi. 

           - Valorificarea muncii desfăşurate de către preşcolari, şcolari  şi cadrele didactice în cadrul Proiectului 

Educaţional.  

          - Realizarea unei expoziţii cu lucrările participante. 

          - Diplome pentru cadrele didactice participante şi copiii câştigători. 

D9.CONTINUITATEA PROIECTULUI: 

Acest proiect  ne va ajuta să identificăm  noi modalități de colaborare  cu  partenerii . 

D.10.MEDIATIZARE- Postarea pe site-ul grădiniţei a evenimentului ce contribuie  la promovarea imaginii unităţii 

noastre şcolare şi a partenerilor; 

-  Realizarea de CD-uri, care vor cuprinde imagini de la acest proiect.  
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PROIECT EDUCATIV 

ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE 

 

FORMULAR DE APLICAŢIE  

INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

 

Numele unităţii de învăţământ aplicante: ȘCOALA GIMNAZIALĂ AMĂRAȘTI 

Adresa completă: Comuna Amărăști, Jud. Vâlcea 

Nr. de telefon/fax: 0250764039 

E-mail: scoalamarasti@yahoo.com 

Persoană de contact: Prof. Limba Franceza / Limba Engleză, Tița Anda Rodica, e-mail anda.tita@yahoo.com  

     

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

B.1. Titlul proiectului: LIMBILE STRĂINE – IZVOR DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: CULTURAL-ARTISTIC 

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI  

 

Proiectul se doreşte a fi o informare culturală la nivel local cu participare din partea elevilor Şcolii Gimnaziale 

Amărăști şi a cadrelor didactice prezente în unitate. 

Cadrele didactice direct implicate în proiect, prof. Lb. Franceză/ Engleză,Tița Anda,  prof. Limba Franceză, Răileanu 

Diana  și prof.  Limba Română, Catrina Diana ,vor prezenta beneficiile utilizării şi predării limbilor străine în şcoală. 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Proiect social 

NUMĂR DE ELEVI IMPLICAŢI: 40 

ACTIVITĂŢI PROPUSE:  

25 Septembrie – conceperea proiectului; 

- cele două profesoare anunţă elevii şi cadrele didactice din unitate că se va ţine o activitate cu ocazia Zilei Limbilor 

Europene pe 26 septembrie 

26 Septembrie –  

- d-na prof. Catrian Diana va ţine o scurtă cuvântare pe tema Limbile străine şi importanţa lor în educaţie 

- prof. Lb. Franceză/Engleză va ţine o prezentare Power Point pe tema La Belle France; 

-prof. Limba Franceză, Răileanu Diana, va prezenta împreună cu copiii clasei a IV-a sceneta „Le petit Chaperon Rouge” 

-Prof.Limba Engleză va prezenta cu elevii clasei a VI-a sceneta „What am I?” 
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- la sfârşitul programului vor avea loc discuţii cu elevii şi cu cadrele didactice pe baza materialelor prezentate. 

 

Parteneri: -  

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

C.1. Argument justificare, context: 

 

Conform ideii că lumea se bazează pe principiul culturilor, obiceiurilor, credinţelor şi limbilor, investiţia în educaţia 

multilingvistă a elevilor reprezintă investiţia cea mai sigură într-un viitor prosper. 

Diversitatea lingvistică a devenit în prezent mai vizibilă ca niciodată, deoarece acum oamenii au mai multe contacte cu 

cetăţeni străini mai mult ca niciodată. Din ce în ce mai des, cetăţenii europeni se confruntă cu situaţii în care sunt nevoiţi 

să vorbească în altă limbă decât cea maternă. Şi aceasta fie în cadrul schimburilor de studenţi, fie în contextul imigrării 

sau al afacerilor.  

Profesorilor de limbi străine le revine astfel un rol esenţial în construirea unei lumi a multilingvismului. Dozând corect 

competenţele lingvistice şi cele pedagogice, ei le pot trezi elevilor lor un entuziasm pentru cunoaşterea limbilor străine, 

care îi va însoţi pe tot parcursul vieţii.  

  

 

C.2. Obiectivul general /scopul 

 

Încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii, atât în şcoală, cât şi în afara ei, cu scopul de a studia, dar şi pentru 

nevoi profesionale, pentru mobilitate, pentru simpla plăcere de a învăţa sau pentru schimburi de experienţă;  sublinierea 

importanţei învăţării limbilor străine, a sporirii numărului de limbi străine învăţate în şcoală, pentru a întări 

multilingvismul şi înţelegerea interculturală, promovarea bogăţiei lingvistice şi culturale a Europei, bogăţie care trebuie 

păstrată şi cultivată.  

C.3. Obiective specifice ale proiectului: 

Pentru copii: 

- Îmbogăţirea universului de cunoaştere; 

- Îmbogăţirea cunoştinţelor de limbă şi literatură străină (engleză,  

          franceză); 

- Dezvoltarea interesului pentru cultura şi civilizaţia altor ţări; 

- Educarea abilităţilor de a comunica într-o limbă străină. 

Pentru profesori: 

 -       Promovarea diversităţii multilingvistice şi culturale; 

 -       Planificarea, organizarea şi desfăşurarea  unor activităţi comune 
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         materializate prin : vizionări de documentare prezentate în limbi  

         străine; 

-      Atragerea copiilor în cât mai multe activităţi extraşcolare şi  

       extracurriculare având la bază comunicarea într-o limbă străină; 

 

C.4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:  

-     elevii Școlii Gimnaziale Amărăști 

 

C.5. Durata proiectului: 25-26 septembrie 2019 

 

C.6. Descrierea activităţilor:  

a. Activitatea nr 1: 

b. Titlul activităţii: conceperea proiectului 

c. Data/perioada de desfăşurare: 25 septembrie 2019 

d. Locul de desfăşurare: Şcoala GimnazialăAmărăști 

e. Participanţi: cadre didactice, elevi 

f. Descrieţi pe scurt activitatea: se stabilesc reperele activităţii, profesoarele coordonatoare vor anunţa 

cadrele didactice şi elevii prezenţi că se va ţine un proiect cu ocazia Zilei Europeană a Limbilor străine 

g. Responsabil: profesorii coordonatori; 

h.   Beneficiari: elevi, cadre didactice 

a. Activitatea nr. 2:  

b. Titlul activităţii:  Limbile străine şi importanţa lor în educaţie; 

c. Data/perioada de desfăşurare: 26 Septembrie, 2019; 

d. Locul desfăşurării: Laboratorul de informatică al şcolii;Parcul Zăvoi din localitate 

e Participanţi: elevii claselor IV-VIII şi toate cadrele prezente în unitate. 

f. Descrieţi pe scurt activitatea: în data de 26 septembrie, începând cu ora 12.00 se va începe activitatea 

propusă, conform orarului stabilit; 

g. Responsabil: profesori coordonatori; 

h. Beneficiari: elevi, cadre didactice; 

i. Modalităţi de evaluare: discuţii dirijate pe temele propuse, evaluare orală. 
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C.7. Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum şi metodele de evaluare a acestor 

rezultate: 

 

- Deschiderea de noi orizonturi de cunoaştere; 

- Abilităţi de înţelegere interculturală, expresie culturală şi mediere; 

- Relaţionare pozitivă şi constructivistă dintre profesori şi elevi, dar  

  mai ales a elevilor în situaţii diverse de învăţare. 

 

C.8. Modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului: 

 

- evaluarea gradului de implicare şi interesul copiilor pentru proiectul propus; 

- evaluarea impactului proiectului asupra participanţilor; 

- calitatea activităţilor şi fotografiile realizate. 

 

C.9. Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului:  

- elevii din şcoala noastră 

- profesorii  

- comunitatea. 

C.10. Continuitatea /sustenabilitatea proiectului: 

 

Doamnele  profesoare vor continua menţinerea vie a interesului faţă de limbile străine predate a elevilor, prin lecţii 

interactive, serbări şi alte proiecte extracurriculare.  

 

C.11. Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare: 

- se vor face fotografii şi se vor posta pe panourile școlii și pe pagina de facebook a școlii. 

- prezentarea feedback-ului primit atât de la elevi cât şi de la cadrele participante prin viu grai. 

E. ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

a. Tipul unităţii de învăţământ : ŞCOALĂ 

b. Număr total cadre didactice: 13 

c. Numărul elevilor înmatriculaţi: 65 

d. Numărul cadrelor didactice participante la proiect: 3 

e. Numărul elevilor participanţi la proiect: 40 

f. Numărul claselor participante la proiect: 5 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

 

MOTTO: 

“Trăim pe fugă, mâncăm pe fugă, iubim pe fugă. 

Între dimineața și seară, e sprintul. 

Ne trezim că trec anotimpurile peste noi. 

Roboți rigizi, prizonieri în propriile vieți. 

Gândim cu viteza gândului. 

Pierdem esența, căci niciodată „N-avem timp”. 

Citim titlurile, dar uităm poveștile...” 

 

Informații despre aplicant: 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA ELIADE”  

Satu Mare, str. Mircea Eliade, nr. 3 

Tel 0261742290, Fax 0261742290 

Profesor pentru învățământ primar: Moisa Raluca  

Tel 0752099734, e-mail maxim.raluca@yahoo.com 

 

Informații despre proiectul tematic educațional: 

Titlul proiectului tematic educțional personal: 

Minte sănătoasă în corp sănătos 

 

Categoria: Proiect pe specialitatea Educație pentru sănătate, Educație pentru viață 

 

Elaborarea proiectului: 

Obiectivul general: 

- să vizeze o țintă din programul de dezvoltare al școlii; 

- să ofere copiilor noțiuni elementare de educație pentru sănătate; 

- să contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor (trup, minte, suflet) 

 

 

Obiective specifice monitorizate prin criterii de eligibilitate, indicatori, activități, produse finale, inovare 

educațională și fezabilitatea proiectului educațional personal, pe specialitate: 

 

mailto:maxim.raluca@yahoo.com
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ANUL ȘCOLAR 2014-2015: STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS (Primăvara intră din nou în viața ta) 

Activități/Mode realizare 

- Prezentarea, explicarea conceptului și conștientizarea lui 

- Cum scăpăm de lipsa de energie, de oboseala și lipsa de tonus din timpul iernii 

- Rolul alimentației în dezvoltarea fizică și mentală 

- Dezbatere în scopul formării unei atitudini critice față de reclamele din comerț 

 

 

ANUL ȘCOLAR 2015-2016: EȘTI CEEA CE MĂNÂNCI 

Activități/Mode realizare 

- Prezentarea piramidei alimentelor 

- Elaborarea unui meniu pe o zi/săptămână 

- Prezentarea unui film de educație nutrițională 

- Realizarea unor desene tip recalmăpentru alimentația sănătoasă 

 

 

ANUL ȘCOLAR 2016-2017: VITAMINELE, MINERALELE ȘI OLIGOELEMENTELE 

ROTIȚE CARE AJUTĂ SĂ FUNCȚIONĂM CEAS 

Activități/Mode realizare 

- Rolul alimentației în dezvoltarea fizică și mentală 

- Importanța mișcării în dezvolatrea armonioasă a copiilor 

- Activități in aer liber: marș, biciclete, role 

- Activități recreative, jocuri didactice pentru valorificarea celor învățate despre stilul de viață sănătos 

 

 

ANUL ȘCOLAR 2017-2018: MIȘCAREA ȘI STILUL DE VIAȚĂ IN PREVENIREA BOLILOR 

Activități/Mode realizare 

- Mișcarea ca parte din natura corpului uman pentru buna sa funcționare 

- Evitarea sedentarismului prin miscarea regulată 

- Mișcarea combate apariția bolilor/ dezbatere cu mămici asistente la oncologie și cardiologie 

- Film educativ cu bolile provocate de lipsa unui echilibru în viața noastra 

 

 

ANUL ȘCOLAR 2018-2019: LUMINA VIE – COPILUL 

Activități/Mode realizare 

- Am învățat să trăiesc sănătos 

- Cine suntem și ce rol avem în această lume  

- Îi pot influența in bine pe cei din jurul meu 

- Am învățat să iubesc și să-i respect pe cei de lângă mine 
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PROIECTUL SE VA FINALIZA PRIN REALIZAREA DE EXPOZIȚII CU LUCRĂRILE COPIILOR ȘI 

PREZENTAREA PORTOFOLIILOR: 

 

Grupul țintă: 20 de elevi  

 

Responsabil: Prof. învățământ primar MOISA RALUCA 
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PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL „Prietenii naturii” 

prof. înv. preșc.Dumitrescu Maria-Grădinița PP Nr 3 Târgoviște 

 

Ziua de 22 aprilie, Ziua Pământului, a fost sărbătorită cu mare entuziasm de cei mai mici prieteni ai naturii, copiii 

din Grădiniță, în cadrul Proiectului de Parteneriat „Prietenii naturii”. 

Profitând de vremea minunată, copiii din grădiniță, însoțiți de doamnele educatoare, cu ajutorul neprețuit al 

părinților, îndrumați de reprezentații primăriei precum și ai Asociației Ecologice Floare de Colț, au pus mâna pe unelte 

și au muncit cu spor, la plantat de puieți și de flori. 

Un număr de 35 de copii din grupele mari, au plantat tot atâția copăcei: plopi, tei, arțari sau stejari, oferiți de 

Ocolul Silvic Moroieni, în zona sălii de sport a orașului. Copiii mai mici au plantat flori în curtea grădiniței și cu toții s-

au bucurat de o zi minunată. 

La final ei au primit diplome și au promis că vor reveni în fiecare lună să vadă cum au crescut copăceii lor, 

demonstrându-ne încă o dată, că nici o vârstă nu-i prea mică pentru a începe să iubești natura! 

ARGUMENTUL PROIECTULUI: 

Educația ecologică devine încercarea transferării unor moduri de gândire pragmatică privitor la ecosisteme, 

specii, populații, inclusiv umane, înțelese în contextul lor evolutiv, în transformările petrecute în plan spațial și temporal. 

Cât privește ecologia, ea este știița interrelațiilor ecosistemice dintre organisme vii și mediul abiotic. Prin educația 

ecologică se contribuie la o întelegere mai profundă a conexiunii dintre acțiunile noastre (individuale sau de grup, la 

nivel social), și schimbările mediului nostru de viață (actual și viitor). 

În cadrul activităților de educație ecologică, pe lângă înțelegerea fenomenelor derulate în ecosisteme, a 

interrelațiilor dintre om și mediul de viață, este necesar a se insista asupra dezvoltării capacității analitice și sintetice, a 

gândirii critice raționale, a utilizării argumentației logice, a capacității de analiză a datelor și de rezolvare de probleme, 

a creativității și independenței în gândire, a dezvoltării capacitații de comunicare, a muncii în echipă, a simțului artistic/ 

estetic și a fundamentului etic/ moral etc. Se întărește astfel capacitatea de analiză, sinteză, conștientizare a problemelor 

și încercarea găsirii de soluții la problemele de mediu. 

Activităţile teoretice de educaţie ecologică vor fi îmbinate cu activităţile practice, respectând trei abordări şi 

anume: Educaţia despre mediu, Educaţia în mediu, Educaţia pentru mediu. 

Elevii trebuie să devină prieteni ai naturii, cu condiţia să respecte natura. Aceasta înseamnă azi, mai mult ca 

oricând, s-o priveşti ca un adevărat ecolog-cetăţean ce doreşte nu o natură strivită, cu gândul refacerii ei, ci conştient că 

apără şi conservă una dintre bogăţiile cu care noi, românii ne mândrim. 
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SCOPUL PROIECTULUI: 

Formarea comportamentului ecologic adecvat prin derularea de acțiuni concrete de protejare a mediului 

înconjurător. 

OBIECTIVE SPECIFICE PROIECTULUI: 

• Dezvoltarea capacităţii de a lua decizii, de a identifica şi pune în practică soluţii pentru prevenirea şi rezolvarea 

problemelor concrete legate de relaţia omului cu mediul său de viaţă; 

• Formarea unui comportament ecologic pozitiv pentru ocrotirea pădurii şi prevenirea acţiunilor de poluare a 

aerului şi apei; 

• Reducerea impactului activităţilor antropice faţă de mediu prin conştientizarea comunităţii privind conservarea 

şi regenerarea mediului; 

• Sensibilizarea comunităţii în privinţa problemelor de mediu prin atitudinile şi activităţile elevilor; 

• Diseminarea informațiilor despre problemele de mediu specifice zonei în care se află grădinița implicată în 

proiect; 

• Dezvoltarea capacitatilor de relaționare cu instituțiile implicate în proiect. 

BENEFICIARI: GRUPUL ȚINTĂ: 

- preșcolarii; 

- cadrele didactice din unitatea participantă; 

- părinţii preșcolarilor implicați în proiect; 

- membrii comunității locale; 

- voluntarii Asociației Ecologice “Floare de colț” Fieni; 

- autorităţile locale; 

ECHIPA DE PROIECT: cadrele didactice din unitatea participantă; voluntarii Asociației ecologică „Floare de colt” Fieni 

Președinte- prof. Prundaru Marius 

Vicepreședinte- lect. dr.  Murătoreanu George; Bocanciu Ileana 

RESURSELE  PROIECTULUI:  

RESURSE UMANE: echipa de proiect; preșcolari; părinți;  

RESURSE MATERIALE: incinta și curtea grădiniței, zona pusă la dispoziție de autorități, materiale reciclabile, puieți 

foioase și conifere, aparate foto, retroproiector, laptop, materiale auxiliare consumabile; 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI / ACŢIUNILE / DATA / CINE  RĂSPUNDE: 

-Prezentarea proiectului/ acțiune în colaborare cu mai multe instituții/aprilie/ cadrele organizatoare 
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-Plantare de puieți/ acțiune în colaborare cu mai multe instituții/aprilie/ cadrele organizatoare 

-Plantare de răsaduri/ acțiune în colaborare cu mai multe instituții/aprilie/ cadrele organizatoare 

-Desenul meu despre natură/ activitate instructiv educativă /mai/ cadrele didactice 

-Marș ecologic/ activitate extrașcolară /iunie/ cadrele didactice 

REZULTATELE  PROIECTULUI: editarea unui CD/DVD pentru fiecare clasă cu momentele semnificative ale 

activităţilor desfăşurate în timpul proiectului, editarea unei broşurii, afişe ale proiectului, fluturaşi, diplome, chestionare 

pentru părinți, expoziție cu lucrările copiilor, realizarea punctului documentar al grădiniței, ecusoane; 

EVALUAREA  PROIECTULUI  

- chestionare aplicate participanților; 

- produsele activităților; 

- expoziții; 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2015/04/Slide94.jpg
https://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2015/04/Slide67.jpg
https://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2015/04/Slide32.jpg
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Colegiul Economic Cãlãraşi 

Prof. Anton Mãdãlina 

                                                           Proiect educaţional 

                    Minunata lume a cãrţilor 

                               ARGUMENT: 

Literatura, ca artă a cuvântului, prin intermediul căreia realitatea este recreată în toată complexitatea ei, oferă 

elevuluide un întreg univers de gânduri şi sentimente, de aspiraţii şi îndrăzneli, de înaripare entuziastă şi idealuri înalte. 

Sugerat printr-o tematică variată, ca şi prin prototipuri umane surprinse în ipostaze dintre cele mai felurite, acest 

univers se va putea constitui într-o zestre spirituală importantă, cu condiţia ca opera literară în ansamblul ei să răspundă 

sarcinilor multiple pe care le ridică educaţia estetică, intelectuală, morală, patriotică. Prin valorificarea creatoare a 

mesajului artistic, etic şi estetic al fiecărei creaţii în parte se stimulează interesul, pasiunea copilului pentru literatură, 

setea de cunoaştere, se formează totodată premisele concepţiei despre lume şi viaţă. 

Formarea şi modelarea caracterelor, deprinderea copiilor cu normele de comportare civilizată, cultivarea 

sentimentelor morale sunt sarcini la realizarea cărora opera literară, prin specificul ei, aduce o contribuţie majoră. 

Funcţia formativă a literaturii pentru copii nu trebuie confundată cu unele intenţii moralizatoare aride, stereotipe, 

fără acoperire artistică. Dar a nega existenţa unei strategii, a unei legi interioare specifice, de care trebuie să ţinem seama 

toţi cei care ne adresăm copiilor, ar fi o eroare cu consecinţe grave. 

Dacă şcoala are ca obiectiv major formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului, capabil să înţeleagă şi să 

aprecieze frumosul din mediul înconjurător, atunci aceasta se leagă în primul rând de cultivarea pasiunii pentru lectură. 

Cunoaşterea treptelor de dezvoltare a psihologiei vârstei de către cadrul didactic, respectarea principiului accesibilităţii 

în vederea îndrumării permanente a lecturii copilului constituie o sarcină importantă. Literatura pentru copii se adresează 

celor mai diferite vârste. Distanţa este 

foarte mare de la cartea cu poze însoţită de versuri sau proză, din clasele mici, când caracterul concret-intuitiv al gândirii 

impune ilustraţia ca auxiliar preţios în înţelegerea semnificaţiei operei, la cărţile în care primatul îl deţine textul literar, 

când gândirea trece spre o mai accentuată fază de abstractizare şi generalizare. 

Iată de ce este nevoie de cărţi diferite care să se adreseze nivelului de înţelegere al copilului, în funcţie de 

particularităţile de vârstă şi preferinţele individuale. 

Literatura pentru copii trebuie să investigheze universul propriu de cunoaştere al copilului, năzuinţele, aspiraţiile 

lui cele mai înalte, printr-o ingenioasă transfigurare artistică. 
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“Copilul, scria George Călinescu, se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi 

satisface această pornire îl încântă.” 

SCOP: 

Educarea elevilor în sensul receptării valorilor culturale, stimularea interesului pentru lectură, formarea 

competentelor de lectura in vederea asigurarii succesului scolar. 

GRUP ŢINTĂ: 

Beneficiari direcţi 

- elevii Colegiului Economic Cããraşi; 

- reprezentanţii bibliotecii. 

Beneficiari indirecţi 

-invitaţi, părinţi; 

-cadrele didactice ale şcolii. 

OBIECTIVE GENERALE: 

 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; 

Consolidarea deprinderilor de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă; 

 Stimularea capacităţii creatoare; 
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 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. 

 

ACTIVITĂŢI: 

1. Constituirea echipei locale de implementare a proiectului, incheierea parteneriatului educational; 

2. „La bibliotecă” (reguli de comportare la bibliotecă, formule de adresare şi de mulţumire etc. ) 

3. Activitãţi ȋn sãptãmâna „Sã ştii mai multe, sã fii mai bun!” 

4. Confecţionarea unor cărţi personalizate, semne de carte şi expoziţii cu acestea. 

5. „Ziua Cărţii” (19 decembrie) Vizită la Biblioteca Judeţeanã; 

6. „Eminescu - poet nepereche”- Expoziţie cu desene şi informaţii despre Eminescu;  

7. Caracterizări de personaje, dramatizări, descrieri, eseuri/ Prezentarea unor creaţii proprii. 

8. Întocmirea unui dosar tematic al proiectului. 

RESURSE UMANE (echipa de proiect): 

- elevii claselor a V-a şi IX - XII; 

- prof. Mãdãlina Anton 

- bibliotecarul şcolii. 

RESURSE MATERIALE: 

-cărţi, carnete, hârtie, stilouri, mape, dosare, foarfece, lipici, plicuri; 

-imagini şi ilustraţii; 

-texte literare; 

-fotografii, un aparat foto; 

-calculator, imprimantă, xerox, proiector, CD. 
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RESURSE FINANCIARE: 

- în funcţie de activităţile desfăşurate, se va apela la sprijinul Consiliului Local. 

      LOC DE DESFĂŞURARE: 

- Colegiul Economic Cãlãraşi; 

- Biblioteca  Judeţeanã  Cãlãraşi  

DURATA PROIECTULUI: 

- an şcolar 2019 - 2020; 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

- Creşterea interesului elevilor pentru lectura suplimentară. 

- Conştientizarea părinţilor şi a reprezentanţilor bibliotecii privind rolul pe care-l au în formarea şi dezvoltarea elevilor. 

PRODUSE DE ETAPĂ ŞI FINALE: 

➢compuneri, eseuri, poezii; 

➢expoziţii de carte; 

➢portofoliul; fişe de lectură; albumul foto. 

DISEMINAREA PROIECTULUI: 

-pliante, afişe; 

-panori cu produsele activităţii elevilor; 

-site - ul şcolii. 
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Aprobat,                                                                                                                                         Vizat, 

Director,                                                                                                                       Consilier educativ, 

Sorina –Elena Ganea                                                                                                   Calapod  Andreea 

 

PROIECT EDUCATIV 

REUŞIM ÎMPREUNĂ LA BACALAUREAT 
PROGRAM DE PREGĂTIRE A ELEVILOR PRIN DEZVOLTAREA DE COMPETENŢE CHEIE 

 

 
2017-2021 

 
COORDONATORI PROIECT: 

 
Prof.  Calapod Andreea 
Prof. Dogaru Ana-Maria 

Prof. Teușanu Corina-Elena 
Prof. Turcu Cristina 

 
1. TITLU PROIECT 

REUŞIM ÎMPREUNĂ LA BACALAUREAT 

 

2. COORDONATORI/ Date de contact 

Prof. Calapod Andreea 

Telefon: 0745602566 

E-mail: andreeaaciobanu@yahoo.com 

Prof. Dogaru Ana-Maria 

Telefon: 0753336422 
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E-mail: ana.dogaru@yahoo.com 

 

Prof. Teușanu Corina -Elena 

Telefon: 0744905453 

E-mail: corinnebotezatu@gmail.com 

 

Prof. Turcu Cristina 

Telefon: 0740 037 293 

E-mail:cristinna.turcu@yahoo.com 

 

3. GRUPUL ŢINTĂ – BENEFICIARI DIRECŢI ŞI INDIRECŢI 

    Beneficiari direcți: 

Anul 1: elevii claselor a XI-a A, B, C și a XII-a A, B, C 

Anul 2: elevii claselor a XI-a A , B , C și a XII-a A, B, C 

Anul 3: elevii claselor a XI-a A, B, C și a XII-a A , B, C 

Anul 4: elevii claselor a XI-a A, B, C și a XII-a A , B, C 

    Beneficiari indirecți: 

Părinții elevilor și comunitatea locală. 

 

4. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI (cu referire la obiectivele proiectului mare) 

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de promovabilitate la examenul de 

bacalaureat, în rândul elevilor din ciclul liceal din Colegiul Sportiv ,,Nadia Comăneci”, Oneşti. 

 

5. OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Identificarea nivelului de pregătire, stilului de învăţare şi punctelor slabe/ tari; 

2. Cresterea eficienţei procesului de formare a competenţelor cheie (în special, competenţe în limba 

maternă, competenţe în istorie şi geografie, competenţa de a învăţa eficient, prin folosirea 

modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte); 

3. Argumentarea unui punct de vedere faţă de o problematică pusă în discuţie şi compararea şi 

evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judecăţi proprii; 

4. Cunoașterea, înțelegerea, aplicarea conceptelor specifice disciplinelor de examen, remedierea 

deficiențelor înregistrate la testarea iniţială şi la simularea examenului de Bacalaureat; 

5.  Intensificarea acțiunilor de consiliere școlară în vederea creșterii nivelului motivațional și a 

responsabilității elevilor claselor a XII-a; 

mailto:ana.dogaru@yahoo.com
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6. Optimizarea resurselor de învăţare destinate persoanelor din grupul ţintă, prin utilizarea formelor de 

instruire moderne, pentru adaptarea la nevoile elevilor de formare, asistenţă psihopedagogică şi 

orientare şcolară ulterioara. 

 

6. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII 

    Proiectul se va derula timp de 4 ani, după aprobarea grantului. 

    Activitățile se vor derula în școală,  

 

7. PARTENERI 

    Parteneri: Părinţii elevilor claselor a XI-a A, B, C2 și a XII-a A, B, C. 

     Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), Bacău. 

     Centre de formare profesori 

 

8. PREZENTARE PROIECT 

A. ARGUMENT 

Necesitatea acestui tip de proiect s-a născut din nevoia elevilor de a intensifica pregătirea pentru 

susţinerea examenului de bacalaureat și din dorința profesorului ca elevii săi să obţină cele mai bune 

rezultate. Pentru elevi se remarcă oportunitatea de a-și elimina lacunele, iar pentru profesor, aceea de a-și 

adapta demersul didactic la nevoile elevilor. Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea 

dezvoltării şi evaluării sistematice a procesului de formare a competenţelor cheie. Formarea acestor 

competenţe la elevi va asigura, pe termen scurt şi mediu, rezultate superioare la examenul de bacalaureat, 

precum şi la alte examene şi concursuri şcolare, iar pe termen lung va asigura o adaptabilitate sporită la 

diverse contexte de învăţare şi muncă, precum şi o inserţie facilă ulterioară în învăţământul universitar sau 

pe piaţa muncii, la maturitate. Proiectul va genera efecte pozitive prin elaborarea, testarea şi implementarea 

unui program unitar tip pregatire suplimentară, în vederea susţinerii examenului de bacalaureat, care va 

contribui la analiza necesarului de competenţe şi formarea competenţelor elevilor din învăţâmantul liceal. 

 Ideea este ca acest proiect să vină în întâmpinarea celor care au efectiv nevoie de susținere și de pregătire 

suplimentară pentru examenul de bacalaureat, și când spunem susținere înseamnă și să motivezi elevul să 

acceadă la acest examen, pentru că unii elevi termină clasa a XII-a și nu mai vor să dea bacalaureatul. În 

cadrul proiectului, ne propunem să instruim iniţial profesorii implicaţi în bacalaureat, pentru a aborda 

metode noi, active care să motiveze copiii și să le ofere o alternativă de învățare.  

B. SCOP 

    Pregătirea suplimentară a elevilor din învățământul liceal, în vederea susținerii și promovării cu succes 

a examenului de bacalaureat, prin intermediul unui program educațional inovator, adiacent celui şcolar. 
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C. DESCRIERE ACTIVITĂŢI 

Activitatea nr. 1. 

Titlul activităţii: Activități de evaluare predictivă  

Locul desfăşurării: sala de clasă 

Participanţi: elevii claselor a XI-a A, B, C și a XII-a A,B, C 

Descrierea activităţii: identificarea problemelor de conţinut pe care le înregistrează elevii la cele trei materii 

de bacalauret, prin aplicarea testelor iniţiale şi a programului de remediere.  

Resurse: -umane: prof. Calapod Andreea şi Dogaru Ana- Maria, în calitate de organizatori, evaluatori și 

coordonatori ai activității; elevii implicaţi în proiect, în calitate de beneficiari. 

- materiale/logistice: fișe de lucru, pix-uri, video proiector, computer/laptop. 

Corelarea cu obiectivele stabilite: această activitate contribuie la realizarea obiectivului privind 

identificarea nivelului de pregătire, stilului de învăţare şi punctelor slabe/ tari (O.1). 

Activitatea nr. 2 

Titlul activităţii: Strategii de abordare a textului la prima vedere  

Locul desfăşurării: sala de clasă 

Participanţi: elevii claselor  a XI-a A, B, C şi a XII-a A,B, C 

Descrierea activităţii:  

Resurse: -umane: prof. Calapod Andreea şi Dogaru Ana-Maria , în calitate de organizatori și coordonatori 

ai activității;elevii implicaţi în proiect, în calitate de beneficiari. 

- materiale/logistice: fișe de lucru, pix-uri, video proiector, computer/laptop. 

Corelarea cu obiectivele stabilite: această activitate contribuie la realizarea obiectivului privind cresterea 

eficienţei procesului de formare a competenţelor cheie (în special, competenţe în limba maternă, 

competenţe în istorie şi geografie, competenţa de a învăţa eficient, prin folosirea modalităţilor de analiză 

tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte) (O.2) 

Activitatea nr. 3 

Titlul activităţii: Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

Locul desfăşurării: sala de clasă 

Participanţi: elevii claselor  a XI-a A, B, C2  şi a XII-a A,B, C 

Descrierea activităţii:  

Resurse: -umane: prof. Teuşanu Corina şi Turcu Cristina în calitate de organizatori și coordonatori ai 

activității;elevii implicaţi în proiect, în calitate de beneficiari. 

- materiale/logistice: fișe de lucru, pix-uri, video proiector, computer/laptop. 
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Corelarea cu obiectivele stabilite: această activitate contribuie la realizarea obiectivului privind 

argumentarea unui punct de vedere faţă de o problematică pusă în discuţie şi compararea şi evaluarea unor 

argumente diferite, pentru formularea unor judecăţi proprii) (O.3) 

Activitatea nr. 4 

Titlul activităţii: Simulare a examenului de bacalaureat  

Locul desfăşurării: sălă de clasă 

Participanţi: elevii claselor  a XI-a A, B, C  şi a XII-a A,B, C 

Descrierea activităţii:  

Resurse: -umane: prof. Calapod Andreea, Dogaru Ana- Maria, Teuşanu Corina şi Turcu Cristina în calitate 

de organizatori, evaluatori și coordonatori ai activității; elevii implicaţi în proiect, în calitate de beneficiari. 

- materiale/logistice: fișe de lucru, pix-uri, foi de examen. 

Corelarea cu obiectivele stabilite: această activitate contribuie la realizarea obiectivului privind 

identificarea nivelului de pregătire, stilului de învăţare şi punctelor slabe/ tari. (O.1). Activitatea se va 

desfăşura semestrial. 

Activitatea nr. 5 

Titlul activităţii: Strategii de abordare a conţinuturilor din programa de bacalaureat  

Locul desfăşurării: sala de clasă 

Participanţi: elevii claselor  a XI-a A, B, C  şi a XII-a A,B, C 

Descrierea activităţii:  

Resurse: -umane: prof. Teuşanu Corina şi Turcu Cristina în calitate de organizatori și coordonatori ai 

activității; elevii implicaţi în proiect, în calitate de beneficiari. 

- materiale/logistice: fișe de lucru, pix-uri, video proiector, computer/laptop. 

Corelarea cu obiectivele stabilite: această activitate contribuie la realizarea obiectivului privind 

cunoașterea, înțelegerea, aplicarea conceptelor specifice disciplinelor de examen, remedierea deficiențelor 

înregistrate la testarea iniţială şi la simularea examenului de Bacalaureat;), prin reluarea conţinuturilor 

cuprinse în Programele de bacalaureat.  (O.4) 

 

9. MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI FINALIZARE 

 

    Pentru monitorizarea și finalizarea proiectului de vor utiliza următoarele modalități: 

- observarea directă; 

- afișe; 

- fișe de lucru; 
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- chestionare; 

- rapoarte de analiză; 

- cataloage cu prezenţa. 
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Prof. înv. primar: Damian Miruna- Şcoala Primară Hănţeşti Vale 

 

MOTTO:  

„Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfă.” 

                                                                               Mihail Sadoveanu 

Titlul proiectului: „1 Decembrie – Ziua Naţională a României” 

 

Iniţiator proiect: Prof. înv. primar: Damian Miruna- Adelina 

 

Loc de desfăşurare: sala de clasă 

 

Durata activităţii:  45 min 

 

Grupul ţintă: 12 elevi clasa I     
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Argument 

 

Ziua naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o semnificaţie istorică deosebită. Unirea 

realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului nostru. Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, 

pentru trecutul istoric al poporului nostru,  pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a 

dat acest popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm  cu ocazia acestui 

eveniment.  

            Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum este obligatoriu ca să-şi cunoască 

familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai îndepărtate. 

           Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care insuflăm copiilor 

sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi 

tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi 

ţară. 

Scop: 

Consolidarea cunoştinţelor despre valorile morale ale poporului român, despre evenimentele deosebite din istoria 

României, cultivarea sentimentelor de dragoste, respect şi admiraţie faţă de strămoşii neamului. 

 

Obiective operaționale: 

➢ să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv cu cuvintele noi întâlnite în textele studiate; 

➢ să recepteze textul citit, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia; 

➢ să manifeste afecţiune faţă de poporul  nostru, limba română, strămoşii noştri; 

➢ să utilizeze metode simple metode şi unelte simple în realizarea activităţii practice propuse; 

➢ să intoneze cântecele  acompaniaţi de invatatoare; 

➢ să realizeze harta României după modelul dat; 

➢  să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare;   

Resurse: 

o Materiale: planşe cu imagini reprezentând unirea, planşe cu figuri istorice din zona noastră, steagul 

Tricolor, Stema Ţării, Harta României, volume cu povestiri istorice, CD-uri cu filme istorice, CD-uri cu 

muzică patriotică, videoproiector, laptop, culori, hârtie colorată, prezentare ppt. 

 

o Umane: 12 elevi 
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Metode, tehnici  şi procedee: explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, brainstorming, povestirea, 

munca independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia 

 

Evaluarea: prezentarea unui program artistic dedicat Zilei Naţionale a României 

şi harta României realizată de elevi. 

 
Programul activităţii 

 

1. Să ne cunoaştem istoria 

-prezentarea unui Power Point  intitulat: „Ce sărbătorin la 1 Decembrie?” 

 

2. Realizarea unor hărţi. 

-elevii vor primi un şablon a hărţii României, pe care vor trebui să o decoreze cu inimioare colorate, păstrând 

culorile steagului: ALBASTRU   GALBEN   ROŞU 

 

3. Vom interpreta împreună Imnul României şi alte cântece patriotice. 

      -Ţara mea-i un colţ de Rai 

     - România mea 

 

4. În finalul activităţii vom o horă tradiţională. 

 

     -în mijlocul clasei ne prindem de mâini şi facem o horă tradiţională cu ajutorul unor paşi simpli 
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   PROIECT EDUCAȚIONAL 

 „EDUCAȚIA E ȘANSA TA!” 

 

 DURA ELENA LOREDANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERCHIȘEȘTI, SUCEAVA 

 

 

Argument 

 Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice,  problemele de relaţionare între 

părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, supraîncărcarea 

profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.), determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut 

şi, astfel, frecvenţa absenteismului şcolar este în creştere.  

    La acestea se adăugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de dependenţa, metodele 

educative slabe şi inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frică de examene etc, 

constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, uneori evita confruntarea cu "problema" prin fugă de 
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la ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor 

probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară.  

    Din păcate, absenteismul este în creştere, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea 

fenomenului. 

    Această schimbare în atitudine nu apare în mod brusc. Există întotdeauna indici relevanţi ai apariţiei ei. Orice 

eşec care nu este observat la timp poate antrena un proces de inadaptare. Elevul se resemnează sau renunţă, devenind 

indiferent faţă de şcoală sau se revoltă împotriva insucceselor pe care nu reuşeşte să le învingă, încearcă anumite 

compensări prin care vrea să dovedească pentru el însuşi că poate să reuşească în unele lucruri, ceea ce   uneori duce la 

fapte de indisciplină sau la evitarea anumitor ore.  

    Elevul încearcă să evite insuccesul preferând să îşi petreacă timpul într-un mediu în care, crede el, se poate 

remarca. Din păcate, de cele mai multe ori acest mediu îl reprezintă strada. Prevenirea acestor acte de inadaptare 

constituie premisele pentru o dezvoltare armonioasă a întregii personalităţi.  

       Obiectivele pe care ni le-am propus au menirea de a fi operaţionalizate, astfel încât să se observe îmbunătăţiri 

calitative şi cantitative în planul comportamental al elevilor care absentează, dar şi în susţinerea şi dezvoltarea unui cadru 

familial armonios şi a unor relaţii de colaborare familie-şcoală. 

Activităţile ce vor fi desfăşurate în cadrul acestui proiect vor urmări motivarea elevilor în vederea reducerii 

abandonului şcolar, prin sporirea creativităţii  şi prin  dezvoltarea competenţelor de comunicare, lingvistice, matematice, 

informatice, muzicale, artistice etc. Un elev implicat în propria educaţie va fi un elev motivat să îşi finalizeze studiile, de 

aceea, situaţiile de învăţare trebuie să fie legate de aspectele reale ale vieţii. 

 

 

Scopul proiectului: 

➢ Conştientizarea elevilor cu privire la importanţa, complexitatea şi funcţiile şcolii şi la implicaţiile 

absenteismului şi ale abandonului şcolar. Formarea unui comportament responsabil ca elev într–o instituţie 

şcolară; 

➢ Prevenirea şi intervenţia primară în cazul absenteismului şcolar. 

 

Obiective generale: 

1. Identificarea principalelor motive ale absenteismului şcolar; 

2. Dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de şcoală; 

3. Elevii să conştientizeze urmările negative ale absenteismului şcolar; 

4. Elevii să fie capabili să identifice valorile, resursele importante furnizate de şcoală; 

5. Reducerea absenţelor şcolare pe termen lung; 

6. Identificarea surselor de stres şcolar; 

7. Dezvoltarea stimei de sine a elevilor, construirea unei imagini de sine pozitivă prin autocunoaştere şi dezvoltare 

personală; 

8. Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată. 

 

Durata proiectului: 

➢  Octombrie 2019 – Iunie 2020 

 

Grupul ţintă: 

➢ elevii cu risc de abandon. 
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Parteneri: 

➢ Primăria Comunei Berchișești 

➢ Fundația „Te Aud România” 

 

Calendarul activităţilor: 

Nr.crt. Activitatea Modalităţi de realizare Data Responsabil/ 

Participanţi 

1. Cine şi de ce absentează?  Identificarea elevilor cu absenţe 

multe; 

 Înştiinţarea părinţilor cu privire la 

nr. de absenţe al copiilor; 

 Monitorizarea strictă a absenţelor 

elevilor; 

 Identificarea elevilor cu risc de 

abandon. 

Octombrie 

2019 

Prof. Inv.primar 

Tanu Florentina 

Invățători 

Diriginți 

2. 

 

Chestionar   Aplicarea chestionarului pentru 

evaluarea riscului de abandon 

şcolar. 

Octombrie 

2019 

Prof. Nuțu 

Daniela 

Invățători 

Diriginți 

3. Identificarea intereselor, 

abilităților elevilor 

 Chestionar de identificare a 

inereselor, nevoilor și abilităților 

elevilor 

 Repartizarea elevilor în cadrul 

activităților inițiate de școală 

(cercuri tematice, activități 

extrașcolare) 

Octombrie 

2019 

Director 

Invățători 

Diriginți 

3. Identificarea surselor de 

stres şcolar 

 Aplicare fişei de lucru Surse de 

stres şcolar 

Noiembrie 

2019 

Prof. Cojocariu 

Gabriela 

Invățători 

Diriginți 

4. Cine suntem noi?  Aplicarea fişei de lucru Cine sunt 

eu? 

Decembrie   

2020 

Prof. Boicu 

Senorica 

Invățători 

Diriginți 

5. Cum mă văd, cum mă 

definesc ceilalţi 

 Aplicarea fişei de lucru Cum mă 

văd, cum mă definesc ceilalţi 

Ianuarie 

2020 

Invățători 

Diriginți 

Psiholog  

6. Orientare școlară și 

profesională 

 Parteneriat cu Centrul de educație 

incluzivă „Sfântul Andrei” Gura 

Humorului 

Februarie 

Martie  

2020 

Director 

Diriginții 

claselor a VII-a, 

a VIII-a 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 

 
920 

7. Identificarea punctelor tari și 

a punctelor slabe 

 Aplicarea fişei de lucru Analiza 

SWOT 

Aprilie 

2020 

Director 

Invățători 

Diriginți 

8. Identificarea tipurilor de 

temperament  

 Aplicarea chestionarului de 

identificare a temperamentului 

Mai 

2020 

Diriginți 

psiholog 

 

Evaluarea proiectului: 

➢ Chestionare; 

➢ Fişe de lucru; 

➢ Portofolii. 

 

 

Rezultate aşteptate: 

➢ Reducerea absenţelor nemotivate şi a abandonului şcolar; 

➢ Promovarea unei atitudini responsabile ca elev într-o instituţie şi a unei atitudini pozitive faţă de şcoală; 

➢ Prevenirea absenteismului. 

 

Diseminarea rezultatelor: 

➢ Amenajarea în şcoală, a unui spaţiu ce va conţine un panou cu rezultatele proiectului, imagini cu elevii din 

timpul sesiunilor de formare, desene, postere; 

➢ Postări pe facebook-ul și blog-ul școlii; 

➢ Articol în revista școlii. 
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ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA ȘI VALORIZAREA  ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

(  Modele de bune practici ) 

Prof. înv. primar: Alstanei Mihaela  

Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani, Vrancea 

 

Educația este întotdeauna un orizont, nu o destinație.” (Albert Einstein) 

Cuprins: 

1.Activitățile extrașcolare - componente ale educației nonformale (aspecte generale); 

• 1.1. Definirea activităților extrașcolare; 

• 1.2.Caracteristicile de bază ale activităților extrașcolare; 

• 1.3.Tipuri de activități extrașcolare; 

• 1.4.Scopul activităților extrașcolare; 

• 1.5.Obiective specifice ale activităților extrașcolare; 

• 1.6.Funcțiile activităților extrașcolare; 

• 1.7.Model de  realizare a  unui proiect de  activitate extrașcolară; 

• 1.8.Importanța activităților extrașcolare; 

• 1.9.Probleme ce pot apărea în derularea activităților extrașcolare. 

2.Activități extrașcolare- Modele de bune practici 

1.1.Activitățile extrașcolare, componente ale educației nonformale, ocupă un rol important în ansamblul influențelor 

educative. Acestea sunt definite de cercetătorii din domeniul educației ca „totalitatea activităților educative planificate, 

organizate și desfășurate în instituțiile de învățământ sau în alte spații, în colaborare cu diverse organizații, având scop 

educațional, dar mai puțin riguroase decât cele formale, și desfășurate în afara incidenței programelor școlare, conduse 

de persoane calificate, cu scopul completării formării personalității elevului asigurată de educația formală sau dezvoltării 

altor aspecte particulare ale personalității acestuia.” 

1.2.Caracteristicile de bază ale educației nonformale: 

-cuprind activitățile care sunt organizate de școli și se derulează în incinta acestora sau în afară; 

-au rol complementar activităților formale ale școlii și se centrează pe activități ce vizează dezvoltarea în ansamblu a 

personalității elevilor; 

-vizează educarea elevilor în concordanță cu nevoile sociale, pentru a face față cerințelor viitorului; 

-oferă elevilor posibilități de exprimare a identității personale și de dezvoltare plenară a activității acestora; 

-au caracter pluri- și interdisciplinar deoarece în realizarea lor sunt vizate mai multe discipline școlare; 

-sunt activități opționale deoarece elevii nu sunt constrânși să participe, implicarea și participarea rămân la libera lor 

alegere; 

-țin de ansamblul școală - comunitate - familie, atât din perspectiva actorilor implicați, cât și a tipurilor de acțiuni derulate; 

-vizează permanent atingerea unor finalități propuse. 

1.3.Tipuri de activități extrașcolare: 

În funcție de specificul lor și de conținut, M. Ștefan identifică următoarele activități extrașcolare: 

-activități cu conținut artistic, cultural, spiritual; 

-activități cu conținut științific și tehnico-aplicativ; 

-activități sportive; 

-jocuri distractive; 

-activități cu caracter comunitar. 

1.4.Scopul activităților extrașcolare 
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În contextul actual al învățământului românesc, activitățile extrașcolare sunt cele care vin să completeze educația 

copiilor, fiind o forma complexă de activitate pe care o au dascălii la îndemână, spre a-și desăvârși munca. 

1.5.Obiective specifice ale activităților extrașcolare: 

-Asigurarea unui climat propice dezvoltării abilităților de comunicare, relaționare și de muncă în echipă a elevilor; 

-Dezvoltarea aptitudinilor motivaționale, ale creativității, ale simțului estetic, recunoașterea și respectarea valorilor 

moral - civice; 

-Dezvoltarea capacității de experimentare a unor forme de învățare care se suprapun sau nu modelului tradițional; 

-Experimentarea unor situații concrete de viață și valorificarea lor; 

-Dezvoltarea unor atitudini pozitive, umaniste, tolerante; 

-Colaborarea cu alte cadre didactice pentru organizarea unor activități inter sau pluridisciplinare; 

-Asigurarea unor alternative de petrecere a timpului liber. 

1.6.Funcțiile activităților extrașcolare 

Mircea Ștefan (2001, p. 21 - 24) definește următoarele funcții: 

-Funcția de loisir - face referire la timpul liber al elevului, după ce și-a îndeplinit obligațiile de elev; 

-Funcția social - integrativă - vizează relaționarea elevilor, din clase/ școli diferite, de vârste diferite etc.; 

-Funcția de dezvoltare personală - cunoștințele dobândite în cadrul formal de învățare se pot completa prin activitățile 

extrașcolare; 

-Funcția de dezvoltare vocațională - activitățile extrașcolare se organizează exclusiv pe baza talentelor elevilor și 

pasiunilor acestora. 

1.7.Model de  realizare a  unui proiect de  activitate extrașcolară 

Un proiect simplu de activitate extrașcolară se realizează completând cerințele de mai jos: 

 

TITLUL PROIECTULUI: 

ARGUMENTUL: 

GRUPUL ȚINTĂ: 

DURATA DERULĂRII PROIECTULUI: 

DENUMIREA INSTITUȚIILOR PARTENERE: 

INIȚIATORI PROIECT: 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE: 

RESURSE ALOCATE IMPLEMENTĂRII: 

• umane 

• materiale și tehnice 

• de timp 

DOMENIILE DE INTERES 

• interdisciplinaritate (educație artistică, tehnică, științifică, religioasă) 

• munca în echipă 

• comunicare și colaborare 

TIPUL (local/ județean, interdisciplinar etc. ) 

SCOPUL PROIECTULUI 

OBIECTIVE 

BENEFICIARI DIRECȚI AI PROIECTULUI 

REZULTATELE AȘTEPTATE 

EVALUAREA  

• metode de lucru 

• instrumente de evaluare 

• rezultate 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 

 
923 

DISEMINAREA PROIECTULUI 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

DATE DE CONTACT 

 

 

1.8.Importanța activităților extrașcolare 

Activitățile extrașcolare trebuie să fie privite ca un mod de desăvârșire, de dezvoltare emoțională, socială și intelectuală 

a elevilor. 

 

Aceste activități: 

-Permit elevilor să descopere noi experiențe, practic noi dimensiuni ale vieții reale, să le exploreze și să-și rezolve 

nedumeririle. 

-Dezvoltă creativitatea, gândirea critică și capacitatea de a face conexiuni între ceea ce învață la școală și experiența 

lumii reale. 

-Formează un comportament pozitiv, ajutând elevii să-ți soluționeze conflictele interioare. 

-Dezvoltă relații interumane pe termen lung. 

1.9.Probleme ce pot apărea în derularea activităților extrașcolare. 

 Activitățile extrașcolare, desfășurate în școală sau în afara acesteia, pot întâmpina anumite obstacole în 

implementarea și derularea lor: 

-nu întotdeauna activitățile extrașcolare au la bază o temeinică analiză de nevoi la nivelul școlii sau al comunității; 

-când activitățile nu se pliază pe nevoile elevilor și nu se bucură de interesul acestora, apare plictiseala, frecvența redusă, 

neimplicarea; 

-coordonata timp este o altă barieră în calea realizărilor activităților extrașcolare; 

-absența spațiului de desfășurare a acestor activități; 

-slaba implicare a părinților, a membrilor comunității sau a reprezentanților instituțiilor; 

-factorii meteorologici etc. . 

 2. Activități extrașcolare- Modele de bune practici 

2.1.Într-o atmosferă de sărbătoare, cu emoție în suflet, ziua de 24 Ianuarie  a fost marcată de elevi printr-o activitate 

desfășurată la biblioteca școlii, având ca invitați părinți, reprezentați ai comunității locale și presa. Tema activității a fost: 

„24 Ianuarie... sărbătorim de la mic la mare”. 

Scopul: 

Educarea sentimentului patriotic prin cunoașterea trecutului istoric al poporului nostru; 

Aducerea în prim-plan a evenimentelor istorice, care au dus la înfăptuirea Unirii de la 24 Ianuarie 1859, prin crearea 

unui moment artistic emoționant; 

Obiective: 

Să cunoască evenimentele istorice premergătoare Unirii de la 24 Ianuarie, lecturând cărțile de istorie; 

Să descopere personalitățile marcante care au susținut și înfăptuit Unirea; 

Să intre în rolul personajelor de odinioară și să aducă în fața publicului adevărata lor personalitate veridică și autentică. 

Programul activității: 

• Importanţa evenimentelor istorice care au pregătit Unirea din 1859 - prezentare PowerPoint . 

• „Culoarea” momentelor evocate în preajma Unirii Principatelor Române este dată în şezătoarea „24 Ianuarie... 

sărbătorim de la mic la mare” 

• Românie plai de dor – cântece de voie bună  

• „Hai să dăm mână cu mână” în... „Hora Unirii”  

• „Focşanii...în epoca unirii” - expoziţie de carte şi materiale ilustrative. 
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 Activitatea a avut impact deosebit asupra elevilor deoarece am reușit să cultiv în sufletul lor pasiunea pentru a 

citi lecturi istorice, care să-i ajute să înțeleagă mai bine trecutul neamului românesc. Entuziaști, costumați 

corespunzător, au interpretat personaje, aducând în fața publicului un moment important  al istoriei noastre. 

                       
  2.2. Activitatea artistică dedicată dramaturgului Ion Luca Caragiale, cu titlul „Ce lume, dom'le, ce lume!”, s-a 

desfășurat la biblioteca școlii, în prezența părinților și a altor invitați din comunitatea locală. 

    Initierea unei asemenea activități a pornit de la dorința de a aduce în fața copiilor multiplele „caractere umane”. 

    Elevii au citit schițele lui Caragiale, în special cele care au ca protagoniști copiii : „Vizită”, „Dl. Goe” și au părut 

fascinați de personajele literare, pline de ridicol și incultură, surprinse cu umor de marele dramaturg. Căci așa cum 

spunea George Călinescu - „Este la Caragiale un umor inefabil, ca și lirismul eminescian ...” 

   Așa s-a născut ideea de a crea acea „lume” , aducând în fața publicului pe „maiorașul” Ionel Popescu, răsfățatul domn 

Goe, Bubic - „potaia” etc. . 

 Scopul acesteia a fost - Cunoașterea aspectelor din viața marelui dramaturg și aprofundarea operei sale, prin interpretare 

teatrală. 

Obiective: 

Să citească schițele lui Ion Luca Caragiale; 

Să identifice trăsăturile morale ale personajelor din operele citite; 

Să inițieze o dezbatere pe tema bunelor maniere; 

Să interpreteze schițele lui Caragiale, intrând în rolul personajelor; 

Să sesizeze nuanța critică a dramaturgului și să învețe să- și cizeleze comportamentul în societate; 

Să- și cultive creativitatea și încrederea în sine. 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚII: 

-„Să-l cunoaștem pe Ion Luca Caragiale” - repere ale vieții și operei scriitorului; 

-„Lumea lui Caragiale” - dramatizări ale elevilor (Vizită, Dl. Goe, Bubico, Five o'clock, Căldură mare); 

-„Opera lui Ion Luca Caragiale în imagini” - expoziție de carte și materiale informative și ilustrative. 

Copiii au interpretat personajele, dând dovadă de : 

-CUNOȘTERE - prin citirea schițelor și reținerea replicilor; 

-RESPONSABILITATE - prin implicare și pasiune; 

-CREATIVITATE - prin asumarea și interpretarea rolurilor, dar și prin crearea costumelor; 

-COMUNICARE - prin limbaj civilizat, dicție, exprimare corectă; 

-COOPERARE - prin lucrul în echipă; 

-EMPATIE - prin acceptare, refuzul de a-i critica pe ceilalți și interacțiune; 

-ÎNCREDERE ÎN SINE - educarea emoțiilor, bază în conturarea inteligenței emoționale; 

-AFIRMARE - prin dezvăluirea diversității și specificității copilului/ a talentului și aptitudinilor; 

-DESCHIDERE - prin conturarea unor orizonturi viitoare; 

-RELAXARE/ BUNĂ-DISPOZIȚIE - prin sentimente de satisfacție și plăcere, căci „Limbajul corpului este cheia 

pentru a debloca sufletul.” Konstantin Stanislavski 

       Părinții au intrat în atmosfera creată de copii, i-au încurajat, i-au sprijinit și au fost fascinați de interpretarea lor.  
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      In concluzie, activitățile extrașcolare au un rol important în formarea personalității elevilor, în dezvoltarea 

armonioasă a intelectului, în dezvoltarea personală completă a acestora. 

 

 

 

Bibliografie: 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 

 Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007.         
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Prof. Monica-Ioana CRISTEA 

Colegiul Național „Unirea” Turnu-Măgurele 

Jud. Teleorman  

 

 

 

PROIECT EDUCATIV: LITERATURĂ ȘI CINEMATOGRAFIE 

 

 

ARGUMENT 
 

 

,,Arta este ecologia sufletului” (Umberto Eco) 

Studierea limbii şi literaturii române în şcoală prezintă o importanţă inestimabilă, pentru că, în primul 

rând „Limba noastră-i o comoară/ În adâncuri înfundată,/Un şirag de piatră rară/ Pe moşie revărsată”, este 

expresia cea mai cuprinzătoare a fiinţei naţionale a poporului român. Limba română este limba oficială a 

României, o necesitate în cadrul vieţii sociale, economice, politice şi culturale din spaţiul românesc. Prin 

intermediul limbii române se asigură dobândirea cunoştinţelor din sfera tuturor celorlalte obiecte de 

învăţământ, a noţiunilor de cultură generală; se cultivă gândirea elevilor, ştiut fiind faptul că ideile se 

prefigurează şi există în mintea omului pe baza cuvintelor, propoziţiilor şi a frazelor. Limba română îi ajută pe 

elevi să întreţină relaţii interumane eficiente pe diverse planuri de activitate. 

De asemenea, limba româna contribuie, într-o mare măsură, la cultivarea sensibilităţii elevilor, la 

nuanţarea exprimării lor, orale şi scrise. Literatura română, pe de altă parte, aparţine domeniului artei, unde 

intuiţia artistică deţine un rol esenţial. In primul rând studiul acestei discipline dezvoltă sensibilitatea elevilor, 

inoculându-le cunoştinţe, idei, sentimente şi le modelează atitudini, comportamente umane. Literatura 

reprezintă cadrul perfect de imaginaţie construită cu ajutorul literelor şi expresiilor care redau o rezonanţă 

aparte cititorului. 

În literatură, autorul scrie cu exactitate sentimentele,trăirile obiectuale sau sufleteşti.  

Pentru ca elevii să-şi însuşească limbajul specific al literaturii, profesorul de limbă şi literatură română trebuie 

să se preocupe de procesul receptării artistice a operelor, de metodele, procedeele şi mijloacele specifice acestui 

proces, de înlesnirea contactului direct al elevului cu opera literară (dezvoltarea creativităţii elevilor; 

transfigurarea realităţii; fenomenul literar trebuie raportat la împrejurările în care a apărut; expresivitatea 

textului literar, trăsăturile unui text literar; interpretarea trebuie făcută în funcţie de particularităţile individuale 

şi de vârstă ale elevilor şi de individualitatea operei etc.).  

În consecinţă, „finalitatea principală a procesului de receptare a literaturii în şcoală rămâne aceea de a 

forma din elevi cititori de literatură, în devenire oameni cu deprinderea de a  
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citi, zilnic, ceva interesant, capabili de a adopta o poziţie personală faţă de lecturile lor.” (Parfene, Constantin, 

Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, pag 115)  

Trecând la teatru, mesajul poetic, ca urmare a sincretismului de coduri, capătă o structură complexă, 

complicând totodată problema receptării: dacă mesajul propriu-zis, realizat în cod verbal, este receptat auditiv, 

mesajele complementare, care intervin prin codurile non-verbale, cum ar fi de exemplu cel mimic, sunt 

destinate receptării vizuale. Vorbim aşadar de o receptare audio-vizuală care, ca şi în situaţia filmului, 

presupune un alt mod de participare la actul comunicării. Receptorul devine din cititor, spectator de teatru sau 

film. 

Cinematografia a făcut saltul de la imaginea vizuală statică la imaginea vizuală dinamică. Desfăşurarea vizuală 

a mişcării a făcut posibilă o perspectivă epică, cinematograful devenind foarte repede o modalitate de a povesti 

cu ajutorul imaginilor. Prin urmare, literatura, teatrul şi filmul reprezintă forme de comunicare artistică 

deoarece, asemenea obiectului estetic, sunt destinate în primul rând să placă şi astfel devin captivante. În 

configuraţia oricărei culturi, arta are un statut de excelenţă: este cea mai înaltă formă a creaţiei umane, întrucât 

este plăsmuitoare de lumi şi sensuri, este cea mai liberă activitate umană, cea mai îndepărtată de scopuri 

practice imediate. Kant definea arta drept ,,finalitate fără scop”, formulă paradoxală prin care surprindea atât 

intenţia expresivă şi semnificantă a operei, cât şi gratuitatea ei în ordine practică. Deşi în timp artele s-au 

diferenţiat şi specializat, ele se înrudesc prin scopul lor: acela de a delecta, de a instrui, de a crea o stare de 

tensiune interogativă, de a-l apropia pe om de Dumnezeu, ori de a-l smulge - cum afirma Aristotel - din sfera 

egoismului. Indiferent de materialul pe care-l folosesc, artele exprimă neliniştile, situaţiile existenţiale 

semnificative. Există întrepătrunderi între diferitele arte care luminează mesajul operei, nuanţează o idee, ajută 

autorul şi pe receptor în cunoaşterea universului. Formă a conştiinţei sociale şi modalitate de cunoaştere a 

realităţii, literatura este arta cea mai complexă, în sensul că se referă la multiplele aspecte ale naturii şi ale vieţii 

omeneşti, deşi foloseşte materialul cel mai simplu: cuvântul. Literatura stabileşte o relaţie particulară cu 

cinematografia, motiv pentru care programa şcolară pentru clasa a IX-a prevede studierea acestei relaţii. 

Competenţa specifică ce se urmăreşte a fi dezvoltată la elevi este compararea limbajului cinematografic cu 

acela al textului scris, prin conţinuturi precum raportul imagine-text, limbajul cinematografic, limbajul 

literaturii (materialul de expresie specific, posibilităţi de prelucrare a acestuia, impact asupra publicului), 

concepte specifice cinematografiei: regie, scenariu, imagine, coloană sonoră, interpretare actoricească. 

SCOPUL PROIECTULUI 

Cultivarea plăcerii de a citi, de a viziona un spectacol de teatru sau de film; stimularea gândirii 

autonome, reflexive şi critice, prin lectura textului sau vizionarea spectacolului; cultivarea sensibilităţii, prin 
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receptarea operei artistice; formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii, teatrului, 

filmului. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

- Formarea competenţelor în domeniul receptării particularităţilor şi limbajului specific în literatură, teatru, 

film. 

- Sesizarea specificităţii literaturii, teatrului şi cinematografiei ca arte.  

- Înţelegerea fenomenului de diversificare tematică şi compoziţională a literaturii, teatrului şi cinematografiei. 

- Realizarea transferului de valori estetice, specific literare, din domeniul literar in celelalte arte. 

- Cunoaşterea şi înţelegerea mesajului operelor literare, dramatice şi cinematografice. 

- Identificarea raportului text-imagine în realizarea ecranizărilor. 

- Identificarea similitudinilor şi diferenţelor în constituirea mesajului în literatură şi cinematografie.  

- Desprinderea valorilor morale care îşi găsesc expresia artistică în acestea. 

- Integrarea operelor artistice în circuitul valorilor naţionale şi universale. 

- Dezvoltarea spiritului interogativ-argumentativ despre viaţă şi lume. 

- Stabilirea de legături tematice si de idei între operele artistice studiate. 

GRUP-ŢINTĂ: elevii claselor a XI-a D și a  XIII-a E 

DURATA PROIECTULUI: Săptămâna Școala Altfel, Să știi mai multe, să fii mai bun! 

RESPONSABIL:  Prof. Monica-Ioana CRISTEA 

PARTENERI EDUCAŢIONALI: consilierul educativ, bibliotecarul.   
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PROGRAMUL: ,,SĂ ÎNVĂȚĂM DESPRE PĂDURE.” 

(PROIECT EDUCATIV) 

Prof. Cristina Carmen Spînu 

C.N. ”Școala Centrală” București 

Titlul: ,,UNIVERSUL PĂDURII – SĂNĂTATE, FRUMUSEȚE, MISTER” 

Domeniul: Tehnico-științific 

Educație ecologică: Protecția mediului și ecoturism 

Parteneri: Școală, Inspectorat și C.C.D.G. 

Coordonatori de proiect: 

Profesori din școală 

Argument:  

Proiectul dorește realizarea unui parteneriat activ, între școală, familie și alți factori educativi, având drept scop 

satisfacerea nevoii de informare a copilului și dezvoltarea capacităților de observare, explorare, înțelegere a mediului 

înconjurător și de formare a unor acțiuni pozitive față de mediu. 

Activitățile (trans, inter și intradisciplinare) vor conduce la realizarea educației ecologice a copiilor, la integrarea 

responsabilă în relația om-natură, prin aplicarea în viața zilnică a normelor de conduită ecologică și a regulilor de 

protejare și conviețuire cu natura. 

Obiective: 

Programul încurajează dascălii și elevii: 

• Să transfere vibrațiile ritmice ale codrului în trăiri artistice, 

• Să contribuie la păstrarea imaginii intacte a universului pădurii, 

• Să pătrundă și să valorifice tainele pădurii, 

• Să experimenteze starea de a fi în pădure, 

• Să coreleze lecțiile realizate în pădure cu cerințele curriculum-ului școlar, 

• Să simtă recunoștință și respect pentru pădure, ceea ce le va influența acțiunile în viitor. 

Grupul țintă: elevii claselor primare și gimnaziale din școală 

Persoane (organizații) implicate în derularea proiectelor: 

Comitetul de lucru: Profesori (întru-un număr cât mai mare) din școală Directorii școlii, Inspectori de specialitate, 

personal angajat al Ocolului Silvic, personal angajat al Primăriei și Consiliului Local, persoane fizice, ș.a. 

 

 Evenimente ecologice aflate în atenția proiectului: 

 22 martie – Ziua Mondială a apei 

 22 aprilie – Ziua Pământului  

 5 iunie – Ziua Mondială a Mediului 
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 Modalități de realizare a obiectivelor: 

• organizarea de întâlniri între cadrele didactice implicate în proiect, în scop consultativ; 

• stabilirea unui calendar de activități trans-, inter și intradisciplinare care să se desfășoare lunar sau bilunar; 

• întocmirea și aplicarea unor chestionare pe teme ecologice necesare evaluării nivelului deprinderilor, 

atitudinilor ecologice ale copiilor; 

• amenajarea unui spațiu verde în curtea școlii; 

• desfășurarea de ore în parcurile de lângă școală și în pădurile din jurul orașului. 

 

Modalități de evaluare: 

• analiza lunară a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute; 

• observarea impactului derulării proiectului asupra copiilor, profesorilor și a părinților. 

 

Resurse materiale: 

• aparat foto, cameră video, CD-uri; 

• pliante, reviste, atlase, hărți; 

• poezii, povești, legende; 

• hârtie, carton, acuarele și alte materiale de papetărie; 

• ghivece, plante, puieți. 

 

Acțiuni: 

• concurs pe teme ecologice 

• expoziție de postere și referate 

• desfășurarea de ore și excursii în pădurile din jurul orașului. 

 

Activități de informare și documentare: 

• înființarea, menținerea și funcționarea unui centru de documentare pe teme ecologice; 

• informarea tuturor colaboratorilor despre derularea proiectului, asupra rezultatelor parțiale și finale ale 

proiectului. 

 

Activități didactice și de formare: 

• mese rotunde, dezbateri cu participarea unor reprezentanți ai organizațiilor cu caracter ecologic, ai comunității 

locare ș.a. 

• realizarea unui calendar; 

• confecționarea unor pliante, postere, machete și altor materiale cu caracter ecologic; 

• realizarea unui CD care să cuprindă imagini și un film cu întreaga desfășurare a proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 

 
931 

PROIECT EDUCATIV 

ȘAHUL ÎN LICEU 

Prof. Georgescu Otilia – Colegiul Tehnic P.Tc. “Gheorghe Airinei” 

 

Titlul proiectului: ŞAHUL ÎN LICEU   

Număr participanţi: 33  

Rezumatul proiectului  

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 30 elevi, 3 cadre didactice 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevi şi cadre didactice ale liceului 

c. Activitati propuse, în ordinea în care se vor desfasura: 

• Selecţia copiilor 

• Participarea la antrenamente 

• Organizarea unui concurs de şah: Cupa Colegiului Tehnic P.Tc.”Gh. Airinei”  

• Participarea la competiţii 

d. Descrierea activităţii finale – Participarea la Concursul şcolar de şah pe echipe - faza pe municipiu. Echipa, 

compusă din 3 băieţi si o fată, elevi ai liceului nostru,  va avea ca obiectiv clasarea pe unul din primele 5 locuri. 

e. Parteneri implicaţi:  

• Clubul Central de Şah – Bucureşti 

• Liceul Tehnologic “Petru Poni“ Bucureşti 

• Şcoala Gimnazială nr.144 Bucureşti 

Prezentarea proiectului 

Şahul este cu siguranţă unul dintre cele mai cunoscute jocuri din lume. Asta poate şi datorită istoriei lui 

foarte îndelungate, dar şi datorită stilului interactiv şi posibilităţilor sale aproape infinite. Există numeroase 

studii educaţionale şi psihologice care certifică şahul pentru beneficiile aduse copiilor în învăţare: 

dezvoltarea gândirii logico-combinatorii, a atenţiei distributive, a memoriei vizuale, a rapidităţii şi 

flexibilităţii gândirii, antrenarea capacităţii de a lua decizii într-un interval de timp foarte scurt, 

cultivarea  spiritului de competiţie şi integrarea rapidă în atmosfera de concurs, formarea  spiritului de 

echipă şi a fair-playului. 

În acest sens Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii a organizat mai multe concursuri de şah: 

Festivalul şahist al elevilor, desfăşurat in cadrul programului „Şcoala  altfel”,  Cupa DeMolay  - faza pe 

municipiu, concurs cuprins în calendarul activităţilor Federaţiei Române de Şah şi al Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
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Ţinând seama de experienţa acumulată am decis să implementam proiectul ŞAHUL ÎN LICEU – proiect 

educativ bazat pe practicarea sportului prin încercare stimulării interesului elevilor pentru „sportul minţii”.  

Scopul proiectului  

a. Selecţia copiilor şi participarea la antrenamente – elevii liceului, iubitori ai şahului, vor 

fi invitaţi la Lectia de şah, în ziua de vineri a primei săptămâni din fiecare luna a anului 

şcolar, între orele 14 – 16. Cei intr-adevăr interesaţi şi talentaţi vor fi selectaţi pentru a fi 

beneficiarii direcţi ai proiectului. Astfel vor face cursuri de pregătire cu un instructor de 

şah, elev  al colegiului  nostru la învăţământul postliceal. 

b. Organizarea unui concurs de şah: “Cupa Colegiului P.Tc.” – în cadrul programului 

„Să ştii mai multe, să fii mai bun”. În urma acestui concurs se vor desemna membrii 

echipei de şah, echipa ce va reprezenta liceul în diverse competiţii 

c. Participarea la competiţii: 

Luna mai: Participarea la Concursul şcolar de şah pe echipe - faza pe municipiu 

Luna iunie: Participarea la Festivalul Internaţional de Şah Cap Aurora 

    Obiectivele specifice ale proiectului: 

• Identificarea, iniţierea  şi susţinerea pentru practicarea  şahului a 20 de elevi ai 

liceului nostru 

• Diseminarea şahului ca activitate educativă, sportivă şi ludică în rândul elevilor   

• Organizarea şi participarea la concursuri de şah  

• Dezvoltarea personală a copiilor participanţi la proiect în sensul îmbunătăţirii 

gândirii logicocombinative, a atenţiei distributive, eliminarea tracului şi antrenarea 

capacităţii de a lua decizii în termen scurt.    

   Grupul ţintă:  30 de elevi ai Colegiului Tehnic P.Tc. “Gh. Airinei”   

   Durata proiectului: 12 luni 

   Descrierea activităţilor: 

Activitatea Semestrul I Semestrul II Observaţii 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Selecţia elevilor × × ×     ×      

Participarea la 

antrenamente 

“Lecţia de şah” 

× × × × × × × × × × × ×  

Concurs -  Cupa 

Colegiului Tehnic 

P.Tc. “Gh. Airinei” 

       ×      

Participarea  la 

concursuri de şah 

        × × ×   



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 

 
933 

 

• La sfârşitul anului şcolar, cel puţin 5 copii beneficiari ai proiectului vor fi legitimaţi la  un club 

sportiv de profil 

• Participarea la concursuri şi clasarea pe locurile 1 – 8 

• Îmbunătăţirea  rezultatelor şcolare pentru toţi elevii participanţi la proiect 

Modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: 

• Fişe de lucru utilizate la antrenament, pliante, diplome, clasamente întocmite cu ocazia 

concursurilor desfăşurate la orele de antrenament, clasamente întocmite cu ocazia 

concursurilor oficiale, fotografii, procese verbale, filmuleţe, fişe de activitate  

Sustenabilitatea  proiectului “Şahul în şcoală” va fi asigurată prin:  

• continuarea activitatii grupului de iniţiativă / acţiune constituit în cadrul proiectului; 

• un nou proiect  ce va fi elaborat după finalizarea acestui proiect, pornind de la experienţa acumulată;  

• menţinerea /dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului; 

• includerea bunelor practici identificate în proiect în strategiile şcolii.  

Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionăm să le realizăm în timpul 

implementării proiectului “Şahul în şcoală” şi după încheierea  acestuia:  

În cadrul Proiectului “ Şahul în şcoală”, diseminarea va fi asigurată astfel:  

-   La nivelul unităţii şcolare 

-  La nivelul comunităţii educative lărgite – şcolilor partenere, alte scoli şi licee care ar putea fi invitate 

să participe la concursuri de şah 

           -   La nivelul Clubului Central de Şah - Bucureşti  

Unul din partenerii noştrii în acest proiect este Clubul Central de Şah Bucureşti. Ca şi la alte concursuri  

de şah, desfăşurate în cadrul liceului nostru, ne vom bucura de consultanţă de specialitate din partea 

partenerului nostru şi supervizarea viitoarelor concursuri din cadrul proiectului “Şahul în şcoală”  
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Săptămâna Educației Globale - Proiectul educațional  Azi, pentru Mâine! 

 

 

Prof. Dascălu Ionica 

                                                       Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci 

 

 
       În perioada 18-24 noiembrie 2019 la nivelul Colegiului Național de Agricultură și Economie din Tecuci s-au derulat 

mai multe activități extracurriculare legate de tematica din acest an  a Săptămânii Educației Globale-SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE. Printre activități s-a desfășurat și proiectul educațional privind educația ecologică Azi, pentru Mâine! 

Acest proiect şi-a propus să-i sprijine pe elevi în conștientizarea faptului că este necesar să folosim resursele limitate ale 

Pământului într-un mod mai sustenabil. Societatea noastră se bazează pe metale, minerale, combustibili, apă, lemn, sol 

fertil și aer curat, care constituie în egală măsură factori vitali pentru menținerea vieții, dar și a funcționării economiei 

noastre. Cert este faptul că aceste resurse limitate sunt folosite mult mai repede decât se pot ele reface, iar dacă nu ne 

schimbăm modul de abordare, pot apărea penurii semnificative.  

        Numărul de elevi şi număr de cadre didactice implicate în acest proiect au fost de cca  90 elevi și 5 cadre didactice. 

Proiectul a avut ca și beneficiari direcţi elevii şi profesorii implicaţi efectiv în desfăşurarea activităţilor, indirect, şcoala 

organizatoare, alte instituţii educative implicate, membri ai comunităţii locale. 

         Activităţile propuse, în ordinea în care s-au desfăşurat au fost: 

1. Responsabilitatea noastră față de mediu 

2. Poluarea și dezechilibrele ecosistemului planetar 

3. Privește orașul prin ochelari verzi! 

4. Schimbările climatice 

5. Calea verde spre dezvoltare durabilă 

           Argumentul proiectului nostru a fost că întreaga activitate de protecţie a mediului înconjurător vizează nu numai 

folosirea raţională a resurselor pământului, ci şi corelarea activităţii de sistematizare a teritoriului şi localităţilor cu măsuri 

de protejare a factorilor naturali; adoptarea de tehnologii de producţie cât mai puţin poluante; echiparea instalaţiilor 

tehnologice şi a mijloacelor de transport generatoare de poluanţi cu dispozitive şi instalaţii care să prevină efectele 

dăunătoare asupra mediului înconjurător; recuperarea şi valorificarea optimă a substanţelor reziduale reutilizabile. 

          Consolidarea informaţiilor elevilor în ceea ce priveşte cunoașterea problemelor care provoacă alterarea calităţii 

factorilor de mediu care conduc la dezechilibre în faună şi floră, în sănătatea şi bunul mers al colectivităţii umane, a 

constituit obiectivul general al proiectului. Obiectivele specifice au vizat: 

➢ Descoperirea, stimularea şi valorificarea aptitudinilor elevilor. 

➢ Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a posibilităţilor de exprimare a elevilor. 

➢ Formarea unor deprinderi practice vizând ocrotirea mediului înconjurător. 

➢ Formarea unui profil civic şi moral, premisă a inserţiei pe piaţa muncii. 

           Activitățile s-au desfășurat sub mai multe forme: dezbatere, conferința Open Space, realizarea unor afișe, bannere, 

marş de constientizare cu privire la schimbările climatice, realizarea unor materiale Power Point. Elevii au fost încântați 

de derularea acestui proiect și s-au implicat activ în derularea lui. Ei au pus în discuții probleme şi întrebări de actualitate, 
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legate de asigurarea unei calităţi corespunzătoare a mediului, protejarea lui – ca necesitate a supravieţuirii şi progresului, 

ceea ce reprezintă o problemă de interes major şi de certă actualitate pentru evoluţia socială. Cercetările amănunţite legate 

de calitatea mediului, de diminuarea surselor de poluare s-au concretizat într-un ansamblu de acţiuni şi măsuri care prevăd 

protejarea mediului înconjurător. 

           La finalizarea activităților din această săptămână s-a lansat și un concurs cu tema “Un slogan pentru adaptarea la 

schimbările climatice”, iar primii 10 elevi clasați au fost premiați cu sacoșe, insigne cu mesaje eco și decorațiuni. 

          Rezultatele așteptate ca urmare a implementării acestui proiect au fost: 

 

➢ aprofundarea cunoştinţelor legate de tematica  abordată. 

➢ înţelegerea noţiunilor legate de poluare, protejarea mediului, resurse limitate, dezvoltare durabilă. 

➢ contacte cu societatea locală şi alte medii . 

➢ participarea la activităţi similare organizate de comunitate.     

          În ceea ce privește sustenabilitatea proiectului, prin intermediul activităţilor desfăşurate s-a urmărit posibilitatea 

beneficiarilor de a se implica activ în acțiuni și proiecte sociale privind îmbunătățirea calității vieții, dezvoltarea 

voluntariatului în acest sens. Valorificarea rezultatelor proiectului s-a făcut şi prin intermediul revistei şcolare, al 

bibliotecii şi al chestionarelor. Monitorizarea a fost realizată periodic de către coordonatorii de proiect care au urmărit 

graficul realizării activităţilor şi au luat măsuri pentru respectarea acestuia şi atingerea obiectivelor propuse. 

         Săptămâna Educației Globale aduce numeroase beneficii procesului educativ, pentru că permite elevilor să-și 

consolideze  informațiile în ceea ce privește utilizarea raţională şi cu maximum de economicitate a resurselor 

naturale, cunoaşterea temeinică a mediului, a interacţiunii dintre sistemul economic şi sistemele naturale, cu 

consecinţele de rigoare, prevenirea şi combaterea degradării mediului provocată de om, dar şi din cauze 

naturale, armonizarea intereselor imediate şi de perspectivă ale societăţii în ansamblu sau a agenţilor economici 

privind utilizarea factorilor de mediu. 
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GRĂDINIȚA CU P.N. LENŢEA 

GRUPA PITICILOR- GRUPĂ COMBINATĂ 

EDUCATOARE: NICA ANCA- RODICA 

 

                                       

 

 

 

PARTENERIAT 

GRĂDINIŢĂ – 

FAMILIE 

 

ARGUMENT:  

”ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI”este un proiect de 

parteneriat educaţional iniţiat de educatoare din dorinţa de a colabora, 

coopera cu familiile preşcolarilor în scopul dezvoltării relaţiei dintre 

grădiniță şi familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al grădiniței 

cât și al familiei de a colabora pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și 

socio-emoțională a preșcolarului, dar și stimularea interesului familiei de a se implica în activitățile grădiniței. Această 

colaborare presupune desfăşurarea de activităţi curriculare-  activităţi practice, dar şi extracurriculare - programe artistice 

şi vizite.  

          Considerăm că părinţii trebuie stimulați și ajutați să conştientizeze rolul mediului familial în educaţie şi să înveţe 

modurile în care îşi educa și susține copiii, de aceea trebuie implicaţi într-o comunicare permanentă cu grădiniţa, 

încurajaţi să se ofere voluntar pentru realizarea diferitelor activităţi specifice. Activitățile propuse creează părinților 

oportunitatea de a participa alături de copii la activitățile specifice grădiniței, de a cunoaște mult mai bine specificul 

acestor activități și de a-și observa îndeaproape copilul, modul de reacție și comportament al acestuia în timpul 

programului grădiniței.  

        ECHIPA PROIECTULUI 

Coordonatori proiect: director, educatoare 

Părinţii copiilor de la grupa combinată 

COMPETENŢE GENERALE: Dezvoltarea unei colaborări între grădiniță şi familie, prin: 

➢ Implicarea părinților în planificarea și organizarea activităților cu preșcolarii; 

➢ Dobândirea de către părinți unor informaţii corecte despre activitățile desfășurate în grădiniță; 
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➢ O mai bună cunoaștere de către părinți a copiilor prin participarea la activități ; 

➢ Implicarea părinților în activități concrete cu preșcolarii, cu caracter curricular și extracurricular;  

COMPETENŢE SPECIFICE:  

- Organizarea de activități cu participarea părinților și a copiilor;  

- promovarea cooperării în domeniul educaţional; 

- Stimularea interesului părinţilor de a participa la activităţile desfăşurate de grădiniţă;  

- Desfășurarea de activități în cadrul programului Școala Altfel;  

- Îmbunătățirea comunicării grădiniță – familie; 

- Facilitarea înțelegerii de către părinți a activităților desfășurate în grădiniță, a specificului acestora.  

GRUP ŢINTĂ: preşcolarii grupei, părinții acestora, personalul didactic al grădiniței; 

BENEFICIARI: direcți - preșcolarii grupei, părinții acestora; indirecți: personalul grădiniței, comunitatea locală 

LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa, alte locații identificate împreună cu părinții preșcolarilor. 

DURATA: 1 an școlar 

INDICATORI:   

CANTITATIVI: 

- numărul de părinți participanţi la fiecare activitate; 

- numărul total de părinți participanți la activități 

- numărul de activităţi realizate; 

CALITATIVI:  

- calitatea lucrărilor realizate în cadrul proiectului 

- gradul de apreciere al activităţilor - chestionare de satisfacţie. 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-desfăşurarea în bune condiții a activităţilor în cadrul 

programului Să ştii mai multe, să fii mai bun! 

- dorinţa şi disponibilitatea cadrului didactic de a iniţia, 

pregăti şi desfăşura parteneriatul; 

- disponibilitatea părinților de a se implica în activitățile 

directe cu preșcolarii; 

-spaţii şi dotări materiale ce permit desfăşurarea 

activităţilor propuse.  

- cheltuielile generate de activități, suportate de către părinţi 

în lipsa unui eventual sponsor. 

- spațiul sălii de grupă nu permite participarea unui număr 

mai mare de 7-8 părinți la o activitate; 

- reacția de posesivitate față de părinte, ce poate fi 

manifestată de unii copii în cadrul activității. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- creșterea prestigiului grădiniței în rândul comunității 

locale;  

- identificarea de părinți care pot participa zilnic la 

activitățile grupei 

- susţinere din partea părinţilor. 

- lipsa de implicare şi cooperare a unor părinţi; 

- starea vremii poate aduce schimbări în ceea ce privește tema 

și programul activităților planificate a se desfășura în aer 

liber; 

 

 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

 

Data ACTIVITATEA 

- tema, mijloc de 

realizare  

Locul desfășurării Resurse  Responsabil 

Septembrie  - Sesiuni de lucru în 

cadrul echipei 

proiectului pentru 

stabilirea programului 

activităţilor, stabilirea 

responsabilităților 

 

 

Sala de grupă 

 

 

- 

Educatoare 

Octombrie  Bogăţiile toamnei  

Activitate practic – 

gospodărească (Salata 

de fructe) 

 

 

Sala de grupă Fructe, tacâmuri de 

unică folosință, 

tocătoare, vase de 

plastic, șervețele 

Educatoare 

Părinți  

Noiembrie  ”Ne pregătim pentru 

sărbătorile de iarnă” 

Activitate practică – 

confecționare de 

ornamente de Crăciun 

pentru decorarea sălii de 

grupă și a holului de 

primire 

 

 

 

Sala de grupă 

- hârtie (colorată, 

grofată, autocolantă, 

etc), imprimanta, 

foarfece, lipici 

Educatoare 

Părinți 
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Decembrie  ”Uite, vine Moş 

Crăciun!” 

Program literar artistic 

prezentat de copii  

 

 

Sala de grupă 

 

Costume pentru copii, 

animatori, cadouri 

Educatoare 

Părinți 

Ianuarie 

 

”Împreună ne jucăm cu 

zăpadă” 

Jocuri de mișcare în aer 

liber, construirea de 

oameni de zăpadă 

 

Curtea grădiniței 

 

 

Lopeți, sănii 

Educatoare 

Părinți 

Februarie  ”Pictăm iarna” 

Activitate artistico - 

plastică 

 

Sala de grupă 

Apă, acuarele, tempera, 

palete, carton, hartie 

Educatoare 

Părinți 

Aprilie 

 

”În așteptarea 

iepurașului de Paște” 

Activități creative – 

pictură pe sticlă, pe 

figurine de ipsos, 

confecționare de 

felicitări, tablouri, etc.   

 

Sala de grupă 

Materiale puse la 

dispoziție de părinți 

Educatoare 

Părinți 

Mai  ”Primăvara în natură” 

Plimbare în aer liber, 

observarea 

caracteristicilor 

anotimpului primăvara 

 

Împrejurimile 

grădiniței 

 

Umane  

Educatoare 

Părinți 

Iunie  ”Vacanță mare, bine ai 

venit!” Program literar -

artistic  

Curtea grădiniței - costume, 

baloane, 

animatori 

Educatoare 

Părinți 

 

 

EVALUAREA PROIECTULUI 

 

            Întâlnirile se vor desfăşura lunar, cu o durată de aproximativ o ora, timp în care se vor transmite informaţii şi se 

vor impărtăşi experienţe proprii. La finele unei întâlniri se va prezenta tematica viitoare  pentru a oferi părinţilor 

posibilitatea de a medita şi de a aduna informaţii din sfera cotidiană , din experienţele personale. 
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            Se va pune accent pe o activitate interactivă ; se vor oferi chestionare, fişe de evaluare pentru copii şi de 

autoevaluare pentru  părinţi; se vor pune la dispoziţie publicaţii de specialitate etc. Totodată se vor realiza evaluări pe 

parcursul intâlnirilor şi la finele acestora. 

 

DISEMINAREA REZULTATELOR : 

            Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru alcătuirea unui ,, jurnal al părinţilor”. Pentru a imortaliza 

intâlnirile , vom realiza înregistrări foto , culminând cu realizarea unui album. Parteneriatul se va face cunoscut intregii 

grădiniţe , popularizând experienţa pozitivă. Rezultatele finale vor fi prezentate ţi  celorlalte unităţi. 
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                                                                                                                           Director, 

    ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 1 ORĂȘENI-DEAL                             

  

            PROIECT EDUCAȚIONAL 

CLUBUL DE TEATRU 

          ALEGRÍA 

 

 

 

 

COORDONATOR: PROFESOR RĂILEANU OANA ELENA 

 

Argument 

 

Cercul școlar trebuie să fie pentru profesor o pasiune, iar pentru elevi un prilej de  a-şi descoperi talente, pasiuni, 

de a-şi forma priceperi şi deprinderi, de a-şi da frâu liber fanteziei, inventivității, imaginaţiei, afectivităţii. 

Toţi copiii sunt talentaţi, toţi pot să se exprime artistic într-un gen sau altul spre delectarea lor şi a celor din jur. 

Dar cum „talentul este o părticică, un strop de rouă  într-un ocean” şi fără muncă acesta este ca o piatră rară, neşlefuită, 

acest club de teatru îşi propune să descopere cât mai multe talente şi să le „şlefuiască”. 

Contactul la această vârstă cu marile opere literare, chiar fragmentar prezentate, îi ajută pe copii să-şi formeze 

gustul estetic, să iubească şi să respecte literatura română. Elevii nu trebuie doar să memoreze şi să interpreteze roluri, 

ci şi să ajute la confecţionarea decorurilor, măştilor, a costumelor şi a altor materiale de recuzită. Aceste activităţi stârnesc 

interes, produc bucurie, dar facilitează şi acumularea de cunoştinţe, creează o atmosferă de destindere.   

„Regizorul” doar creează atmosfera momentului respectiv şi ajută actorul-copil să se contopească sufleteşte cu 

personajul. 

Prin intermediul unor astfel de activităţi, copilul îşi pune în valoare prezenţa scenică dublată de aplomb, dicţia, 

mimica, siguranţa de sine, plăcerea de a spune textele în faţa publicului. Un copil înzestrat cu vizibile calităţi artistice  

place, emoţionează, cucereşte. 
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Prin atmosfera care se creează în timpul orelor, se poate disciplina un caracter rebel sau se poate dezinhiba un 

temperament introvertit, coordonate indispensabile reușitei în orice domeniu de activitate. Prin mijloace specifice, teatrul 

formează caractere, personalități puternice, capabile de un discurs logic, clar și concis, bine argumentat. În același timp, 

dezvoltă copiilor spiritul de echipă, capacitatea de a lega prietenii, de a discerne între bine și rău, îi învață să fie generoși, 

toleranți și cooperanți, dar mai ales reușește să le educe gustul pentru lectură, pentru frumos, pentru adevărata cultură. 

SCOPUL: 

 Organizarea unei echipe de teatru la nivelul școlii, în vederea participării la serbările școlare și la alte 

activități/manifestări cultural-atistice. 

GRUPUL ȚINTĂ: 

 ELEVI  AI CLASELOR A V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a. 

PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI: septembrie 2019-iunie 2020 

COORDONATOR  PROIECT: Profesor Răileanu Oana Elena 

MEMBRI ÎN ECHIPA DE PROIECT: Bibliotecar  

                                                                    Consilier educativ 

                                                                   Profesori de limba română, limbi moderne, religie 

 

Valori și atitudini 

• Disponibilitatea pentru receptarea specializată a spectacolului de teatru 

• Receptivitatea faţă de diversitatea culturală definită ca opţiune estetică 

• Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de valorile culturale sub diferite aspecte (descoperire, valorificare, 

conservare etc.) 

• Disponibilitatea de a transfera în viaţa socială valori estetice autentice 

Competențe ce urmează să fie dobândite de către elevi 

• Acomodarea elevilor cu noţiunile de: teatru, personaje, interpretare, rol 

• Acomodarea cu jocurile de rol 

• Însuşirea modalităţilor de interpretare a unui personaj 

• Captarea atenţiei şi a interesului, provocarea la comunicarea cu ceilalţi 

• Dezinhibarea elevului și consolidarea încrederii în propriile puteri 

• Stimularea în funcţie de implicare, interes, politeţe faţă de grup şi profesor 

• Sporirea interesului pentru poveşti, basme, fabule 

• Alegerea unui personaj favorit şi reprezentarea acestuia în diferite moduri 

• Stimularea interesului folosind materiale audio-video 
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• Conştientizarea abilităţilor de a interpreta un personaj, de a exterioriza trăirile interioare ale acestuia prin 

gestică, mimică, timbrul vocii, volum, mişcare scenică 

• Corelarea dintre teatru şi muzică 

• Realizarea de obiecte de recuzită din diferite materiale 

• Învăţarea poeziilor şi a ghicitorilor 

• Învăţarea cântecelor 

• Îmbunătăţirea dicţiei, educarea sunetelor în vorbire 

 

Activităţi de învăţare 

➢ Exerciții de autocunoaștere și de cunoaștere a celorlalți; 

➢ Exerciții de imaginație (,,Ce-ar fi dac-ar fi…?”), de continuare, reconstituire a unei povești; 

➢ Formularea unor întrebări cu privire la propria persoană(Cine sunt? Ce-mi place să fac? Sunt destul de 

înțelegător cu ceilalți?); 

➢ Citirea unor texte (poezii, fabule, monologuri), încercând să se debaraseze de recitările standard, cultivate în 

ciclul primar; 

➢ Identificarea în aceste texte a mesajului exprimat, a stării sufletești; 

➢ Exerciții de punere în locul eului creator/a personajului, de a-i identifica tonul, gestica, mimica; 

➢ Recitarea de texte în fața clasei, pentru familiarizarea cu publicul; 

➢ Pregătirea unei scenete, timp în care elevii vor fi îndrumați cu privire la atitudinea pe care trebuie s-o aibă, a 

gesturilor, tonului, lăsându-i însă în același timp să-și manifeste propria personalitate prin jocul actoricesc, 

scenetă ce va fi mai apoi prezentată pe scena unui teatru.  

EVALUAREA PROIECTULUI:      

- organizarea de spectacole conform programului; 

- publicarea de articole în revista școlii; 

- aprecieri din partea colegilor și a invitaților; 

- diplome. 

RESURSE: 

a) umane: profesorii coordonatori și colaboratori, consilierul educativ, directorii școlii, elevii, părinții, invitații; 

b) materiale: cărți, calculator, CD-uri, fișe de lucru, decor, costume. 

PLAN DE ACTIVITĂŢI 

AN ŞCOLAR 2019/2020 
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NR. 

CRT. 

DATA TITLUL ACTIVITĂŢII PARTENERI LOCAȚIE 

 

1. 

 

  

 

Septembrie 

2019 

 

Activități organizatorice 

(preselecții în vederea selectării 

membrilor clubului, alegerea 

repertoriului, propuneri de 

activități) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de clasă 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Octombrie 

2019 

Elevul profesor – scenetă realizată 

cu prilejul Zilei Mondiale a 

Educației 

 

Micii actori (activitate desfășurată 

cu prilejul Festivalului Toamnei) 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

  

Noiembrie 

2019 

 

Literatura și celelalte arte – 

activitate de cerc pedagogic al 

catedrei de Limba și literatura 

română 

 

 

 

 

 

4. 

 

Decembrie 

2019 

 

Scenetă de Crăciun prezentată la 

serbarea școlii 

  

 

 

 

 

 

5.   

Ianuarie 

2020 

Mai am un singur dor (recitări de 

poezie eminesciană și scurte 

dramatizări) 

  

 

6.  

 Februarie 

2020 

De Dragobete, iubește românește! 

– teatru scurt, recitări, momente 

umoristice, monologuri 
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7.   

 

Martie 2020 

 

Mama, un magic tablou (activitate 

desfășurată în cadrul Săptămânii 

Școala Altfel – Să știi mai multe, 

să fii mai bun!) 

 

 

 

 

8.   

Aprilie 2020 

Personajele literare prind viață: 

întruchiparea unor personaje din 

diferite opere din literatura română 

și cea universală 

  

9.   

Mai 2020 

Poftiți la teatru! (spectacol de 

teatru cuprinzând scenete și 

monologuri hazlii, presărate cu 

momente de cântec și dans) 

  

10.   

Iunie 2020 

 

Fascinația scenei: moment teatral 

dedicat Zilei Copilului 

  

 

 Membrii Clubului de Teatru: 16 elevi din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a 
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PROFESOR: Silvia Chifan 

Nivel liceal 

VEȘNICIA S-A NĂSCUT LA SAT 

DOCUMENTAŢIE PROIECT EDUCATIONAL 

Argument 

Prin intermediul acestui proiect ne propunem un contact interactiv cu folclorul, tradițiile, obiceiurile, muzica 

populară românească, pentru a ne reaminti sau pentru a-i face pe participanți să se simtă mai aproape de acasă,  atelierele 

populare fiind un mijloc de revitalizare, de păstrare și de meținere a culturii populare. Într-o lume moderna a 

informatizării, a vitezei, a noului, adevăratele valori culturale, comori inestimabile ale unui popor încep să se piardă. 

 Modalitatea prin care am ales să transmitem conținutul cultural este prin intermediul cursurilor și atelierelor de 

folclor, tradiții și obiceiuri românești in care vom prezenta: șezatoarea, semnificatia marilor sarbatori și obiceiurile legate 

de acestea, obiceiuri legate de nastere și de moarte, obiceiuri de nunta, traditii și obiceiuri agrare și reflectarea lor in 

cantecele populare, stiluri ale muzicii folclorice, medicina populara, confectionarea costumelor populare. 

Tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul definesc un popor făcându-l unic, statornic și nemuritor în ciuda 

scurgerii timpului. Câți dintre tinerii de azi cunosc valoarea unor obiecte, câți dintre tinerii de azi ascultă cu plăcere 

cântece populare. Prin abordarea acestui proiect nu s-a dorit o schimbare majoră a percepțiilor naționale asupra tradițiilor, 

obiceiurilor și folclorului românesc, ci o sensibilizare a noastră, a tuturor, o abordare diferită a unei teme deloc moderne. 

Marea dragoste pentru cultura română, dorința de a păstra peste veacuri crâmpei din obiceiurile și tradițiile 

populare, dar și regretul că prea puțini sunt aceia care mai încearcă să transmită mai departe ceea ce este al nostru din 

străbuni, mi-a întărit convingerea să acord o atenție sporită activită 

Prin intermediul acestor ateliere de folclor încercăm să îi învătăm sau să le reamintim celor prezenți de un alt 

limbaj, să îi introducem într-un alt univers, unul mirific al satelor românești. 

Fiecare atelier va fi interactiv și va conține difuzarea de informații și cunostiințe specifice fiecărei teme propuse, 

încercând sa oferim cât mai multe informații posibile din zona Bucovinei (în speță satele Voitinel,Vicov), vizualizarea 

de fotografii, video, audio și proiectări legate de fiecare tema în parte, intrând în direct sau prezentand inregistrari 

video  în fiecare atelier cu interpreți populari, rapsozi, creatori de artă populară și etnografi din această zonă. 

Motto: 

Copilo, pune-ţi mânile pe genunchii mei. 

Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 

Aici orice gând e mai încet, 

şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, 

ca şi cum nu ţi-ar bate în piept, 

ci adânc în pământ undeva. 

Aici se vindecă setea de mântuire 

şi dacă ţi-ai sângerat picioarele 
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te aşezi pe un podmol de lut. 

Uite, e seară. 

Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi, 

ca un miros sfios de iarbă tăiată, 

ca o cădere de fum din streşini de paie, 

ca un joc de iezi pe morminte înalte. 

Lucian Blaga, Sufletul satului 

 

Scopul şi obiectivele proiectului 

Scopul proiectului: conştientizarea valorii pe care o are cultura tradițională, folclorul, arta populară în contextul 

societății informatizate contemporane 

Obiectivele proiectului: 

• Sensibilizarea elevilor cu privire la problematica folclorului din zona Bucovinei;  

• Dezvoltarea unei percepţii corecte asupra lumii satului românesc; 

• Dezvoltarea spiritului de lucru în echipă şi a comunicării între elevi; 

• Realizarea unui cadru optim pentru punerea în practică a unor obiceiuri legate de lumea satului; 

• Exersarea atitudinilor de respect faţă de tot ce înseamna cultură tradițională. 

Grup ţintă 

Proiectul are în vedere următoarele grupuri ţintă: 

Beneficiari direcţi: 50 de elevi  

Beneficiari indirecţi: cadrele didactice  

Echipa de proiect: 

• Cadre didactice, parteneri, elevi: 

Impactul de ansamblu al proiectului: 

Impactul asupra elevilor va fi dat de următoarele aspecte: 

- Formarea unor percepţii corecte asupra aspectelor ce țin de cultura tradițională; 

- Creşterea motivaţiei pentru implicarea în activităţi extraşcolare; 

- Adaptabilitate la cerinţele sociale actuale; 

- Dezvoltarea abilităţilor de a lucra în echipă;  

- Creşterea respectului de sine. 

Impactul asupra cadrelor didactice va fi dat de următoarele aspecte: 

- Satisfacţie crescută faţă de propria activitate; 

- Stimularea capacităţilor de organizare a unor acţiuni similare; 

- Îmbogăţirea experienţei didactice personale. 
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Descrierea activităţilor: 

Activitatea nr.1 

Titlul activităţii: Șezătoarea 

Data:  

Locaţie:  

Grup ţintă:  

Responsabili:  

Modalităţi de evaluare: fotografii, produse specifice pt activitate, proces-verbal al activităţii 

Descrierea pe scurt a activităţii: 

Activitatea se va desfăşura în sala de festivităţi a şcolii. Profesorii coordonatori ai activităţii vor prezenta 

semnificaţiile Șezătorii, respectiv a modului în care se va desfășura activitatea.  

 Fiecare dintre participanți va fi prezent la activitate cu produse pe care sa le valorifice, cu specific popular.  

 La final, vor fi expuse obiectele realizate. 

Activitatea nr.2 

Titlul activităţii: Să salvăm ia tradițională! 

Modalităţi de evaluare: fotografii, albume, produse specifice ale activităţii(desene, colaje, postere), proces verbal al 

activităţii, impresii ale elevilor participanţi 

Descrierea pe scurt a activităţii: 

Se vor prezenta tehnici de realizare a iilor, semnificația modelelor, modul de confecționare, culori reprezentative pentru 

zona Bucovinei. 

În a doua etapă, elevii  vor realiza colaje, desene, postere, crochiuri pe tema Să salvăm ia tradițională. În prealabil 

profesorii coordonatori ai activităţii vor iniţia o minidezbatere cu elevii pe tema confecționării iilor şi a exodului de 

produse neautentice. La finalul activităţii,  fiecare echipă va prezenta produsul realizat. 

Produsele realizate cu această ocazie vor fi folosite pentru organizarea unei expoziţii  

Activitatea nr.3 

Titlul activităţii: Corespondențe lingvistice 

Modalităţi de evaluare: fotografii, traduceri comparative 

Descrierea pe scurt a activităţii: 

Se va organiza un atelier de traducere pe grupe, având ca obiectiv principal traducerea unei melodii populare din 

repertoriul interpretei Sofia Vicoveanca – La o parte, faceți loc! 

În primă fază, se vor explica termenii populari, regionali și se vor explica semnificațiile textului. 

Activitatea nr.4 

Titlul activităţii: Vorbe de duh, expresii meșteșugite 

Modalităţi de evaluare: fotografii, eseuri ale elevilor, prezenţa elevilor la activitate 

Descrierea pe scurt a activităţii: 
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Activitatea de tip concurs se va desfăşura în sala de festivităţi a colegiului. 

Profesorul moderator va prezenta modul de desfășurare a activității. 

În prima parte a activităţii, se vor prezenta ghicitori populare, proverbe, strigături specifice marilor evenimente din 

evolutia umană (naștere, botez, nuntă, înmormantare) 

A doua parte a activităţii este destinată concursului propriu-zis, adresat elevilor participanți, care vor fi anunţaţi în 

prealabil prin intermediul coordonatorilor acţiunii şi ai proiectului. 

Elevii participanţi la concurs vor prezenta oral cat mai multe strigături, proverbe, ghicitori, vorbe de duh, strigături 

populare, care vor fi jurizate de către cadre didactice ale şcolii.  

Rezultate anticipate: 

Principalele rezultate aşteptate ca urmare a derulării proiectului în şcoală se referă la: 

• înţelegerea de către elevi a importanței culturii populare în contextul societății contemporane dominate de 

globalizare; 

• obţinerea unei percepţii corecte asupra rolului pe care il au obiectele populare autentice; 

• spirit de lucru în echipă dezvoltat; 

• comunicare crescută  între elevii şcolii şi împărtășirea experiențelor personale legate de lumea satului; 

•  afirmarea elevilor în alt mediu decât cel şcolar obişnuit; 

• atitudini de respect faţă de limbajul popular, regional; 

• încredere mai mare a elevilor în propriile posibilităţi de dezvolate şi afirmare. 

Evaluarea şi monitorizarea proiectului 

Modalităţi de monitorizare: calendarul activităţilr, prezenţa elevilor, raport final al proiectului 

Modalităţi de evaluare: fotografii, desene, postere, colaje, expoziții impresii ale elevilor, prezentări ale elevi 

Diseminarea rezultatelor 

Diseminarea rezultatelor proiectului se va realiza prin următoarele: expoziţie cu produsele realizate de către elevi în holul 

principal al şcolii, articole în revista şcolii, site-ul şcolii 
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PROFESOR: Silvia Chifan 

Nivel liceal 

VEȘNICIA S-A NĂSCUT LA SAT 

DOCUMENTAŢIE PROIECT EDUCATIONAL 

Argument 

Prin intermediul acestui proiect ne propunem un contact interactiv cu folclorul, tradițiile, obiceiurile, muzica 

populară românească, pentru a ne reaminti sau pentru a-i face pe participanți să se simtă mai aproape de acasă,  atelierele 

populare fiind un mijloc de revitalizare, de păstrare și de meținere a culturii populare. Într-o lume moderna a 

informatizării, a vitezei, a noului, adevăratele valori culturale, comori inestimabile ale unui popor încep să se piardă. 

 Modalitatea prin care am ales să transmitem conținutul cultural este prin intermediul cursurilor și atelierelor de 

folclor, tradiții și obiceiuri românești in care vom prezenta: șezatoarea, semnificatia marilor sarbatori și obiceiurile legate 

de acestea, obiceiuri legate de nastere și de moarte, obiceiuri de nunta, traditii și obiceiuri agrare și reflectarea lor in 

cantecele populare, stiluri ale muzicii folclorice, medicina populara, confectionarea costumelor populare. 

Tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul definesc un popor făcându-l unic, statornic și nemuritor în ciuda 

scurgerii timpului. Câți dintre tinerii de azi cunosc valoarea unor obiecte, câți dintre tinerii de azi ascultă cu plăcere 

cântece populare. Prin abordarea acestui proiect nu s-a dorit o schimbare majoră a percepțiilor naționale asupra tradițiilor, 

obiceiurilor și folclorului românesc, ci o sensibilizare a noastră, a tuturor, o abordare diferită a unei teme deloc moderne. 

Marea dragoste pentru cultura română, dorința de a păstra peste veacuri crâmpei din obiceiurile și tradițiile 

populare, dar și regretul că prea puțini sunt aceia care mai încearcă să transmită mai departe ceea ce este al nostru din 

străbuni, mi-a întărit convingerea să acord o atenție sporită activită 

Prin intermediul acestor ateliere de folclor încercăm să îi învătăm sau să le reamintim celor prezenți de un alt 

limbaj, să îi introducem într-un alt univers, unul mirific al satelor românești. 

Fiecare atelier va fi interactiv și va conține difuzarea de informații și cunostiințe specifice fiecărei teme propuse, 

încercând sa oferim cât mai multe informații posibile din zona Bucovinei (în speță satele Voitinel,Vicov), vizualizarea 

de fotografii, video, audio și proiectări legate de fiecare tema în parte, intrând în direct sau prezentand inregistrari 

video  în fiecare atelier cu interpreți populari, rapsozi, creatori de artă populară și etnografi din această zonă. 

Motto: 

Copilo, pune-ţi mânile pe genunchii mei. 

Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 

Aici orice gând e mai încet, 

şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, 

ca şi cum nu ţi-ar bate în piept, 

ci adânc în pământ undeva. 

Aici se vindecă setea de mântuire 

şi dacă ţi-ai sângerat picioarele 
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te aşezi pe un podmol de lut. 

Uite, e seară. 

Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi, 

ca un miros sfios de iarbă tăiată, 

ca o cădere de fum din streşini de paie, 

ca un joc de iezi pe morminte înalte. 

Lucian Blaga, Sufletul satului 

 

Scopul şi obiectivele proiectului 

Scopul proiectului: conştientizarea valorii pe care o are cultura tradițională, folclorul, arta populară în contextul 

societății informatizate contemporane 

Obiectivele proiectului: 

• Sensibilizarea elevilor cu privire la problematica folclorului din zona Bucovinei;  

• Dezvoltarea unei percepţii corecte asupra lumii satului românesc; 

• Dezvoltarea spiritului de lucru în echipă şi a comunicării între elevi; 

• Realizarea unui cadru optim pentru punerea în practică a unor obiceiuri legate de lumea satului; 

• Exersarea atitudinilor de respect faţă de tot ce înseamna cultură tradițională. 

Grup ţintă 

Proiectul are în vedere următoarele grupuri ţintă: 

Beneficiari direcţi: 50 de elevi  

Beneficiari indirecţi: cadrele didactice  

Echipa de proiect: 

• Cadre didactice, parteneri, elevi: 

Impactul de ansamblu al proiectului: 

Impactul asupra elevilor va fi dat de următoarele aspecte: 

- Formarea unor percepţii corecte asupra aspectelor ce țin de cultura tradițională; 

- Creşterea motivaţiei pentru implicarea în activităţi extraşcolare; 

- Adaptabilitate la cerinţele sociale actuale; 

- Dezvoltarea abilităţilor de a lucra în echipă;  

- Creşterea respectului de sine. 

Impactul asupra cadrelor didactice va fi dat de următoarele aspecte: 

- Satisfacţie crescută faţă de propria activitate; 

- Stimularea capacităţilor de organizare a unor acţiuni similare; 

- Îmbogăţirea experienţei didactice personale. 

Descrierea activităţilor: 

Activitatea nr.1 

Titlul activităţii: Șezătoarea 

Data:  
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Locaţie:  

Grup ţintă:  

Responsabili:  

Modalităţi de evaluare: fotografii, produse specifice pt activitate, proces-verbal al activităţii 

Descrierea pe scurt a activităţii: 

Activitatea se va desfăşura în sala de festivităţi a şcolii. Profesorii coordonatori ai activităţii vor prezenta 

semnificaţiile Șezătorii, respectiv a modului în care se va desfășura activitatea.  

 Fiecare dintre participanți va fi prezent la activitate cu produse pe care sa le valorifice, cu specific popular.  

 La final, vor fi expuse obiectele realizate. 

 

 

Activitatea nr.2 

Titlul activităţii: Să salvăm ia tradițională! 

Modalităţi de evaluare: fotografii, albume, produse specifice ale activităţii(desene, colaje, postere), proces verbal al 

activităţii, impresii ale elevilor participanţi 

Descrierea pe scurt a activităţii: 

Se vor prezenta tehnici de realizare a iilor, semnificația modelelor, modul de confecționare, culori reprezentative pentru 

zona Bucovinei. 

În a doua etapă, elevii  vor realiza colaje, desene, postere, crochiuri pe tema Să salvăm ia tradițională. În prealabil 

profesorii coordonatori ai activităţii vor iniţia o minidezbatere cu elevii pe tema confecționării iilor şi a exodului de 

produse neautentice. La finalul activităţii,  fiecare echipă va prezenta produsul realizat. 

Produsele realizate cu această ocazie vor fi folosite pentru organizarea unei expoziţii  

Activitatea nr.3 

Titlul activităţii: Corespondențe lingvistice 

Modalităţi de evaluare: fotografii, traduceri comparative 

Descrierea pe scurt a activităţii: 

Se va organiza un atelier de traducere pe grupe, având ca obiectiv principal traducerea unei melodii populare din 

repertoriul interpretei Sofia Vicoveanca – La o parte, faceți loc! 

În primă fază, se vor explica termenii populari, regionali și se vor explica semnificațiile textului. 

Activitatea nr.4 

Titlul activităţii: Vorbe de duh, expresii meșteșugite 

Modalităţi de evaluare: fotografii, eseuri ale elevilor, prezenţa elevilor la activitate 

Descrierea pe scurt a activităţii: 

Activitatea de tip concurs se va desfăşura în sala de festivităţi a colegiului. 

Profesorul moderator va prezenta modul de desfășurare a activității. 
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În prima parte a activităţii, se vor prezenta ghicitori populare, proverbe, strigături specifice marilor evenimente din 

evolutia umană (naștere, botez, nuntă, înmormantare) 

A doua parte a activităţii este destinată concursului propriu-zis, adresat elevilor participanți, care vor fi anunţaţi în 

prealabil prin intermediul coordonatorilor acţiunii şi ai proiectului. 

Elevii participanţi la concurs vor prezenta oral cat mai multe strigături, proverbe, ghicitori, vorbe de duh, strigături 

populare, care vor fi jurizate de către cadre didactice ale şcolii.  

Rezultate anticipate: 

Principalele rezultate aşteptate ca urmare a derulării proiectului în şcoală se referă la: 

• înţelegerea de către elevi a importanței culturii populare în contextul societății contemporane dominate de 

globalizare; 

• obţinerea unei percepţii corecte asupra rolului pe care il au obiectele populare autentice; 

• spirit de lucru în echipă dezvoltat; 

• comunicare crescută  între elevii şcolii şi împărtășirea experiențelor personale legate de lumea satului; 

•  afirmarea elevilor în alt mediu decât cel şcolar obişnuit; 

• atitudini de respect faţă de limbajul popular, regional; 

• încredere mai mare a elevilor în propriile posibilităţi de dezvolate şi afirmare. 

Evaluarea şi monitorizarea proiectului 

Modalităţi de monitorizare: calendarul activităţilr, prezenţa elevilor, raport final al proiectului 

Modalităţi de evaluare: fotografii, desene, postere, colaje, expoziții impresii ale elevilor, prezentări ale elevi 

Diseminarea rezultatelor 

Diseminarea rezultatelor proiectului se va realiza prin următoarele: expoziţie cu produsele realizate de către elevi în holul 

principal al şcolii, articole în revista şcolii, site-ul şcolii 
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Proiect educațional 

- „Obiceiuri şi tradiţii moștenite din străbuni” – 

 

Moto: “Poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de rezultatele civilizației, dar 

nimic nu-i mai fermecător decât colțul de pământ pe care te-ai născut”  

                                                                                V. Alecsandri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Totul e tradiţie, totul e ceea ce am moştenit de la strămoşii noştri şi totul e cum vom reuşi să păstrăm şi să 

transmitem mai departe generaţiilor următoare! 

Poporul român aşezat de veacuri pe aceste meleaguri a moştenit o bogată zestre spirituală. Bogăţia lingvistică este 

cuprinsă în toate genurile literare ale creaţiilor populare: doine şi balade, basme şi legende, proverbe şi zicători, poezii. 

Bogăţia spirituală mai cuprinde toate creaţiile meşteşugarilor: ceramică, obiecte din lemn, ţesăturii, tapiserii, cusături şi 

broderii, dar şi bucatele tradiţionale. 

ARGUMENT: 

Marea dragoste pentru cultura românească, dorinţa de a păstra peste veacuri crâmpei din obiceiurile şi tradiţiile 

locale, dar şi regretul că prea puţini mai sunt aceia care încearcă să transmită mai departe ceea ce este al nostru din 

străbuni, mi-a întărit convingerea să acord o atenţie sporită activităţilor de familiarizare a copiilor cu unele elemente 

tradiţionale culturale, religioase, istorice, considerând că aceasta este o datorie şi o răspundere morală. 

Timpul și evenimentele lumii moderne nu trebuie să determine uitarea tradițiilor românești, care constituie valori 

inegalabile si incontestabile ale poporului nostru.Cunoașterea obiceiurilor, a tradițiilor populare și etnografice locale are 

o importanță deosebită în cadrul procesului complex și îndelungat de formare a personalității copilului.Cunoașterea de 

către copii a frumuseții portului popular, a obiceiurilor are ca finalitate sădirea în sufletele lor a mândriei că sunt 

români.Grădinița și școala au menirea de a transmite copiilor informații despre folclorul zonei natale și de a le stimula 

interesul și al părinților lor pentru arta populară, obiceiurile și tradițiile populare românești. 

Pentru realizarea obiectivelor ne propunem să colaborăm cu părinții, muzeografi, etnografi, bibliotecari, interpreţi 

de muzică populară,meșteri populari,bătrâni ai satului, pentru a putea familiariza copiii încă de la vârsta preşcolară cu 

valorile moral-etnice şi civice ale folclorului românesc tradiţional: obiceiuri, tradiţii, datini,meșteșuguri. 

În cadrul colaborării grădiniţă – familie , este importantă această latură a educaţiei: educaţia pentru valorile 

spirituale, în cadrul căreia aflăm care ne sunt rădăcinile, care este specificul nostru românesc, pentru a ne face viaţa mai 

frumoasă, un mod ideal de a ne petrece timpul liber.  

Descrierea unor tradiţii şi obiceiuri în cadrul activităţilor, ne dă posibilitatea să înţelegem încercarea omului de a 

pătrunde în tainele naturii veşnice, de a şi-o apropia, de a-şi transforme anii vieţii în ani de bucurie şi speranţe. Copiii 

vor fi învăţaţi să înţeleagă, să participe la manifestări specifice zonei, să dorească să le cunoască şi să fie cei care le 

perpetuează. A participa la astfel de evenimente înseamnă a-i determina pe copii la o comportare deosebită, să pătrundă 
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ascultând şi văzând, să înţeleagă şi să cunoască aceste tradiţii, a-i sensibiliza pe copii în direcţia cunoaşterii tradiţiilor 

zonei în care locuiesc. 

 GRUP ŢINTĂ:  

- copiii preșcolari de la Grădinița cu Program Prelungit Prichindel Întorsura Buzăului; 

- educatoarele implicate în proiect; 

- părinții preșcolarilor; 

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 

Durata unui an școlar 

BENEFICIARI: 

-copiii preșcolari de la GPP PRICHINDEL 

-cadre didactice,familiile copiilor,comunitatea 

PARTENERI: 

Muzeul Carpaților Răsăriteni-Sfântu Gheorghe 

Interpreți de muzică populară din zonă, bătrâni ai satului,meșteri populari din zonă. 

Clubul Elevilor-Întorsura Buzăului 

SCOPUL PROIECTULUI: Realizarea unor contexte educaţionale care să permită  copiilor cunoaşterea şi 

promovarea valorilor culturale, a obiceiurilor şi tradiţiilor populare locale 

OBIECTIVE CADRU: 

1.   Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral. 

2.   Dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice zonei locale. 

3.   Dezvoltarea capacităţii interpretative vocale. 

4.   Dezvoltarea capacității de a executa mișcări pe muzică populară. 

       OBIECTIVE DE REFERINȚĂ 

   -să desprindă informații dintr-un text din creația populară 

   -să descrie unele obiceiuri și tradiții locale la care au participat 

   -să participe cu interes la întâlniri cu diferiți invitați,artiști plastici,interpreți de muzică populară,bătrâni ai satului. 

   -să memoreze și să redea formule recitative din folclorul copiilor 

    -să cunoască satul ca principal cadru de desfășurare manifestărilor folclorice 

    -să cunoască portul popular local 

    -să participe cu interes la întâlnirile cu meșterii populari 

    -să-și formeze deprinderea de a confecționa anumite produse specifice obiceiurilor populare 

    -să înțeleagă modul de desfășurare a manifestărilor artistice 

    -să recepteze și să interpreteze anumite cântece populare specifice zonei și accesibile nivelului de vârstă 

    -să învețe anumite strigături,proverbe,zicători populare 

    -să realizeze lucrări plastice specifice nivelului de vârstă, cu teme din  activitățile la care au participat 
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    -să perceapă frumosul din arta populară și să-l transpună în lucrări plastice 

    -să participe ca observatori la diferite spectacole ale unor formații de copii profesioniste 

    -să-și însușească anumiți pași de dansuri  populare din zonă, adecvați nivelului de vârstă 

    -să participe cu interes la anumite spectacole, serbări,șezători 

       În ceea ce priveşte părinţii: 

- Stimularea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali în derularea activităţilor; 

- Promovarea unor relaţii reciproce între părinţi şi alţi factori educaţionali, pentru a transmite copiilor valorile 

spirituale ale poporului nostru. 

     -Să creeze un climat socio-afectiv în familie și să aibă o concepție educativă corectă încât să-și poată orienta copiii în 

sensul aprecierii valorilor tradiționale; 

 METODE DIDACTICE ŞI TEHNICI DE LUCRU: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, 

întâlniri, dezbateri, vizionare de casete video, prezentare de imagini foto, expoziţii foto şi cu lucrările copiilor. 

RESURSELE PROIECTULUI: 

a) Resurse umane: 

-copii preşcolari; părinţii copiilor; părinţii copiilor; 

b) Resurse materiale: 

     -albume, enciclopedii, reviste, cărţi, obiecte de artă populară, costume populare, casete audio-video, aparatură 

audio-video, TV. 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

În vederea atingerii obiectivelor propuse, am planificat o serie de activităţi în care să fie implicaţi atât copii, părinţii 

lor cât şi toate celelalte persoane. 

Activităţile s-au desfăşurat în grădiniţă, unde am organizat activităţi practic-aplicative, întâlniri cu diferiţi invitaţi 

(artişti plastici, meşteri, interpreţi de muzică populară), dar şi în afara acesteia, organizând vizite, excursii. 

MODALITĂȚI DE DISEMINARE: 

-programe artistice cu public; 

-în cadrul comisiilor metodice; 

-prin partenerii de proiect; 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

,,Casa ţărănească şi obiecte străvechi”, ,, Album de familie”, ,, Îmbrăcat de sărbătoare”,  ,,Să țesem frumos”, ,,În vizită 

la Muzeu”,  ,,Micii meșteri olari”,  ,,Amintiri din excursie”, ,,Toamna darnică‘‘, ,, Iată vin colindători”,  ,,La izvor de 

cântec drag‘‘,  ,,Hai cu noi la joc”, ,,Ne pregătim de Paște”, „ Încondeiem ouă”, ,,Suntem buni creștini”, „ Mult e dulce 

și frumoasă limba ce-o vorbim”, ,,Lada de zestre”, ,,Șezătoare”. 

FINALITĂŢI ALE PROIECTULUI: 

Proiectul a avut un impact deosebit asupra copiilor şi părinţilor datorită utilizării metodelor interactive şi procedeelor 

de lucru, care le-a sporit încrederea în forţele proprii. 
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Astfel, copiii, alături de părinţi au participat activ, mărindu-le responsabilitatea şi gradul de implicare. Pe tot 

parcursul desfăşurării părinţii şi colaboratorii au fost alături de noi, sprijinind şi încurajându-i pe copii în informare, în 

colecţionarea de obiecte de artă populară pe care le-am expus în grădiniță. 

Privind copiii implicaţi: 

- Îmbogăţirea orizontului de cunoştinţe, reprezentări şi deprinderi de preţuire şi păstrare a folclorului tradiţional local 

şi naţional. 

Privind părinţii şi ceilalţi parteneri: 

- Conştientizarea rolului pe care îl au în educarea copiilor; 

- Creşterea implicării acestora în acţiuni pentru promovarea folclorului local şi naţional. 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

• Portofoliul - cu lucrări artistico-plastice (desene decorative, picturi, modelaje) şi practice realizate de copii 

în timpul activităţilor; 

• Expoziţie de fotografii din timpul activităţilor; 

• Expoziţie cu obiecte de artă populară; 

• Înregistrări audio-video din timpul derulării activităţilor. 

CONCLUZII: 

Activităţile desfăşurate cu copiii împreună cu părinţii lor, vizitele, excursiile, serbările, i-au pus pe aceştia în două 

ipostaze: una de a asista, de a observa desfăşurarea actului popular, şi alta de a trăi cu emoţie frumosul din cultura noastră 

populară, în calitate de mici interpreţi, dansatori sau cântăreţi. Întâlnirea copiilor cu meşteri olari sau artişti, interpreţi de 

muzică populară le-a prilejuit momente de neuitat, iar lucrările lor au fost materializate în obiecte expuse cu ocazia 

expoziţiilor. 

Vizitele, vizionările de casete audio-video, au ajutat copiii să cunoască obiceiurile şi tradiţiile locale, să observe 

obiectele de artă populară şi să înveţe că trebuie să le respectăm, să le preţuim, că prin ele ne păstrăm identitatea naţională.  

Momente de neuitat au prilejuit şi serbările în care portul popular, versurile populare, cântecele şi dansurile locale 

au dat grai, fiind aduse la lumină  pentru generaţiile viitoare pentru a nu le lăsa să piară, lăsând în inimile tuturor amintiri 

de neuitat. 

Folclorul copiilor se conturează ca un gen universal, bine închegat, care ia naştere în mod firesc la o vârstă când jocul 

constituie punctul central al activităţii lor. Prin cântec şi joc, copilul ia contact cu mediul înconjurător, străduindu-se să-

l cunoască. Studiind folclorul copiilor, psihologii au desprins anumite trăsături spirituale ale copiilor pentru gusturile şi 

tendinţele lor şi preferinţa pentru ritm şi sunet ale acestora.  

          Bibliografie: 

Băieşu, Nicolae, Folclor din ţara fagilor, Editura Hyperion, 1993 

Drăgan, Ion şi colectiv, Educaţia noastră cea de toate zilele, Timişoara, editura Eurobit, 1996 

Curriculum pentru învățământ preșcolar,București, 2009 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 

 
958 
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Proiect educaţional 

,,DE LA JOC…LA EDUCAȚIE FINANCIARĂ” 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE : OM ŞI SOCIETATE 

DENUMIRE : ,,DE LA JOC…LA EDUCAȚIE FINANCIARĂ” 

GRUPA : MIJLOCIE 

DURATA : 1 AN 

ARGUMENT 

    Suntem profesori sau preșcolari, medici sau beneficiari ai serviciilor medicale, constuctori sau locatari ai imobilelor 

ridicate de aceștia și, deși ar părea că suntem diferiți, un lucru esențial ne leagă: suntem proprii manageri ai BANILOR 

noștri. Știm cum să facem față unei astfel de provocări pentru a ne menține într-o premanentă stare de bine? Ne-a pregătit 

cineva pentru acest lucru? 

    Proiectul educațional ,,De la joc… la educatie financiară” inițiat de Asociatia pentru Promovarea Performanței în 

educație (APPE) și derulat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Banca Comerciala Romana 

(BCR) și Info Media Pro iși propune să promoveze conceptul de educație financiară pentru copiii preșcolari cu activități 

în triada părinți-copii-educatori și, de asemenea, să imprime respectul copiilor față de muncă și față de bani. Este un 

început timid poate, dar ne asteptăm să devină un nucleu de dezvoltare comunitară. 

OBIECTIVE CADRU 

I. Cunoașterea și utilizarea unor elemente de limbaj specific domeniului financiar- bancar; 

II. Recunoașterea unor elemente specifice fenomenului bancar în contexte practice diferite; 

III. Utilizarea unor mijloace și tehnici bancare; 

IV. Manifestarea interesului pentru economisirea și gestionarea banilor. 

OBIECTIV CADRU I 

Cunoașterea și utilizarea unor elemente de limbaj specific domeniului financiar-bancar 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ 

       Să identifice termeni specifici domeniului financiar-bancar în contexte practice accesibile preșcolarilor 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT 

a) Să selecteze imagini dintr-un set dat pentru a indica termeni specifici domeniului bancar; 

b) Să utilizeze cărți, broșuri, imagini etc. pentru înțelegerea sensului unor termeni specifici; 

c) Să ilustreze prin desene termeni identificați într-un enunț sau povestire; 

d) Să completeze scurte texte lacunare, vizând identificarea noilor noțiuni dobândite; 

e) Să pună în corespondență termen/semnificație. 

OBIECTIVE DE REFERINTA  
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       Să recunoască unele instrumente de plată și servicii bancare 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT 

a) Să identifice monedele, bancnotele, cardul bancar; 

b) Să descrie elemente de identificare ale monedelor și bancnotele românești. 

 

OBIECTIV CADRU II 

Recunoașterea unor elemente specifice fenomenului bancar în contexte practice diferite 

OBIECTIVE DE REFERINTA  

      Să identifice situațiile în care se realizează un schimb în natură (troc) sau o operațiune bancară. 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT 

a) Să enumere/exemplifice actele de schimb în care au fost implicați; 

b) Să descrie un schimb realizat și motivând tranzacția realizată; 

c) Să identifice situații în care se poate realiza schimbul de bunuri prin mijlocirea banilor; 

d) Să identifice rolul deținut într-un schimb: vânzător/cumpărător; 

e) Să-şi descrie propriile metode de a diminua cheltuielile casei; 

f) Să dovedească o atitudine responsabilă faţă de bani. 

OBIECTIV DE REFERINȚĂ  

      Să identifice circuitul banilor în economie. 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT 

a) Să exemplifice situații și locuri în care pot fi utilizați bani; 

b) Să exemplifice situații și locuri în care se fac plăți; 

c) Să ordoneze logic imagini de utilizare a banilor în viața reală.  

OBIECTIV DE REFERINȚĂ  

       Să utilizeze operații matematice pentru înțelegerea unor tranzacții financiare simple 

       EXEMPLE DE COMPORTAMENT 

      a)  Să utilizeze un limbaj matematic adecvat în jocuri având ca temă tranzacții financiare simple; 

      b)  Să ordoneze crescător și descrescător monede și bancnote; 

      c)  Să rezolve probleme simple cu 1-2 unități; 

      d)  Să formuleze probleme orale simple pe teme financiare.   

OBIECTIV CADRU III 

Utilizarea unor mijloace și tehnici bancare 

OBIECTIVE DE REFERINTA  

       Să identifice mijloace și tehnici bancare utilizate în societatea actuală.  
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EXEMPLE DE COMPORTAMENT 

a) Să identifice bancnote și monede; 

b) Să folosească specimene de bancnote în jocurile didactice. 

OBIECTIV DE REFERINȚA  

       Să utilizeze, în situații date, mijloace și tehnici bancare. 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT 

a) Să folosească carduri bancare specimen; 

b) Să folosească din proprie iniţiativă, corect,bănuții economisiți în pușculiță; 

          OBIECTIV CADRU IV 

          Manifestarea interesului pentru economisirea și gestionarea banilor 

OBIECTIV DE REFERINȚA  

           Să analizeze situațiile în care se pot obține bani; 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT 

a) Să discute despre meserii și salariu; 

b) Să discute despre venituri, cheltuieli, economii; 

c) Să realizeze liste de activități care ar putea aduce venituri suplimentare; 

d) Să realizeze postere sau afișe cu intrări și ieșiri financiare. 

OBIECTIV DE REFERINȚA  

           Să identifice modalități de gestionare a banilor 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT  

a) Să întocmească planuri de economie; 

b) Să descrie mijloace de economisire a banilor în familie; 

c) Să analizeze situații despre lipsa banilor din diverse motive și despre modul de comportare în aceste 

situații; 

d) Să discute pe baza unor cazuri ce necesită ajutor financiar din partea lui sau a societății; 

e) Să prezinte situații practice de ajutorare a copiilor sau colegilor prin donarea de sume de bani sau de 

obiecte, în scop caritabil împreună cu familia sa. 

CONTINUTURI 

  Banii și viața oamenilor -6 activităţi 

  Valoarea banilor - 3 activități  

  Utilizarea banilor -5 activități                                                     

  Munca -3 activități 

  Economisirea -3 activități 

  Cheltuirea -3 activități 

        Donarea - 3 activități   

  Evaluare - 7 activităţi 
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MODALITATI DE EVALUARE 

   Expoziţie tematica -,,Monedele tării mele” 

   Concurs -,,Răspunde repede și bine” 

   Confecționare -,,Albumul meu” 

   Joc de rol: ,,Plec în excursie” 

   Joc didactic -,,Ce s-ar întâmpla dacă?’’ 

   Macheta Băncii Comerciale Române 

   Serbare școlară cu personaje reprezentând bănuți 

(monede și bancnote) 

   Vizită la Muzeul de Arheologie 

 

TEME ȘI MIJLOACE DE REALIZARE 

 

1. “Regele Midas” adaptare de Andreea 

Pătărlăgeanu - lectură după imagini; 

2. “Pușculița”*** - memorizare; 

3. “Ce sunt banii?” -  convorbire; 

4. “Povestea monedei” - lectură după imagini; 

5. ”Banii nu cresc în copac” - ghicitori, proverbe, 

zicători; 

6. “Foloasele banilor”- convorbire; 

7. “ Cine economisește, fără griji trăiește ” – 

convorbire; 

8. “Ce  știm despre monede (mărime, material, 

formă)?” - convorbire; 

9. “Jocul degetelor și al monedelor” - joc 

distractiv; 

10. “La piața” - joc de rol; 

11. “Trocul” de Ligia Georgescu - memorizare; 

12. “Pinocchio și copacul cu monede” - teatru de 

umbre; 

13. “Matematica și banii” - activitate matematică-

exerciții cu material individual; 

14. “Monede și bancnote euro” - observare; 

15. “Investim sau risipim” - convorbire; 

16. “De unde vin banii” de Ana Bunduc - activitate 

muzicală - predare cântec; 

17. “Pușculița” de Ana Bunduc - lectură după 

imagini; 

18. “Instantanee din evoluția banilor” - vizionare 

PPT; 

19. “Trezoreria statului” – observarea clădirii 

(interior și exterior); 

20. “Bani care circulă în România” - activitate 

matematică- joc didactic; 

21. “Bănuțul” de Ilinca Ioniță - memorizare; 

22. “Izbânda bănuțului” de Iulia Matache - 

memorizare; 

23. “Banca Comercială Română” - machetă; 

24. “Plătim facturile pentru utilități” - desen; 

25. “Cum pot să îți fiu de folos” - acține caritabilă; 

26.  “Monedele țării mele” – expoziție; 

27. “Ce s-ar întâmpla dacă?” - joc didatic; 

28. “Povestea celor cinci bănuți” de Ana Bunduc - 

lectura educatoarei; 

29. “Bani și lucruri de valoare” - desen; 

30. “Muzeul de Arheologie” - vizită; 

31. “Albumul meu”- confecționare-evaluare; 

32. “Ce e bine,ce e rău”- joc didactic- evaluare; 

33. “Răspunde repede și bine”-concurs-evaluare. 
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Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu Întorsura Buzăului 
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ŞCOALĂ PENTRU PĂRINŢI- program educaţional pentru părinţi şi copiii lor 

Prof. Gornea Maria,  Şcoala Gimnazială Maltezi (Structura Primară Stelnica) 

 

        ▪ Argument 

         Mediul educogen depinde în bună măsură şi de educaţia adulţilor,de formarea lor şi de posibilităţile 

locale de perfecţionare. Părinţii actualilor elevi s-au născut în regimul comunist totalitar, au parcurs o etapă 

de tranziţie plină de frământări, astfel încât s-a ajuns în prezent la situaţia paradoxală în care aceştia au 

nevoie de instruire şi educare în aceeaşi măsură cu elevii. În plus, lipsa locurilor de muncă din localitate ( 

doar 10% au o ocupaţie stabilă) face ca părinţii să aibă ca obiectiv central subzistenţa şi nu educaţia 

copilului. Ar trebui ca familia să fie  şcoala de acasă a elevilor. Criza învăţământului rural are o cauză 

serioasă în dezinteresul părinţilor pentru educaţia copiilor, în neîncrederea acestora în rolul educaţiei ca 

factor de integrare socio-profesională. 

       Din acest punct de vedere, şcoala rurală trebuie să se reorganizeze pentru a deveni un centru de 

calificare, recalificare şi perfecţionare. În felul acesta va creşte încrederea în capacitatea şcolii de a contribui 

la integrarea absolvenţilor în societate. Şi părinţii ar putea fi stimulaţi în acest mod să acorde sprijin copiilor 

în rezolvarea unor sarcini şcolare, având de data aceasta şi competenţele necesare. Am opri astfel această 

inertie socială în care copiii de azi ar putea ajunge mâine asemeni părinţilor lor. 

         ▪Obiectivul general al proiectului 

         Promovarea unui parteneriat şcoală-familie, care să asigure unitatea influenţelor educative asupra 

elevilor, precum şi o continuitate în ceea ce priveşte evoluţia de la o etapă la alta. 

        ▪Grupul ţintă – a fost format din 40 persoane: 

*20 persoane adulte cu vârste cuprise între 27-40 ani, cu pregătire şcolară minimă (absolvenţi a 8 clase, a 

unei şcoli profesionale şi 4 absolvenţi a unui liceu), condiţii sociale-materiale modeste; 

*20 persoane copii :-4 elevi cls.I( 2 fete şi 2 băieţi)-6-7 ani; 

                                -4 elevi cls.a II a (2 fete si 2 băieţi)-8-9 ani; 

                                -5 elevi cls.a III a (2 fete si 3 băieţi)-9-10 ani; 

                                -7 elevi cls. a IV a( 3 fete si 4 băieţi)-10-11 ani; 

        ▪Activităţile desfăşurate: 

       1)”Un spaţiu ambiental propice dialogului”- activitate practică de amenajare a spaţiului în care s-au 

desfăşurat întrunirile, concomitent cu desfăşurarea unor activităţi de mediatizare a scopului şi conţinutului 

proiectului. 

     2)”Să ne cunoaştem partenerii de dialog!”- activitate de cunoaştere a grupului ţintă şi stabilirea unor 

reguli de derulare a activităţilor. 
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     3)”Un OM in devenire”- activitate informativ practică de cunoaştere a personalităţii copilului mic cu 

participarea unor specialişti: medic, psiholog, preot (parteneri ai proiectului). 

     4)”Ştiu să comunic cu propriul copil?”-activitate practică în care părinţii au fost solicitaţi să 

colaboreze cu propriul copil în diverse situaţii propuse . 

     5)”Deprinderi, capacităţi, abilităţi” – activitate informativă de cunoaştere de către părinţi a 

conţinutului curricumului pentru clasele I-IV, astfel încât aceştia să fie capabili să aprecieze corect 

performanţele şcolare ale copilului. 

     6)”Alături de copilul meu în rezolvarea sarcinilor şcolare”- activitate practic-aplicativă în care 

perechea părinte – elev a fost pusă în situaţia de a rezolva anumite teme din arii curriculare variate utilizând 

inclusiv computerul ca mijloc didactic. 

     7)”Fantezie, dibăcie, creaţie”- activitate practică de confecţionare a unor materiale didactice specifice 

disciplinelor de invăţământ. 

     8)”O oază de verdeaţă în curtea şcolii”- activitate practică de amenajare a unui parc  pentru recreerea 

în timpul pauzelor a elevilor,  pentru desfăşurarea unor activităţi extraşcolare atractive şi folosirea acestuia 

drept mijloc natural de observare la disciplinele de profil. 

        Proiectul s-a finalizat prin organizarea unei excursii tematice de două zile pe traseul  

Stelnica- Ploieşti-Sinaia şi retur, la care au participat persoanele din grupul ţintă,cadrele didactice  şi 

partenerii implicaţi în proiect. 

      ▪Rezultatele obţinute: 

 - Consolidarea filierei indirecte de instruire şi educare a copiilor prin responsabilizarea părinţilor faţă de 

performanţele copilului. 

 -  Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor în procesul de invăţământ. 

 -  Creşterea importanţei procesului instructiv-educativ în preocupările comunităţii. 

 - Consolidarea relaţiei şcoală-părinţi-comunitate în multiple domenii: motivare, abilităţi sociale şi de 

comunicare,etc. 

-  Competenţe de a utiliza calculatorul pentru 20 elevi şi 20  părinţi , membri ai comunităţii;  

- 20 elevi vor şti  să confecţioneze material didactic;  

- Pliant informativ;  

- Albumul foto;  

- Filmele unor activităţi;  

- Expoziţie de fotografii;  

- Produse ale activităţilor copiilor ce vor rămâne în şcoală şi vor fi utilizate ca material didactic, pentru 

promovarea proiectului cât şi ca premii pentru diferite concursuri;  
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- Formarea competenţelor cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor de a lucra în echipă pentru organizarea 

şi desfăşurarea unor activităţi comune. 

- Utilizarea calculatorului, a tehnologiilor moderne ca unealtă pentru căutarea informaţiei şi ca instrument 

pentru dezvoltarea creativităţii.  

- Îmbunătăţirea relaţiilor cu autorităţile şi comunitatea locală.  

- Stabilirea unor bune relaţii de colaborare între cadrele didactice din şcoli.   

     ▪ Modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiecului 

        Monitorizarea s-a realizat pe tot parcursul implementării proiectului, ca o activitate pregătitoare pentru 

evaluare. Aceasta a supervizat indicatorii de: 

-eficacitate– urmărirea raportului dintre performanţele intenţionate şi cele obţinute; 

- economicitate-  nivelul consumului de resurse. 

- reglare –  corectarea permanentă de către aplicant a rezultatelor în sensul dorit. 

- reacţie-  măsurarea şi aprecierea impactului asupra comunităţii ţintă. 

- performanţa – efectele şi rezultatele concrete pe termen scurt/mediu/lung; schimbările la nivelul 

cunoaşterii; schimbările atitudinale; schimbări la nivelul comportamentului de grup. 

       La începutul derulării proiectului s-a realizat o evaluare iniţială a grupului ţintă pentru a se constata 

nivelul de la care se pleacă.Activităţile desfăşurate au fost evaluate continuu, în scop formativ. La finalul 

derulării proiectului s-a realizat evaluarea sumativă. Evaluarile au  constat în: chestionare, probe practice, 

observare sistematică, teste psihologice, portofolii cu materiale didactice confecţionate, fişe de inventar a 

materialelor procurate, procese verbale ale activităţilor informative, referate, album fotografii. 

    ▪ Partenerii proiecrului:      

       Partenerii implicaţi în proiect au fost: cadre didactice, administraţia locală, comitetele de părinţi,  

medicul de familie, psihologul, preotul. 

 * Cadrele didactice au desfăşurat o muncă suplimentară de documentare, organizare şi desfăşurare  a 

activităţilor  propuse. Au întocmit documentele de monitorizare şi evaluare a proiectului. 

 *  Administraţia locală a sprijinit aplicantul prin găsirea celor mai bune oferte de procurare a materialelor, 

a monitorizat prin serviciul contabilitate utilizarea eficientă a fondurilor alocate. A desemnat echipa de 

realizare a lucrărilor mici de reparaţie şi amenajare a spaţiului, a popularizat în şedinţele de consiliu etapele 

proiectului şi a mobilizat participarea cât mai multor instituţii locale la realizarea proiectului. 

* Comitetele de părinţi au participat la identificarea şi desemnarea persoanelor din grupul ţintă. Pe parcursul 

derularii proiectului s-au desfăşurat întâlniri periodice în care au fost testate opiniile grupului ţintă şi au 

popularizat efectele pozitive. 
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* Medicul a participat la desfăşurarea  acţiunilor din luna a 4 a . S-a întâlnit atât cu adulţii, cât şi cu elevii 

şi  i-a îndrumat în respectarea normelor de igienă individuală şi colectivă, igiena şcolară, alimentaţie 

sănătoasă. 

* Psihologul, prin expunerile făcute ,a explicat părinţilor care sunt necesitatile psiho-afective ale copiilor 

de vârstă şcolară mică; rolul climatului educativ asupra formării personalităţii copilului, găsirea de sensuri 

şi interpretări pentru sintagma”cei 7 ani de acasă”. 

* Preotul, prin prelegerile sale „Omul-fiinţă purtătoare de valori”,”Copilăria şi valorile morale” a ridicat 

nivelul de conduită moral- civică a părinţilor şi copiilor atât în timpul programului şcolar, cât mai ales în 

afara acestuia. A încercat să-i determine pe adulţi să reaşeze pe făgaşul firesc valorile spirituale, religioase 

care au avut de suferit în deceniile trecute. 

        Proiectul  a avut un impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor, care au experimentat relaţii inedite 

cu proprii copii, fapt ce i-a determinat să schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală şi familie. 

          Activitățile proiectului în imagini: 
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Ziua Internațională a Limbii Materne 

 

Prof. înv. primar Tasnadi Klaudia-Katalin 

 Școala Gimnazială “Gellert Sandor” Micula 

Jud. Satu Mare 

 

COORDONATOR: Prof. înv. primar Tasnadi Klaudia-Katalin 

ECHIPA DE PROIECT: Clasa a II-a B 

LOCAȚIA: CDI Școala Gimnazială “Gellert Sandor” Micula 

ARGUMENT:  

„Limbile materne într-o abordare multilingvistică sunt componente esențiale ale educației de 

calitate, care este însăși fundamentul pentru emanciparea atât a femeilor, cât și a bărbaților în cadrul 

societăților lor", precizează Irina Bokova, directorul general al UNESCO. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Limbii_Materne
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Limbii_Materne
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În Conferința Generală UNESCO din 17. noiembrie 1999, ziua de 21. februarie a fost declarată 

Ziua Internațională a Limbii Materne. Limba maternă și cultura sunt foarte importante componente de 

comunicare, de definire a unei minorități naționale. Utilizarea limbii materne, ca mijloc de comunicare, 

contribuie la păstrarea și menținerea identității fiecărei minorități. Există datini și obiceiuri care se 

păstrează și se transmit mai departe, dar limba maternă se poate pierde foarte ușor, dacă nu este învățată și 

vorbită acasă în familie, sau dacă nu este studiată și exersată în școală. 

Prin activitățile alese cu tema Ziua Internațională a Limbii Materne, copilul are posibilitatea de a 

învăța tradițiile și de a păstra pentru viitor, și de a iubi limba sa maternă maghiară. Fiind minorități în 

această țară, elevii sunt îndrumați atât către limba română, cât și către limba maghiară. 

SCOP: Proiectul își propune ca elevii clasei a II-a B să-și îmbunătățească cunoștințele despre cunoașterea 

tradițiilor si obiceiurilor. Promovează diversitatea cultural-lingvistică și multilingvismul. 

OBIECTIV GENERAL:  

❖ Dezvoltarea interesului elevilor de a se implica în activităţi, a lărgi viziunea elevilor asupra lumii, 

menținerea identității. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

❖ Semnificația limbii materne în sufletele elevilor; 

❖ Desfășurarea unor activități didactice cu tema Ziua Internațională a Limbii Materne; 

❖ Colecționarea si prezentarea unor imagini de la diferite țări; 

❖ Cunoașterea si descrierea tradițiilor si obiceiurilor minorității maghiare; 

❖ Dezvoltarea competențelor artistico-plastice și a creativității elevilor; 

❖ Vizionarea unor filme educative despre limbile materne din întreaga lume. 

BENEFICIARI DIRECȚI: elevii și cadrul didactic. 

BENEFICIARI INDIRECȚI: părinții și profesorul documentarist. 

RESURSE UMANE: elevi, părinți, cadrul didactic. 

RESURSE MATERIALE: 

✓ Fișe de lucru; 

✓ Coli albe și colorate; 

✓ Creioane colorate, markere, stilouri; 

✓ Imagini cu steaguri; 

✓ Aparat de fotografiat; 

✓ Calculator, televizor, internet. 

METODE: conversaţia, explicaţia, problematizarea, învăţarea prin descoperire, observarea, convorbirea, 

demonstrația, exercițiul. 
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REZULTATE AȘTEPTATE:  

✓ Atitudini pozitive ale elevilor pentru păstrarea tradițiilor minorității maghiare, pentru respectarea 

a tot ce este etic, moral si frumos pentru om;   

✓ Dezvoltarea unor sentimente de afecțiune, atașament față de celelalte persoane din comunitatea 

locală; 

✓ Învățarea “Cum salutăm?” în diferite limbi din lume; 

✓ Lucrări realizate de copii, prin diferite tehnici, picture. 

MODALITĂȚI  DE REALIZARE: 

Activitatea 1: 

❖ Brainstorming despre Ziua Internațională a Limbii Materne; 

Activitatea 2: 

❖ Definirea și exprimarea expresiei limba maternă, concretizarea tradițiilor și obiceiurilor limbii 

materne maghiare; 

Activitatea 3: 

❖ Rezolvarea exercițiilor pe fișă de lucru: definiția expresiei limba maternă, descrierea tradițiilor si 

obiceiurilor minorității maghiare, “Cum salutăm?” în limba maghiară maternă, “Cum salutăm?” 

în limba română, și în alte 10 limbi; 

Activitatea 4: 

❖ Joc portivire: 12 imagini cu steaguri-salutările în 12 limbi străine; 

Activitate 5: 

❖ Realizarea unor lucrări artistico-practice; 

Activitate 6: 

❖ Vizionarea unor filme educative despre limbile Pământului. 

EVALUAREA INTERNĂ: expoziţii cu lucrări ale copiilor, diplome, realizarea unor portofolii, album 

foto - un CD, pliante. 

EVALUAREA EXTERNA: părinţii și profesorii din şcoală. 
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Proiect educaţional 

Mărţişor din suflet de copil 

                                      
ECHIPA DE PROIECT: 

PROF.ÎNV. PRIMAR COSMA MONICA 

  PROF.ÎNV. PRIMAR COSMA MELANIA 

UNITĂŢI IMPLICATE: 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 PIATRA NEAMŢ 

LICEUL TEHNOLOGIC “ DIMITRIE LEONIDA “ PIATRA NEAMŢ 

                                                                                                          

ARGUMENT 

 
Primăvara e un mod de a trăi , 

 Primăvara e un mod de a gândi, 

Primăvara e un mod de a simţi. 

                 A simţi , a gândi , a trăi … E primăvară ! 

 

 

        Mărţişorul este un obicei specific românesc moştenit de la daci şi de la romani, inexistent la 

alte popoare. Acest străvechi obicei îşi are originea în credinţele şi practicile agrare. Sărbătoarea lui are 

loc în prima zi a lui martie, considerată ca prima lună a primăverii. De 1 martie femeile primesc mici 

cadouri, mărţişoare. 

Mărţişorul, simbol al primăverii, se confecţiona în casă din fire de cânepă, lână( unul roşu şi altul 

alb),  care se legau în formă de 8 , se atârnau monede de aur sau argint, muguri, flori , se legau la piept 

sau la gât, mână, picior în funcţie de zonă şi se purtau toată luna martie. Se credea despre ele că vor aduce 

noroc, fiind adevărate talismane protectoare şi binefăcătoare. 

Astăzi suntem  pe punctul de a pierde complet tradiţia mărţişorului. Nimeni nu mai confecţionează 

mărţişoare care să simbolizeze cu adevărat prospeţimea primăverii,victoria binelui asupra răului, 

curăţenie spirituală, renaşterea . Piaţa este invadată de chiciuri care nu au nicio legătură cu sărbătoarea 

primăverii, a mărţişorului. 

Cu aceste gânduri, de a păstra şi promova tradiţiile legate de mărţişor , am pornit în derularea 

acestui proiect. Cine nu se bucură când oferă sau primeşte un mărţişor? 

Lucrăm în echipă, ne descoperim talentul şi îndemânarea în realizarea unor mărţişoare originale, suntem 

mândri de roadele muncii noastre şi întâmpinăm primăvara cu încântare şi bucurie . Dăruind un mărţişor 

facem o bucurie cuiva , oferind din căldura sufletească şi din dragostea noastră.        

         Tema “MĂRŢIŞORUL”, la o prima analiză se înscrie în cadrul obiectului abilităţi practice, dar este 

mult mai complexă, deoarece îl provoacă pe elev să se implice afectiv şi efectiv în realizarea temei, în 
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căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema 

aleasă. În cadrul acestor activităţi se îmbină cât mai armonios utilul cu plăcutul, copilul construind noi 

produse utilizând toate formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia. 

          E MARTIE, dragi copii! Veniţi să dăruim MĂRŢIŞOARE !                                                                                                                

            Puncte tari 

Oferta curriculară permite cuprinderea în planurile de învăţământ a unor teme ce vizează activităţi 

nonformale din cadrul educaţiei pentru comunitate;     

Resurse umane –cadre didactice bine formate şi intenţionate, cu experienţă în desfăşurarea unor 

activităţi de educaţie nonformală şi parteneriate cu elevii; 

Relaţia cu comunitatea- desfăşurarea în şcoală a altor activităţi din cadrul proiectelor locale, pe 

diferite teme,  cu sprijinul şi implicarea autorităţilor locale. 

           Puncte slabe 

Programa nu permite introducerea de ore suplimentare decât prin intermediul disciplinei opţionale, 

care se axează îndeosebi pe studierea limbilor străine sau utilizarea calculatorului ; de aceea unele 

activităţi se   desfăşoară în afara programului de curs, ca o continuare a procesului de învăţământ 

sub forme diferite; 

          Slaba implicare a părinţilor în susţinerea unor astfel de activităţi, considerând că şcoala e 

cea răspunzătoare pentru derularea în condiţii optime a acţiunilor educaţionale. 

         SCOPUL PROIECTULUI:  

         Valorificarea şi promovarea tradiţiilor despre mărţişor prin stimularea potenţialului  creator 

al elevilor în realizarea unor creaţii originale; 

         OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Atragerea şi implicarea elevilor în activităţi de cercetare privind istoricul, tradiţiile şi legenda 

mărţişorului; 

• Implicarea efectivă a elevilor în organizarea de activităţi cu caracter extracurricular, conducând la 

creşterea numerică şi calitativă a acestora; 

• Valorificarea potenţialului creator prin realizarea de lucrări artistice, tehnologice şi literare, originale, 

care să exprime tematica dată; 

• Stimularea interesului elevilor în realizarea de expoziţii , expoziţii cu vânzare în vederea 

întrajutorării copiilor din şcoala noastră ce provin din familii nevoiaşe ; 

• Implicarea comitetelor de părinţi în susţinerea şi sprijinirea desfăşurării unor astfel de acţiuni; 

• Sensibilizarea faţă de nevoile celorlalţi; 

• Dezvoltarea simţului artistic, a simţului practic şi gospodăresc; 
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• Stimularea activităţilor desfăşurate în grup ;  

• Cultivarea dragostei şi preţuirii pentru fiinţele cele mai dragi, mamele,a respectului şi 

afecţiunii pentru persoanele mai în vârstă;  

   Grup ţintă 

   Beneficiari direcţi 

    Elevii clasei a III a A de la Şcoala Gimnazială Nr. 5 Piatra- Neamţ 

    Elevii clasei a III a de la Liceul Tehnologic ” Dimitrie Leonida ” Piatra- Neamţ 

    Cadrele didactice implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului  

     Beneficiari indirecţi            

     Cadrele didactice  îndrumătoare ale elevilor participanţi cu lucrări la concurs   

     Părinţi  

     Durata :     februarie- martie 

      Locul desfăşurării : Şcoala Gimnazială Nr. 5 Piatra- Neamţ 

         

Echipa de coordonare 

        Prof. înv. primar   Cosma Monica 

        Prof. înv. primar   Cosma Melania  

        Echipa de implementare 

       Director-prof. Carmen Munteanu 

       Iniţiatorii proiectului : 

        prof. înv. primar   Cosma Monica 

        prof. înv. primar   Cosma Melania           

RESURSE  PROIECT: 

 Resurse umane: cadrele didactice partenere ale proiectului, elevii claselor implicate şi părinţii  

acestora ; 

 Resurse temporale: 26 februarie – 9 martie 2019 

 Resurse financiare: autofinanţare;                    

 Resurse de spaţiu: sala de clasă, holurile şcolii 

 Resurse materiale:   

• informaţionale: cărţi, reviste, ilustraţii; 

• materiale pentru confecţionarea mărţişoarelor şi felicitărilor – făina, sare, mărgele, paete, 

aţă, scoici, pene, aracet, creioane colorate, carioca, acuarele, carton colorat etc.; 

• audio-video: casetofon, aparate foto, camere video; 
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             MEDIATIZARE:  

• Prezentarea proiectului educaţional  

ACTIVITĂŢI  PROPUSE :                                                                                

Nr.crt.  Denumirea şi conţinutul 

activităţii 

Loc de 

desfăşurare 

 Termen Observaţii 

   1.  „Mărţişorul de ieri şi de azi” 

 Tradiţii şi legende despre mărţişor; 

  Colectarea,sortarea şi pregătirea 

materialelor necesare confecţionării 

de mărţişoare; 

sala de clasă  26 februarie  

   2.  Legenda mărţişorului – 

povestire ; 

 

sala de clasă  27 februarie  

   3.  “Fantezie şi îndemânare”- 

confecţionare de mărţişoare, 

felicitări;  

 

sala de clasă 27 februarie - 

8 martie 

 

   4. ,,Mărţişor din suflet de copil” - 

expoziţie de mărţişoare şi felicitări; 

 

holurile şcolii 29 februarie  

   5.  Să-i cântăm mamei –învăţarea 

unor cântece dedicate mamei; 

 

 

sala de clasă 

5-8 martie  

   6.  Realizarea şi postarea 

portofoliului pe site-ul şcolii. 

      Jurizarea lucrărilor din cadrul 

expoziţiei 

 

sala de clasă 9 martie  

Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare 

           Metode tradiţionale: conversaţia, observaţia, analiza, exerciţiul, documentarea, expunerea; 

             Metode moderne  : învăţarea prin cooperare, proiectul; 

            Tehnici de lucru  : împletitul, îndoitul, şnuruirea, croşetatul, înşiruirea, decupatul, perforatul; 

             Forme de organizare: lucrul pe grupe, în perechi, întâlniri colective; 

Rezultate măsurabile şi producere de materiale 

           Pliante cu aspecte din derularea proiectului;  

           Album cu mărţişoare produse din materiale ecologice, lână şi cânepă, nasturi, materiale sintetice, 

hârtie; 

           CD –ul ce va conţine momente din desfăşurarea activităţilor , organizarea expoziţiei , înmânarea 

premiilor; 

            Diplome de merit pentru coordonatorii concursului;  

 Diplome cu premii şi diplome de participare;                                                                                                          

          



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 
977 

Evaluarea 

         Evaluare internă 

            Portofoliul  de evaluare ce va conţine : 

           Legende despre mărţişor,   

           Povestea mărţişorului, 

         mărţişoare confecţionate, felicitări; 

          acordarea de diplome pentru lucrările ce se remarcă prin originalitate 

         analiza activităţii independente şi de grup. 

            Evaluare externă 

           Aprecieri, critici, recomandări din partea cadrelor participante la concurs; 

  Chestionare pentru elevi şi părinţi pentru a studia impactul pe care l-a avut implicarea acestora în 

derularea unor astfel de activităţi; 

           Indicatori 

 Raportarea elevului la tema dată; 

 Respectarea termenelor pentru fiecare etapă; 

 Nivelul creativităţii în originalitatea produselor finale dând dovada efortului personal;       

           Calitate 

 Modul de concepere şi dezvoltare a proiectului; 

 Realizarea conexiunilor interdisciplinare, transdisciplinare 

 Creativitate, originalitate; 

              Corectitudinea realizării lucrărilor. 

          Sustenabilitatea proiectului 

           Instituţia noastră şcolară, Şcoala Gimnazială Nr. 5 Piatra- Neamţ doreşte să susţină în continuare 

desfăşurarea de proiecte prin atragerea de sponsori.  

           Bugetul proiectului 

            Nu avem un buget special dedicat pentru astfel de manifestări; 

            Resurse proprii şi  obţinute din donaţiile făcute de părinţi; 

            Bugetul obţinut din vânzarea mărţişoarelor se va stabili după derularea acestei activităţi, de către 

comitetul de părinţi care pe bază de facturi achiziţionează obiecte pentru a fi donate. 
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                                                              PROIECT EDUCAŢIONAL 

                                                                    25 septembrie 2019 

                                                                                                 COORDONATOR  PROIECT:  

                                                                                                 prof. Mocanu Oana-Roxana 

 

Să ne amintim de poetul satului natal 

PANAIT CERNA 

25 SEPTEBRIE 1881 - 26 MARTIE 1913 

 

 

În loc de argument.... 
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“O, mamă ! o nădejde mă mai ține: 

Că n-ai să-ți uiți copilul în străini – 

Că în curând mă vei chema la tine, 

Să gust din rodul veșnicilor spini…; 

 

Că, bună, vei veni să-mi vindeci rana 

In clipa sfântă cînd voi adormi, 

Cînd sub pleoape voi strivi icoana 

Acestei lumi – ce n-a fost, nici va fi… 

 

Inalță-mă atunci, spălat de rău, 

In lumea inimii ș-a frumuseții, 

Să mă deștept din somnul greu al vieții, 

Plângând, de mult noroc, la pieptul tău.” 

Panait Cerna- Mama 

Scopul proiectului: 

• Cunoaşterea operei şi vieţii poetului Panait Cerna;  

• Dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasică şi contemporană. 

 

Obiectivele proiectului: 

• să-şi îmbogăţească cunoştinţele legate de marele poet; 

• să caute în orice bibliotecă o carte scrisă de Panait Cerna pentru a realiza o expoziţie de carte;  

• să memoreze şi să recite poezii ale poetului; 

• să realizeze compoziţii plastice inspirate din poeziile scriitorului; 

• să realizeze referate şi compuneri, având la bază activitatea poetului; 

• să participe afectiv la activităţi. 

 

Grupul ţintă:  

• elevii claselor V-VIII 
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Locul desfăşurării: sala de clasă, biblioteca. 

Perioada de desfăşurare:25 SEPTEMBRIE 2019 

INIŢIEREA GRUPULUI ŢINTĂ 

• Lansarea propunerii de proiect  

• Întocmirea unor fişe biografice. 

                                                    IMPLEMENTARE 

• Prezentarea ppt a materialului conţinând date biografice 

• Citirea unor poezii de către copii din volumele alese 

• Memorarea unor poezii accesibile vârstei 

• Învăţarea unor cântece având la bază poezii. Interpretarea la chitară a unor poezii. 

• Realizarea unei mici expoziţii de carte cu volume de poezii ale poetului. 

 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT 

• Limba și literatura română 

• Educație muzicală 

• Educație plastică 

 

ACTIVITĂŢILE ŞI PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

NR. 

CRT. 

ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE LOCUL DESFĂŞURĂRII DATA RESPONSABIL 

1. PANAIT CERNA- poetul satului: 

prezentare ppt despre viaţa şi 

opera marelui poet 

- selectarea informaţiei cu 

privire la biografie şi activitatea 

lui literară; 

 

 

Sala de clasă 

 

 

25.09.2019 

 

 

Mocanu Oana 
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-poster realizat de Bădescu 

Gabriela pe tema 

                    dată.  

 

 

 

 

 

2. Panait Cerna – mai aproape de 

noi 

- audierea unor poezii şi 

cântece; 

-interpretarea la chitară a unor 

poezii ale poetului de elevele 

din clasa a VIII-a; 

- realizarea unor compoziţii 

plastice care să oglindească 

opera lui Panait Cerna. 

 

 

Sala de clasă 

 

 

25.09.2019 

 

 

 

Mocanu Oana 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Darul lui Panait Cerna– 

memorarea şi recitarea unor 

poezii. Concurs. 

Expoziţie de carte cu 

principalele opere ale poetului. 

Expoziție cu lucrările plastice, 

bazate pe tema dată. 

 

Bibliotecă 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocanu Oana 

 

Țopan Nicoleta 

 

Vasile      Georgina 
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4.  Referat pe tema data susţinut 

de eleva Gugiescu Andreea din 

clasa a VIII-a 

 

     Bibliotecă 

 

25.09.2019 

Mocanu Oana 

Gugiescu Andreea 

 

MATERIALE / RESURSE 

• RESURSE UMANE:  elevii claselor  V-VIII 

       Profesor de limba și literatura română, bibliotecar Topan Nicoleta, prof.de desen Vasile   Georgiana 

• RESURSE MATERIALE:laptop, volume cu poezii, coli cartonate, creioane colorate, carioca, 

lipici, foarfece. 

 

EVALUAREA 

  

        Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derulării proiectului, prin chestionare, jurnal de 

impresii, dar şi prin metode specifice de evaluare: portofoliul proiectului, fotografii. 

POPULARIZAREA 

• Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice Limba și comunicare; 

• Fotografii; 

• Publicarea proiectului pe Didactic.ro. 
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                              PROIECTUL EDUCATIV  

                      POVEȘTILE  PRIND  VIAȚĂ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. Adriana-Ana MUREȘAN  

Școala Profesională Specială SAMUS, Cluj-Napoca 

 
   
 ,,Literatura rămâne, până la urmă, singura activitate care-l împinge pe individ să vadă dincolo de el, 

să evolueze prin autodepăşire şi să se integreze astfel în lume. De aceea, pentru cititor, actul lecturii este 

departe de a fi o „plăcere“. „Plăcerea lecturii“ – o formulă; ce-nseamnă asta, pînă la urmă? Lectura e mai 

curînd un mod de viaţă sau o muncă, dar fără să devină o corvoadă. Lectura este o formare liberă, dar nu în 

sensul că-l pune pe cititor într-o formă pregătită dinainte, ci în sensul în care-i dă o formă unică, îl ajută să-

şi construiască personalitatea, îl creează, îi dă consistenţă, îl face vizibil în lume. De aceea, lectura evocă 

partea divină a creaţiei. Mai mult decât creaţia literară, este în joc crearea şi formarea omului. Iată de ce 

toată această agitaţie care are loc în jurul câtorva cuvinte, în jurul literaturii, nu este niciodată inutilă.”  

(Dilema veche, nr. 551: „De ce (să) citim?“) 

Școala în care îmi desfășor activitatea didactică de peste 13 ani este una cu specific special ce poartă 

denumirea de Școala Profesională Specială ,,Samus” din Cluj-Napoca. Aici sunt școlarizați elevi cu CES, 

respectiv elevi cu deficiență mintală și deficiențe de auz.  

Situaţia deplorabilă în ceea ce priveşte  vorbirea şi scrierea în limba română m-a determinat să 

găsesc o modalitate prin care să-i determin pe elevii cu CES să citească și acasă, fără a considera lectura o 

povară. Astfel, în anul școlar 2013-2014,  am  inițiat Concursul Județean ,,Poveștile prind viață”. Acesta 

se desfășoară și în prezent fiind la cea de-a  șaptea ediție și este cuprins în lista Proiectelor Județene, CAEJ 

din județul Cluj, domeniul cultural-artistic. Este deja o tradiție pentru elevii din școlile speciale, nivel 

gimnazial, să participe cu drag la acest concurs. 

   Obiectivele specifice concursului: elevii să citească opere literare ce nu sunt prevăzute în 

programa școlară; să-și dezvolte abilitățile de comunicare scrisă; să-și dezvolte abilitățile de comunicare 

orală; să-și  exerseze aptitudinile estetice şi creative.  
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Activitățile concursului sunt: lecturarea operelor prevăzute în bibliografia de concurs, ilustrarea 

unei teme din concurs (desen, pictură, colaj), rezolvarea în scris a cerințelor stabilite pe baza bibliografiei 

și prezentarea în fața colegilor și a comisiei de evaluare a ilustrării grafice.  

Prin activităţile care se  desfăşoară în cadrul concursului se urmărește stimularea creativităţii, a 

imaginaţiei şi a gândirii flexibile a elevilor participanţi. Totodată, concursul urmărește formarea unor 

comportamente de vorbitor şi ascultător, necesare pentru exercitarea rolurilor sociale. 

  În fiecare an au participat la concurs elevi din cele patru școli speciale din județul Cluj, dar și elevi 

cu CES integrați în învățământul de masă. Aceștia, împreună cu profesorii și elevii școlii noastre vizitează 

școala, atelierele (de horticultură, frizerie-coafură, alimentație publică, instalații, atelierul de construcții și 

cel pentru mecanici-auto),   căminul și cantina unității noastre școlare. 

 Această activitate, din cadrul Proiectului educativ, este o modalitate de prezentare a ofertei 

educaționale a școlii și a dotărilor de care ea dispune. De asemenea, îi conțientizează pe elevii din gimnaziu 

că, indifferent de deficiența lor, au  posibilitatea lor de a-și continua studiile, că pot învăța o profesie, într-

un mediu școlar cu cadre didactice de specialitate și formate pentru a lucre diferențiat cu elevii cu CES.  

 Premierea elevilor se realizaează într-un cadru festiv, cu multe emoții și satisfacții. Fiecare elev se 

simte valorificat pentru efortul depus.  

           ,,Cărțile îți deschid și lărgesc mintea, și te fac mai puternic decât orice altceva.” 

                                                                                                                            (William Feather)     

 ,,Să citești fiindcă au fost înaintea ta milioane de milioane de oameni! Când ai o problemă, trebuie 

să știi că a fost cineva înaintea ta care s-a lovit de problema respectivă și a scris despre ea.” 

                       (Will Smith)                                                                                                             
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PROIECT EDUCATIV 

 

A. DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU 

 

a) Titlul : „ZÂMBETUL, JOCUL, VESELIA, ÎMI COLOREAZĂ COPILĂRIA” 

b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: CIVIC 

c) Tipul de proiect: local 

d) Data: 01.06.2019 

 

B. APLICANTUL 

 

Coordonate de contact: Grădinița cu Program Prelungit nr.52 Oradea 

Responsabil: Dir. Prof. Sala Ioana 

Coordonator: Prof. Costea Anca Gabriela 

Echipa de proiect: 

Prof. Sala Ioana 

Prof. Costea Anca Gabriela  

Prof. Ardelean Raluca 

Echipa de implementare 

Educatoare participante la activitățíle din cadrul proiectului 

  

 

C. CONTEXT 

 

 Copilăria… copilăria este un tărâm magic. 

 Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi a 

candorii. Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu mai 

suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin... Copilăria este o lume 

fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla … absolute orice! Copilăria este vârsta 

marilor superlative pe care le merită viaţa, vârsta celei mai pure sincerităţi, a celei mai depline libertăţi, 

vârsta viselor fără graniţă, vârsta care trăieşte prin flori şi se exprimă prin exclamaţii, vârsta în care toţi 

suntem frumoşi. 
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 Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, în care 

plângem şi râdem în acelaşi timp, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care suntem 

singuri şi totodată cu toată lumea. 

 Ziua Internaţională a Copiilor -1 Iunie conferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” 

fericită a celor mari cu cei mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea 

împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru 

cei mari, care mai păstrează încă un crâmpei din sufletul lor de copil. 

 În organizarea acestui eveniment am pornit de la premisa că progresul omenirii nu este posibil fără 

activitatea creatoare, practică a fiecăruia dintre noi. 

 Am considerat că este necesar să dezvoltăm şi să valorizăm potenţialul creator al copiilor, să le 

stimulăm aptitudinile, nu numai prin activităţile de la grupă, ci şi prin participarea lor la ateliere  de creaţie 

care să le solicite imaginaţia, să le stimuleze curiozitatea, spiritul critic şi de observaţie.  Proiectul de faţă 

oferă copiilor posibilitatea de a afla mai multe informaţii despre drepturile şi îndatoririle ce le revin, despre 

cultura, tradiţiile, jocurile copiilor din alte ţări, de alte naţionalităţi, despre viaţa copiilor defavorizaţi, îi 

antrenează în activităţi interesante. 

 Prin propunerile noastre copiii ne vor fi ghizi printr-o lume a jucăriilor realizate de ei pentru ei, ne 

vor fi gazde într-o lume de poveşti. 

 Luând parte împreună la această zi, va devein o clipă de neuitat, iar zâmbetul şi bucuria vor face 

acest loc mai fericit. 

                    Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor: copii, părinţi, dascăli, într-o 

lume inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie. 

                     Luând parte împreună la această zi, vom crea o clipă de neuitat, iar zâmbetul şi bucuria va 

face acest loc mai fericit. 

 

 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

Scop:  Promovarea unor activitati care sa permita afirmarea copiilor prin limbajul universal al artei: 

muzică, dans, creaţie plastică  precum și realizarea  unei  atmosfere  de  sărbătoare pentru  copii; 

          

Obiective  

 Identificarea drepturilor şi îndatoririlor copilului prin intermediul activităţilor desfăşurate; 

 Analiza lor diverse, exprimându-şi punctul de vedere; 

  Exprimarea sentimentelor, atitudinilor, trăirilor personale, legate de tema propusă; 
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 Manifestarea atitudini pozitive faţă de copiii aflaţi în dificultate; 

 Coombinarea materialelor şi tehnicilor de lucru pentru obţinerea unor produse complexe    (coifuri, 

măşti, cadourie, ghirlande, desen pe textile, etc); 

 Participarea, cu entuziasm, la descoperirea marilor semnificaţii ale zilei copilului; 

 Realizarea de desene pe asfalt. 

 

Grup  ţintă: 

➢ direct: copiii de la G.P.P. nr. 52 Oradea 

➢ indirect: cadre didactice, părinţii, comunitatea locală 

Durata: o zi 

 

 

E.   CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:  

 

Nr. 

crt 

Activitatea Grup 

ţintă 

Termen Responsabil Rezultate Observaţii 

1. Semnificaţia zilei de  

1 Iunie- videoproiecții        

în sălile de grupă                       

Copiii 

din 

grădiniță 

1 Iunie 

2019 

Echipa de 

proiect 

Educatoarele 

din grădiniță 

Conștientizarea 

importanței 

semnificației de 

1 Iunie 

 

2. Desenarea tricourilor 

educatoarelor, astfel 

încât acestea să le 

poată îmbrăca la 

activitățile din cursul 

zilei. 

Copiii 

din 

grădiniță 

1 Iunie 

2019 

Echipa de 

proiect 

Educatoarele 

din grădiniță 

Demonstrarea 

creativității 

prin desenarea, 

cu carioci, a 

tricourilor 

doamnelor 

educatoare 

 

3. Realizarea coifurilor și 

a ghirlandelor pentru 

petrecere 

Copiii 

din 

grădiniță 

1 Iunie 

2019 

Echipa de 

proiect 

Educatoarele 

din grădiniță 

Coifuri, 

ghirlande 
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4. Jocuri distractive cu 

baloane în curtea 

grădiniței 

Copiii 

din 

grădiniță 

1 Iunie 

2019 

Echipa de 

proiect 

Educatoarele 

din grădiniță 

Participarea la 

dansuri și la 

jocuri  

 

5. Transmiterea unui 

mesaj către toţi copiii 

lumii şi salutul                                                

copiilor din toate ţările 

Uniunii Europene; 

 

Copiii 

din 

grădiniță 

1 Iunie 

2019 

Echipa de 

proiect 

Educatoarele 

din grădiniță 

Lansarea de 

baloane cu 

heliu în semn 

de salut către 

toți copiii lumii 

 

6. „Toți suntem egali” 

desene pe asfalt 

 

Copiii 

din 

grădiniță 

1 Iunie 

2019 

Echipa de 

proiect 

Educatoarele 

din grădiniță 

Desene pe 

asfalt 

 

7. Împartirea darurilor si 

dulciurilor din partea 

educatoarelor și din 

partea gradiniței  

Copiii 

din 

grădiniță 

1 Iunie 

2019 

Echipa de 

proiect 

Educatoarele 

din grădiniță 

Primirea 

cadourilor de 

către copii 

 

 

 

 

F. MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 

 Evaluarea impactului activităților asupra copiilor și a cadrelor didactice, prin aplicarea de 

chestionare 

 Echipa de lucru va realiza, un panou cu fotografii din cadrul activitatilor desfasurate   in 

proiect.Se va urmări ca copiii și cadrele didactice implicaţe  să-şi împărtăsească liber părerile şi impresiile 

personale asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului. 

 

G.       REZULTATE:  

 

CALITATIVE 
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O creșterea gradului de satisfacție a copiilor prin motivarea cadrelor didactice la folosirea cât mai 

multor metode de stimulare a preșcolarilor pentru activități artistico-plastice, recreative, 

extracurriculare și extrașcolare 

O munca în echipă- îmbunătățirea relațiilor dintre toți partenerii implicați. 

       CANTITATIVE 

O participarea tuturor copiilor preșcolari prezenți la gaădiniță la activitățile din proiect 

O spațiile amenajate  

O răvașe cu gândurile copiilor 

 

     H.       DISEMINAREA PROIECTULUI 

     Diseminarea se va realiza prin intermediul site-ului gradinitei  si în presa județeană și pe rețelele de 

socializare. 

      

I.   IMPACTUL PROIECTULUI 

• Creșterea prestigiului unității de învățământ în comunitate  

• Implicarea cât mai multor copii în activitățile din cadrul proiectului 

 

  J.       SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 Desfășurarea de activități în cinstea zilei de 1 Iunie în fiecare an, confectionarea de decorațiuni 

specifice unei petreceri pentru copii, împărtășirea gândurilor bune ale copiilor prin răspândirea de răvașe. 

 

   K.     BUGETUL PROIECTULUI 

    Activitatile se vor fi finantate (atunci cand va fi necesar) prin  donatii din partea cadrelor didactice 

participante si din partea parintilor. 
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PROIECT EDUCATIV 
 

G.     ROMÂNIA ÎN 100 DE IMAGINI 

 

 

e) Titlul : ROMÂNIA ÎN 100 DE IMAGINI 

 

f) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: 

Civic 

g) Tipul de proiect: local 

 

H.     APLICANTUL 

Școala Gimnazială Nicolae Popoviciu-Beiuș, Bihor 

 

Responsabil: dir.Nemeș Mihaela 

 

Coordonator: prof. Sferle Ioan 

 

Echipa de proiect 

Profesorii școlii Gimnaziale Nicolae Popoviciu 

   

 

I. CONTEXT  

 
La un secol de la cea mai măreață pagină din istoria poporului nostru avem șansa de a ne 

dovedi vrednici urmași ai celor care au înfăptuit Marea Unire. 

În acest context,suita de activități pe care o propunem prin intermediul proiectului 

ROMÂNIA ÎN 100 DE IMAGINI, are menirea de a ne apropia cât mai mult de 

cunoaștereafaptelor istorice naționale,de valorile neamului român și de a ne încălzi inimile cu 

sentimente de bucure și mândrie că suntem români. 

Participarea activă la activitățile desfășurate în cadrul proiectului ROMÂNIA ÎN 100 DE 

IMAGINI au rolul de a-i determina pe partenerii proiectului- cadre didactice și copii, unități de 

învățământ, comunitatea locală- să conștientizeze importanța momentului, să trăiască ei înșiși 

istoria pe viu, să facă din aceste activități sărbători ale sufletului de tineri români. 

 

J. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 
Scop:  

   Conștientizarea valorii istorice a actului Marii Uniri de la 1918 și a importanței acesteia în 

evoluția societății românești. 
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Obiective:  

• Cultivarea înclinațiilor artistice ale copiilor prin transpunerea unor evenimente istorice cu 

privire la realizarea României Mari,în diferite creatii proprii; 

• Reactualizarea memoriei colective privind locurile, eveminentele și personalitățile 

reprezentative în înfăptuirea  Marii Uniri; 

• Îmbunătățirea relațiilor de colaborare și cooperare între participanții la proiect și 

implicarea acestora în acțiuni de voluntariat; 

• Cultivarea sentimentului de admirație pentru comorile naturale și trecutul istoric, prin 

acțiuni de bună practică. 

 

Grup  ţintă:  

➢ direct:elevii implicați în activități, cadre didactice 

➢ indirect: părinţii, comunitatea locală 

 

Durata:  Noiembrie 2018 - Aprilie 2019 

 

 

 

K.  CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:  

 

 

Nr. 

crt 

Activitatea Grup ţintă Termen Responsabi

l 

Rezultate Observaţii 

1. Implementarea 

proiectului 

Cadre 

didactice din 

învățământu

l gimnazial 

Noiembr

ie 2018 

Coordonat

or proiect 

Acorduri de 

parteneriat 

 

2. Amenajarea unui 

spațiu dedicat 

Centenarului 

Marii Uniri 

Cadre 

didactice din 

învățământu

l gimnazial 

Elevii 

Noiembr

ie 2018- 

Ianuarie 

2019 

Coordonat

or proiect 

Echipa de 

proiect 

Standuri 

Produse 

 

3. Depunere de jerbe 

de flori la 

monumentul din 

Piața Centrală din 

Beiuș 

Cadre 

didactice 

Voluntari 

Decemb

rie 2018 

Coordonat

or proiect 

Postituri cu 

gândurile copiilor 

legate de România 

 

4. Hora Unirii Cadre 

didactice din 

învățământu

l gimnazial 

Decemb

rie 2018- 

Ianuarie 

2019 

Parteneri Cocarde și stegulețe 

confecționte de către 

copii 
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Copiii 

5. Expoziție în 

centrul orașului 

Beiuș cu desenele 

copiilor  

”ROMÂNIA ÎN 

100 DE IMAGINI” 

Cadre 

didactice din 

învățământu

l gimnazial 

Elevii 

Decemb

rie 2018- 

Aprilie 

2019 

Coordonat

or proiect 

Echipa de 

proiect 

Parteneri 

100 desene ale 

copiilor, fotografii 

 

Notă: activităţile trebuie să fie relevante ca număr, diversitate, tip etc 

 

 

 

 

L. MONITORIZAREA PROIECTULUI 

✓ feed-back-ul partenerilor și implicarea acestora în activități 

✓ evaluarea impactului activităților asupra elevilor și a cadrelor didactice, prin aplicarea de 

chestionare 

 

M. REZULTATE:  

 CALITATIVE  

o creșterea gradului de satisfacție a elevilor prin motivarea cadrelor didactice la folosirea 

cât mai multor metode de stimulare a copiilor pentru activități artistico-plastice 

O munca în echipă- îmbunătățirea relațiilor dintre toți partenerii implicați. 

 

 CANTITATIVE 

O participarea unui număr cât mai mare de elevi 

O spațiile amenajate  

O postituri cu gândurile copiilor legate de România 

O cocarde 

O expoziție cu desenele copiilor ”ROMÂNIA ÎN 100 DE IMAGINI” 

 

N. DISEMINAREA PROIECTULUI 

➢ Mediatizarea proiectului pe pagina web a școlii 

➢ Spațiile amenajate pentru expunerea desenelor copiior 

➢ Expoziție publică 

➢ Mediatizarea activității în presa scrisă locală  
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 H.     IMPACTUL PROIECTULUI 
• Creșterea prestigiului unității de învățământ în comunitate  

• Implicarea cât mai multor parteneri în activități organizate cu prilejul Centenarului 

• Dezvoltarea comportamentului civic în mediul școlar bihorean prin valorificarea 

experienței istorice a actului Marii Uniri 

 

  I.      SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 Desfășurarea de activități în cinstea zilei de 1 Decembrie în fiecare an, confectionarea de 

cocarde, împărtășirea gândurilor bune ale copiilor prin răspândirea de răvașe, expoziție cun desene 

ale elevilor. 

 

         J.      BUGETUL PROIECTULUI 
o Surse de finanţare: ex. sponsorizări, fonduri proprii 

o Buget:  

 

   K.     Parteneri 
➢ externi:   

Primăria Municipiului Beiuș 

 

 

   L.      ANEXE 
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                                                                   ,,Dăruim din suflet!’’ 

-proiect de voluntariat- 

 Gaciu Stan Florentina Daniela, profesor înv. primar 

Şcoala Gimnazială Stoeneşti, Olt  

               Titlul Proiectului: ,,Dăruim din suflet!’’ 

• Numărul de activităţi derulate: 6 activități 

• Tipul activității principale: activitate de voluntariat 

• Domeniul proiectului/concursului: educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

• Ediţia  I 

• Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.):cadre didactice-7, preșcolari / elevi-

100 

• Parteneri implicaţi (numele instituţiei): Şcoala Gimnaziala ,,Ştefan Protopopescu”, Slatina, Şcoala 

Gimnaziala ,,Vlaicu Vodă”, Slatina GPP ,,Ion Creangă”, Slatina 

• Obiectivele urmărite: 

-dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de persoanele aflate în grupul ţintă prin acordarea de 

respect, toleranţă şi înţelegere faţă de problematica umană; 

-conştientizarea şi sensibilizarea preşcolarilor/şcolarilor, cadrelor didactice, părinţilor cu 

privire la necesitatea acţiunilor de voluntariat, a rolului şi importanţei acestora; 

      -conştientizarea importanţei relaţionării interumane în diferite medii şi contexte; 

   -realizarea intercunoaşterii copiilor prin intermediul produselor activităţilor desfăşurate prin    

participare comuna (voluntari-beneficiari); 

      -găsirea de modalităţi variate de exprimare a gândurilor şi sentimentelor privitoare la anumite 

teme de interes comun (creaţii plastice şi de abilităţi); 

-motivarea copiilor  prin stimulente atractive şi imediate, pentru a participa la activităţile 

stabilite; 

    -creşterea implicării partenerilor educaţionali în acţiunile promovate . 

7.Descrierea activitatilor propuse: 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv specific Activitate Luna 

oct. 

2018 

Luna 

mar-

tie 

2019 

Luna 

apri-

lie 

2019 

Luna 

mai 

2019 

Responsa

bili 

1. Alegerea temei , 

elaborarea şi  

redactarea proiectului. 

Stabilirea activităţilor,  

informarea părinţilor şi a 

partenerilor, obţinerea  

semnăturilor 

Elaborarea şi 

redactarea 

proiectului 

    Echipa de 

proiect 

 

Activităţi 

informative, 

obţinerea 

aprobărilor  

necesare 

    Echipa de 

proiect 

 

2. Conştientizarea şi sensibili- 

zarea preşcolarilor, cadrelor 

 didactice, părinţilor cu 

 privire la necesitatea  

acţiunilor de voluntariat,  

a rolului şi importanţei  

acestora. 

,,Confecţio-

năm jucării 

pentru 

prietenii 

noştri!” 

    Echipa de 

proiect 

 

3. Conştientizarea 

dreptului la educaţie, 

în şcoală şi în afara ei 

 

,,Vrem și noi 

să ajutăm!” 

    Echipa de 

proiect 

 

4. Realizarea 

intercunoaşterii 

,,Dăruim din 

suflet!’’ 

    Echipa de 

proiect 
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copiilor prin 

intermediul produselor 

activităţilor 

desfăşurate prin 

participare comuna 

(voluntari-beneficiari) 

 

 

5. Diseminarea 

proiectului 

Evaluarea 

proiectului. 

Analiza 

rezultatelor 

 

    Echipa de 

proiect 

 

 

8.Modalităţi de evaluare a activităţii: expoziții cu lucrările elevilor,fotografii din timpul 

activităților. 

             

          9.Rezultate înregistrate: 

• bună dispoziţie, mult entuziasm din partea elevilor 

• fotografii  realizate in timpul activităților 

• conștientizarea faptului că voluntariatul reduce diferențele dintre copii 

• îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevii clasei și dintre elevii diferitelor școli. 

10.ANALIZA SWOT: 

  a) Puncte tari:  

• buna colaborare şi realizare de parteneriate educaţionale; 

• munca în echipă;  

• implicarea în activităţi a elevilor şi cadrelor didactice în realizarea obiectivelor; 

• crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale; 

• cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesionale, 

inclusiv managerială; 

b) Puncte slabe: 
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• fonduri insuficiente pentru realizarea activităţilor şi pentru a răsplăti rezultatele obţinute de elevi; 

c) Oportunităţi:  

• Creşterea calităţii parteneriatului, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi 

susţinerea actului educaţional; 

• Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în diferite tipuri de activităţi; 

• Promovarea ideilor proprii ale copiilor, părinţilor şi punerea lor în practică; 

d) Ameninţări : 

Criza de timp a părinţilor, urmată de scăderea interesului faţă de acţiunile de voluntariat, a rolului şi 

importanţei acestora; 
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PROIECTUL ZILEI 

Ştefan Ionela, profesor înv. primar 

Şcoala Gimnazială Stoeneşti, Olt  

 

UNITATEA  TEMATICĂ:  TOAMNA 

TEMA:  ÎNMULȚIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0-10.000 

DISCIPLINE/ARII  CURRICULARE: 

   - Limba și literatura română-Limbă și comunicare 

    - Matematică-Matematică și științe ale naturii 

     -Științe ale naturii- Matematică și științe ale naturii 

     -Muzică și mișcare-Arte                              

     - Arte vizuale și abilități practice 

    ARGUMENT: 

        Tema propusă în cadrul acestui proiect integrat este una adecvată nivelului de vârstă, dar și învățării 

individualizate, exploatând stilul de învățare specific fiecărui elev și învățarea prin cooperare, putând 

integra aproape toate ariile curriculare. 

        Scopul este acela de a îmbogăți vocabularul științific al elevilor; de a-i conduce către explorarea 

mediului înconjurător pentru a descoperi transformările care au loc în natură toamna (semnele caracteristice 

sosirii acestui anotimp, fructe și legume de toamnă); de  a dezvolta capacitățile de exprimare prin formă și 

culoare. 

STRUCTURA PROIECTULUI: 

COMPETENȚE  ALE  ÎNVĂȚĂRII  INTEGRATE 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

1.1. Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar simplu; 

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiară; 

1.4.Manifestarea curiozității față de diferite tipuri de mesaje în contexte familiare; 

1.5Manifestarea unor atitudin deschise față de comunicare în condițiile neânțelegerii textului audiat. 
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MATEMATICĂ 

2.1Recunoașterea numerelor naturale în concentrul 0-10.000; 

2.2 Compararea numerelor naturale în concentrul 0-10.000; 

2.3 Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0-10.000; 

2.4 Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0-10.000; 

2.5 Efectuarea de înmulțiri de numere naturale în concentrul 0-10.000; 

5.1 Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de 

probleme cu operațiile aritmetice studiate în concentrul 0-10.000; 

5.3 Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate  în concentrul 0-10.000. 

 ȘTIINȚE ALE NATURII 

2.1 Utilizarea  unui plan ca instrument de realizare a unei invstigații a mediului încojurător; 

2.2. Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător; 

2.3 Reprezentarea grafică a unor observații în cadrul investigației realizate după un plan dat, utilizând 

tabele, diagrame,formule simple; 

2.4 Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației. 

ARTE VIZUALE ȘI ACTIVITĂȚI PRACTICE 

1.1 Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini și contexte literare; 

1.2 Diferențierea caracteristicilor elementelor de limbaj plastic(nuanțe, tonuri, forme) în mediul 

înconjurător și în imagini; 

2.2 Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi( hârtie, confecții, textile, 

ceramică, sticlă); 

2.3 Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice. 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

2.1 Cântarea  individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mișcare și a 

acompaniamentului instrumental; 

3.1 Mmanifestarea unor reacții,emoții , sentimente sugerate de fragmente muzicale; 

3.2 Exprimarea prin mișcări corporale a unor lucrări, fragmente muzicale. 

CUNOȘTINȚE: 

- Audiere și cântare,,A trecut pe dealuri toamna,,; 

-Rezolvare probleme ilustrate; 

-Recunoașterea numerelor naturale în concentrul 0-10.000; 

-Compararea numerelor naturale în concentrul 0-10.000; 

-Stabilirea predecesorilor, succesorilor unor numere naturale; 

-Rezolvarea de exerciții cu operațiile aritmetice studiate; 

-Rezolvarea și compunerea  de probleme; 
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-Rezolvarea fișelor de lucru; 

-Realizarea coșurilor de legume și fructe; 

-Cântec și mișcare,,Valsul toamnei,, 

CAPACITĂȚI INSTRUMENTALE 

Capacități cognitive: 

          -îmbunătățirea memoriei, rezolvarea fișelor, concentrarea atenției, rezolvarea cerințelor cu grad 

diferit de dificultate și a fișelor de lucru. 

Capacități de comunicare: 

         -recunoașterea numerelor,răspunsuri corecte la întrebări, exprimare verbală corectă, scrierea și 

rezolvarea corectă a exercițiilor și a problemelor. 

Capacități de invățare: 

         -ascultarea celui care vorbește, descoperirea și rezolvarea corectă a cerințelor problemelor; 

-efectuarea de ordonări, comparări, adunări, scăderi, înmulțiri. 

Capacități de aplicare a cunoștințelor dobândite: 

        -rezolvarea de exerciții, probleme, compunerea de probleme, rezolvarea unor fișelor de lucru; 

-observarea tabloului de toamnă,, a planșelor didactice, utilizarea diferitelor materiale (hârtie albă /colorată) 

pentru realizarea unor compoziții având ca temă fructe și legume. 

       -prezentarea produselor finale; 

ATITUDINI ȘI VALORI 

-manifestarea interesului față de activități prin participarea activă; 

-grija față de propria persoană, față de ceilalți și față de mediul înconjurător; 

-aprecierea colegilor de clasă și de echipă; 

-dezvoltarea toleranței față de opiniile altora; 

-cultivarea sensibilității artistice. 

PLANIFICAREA TIMPULUI: 35min activitate + 10 min activități recreative 

RESURSE: -materiale: jetoane cu legume și fructe, fișe, , flipchart, coli, planșe, laptop, videoproiector 

    -procedurale: predarea integrată, explicația, conversația, exercițiul, activitatea în cooperare, , jocul 

didactic, observația, ciorchinele, munca independentă 

   -forma de organizare: frontal, individual, în echipă  

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE: -observarea sistematică a comportamentului elevului, 

autoevaluarea, evaluarea orală și scrisă, aprecieri verbale 

RESURSE TEMPORALE: 35 - 40 minute - activitatea propriu-zisă,  5 - 10minute - activități recreative 

ÎNTREBAREA ESENȚIALĂ: Ce este toamna? 

ÎNTREBĂRILE UNITĂȚII: 
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     Care sunt semnele caracteristice toamnei? 

     Care sunt fructele ce se coc  toamna? 

     Care sunt legumele de toamna? 

ÎNTREBĂRI DE CONȚINUT: 

Ce este  înmulțirea? 

Cum se numesc numerele care se înmulțesc? 

Cum se numește rezultatul operației de înmulțire? 

RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

- suport de curs, “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare  pentru formarea 

competențelor cheie la școlari”-2013,  -programe școlare pentru clasa a III-a aprobate prin OM nr. 

5003/02.12.2014 

PROIECTAREA  ȘI  DIRIJAREA  ACTIVITĂȚILOR  DE  ÎNVĂȚARE 

1. Informarea 

- Prezentarea temei; 

2. Planificarea 

- Cântec,, A trecut pe dealuri toamna,, 

- Mesajul transmis de toamnă 

- Împodobirea rochiței toamnei; 

-  Prezentarea și rezolvarea problemelor ilustrate; 

- Prezentarea coșurilor cu fructe și legume; 

- Rezolvarea exercițiilor de pe fructe și legume; 

- Scrierea la tablă a rezolvării exercițiilor; 

- Compunerea de probleme după cerințe date; 

- Rezolvarea fișelor de lucru; 

- Realizarea coșurilor cu legume și fructe 

- Cântec și mișcare,,Valsul toamnei,, 

- Se stabilesc grupele de lucru, sarcinile, resursele materiale utilizate; 

- Produsul final al fiecărei grupe; 

3. Implementarea 

- Îndeplinirea sarcinilor de lucru specifice fiecarui grup și elaborarea produselor finale ale 

fiecărei echipe; 

4. Controlul și evaluarea 

- Prezentarea modului / tehnicii de lucru specificată fiecărei echipe. Se verifică rezultatele. Se 

schimbă impresii de grup / personale. 
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PROIECT  TEMATIC 

1 Decembrie -  

ZIUA  TUTUROR ROMÂNILOR 

An şcolar  2019– 2020 

Vîle Mihaela Cristina, prof. înv. primar 

Şcoala Gimnazială Ştefan Protopopescu, Slatina, Olt 

ARGUMENT:       

Ziua Naţională a României, aniversată în data de 1 Decembrie, este moment de readucere în 

memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea şi integritatea naţională. 

În anul 2019 comemorăm 101 ani de la evenimentul politic major al anului 1918: desăvârșirea 

statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România. Practic, unirea tuturor 

provinciilor românești, a fost realizată pe parcursul întregului an 1918. Procesul a fost etapizat, programat 

și dus la îndeplinire cu multă pricepere.         

SCOPUL PROIECTULUI 

           Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care 

insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul român, 

strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, mândria că sunt 

descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Să cunoască semnificaţia zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României; 

• Să cunoască paşii prin care s-a format România Mare; 

• Să înţeleagă importanţa acestui eveniment;  

• să recite cântece specifice 

• Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a IV-a  A,a IV-a B,  a IV-a   C 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă și sala de festivitati 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 29 Noiembrie -2 Decembrie 2019 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

• Limba şi literatura română 

• Muzică şi mişcare 

• Istorie 

• Arte vizuale şi abilităţi practice 
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METODE DE EVALUARE: 

• Expoziţie cu lucrări  

• Portofoliu 

• Realizarea unui colaj foto cu secvenţe din activitatea derulată. 

MATERIALE, RESURSE: 

Resurse umane:  

elevii clasei -  a IV- a A,a IV-a B,  a IV-a   C 

Resurse materiale:     laptop, videoproiector 

foi colorate, culori tempera, foarfecă, lipici 

POPULARIZAREA  PROIECTULUI: 

• Realizarea unui colaj foto, a unui portofoliu şi promovarea activităţii la nivelul şcolii. 

Activităţi programate: 

NR. 

CRT 

 

ACTIVITATEA 

 

LOC DESFĂŞURARE 

 

PERIOADA 

 

1. 

 

• 1 Decembrie – Ziua Naţională a 

României 

 

• ”Recital de poezii” 

 

 

Sala de clasă 

a IV a A, a IV-a B,  

a IV-a C 

 

 

29 noiembrie 

2019 

 

 

 

2. 

        

• Prezentare ppt cu însemnătatea 

zilei 

Activitate practică:  

• desene cu motive tradiţionale 

• flori colorate în culorile drapelului 

• inimioare 

• colaje tehnica Quilling 

Audiţie : cântece patriotice 

 

 

Sala de festivitati 

a IV a A, a IV-a B,  

a IV-a C 

 

 

 

2 decembrie 2019 

 

3. 

 

      Evaluare – panou cu lucrări practice  

     Portofoliu  

 

Sala de clasă 

a IV a A, a IV-a B,  

a IV-a C 

2 decembrie 2019 
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REZULTATE  AŞTEPTATE: 

- elevii vor fi interesaţi de activităţile proiectului, fiind dornici de activităţi extraşcolare; 

- rezultatele proiectului vor fi concretizate în colaje, desene , portofolii cât şi în progresul înregistrat în 

planul personalităţii; 

EVALUARE: lucrările, creaţiile elevilor; compuneri 

REALIZĂRI MAJORE ALE PROIECTULUI: 

Proiectul va contribui la dezvoltarea dragostei faţă de ţară, cunoaşterea semnificaţiei zilei de 1 Decembrie 

şi însemnele ţării natale. 
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VALORIFICAREA  EXPERIENȚEI ÎN IMPLEMENTAREA  PROIECTELOR 

EDUCAȚIONALE-  EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

CONCURSULUI  INTERJUDEȚEAN 

„CHIPUL ÎNVĂȚĂTORULUI MEU” 

 

ORGANIZATOR:  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 Hilișeu-Horia, jud. Botoșani  

COORDONATORI PROIECT:  Prof. Gabriela Munteanu 

PARTENERI:  Parohia,,Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” Hilișeu-Horia și Primăria Hilișeu-Horia                                                                                                             

ARGUMENT   

„M-am întrebat adesea cine-s eu?/ Și-n mine gândul a vorbit cu voce tare: 

Tu te-ai născut să fii învățătoare,/Să dai din suflet tot ce e al tău! 

Pentru ce dai nu vei primi răsplată,/ Ba chiar adesea palme-ai să primești 

De la acei ce-o viață-ai să slujești/ Cu sufletul, cu inima ta toată. 

M-am întrebat adesea cine-s eu?/ Și Dumnezeu mi-a spus întotdeauna: 

Ești omul peste care-am pus eu mâna!/ Apostol ești, trimis să luminezi! 

Adesea vei simți că nu mai poți,/ În fiecare dimineață însă, vei primi putere, 

În vorba ta voi pune veșnic miere/ S-alini, să mângâi, să tămăduiești! 

De-atunci eu stiu: eu sunt învățătoare!/ Un om menit să dea ,nu să primească! 

Un om ce-a fost trimis să dăruiască/ In fiecare zi din eu-l său! 

Tu, cel ce judeci aspru-a mea menire,/ Aminte să-ți aduci c-o-nvățătoare 

Te-a învățat să scrii prima scrisoare/și-a pus in tine-un pic din Dumnezeu!" 

( Gabriela Munteanu) 

      Meseria de dascăl, o meserie de credință – dascălul, un apostol, un semănător de lumină. 

Așa am văzut mereu această meserie pe care nu o poate face decât cel dăruit de Dumnezeu cu har și 

binecuvântare. Gândind așa, am conștientizat că Hilișeu-Horia este un loc binecuvântat de Dumnezeu și 

luminat de credința și dăruirea multor dascăli care s-au născut, au trăit și au semănat lumină pe aceste locuri. 

     Fiecare loc își are „Domnu Trandafir” al său. Merită să ne o oprim măcar o clipă și să ne înclinăm în 

fața celor care uită de sine, dăruindu-se total în scopul educației și educării acestui neam frumos. 

În luna noiembrie 2018  proiectul cu titlul „Chipul învățătorului meu” a fost prezentat Inspectoratului Școlar 

Județean Botoșani spre aprobare. În perioada 30 octombrie 2018- 1 mai 2019 a avut loc promovarea 

concursului pe diferite site-uri: invățători.ro, profesori și elevi etc. 
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În perioada 25 aprilie -25 mai 2019 a avut loc înscrierea participanților. Înscrierea s-a facut prin semnarea 

unor parteneriate cu școlile și cadrele didactice participante, termenul limită fiind 25 mai 2019. Fiecare 

cadru didactic a avut dreptul să se înscrie cu maximum 3 elevi la fiecare secțiune de concurs. 

În data de 25,26, 27, 28 mai 2019 au avut loc selecția și organizarea expoziției la Școala Gimnazială nr .1 

Hilișeu-Horia, jurizarea lucrărilor.   

   În data de 5 iunie 2019   , in prezența cadrelor didactice ale Școlii Hilișeu-Horia, a Autorităților Locale și 

a părinților a avut loc vernisarea expoziției cu titlul „Chipul învățătorului meu”, vizionarea unui program 

artistic pregătit de învățătoarele Ababei Angelica și Munteanu Gabriela și elevii claselor pregătitoare, I-IV 

de la Școala Gimnazială nr.1 Hilișeu-Horia, precum și audierea lucrărilor premiate în concurs la secțiunea 

creații literare. 

Scopul  concursului a fost să  identifice și să valorifice potenţialului creator al copiilor; să stimuleze  

creativitatea  şi originalitatea  în realizarea unor lucrărilor practice și scrieri imaginative. 

OBIECTIVE    - Dezvoltarea imaginaţiei şi creativității; formarea de abilităţi practice şi plastice; îmbinarea 

şi armonizarea de culori ; stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor; dezvoltarea libertăţii de 

exprimare a copiilor; stimularea spiritului de competiţie prin participarea la  concursuri. 

GRUP ŢINTĂ 

-Şcolari cu vârste cuprinse între 6-10 ani; 

-Școlari cu vârste cuprinse între 11-14 ani 

-Elevi liceu(14-18 ani) 

-Cadre didactice 

-Comunitatea locală; 

-Părinţi. 

ETAPELE DESFĂŞURĂRII  CONCURSULUI 

    -  1 februarie 2018-1 martie 2018- formarea echipei de proiect 

    -  1 martie  2018- 1aprilie 2018 realizarea documentelor necesare 

- 1 aprilie - 1 mai 2018 - promovarea concursului; 

- 25 aprilie -25 mai 2018– Înscrierea participanților 

- până la 28 mai 2018 – depunerea/trimiterea lucrărilor, 
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-   29, 30, 31-selecția și organizarea expoziției la Școala Gimnazială nr .1 Hilișeu-Horia, jurizarea 

lucrărilor 

- 5 iunie  - expoziție in cadrul activității “ Punte între generații de dascăli” 

- 5 iunie - 30 iunie 2018-  trimiterea documentelor tuturor participanților. 

-   5 iunie-30 iulie 2018-  diseminarea concursului 

  SECŢIUNILE CONCURSULUI: 

I. creaţii plastice:  -  colaje 

- picture 

- desen                               

II. Compuneri ( text liric și/sau text narativ) 

III. Eseu ( doar pentru cadre didactice) 

                     

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE AL  

  CONCURSULUI  INTERJUDEȚEAN 

 

            I.  Lucrările vor fi etichetate cu o etichetă scrisă la calculator care să evidențieze datele de 

identificare a concurentului: 

- Instituția școlară, localitatea, judeţul, 

-  numele şi prenumele copilului, clasa 

-  titlul lucrării 

-  numele şi prenumele coordonatorului. 

Fiecare cadru didactic va putea participa cu cel mult 3 lucrări/ secțiune. Nu se admite intervenția cadrului 

didactic în lucrarea copilului, aceasta va fi descalificată.  

          Copiii vor primi diplome pentru locurile I,  II, III  şi menţiuni , diplome de participare. 

      Înscrierea participanților se face pe baza fișei de înscriere, trimisă odată cu lucrările și acordul de 

parteneriat completat, în dublu exemplar, într-un plic A4 autoadresat la:  

prof. Gabriela Munteanu sau Prof. Ababei Angelica, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Hilișeu-Horia, jud. Botosani. 

              II.   La secțiunea a II-a Redactarea creaţiilor literare: Word-2007, pagină A4, margini 2 cm, font: 

Times New Roman, mărime: 12, caractere româneşti (diacritice), vor fi etichetate cu o etichetă scrisă la 

calculator care să evidențieze datele de identificare ale concurentului: 

- Instituția școlară, localitatea, judeţul, 
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-  numele şi prenumele copilului, clasa, 

-  titlul lucrării 

-  numele şi prenumele coordonatorului. 

Lucrările vor fi trimise prin poștă și pe adresa de email munteanu_gabriela74@yahoo.com în cazul în care 

se dorește publicarea în broșura concursului. 

III.   La secțiunea a III a vor participa doar cadre didactice. Redactarea creaţiilor literare: Word-2007, 

pagină A4, margini 2 cm, font: Times New Roman, mărime: 12, obligatoriu  diacritice.  

Creaţiile literare ale cadrelor didactice  vor fi trimise prin poştă și pe adresa de e-mail: 

munteanu_gabriela74@tahoo.com 

- vor fi  etichetate cu cu o etichetă scrisă la calculator care să evidențieze datele de identificare ale 

concurentului: 

- Instituția școlară, localitatea, judeţul, 

-  numele şi prenumele cadrului didactic , clasa la care predă 

-  titlul lucrării 

 

NU SE PERCEPE TAXA. 

Data limită de trimitere a lucrărilor este 25 mai 2018, data poştei.   

Criterii de evaluare a lucrărilor: 

 

- gradul de complexitate şi volumul de muncă al elevului; 

- contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care acesta le dovedeşte prin 

lucrarea realizată. 

 Evaluarea concursului: 

- Se vor acorda diplome şi premii pentru elevi, pe categorii de vărstă şi pe cele  doua secţiuni, deasemeni 

diplome pentru cadrele didactice care participă cu eseu la cea de-a III a secțiune; 

- Diplome de participare pentru elevii nepremiaţi şi cadrele didactice îndrumătoare. 

 

Prof. Munteanu Gabriela 

Școala Gimnazială nr. 1 Hilișeu Horia, jud. Botoșani 

 

 

 

 

 

mailto:munteanu_gabriela74@yahoo.com
mailto:munteanu_gabriela74@tahoo.com
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CARȚILE –IZVORUL  VIEȚII 

 

Proiect educațional 2019 -2020 

 

Prof.:Mare Minerva 

Prof.:Morari Marișca 

Grădinița cu P.P.Nr. 28 ,Baia Mare 

 

Colaboratori: 

Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”, Filiala ”Ion Șiugariu”,Baia Mare 

 

INFORMAȚII DESPRE PROIECT: 

Titlul proiectului:”Cărțile – izvorul vieții” 

Domeniul în care se încadrează proiectul:educație civică în spiritul pluralismului educațional 

Numărul de participanți la proiect:24 de preșcolari,2 educatoare,părinți voluntari,biblitecarele 

Bugetul proiectului : nu necesită 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI: 

      Proiectul educațional se desfășoară pe parcursul unui an școla 2019-2020.Se vor desfășura 

diferite activivtăți  atât în grădiniță ,cât și la bibliotecă.Sunt convinsă că relaţia acestui parteneriat 

se va transforma într-o prietenie durabilă şi elegantă, destul de necesară.Mai mult, din punctul meu 

de vedere, lumea cărţilor este însăşi, lumea copiilor care, cândva vor deveni adulţi, asemeni nouă. 

      Proiectul educațional pe care îl propunem reprezintă încercarea de a reda cățtii locul cuvenit, 

de a educa preșcolarii în spiritul prețuirii acesteia. Cartea oferă satisfacţii nebănuite şi contribuie 

la formarea personalităţii şi comportamentului celui care o citeşte.  

       Principalele texte care formează gustul pentru citit aparţin literaturii pentru copii, texte ce 

formează dragostea pentru limba maternă, gustul pentru frumos, sensibilitatea şi discernământul 

în selecţia valorilor, imaginaţia creatoare. Cu cât prescolarul se apropie mai devreme de carte, cu 

atât mai durabile sunt efectele ei în ceea ce priveşte comunicarea comportamentului şi socializarea 

lui.   

 

ARGUMENT 

         Un copil care creşte în lumea cărţilor este asemeni unei flori care creşte în  grădina feerică a 

Naturii Mamă. În ciuda progresului rapid al ştiinţei, cartea rămâne nemuritoare în educarea şi 

formarea personalităţii fiecărui om. 

         Aflat în această lume, copilul se regăseşte în lumea Jucăriilor (cartea) în care componentele 

ei sunt conţinuturile viu colorate şi atractive, ori în lumea Poveştilor, unde oricine este desprins de 

firul realităţii şi atras involuntar de peripeţiile distractive ale personajelor acestora.Coordonat pe 

acest drum, micul şcolar, se obişnuieşte cu gândul că, oriunde, oricând şi oricum, cartea rămâne 

cel mai bun profesor al omului. 

         La rândul ei, biblioteca va trezi în sufletele prichindeilor curiozitatea şi plăcerea de a parcurge 

paginile cărţilor, multiple, variate şi pline de învăţături. Copii vor deveni mai responsabili, mai 

atenţi, mai pregătiţi pentru viitor. Vor descoperi multe din micile (dar esenţiale) secrete ale vieţii. 

 

1.SCOPUL PROIECTULUI:  

- cunoașterea bibliotecii și a importanței acesteia în procesul educațional ; 
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-cultivarea gustului pentru lectură, pentru frumos, exersarea limbajului și posibilităților de 

comunicare, prin activități în parteneriat cu biblioteca ; 

-stimularea interesului pentru lectură în perioada preșcolarității ; 

 

 

 

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

   -cunoașterea de către copii a rolului bibliotecii; 

   -stimularea gustului pentru lectură, a comunicarii orale,creativității; 

   -satisfacerea curiozității presșolarilor pentru o carte frumos ilustrată; 

   -familiarizarea cu instituțiile care fac posibilă procurarea de carte; 

   -formarea unei atitudini de responsabilitate și respect față de carte; 

        

3.EXEMPLE DE COMPORTAMENT: 

-să cunoască etapele de înscriere şi împrumut de cărţi de la secţia de copii a Bibliotecii; 

-să ştie cum să manipuleze o carte – cum se deschide o carte, cum se răsfoieşte o carte, cum se 

citeşte cartea,  

-să cunoască elementele unei cărţi (coperţi, foi, pagini, titlu, autor, text scris, imagini, numerotarea 

paginilor, preţul, diferenţa dintre scrierea titlului şi scrierea textului) 

-să discute despre cărţile răsfoite (personaje, acţiune, epilog); 

-să-şi confecţioneze singuri o carte în imagini; 

-îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris; 

-cunoaşterea instituţiilor care se ocupă cu editarea cărţilor şi cu difuzarea acestora; 

-îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare; 

-împărtăşirea experienţelor personale. 

                           

4.RESURSE UMANE: 

-prescolari, 

-părinţi,  

-cadre didactice,  

-funcţionari ai bibliotecii, 

 

5. RESURSE TEMPORALE: 

-an scolar 2019-2020 

 

6. RESURSE SPATIALE:  

-biblioteca 

-sala de grupa 

 

7. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE:  

-aparat foto 

-materiale didactice achizitionate si confectionate 

-diplome si premii 

 

8. MONITORIZARE: 

-observarea sistematică a copiilor.  
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-expoziții cu desenele și materialele realizate de către copii.  

-album cu fotografiile realizate pe parcursul desfășurării activităților.  

-discuții cu partenerii de proiect care au contribuit la activitățile desfășurate.  

 

9. REZULTATE ASTEPTATE:  

Schimbarea atitudinii copiilor şi părinţilor faţă de lectură în urma derulării proiectului.Părinții au 

posibilitatea să-și cunoscă mai bine copiii,se stabilesc relații mai apropiate și mai deschise între 

educatoare și părinți.Prin intermediul povestirilor ,părinții și cadrele didactice vor putea să insufle 

copiilor trăsături pozitive de caracter,acestea contribuind la dezvoltarea personalității copilului. 

 

 10.MEDIATIZARE: 

Proiectul va fi prezentat în cadrul Comisiilor metodice ale educatoarelor și se vor realiza expozțtii 

cu materialele rezultate în urma desfășurării activitțtilor prevăzute în proiect și va fi popularizat în 

mass-media.  

 

 

11.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

Transferabilitatea rezultatelor este impiortantă și posibilă și va vaea loc încă din timpul 

implementării proiectului prin legăturile ce se vor crea cu alte proiecte complementare.Astfel 

schimbul de bune practici în care partenerii se vor implica va avea efect în dezvoltarea 

personalității prșcolarilor. 

 

12. EVALUARE: 

-structura proiectului 

-materiale suport pentru tema proiectului 

-fișe de lucru 

-fotografii 

-articole mass-media 

-expoziții  

-concursuri 

 

13. RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

 

-Curriculum pentru educația timpurie 2019 

-Andrei Mariana, Introducere în literatura pentru copii, Piteşti, Editura Paralela 45, 2004 

-Călinescu G. Estetica basmului, Bucureşti, Editura pentru  Literatură, 1965 

-Creangă Ion, Poveşti, amintiri, povestiri, Editura Eminescu, 1980 

 

14. CALENDARUL ACTIVITATILOR : 

 

Nr. 

crt. 

Perioada 

 

Denumirea activității Locul desfășurării Participanți 

 

1. 

 

Octombrie 

Lansarea proiectului 

- activitate de informare și lansare a 

proiectului 

 

- Biblioteca 

județeana”Petre 

Dulfu”, Filiala “Ion 

Şiugariu” 

- copiii 

- educatoarele 

- funcționari ai 

bibliotecii 
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2. 

 

Noiembrie 

„Ursul păcălit de vulpe” 

- desen liber cu scene din poveste 

 

- sala de grupă 

 

- copiii 

- educatoarele 

 

 

3. 

 

Decembrie 

Am plecat să colindăm! 

- colindarea bibliotecii de catre copiii 

grupei mari 

 

- Biblioteca 

județeana”Petre 

Dulfu”, Filiala “Ion 

Şiugariu” 

 

- educatoarele 

- funcționari ai 

bibliotecii 

- preşcolarii 

 

4. 

 

Ianuarie 

Cel mai bun recitator 

- sărbătorirea marelui scriitor Mihai 

Eminescu 

- serată literară 

 

 

- Biblioteca  

județeana”Petre 

Dulfu”, Filiala “Ion 

Şiugariu” 

 

- educatoarele 

- funcționari ai 

bibliotecii 

- preşcolarii 

 

5.  

 

Februarie 

Universul Fraților Grimm 

- familiarizarea copiilor cu universul 

creației Fraților Grimm  

- serată literară 

- realizarea unor lucrări artistice 

 

- Biblioteca  

județeana”Petre 

Dulfu”, Filiala “Ion 

Şiugariu” 

 

- educatoarele 

- funcționari ai 

bibliotecii 

- preşcolarii 

 

 

6. 

 

 

Martie 

Cei mari citesc celor mici 
- sărbătorirea marelui scriitor Ion 
Creangă 
- serată literară 
Din suflet pentru suflet 
- confecționare mărțișoare și oferirea 
acestora trecătoarelor pe stradă si 
funcționarelor bibliotecii 

 

 

- Biblioteca  

județeana”Petre 

Dulfu”, Filiala “Ion 

Şiugariu” 

 

- educatoarele 

- preșcolarii 

- funcționari ai 

bibliotecii 
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7. 

 

Mai 

“O zi de neuitat” 

- serata literara  dedicată scriitorului 

Tudor Arghezi 

- educatoarele şi bibliotecara, vor 

pătrunde alături de copii în lumea 

mirifică a lui Tudor Arghezi 

- recitarea poeziilor pentru copii 

- desen din imaginație 

- concurs “Cel mai bun desenator” 

 

 

- Biblioteca 

judeîeana”Petre 

Dulfu”, Filiala “Ion 

Şiugariu” 

 

- educatoarele 

- preșcolarii 

- funcționari ai 

bibliotecii 
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              ”FIECARE ANOTIMP ARE FARMECUL LUI” 

PROIECT   EDUCATIV 

(ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE) 

  Prof. psihopedagog, Boantă Mihaela 

CȘEI ”Mari Montessori” Constanța 

I. ARGUMENT 

 Ideea acestui proiect vine din nevoia de a promova tematic produse ale elevilor, realizate cu 

prilejul fiecărui anotimp în parte.  

Se știe faptul că educația psihomotrică și abilitarea manuală au o importanță foarte mare în 

activitatea zilnică a elevului cu CES. Elevii nu-și pot exprima întotdeauna sentimentele verbal sau în scris 

dar, în activități ce implică lucrul cu obiecte simple, devin interesați și implicați, curioși și practici, ei pun 

în practică noțiuni, informații și cunoștințe pe care le-au dobândit de- a lungul timpului în activitățile de la 

clasă și în orele de terapie. 

Așa a apărut ideea de a organiza câte o expoziție pentru fiecare eveniment al fiecărui anotimp în 

parte. După ce elevii primesc informații despre timp, anotimp, spațiu, obiecte necesare vieții de zi cu zi, 

reguli de autonomie personală, ei trebuie să pună în practică aceste informații și, cum altfel, decât prin 

realizarea de produse specifice, lucru ce îi încântă tare mult. 

Suntem deja la a II-a ediție și elevii sunt impulsionați de  dorința de a se face cunoscuți în cadrul 

mai larg decât școala, acest lucru realizându-se prin expozițiile realzate cu lucrările tematice ale copiilor 

II. SCOP 

 Scopul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea abilităților practice și a cunoștințelor 

generale prin confecționarea de produse finite ce reprezintă viziunea copiilor față de timp, anotimp, 

tradiție și obicei. 

 Atingerea acestui scop va fi realizată prin organizarea de expoziții tematice, la nivelul școlii, 

legate de fiecare anotimp în parte și de fiecare eveniment al anotimpului 

III. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

✓ Dezvoltarea abilităților practice; 
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✓ Însușirea de comportamente pozitive față de sine și față de ceilalți; 

✓ Formarea capacității de colaborare pentru obținerea unor produse finale; 

✓ Dezvoltarea autonomiei personale; 

✓ Îmbogățirea cunoștințelor și a vocabularului activ 

 

 

IV. BENEFICIARI 

 Direcți:  

Elevii prin implicarea practică și personală 

Cadrele didactice prin măsurarea evoluției elevilor 

 Indirecți: 

Părinții prin conștientizarea nevoii de implicare  

 

 

V. MODALITĂȚI DE EVALUARE 

➢ Expoziție cu lucrările realizate; 

➢ Realizarea unui album foto cu toate produsele realizate; 

➢ Promovarea expozițiilor pe site-ul instituției 

➢ Realizarea unui caledndar anual cu lucrările prezentate 

 

 

VI. RESURSE 

Umane:  

 Elevii și profesorii de la fiecare clasă; 

 Responsabilul cu imaginea instituției; 

 Directorul instituției; 

 Bibliotecarul instituției; 

 Responsabilul și lucrătorii de întreținere; 

 

 

VII. MATERIALE 

 Materiale didactice necesare confecționării de produse ( ecologice și recondiționate); 

 Aparat foto; 

 Album foto; 

 Panouri expunere; 

 Sălile de clasă; 

 Sălile de expunere 

 

VIII. RESURSE TEMPORALE 

 Anul școlar 2019 – 2020, în  fiecare anotimp în parte 

IX. REZULTATE AȘTEPTATE 

❖ La nivelul elevilor 
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În urma parcurgerii etapelor acestui proiect se preconizează ca elevii își vor îmbunătăți abilitățile 

practice, vor asimila cunoștințe noi și îți vor dezvolta autonomia personală 

❖ La nivelul personalului implicat 

Fiecare cadru didactic participant va cunoaște mai bine posibilitățile fiecărui elev în parte ceea ce va 

duce la o planificare corectă a activităților de intervenție; 

❖ La nivelul instituției 

În urma promovării acțiunilor întreprinse, în comunitatea largă, instituția va fi cunoscută și vor fi 

atrași potențiali sponsori sau parteneri educaționali 

 

 

X. ORGANIZATORI 

Echipa  din cadrul CȘEI ” Maria Montessori ” Constanța 

 

XI. IMPACTUL 

 Implicarea elevilor în activități extrașcolare; 

 Promovarea, în comunitate și partenerilor instituției, a obiectelor, produselor activităților; 

 

XII. CONTINUITATEA/ SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Responsabilul cu  imaginea în unitate, va promova, în cadrul comunității largi, produsele care pot fi 

donate si/ sau comercializate în cadrul târgurilor organizate, conform proiectului instituțional ” LUME, 

LUME, HAI LA TÂRG” 
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea  Perioada  Observații 

1. Toamna cu peisaje multicolore Septembrie1019 - noiembrie 

2019 

 

Fiecare expoziție 

va avea o durată 

specifică fiecărui 

anotimp/ tradiție 

în parte 

2. Săbători colorate cu MoșCrăciun Decembrie 2019 

3. Primăvara-aniversarea bucuriei              

1 martie, 8 Martie, Sărbătoare pascală 

Martie 2020 - aprilie 2020 

4. Soare și culoare – vară strălucitoare Iunie 2020 
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ŞCOALA DAN BARBILIAN  GALAŢI 

Director, 

Prof. Neacşu Simona Mar 

 

 

Un „mărţişor” pentru  literatura  română : 

 

ION    CREANGĂ 

( 1837 – 1889 ) 

 

  

ARGUMENT   

 

                                                ION CREANGĂ  a preţuit folclorul şi a nutrit o dragoste caldă şi plină de 

înţelegere pentru copii . A creat astfel un bogat şi valoros tezaur de poveşti care au 

fermecat copilăria multor generaţii şi vor constitui mereu lectura preferată a copiilor . 

Citind poveştile Creangă , copiii cunosc numeroase figuri din viaţa satului : oameni şi 

buni şi răi , şi harnici şi leneşi , şi cinstiţi şi necinstiţi , optimişti , vesele , glumeţi , dar 

hotărâţi să lupte pentru o viaţă mai bună . 

                                       Creangă a realizat pentru prima dată în literatura noastră cea mai atractivă şi mai 

accesibilă operă , de o deosebită valoare artistică  : „ Amintiri din copilărie”. Povestirea 

năzdrăvăniilor din copilaria sa, a fost un prilej de a  alcătui o frescă realistă a vieţii 

ţăranului din ţinuturile de munte ale Moldovei , din prima jumătate a sec. al XIX-lea . 

                                       Întreaga operă este presărată cu proverbe , zicători şi expresii populare , care 

îmbogăţesc vorbirea copiilor şi-i fac să pătrundă în tainele limbii materne şi în comorile 

înţelepciunii populare . 
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                                       Petrecându-şi întreaga viaţă printre copii , marele povestitor a cunoscut preocupările 

şi preferinţele lor şi de aceea a reuşit să creeze pentru ei poveşti care să-i atragă , dar , în 

acelaşi timp , să-i educe şi să-i instruiască , ajutând şi la formarea unei concepţii 

optimiste despre viaţă .  

                         

SCOPUL  :    - cunoaşterea şi preţuirea operei marelui povestitor; 

                         - îmbogăţirea vocabularului cu expresii populare, proverbe şi zicători; 

                         - stimularea creativitatii prin realizarea unor creatii literare, desene; 

                          

                            

GRUPUL  ŢINTĂ : elevii claselor pregătitoare- a IV a 

 

LOCUL  DE  DESFĂŞURARE :  în sala de clasă , la biblioteca din şcoală , 

                                                                                                                          

PERIOADA  DERULĂRII  PROIECTULUI :  1 februarie – 30 martie 2020 

 

COORDONATORI  DE  PROIECT :   consilier educativ pip. Perjeru Vasilica                                                              

 

                                              

                                                                                                                                                                                                                              

OBIECTIVE :    

❖ să  recepteze mesajul educativ din poveştile lui ION CREANGĂ; 

❖ să manifeste interes şi dragoste  pentru lectură; 

❖ să caute şi să înregistreze date biografice referitoare la viaţa povestitorului; 

❖ să realizeze desene pe o temă dată; 

❖ să selecteze proverbele şi zicătorile din poveştile citite ; 

❖ să desfăşoare activităţi în echipă; 

 

EVALUAREA  PROIECTULUI :  - expunerea desenelor  

                                                                  - publicarea lor în revista şcolii sau în alte  

                                                                      reviste ; 

                                                                  -  aprecieri  din partea  invitaţilor  ; 

                                                                  -  participare la concursuri legate de această temă ;                                                                  
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RESURSE :      a )  UMANE :  învăţătoare, consilier educativ, elevi ,  

                                                       părinţi, invitaţi 

                         

                                b) MATERIALE :  cărţi cu poveştile lui ION CREANGĂ, portretul  

                                                                scriitorului, diplome, calculator,  

                                                                D.E.X., acuarele, coli de hârtie şi de desen ; 

 

 

 

 

 

NR 

CRT 

 

ACTIVITATEA 

 

MATERIALE 

FOLOSITE 

 

 

DATA 

1. Diseminarea proiectului cont reţele 

socializare 

site-ul şcolii 

1-10 

februarie 

 

2. 

 

 

Pe urmele lui Creangă  

- prezentarea de date biografice  

 

(prezentarea materialelor elevilor reprezentand grupul 

tinta) 

 

 

retroproiector 

calculator 

prezentare pps 

 

10-15 

februarie  
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3 . 

 

 

 

Dovezi de prietenie ... 

- Eminescu si Creanga sau prietenul la nevoie se cunoaste 

(prezentarea materialelor elevilor reprezentand grupul 

tinta) 

 

 

imagini 

carti 

pliante 

scrisori 

calculator 

retroproiector 

 

15-22 

februarie  

 

4 . 

 

 

 

 

Nică peste timp – concurs transdisciplinar 

- creaţii literare  ale elevilor inspirate de “ Amintiri din 

copilărie” 

(realizate de elevii claselor II-IV) 

-desene inspirate de opera lui Creangă( elevii claselor 

pregătitoare- II)  

 

 

creatii ale 

elevilor 

 

 

 

 

22 februarie- 

5  martie  

 

5. 

 

Un “mărţişor”  pentru literatura română ! 

- jurizarea celor mai reuşite creaţii literare şi desene, 

realizate de elevi, precum şi oferirea premiilor 

- realizare expozitie 

- transmitere diplome către parteneri 

 

 

diplome 

 

5 martie – 30 

martie 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

„UNDE-S DOI PUTEREA CREȘTE!” 

 
Proiect de incluziune al elevilor cu CES și a celor proveniți din medii dezavantajate 

 
Prof. Dumitru Andreea 

Școala Gimnazială Nr. 2 Boldești-Scăeni, jud. Prahova 

 
 

 
 

Motto: „Există un singur fel de a înțelege oamenii, anume de a nu ne grăbi să-i judecăm, ci de a 

trăi în prejma lor, de a-i lăsa să se explice, să se dezvăluie zi de zi, să se zugrăvească ei însuși în ei...” 

       (Charles Augustin Saine – Beune) 

 

 Argument: 

 Educația incluzivă reprezintă una dintre prioritățile majore ale sistemelor educaționale 

contemporane, care solicită reforme de ansamblu la nivelul tuturor componentelor, centrate pe valori 

precum echitatea, participarea și respectul pentru diversitate și diferență. Implementarea educației incluzive 

întâmpină greutăți semnificative la nivelul sistemelor de învățământ, date fiind varietatea mediilor de de 

învățare, a contextelor sociale și a resurselor disponibile, a experiențelor în dezvoltarea programelor de 

învățare incluzivă. 

 Educația trebuie să pună accentul nu numai pe împărtășirea  unor modele de socializare și de 

percepție a propriei persoane, ci și să faciliteze acceptarea unor diverse moduri de viață, situații, puncte de 

vedere. Comunitatea tinde să-i marginalizeze pe cei care sunt altfel. Persoanele cu deficiențe suferă nu atât 

din cauza deficienței, cât și din cauza atitudinii pe care cei din jur o au față de ea. 

 Conștiința copiilor, de la cea mai fragedă vârstă trebuie formată, învățăndu-i că primirea celor 

„diferiți” alături de ei înșiși trebuie făcută nu din obligație sau milă, ci pentru că fiecare individ are dreptul 

de a participa la acțiuni comune care să conducă la dezvoltarea lui ulterioară, dar și la dezvoltarea 

comunității în care trăiește. Nu este suficient să spunem că au aceleași drepturi, ci trebuie șă le oferim 

copiilor cu CES cât și a celor proveniți din medii dezavantajate, șanse egale la integrarea lor în societate. 

 

 Scop: Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare, cât și exprimarea 

emoțiilor în acord cu nevoile personale și cu specificul situațiilor. 

 Obiective: - Adaptarea/ individualizarea activităților la nevoile, interesele și abilitățile fiecărui elev 

- Dezvoltarea deprinderilor de socializare 
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- Dezvoltarea socio-emoțională 

- Formarea și dezvoltarea sistemului responsabilității față de alții 

- Realizarea unei noi imagini despre grup sau propria persoană, a unei valorizări superioare a 

competențelor existente. 

 

 Perioadă: 10 februarie – 10 iunie 2020 

 

 Desfășurarea activităților: 

 Etapa I 

Perioada: 10 - 27 februarie 

Denumirea activității: „Să ne cunoaștem mai bine”.  Va avea loc întâlnirea cu elevii selectați  pentru 

acest proiect. Se jor face joculețe de „spargere a barierelor”, prin care elevii se vor  destinde și nu se 

vor simți rușinați, apoi vom trece la activități de cunoaștere personală,  pentru ca elevii să afle cât mai 

multe despre ei înșiși cât și despre ceilalți elevi. 

Materiale necesare: abțibilduri, foi colorate, carioci, foi de flipchart 

Cadre didactice responsabile: prof. Dumitru Andreea, prof. Stroescu Adina 

 

 Etapa a II-a  

Perioada: 2 – 27 martie 

Denumirea activității: „Un zâmbet pentru mine, pentru tine, pentru părinți”. În cadrul acestor 

 activități, elevii implicați vor descoperi importanța sentimentului de siguranță, a faptului  că pot 

avea încredere în ei cât și în persoanele din jurul lor, a plăcerii de a dărui și nu în  ultimul rând a faptului 

că au dreptul de a zâmbi. De asemenea, elevii vor confecționa  mărțișoare pentru părinți. Va fi marcată 

ziua de 21 martie „Ziua internațională pentru eliminarea discriminării și stereotipurilor” prin vizionarea de 

filmulețe educative. 

Materiale necesare: hârtie creponată, lipici, carioci, creioane colorate, coli, foarfece, video-proiector 

Cadre didactice responsabile: prof. Dumitru Andreea, prof. Stroescu Adina 

 

 Etapa a III-a  

Perioada: 22-31 aprilie 

Denumirea activității: „Matematica pe înțelesul copiilor”. În cadrul acestor întâlniri elevii vor fi antrenați 

în aplicații și jocuri didactice diverse, ceea ce le va permite elevilor să înțeleagă mai ușor matematica. 

Materiale necesare: instrumente de matematică, cifre magnetice, foi de flipchart, carioci 

Cadre didactice responsabile: prof. Ghiță Marcela, prof. itinerant Stoian Maria 
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 Etapa a IV-a  

Perioada: 4 – 28 mai 

Denumirea activității: „Ce nu iau cu mine: stereotipuri și discriminare”. Vor avea loc întâlniri cu elevii, 

prin care aceștia fi implicați în jocuri de rol pentru a conștientiza faptul că într-o societate funcționează 

diferite stereotipuri și prejudecăți care din păcate provoacă suferințe. Elevii vor învăța astfel că trebuie să 

se detașeze de prejudecățile celorlați și să-i facă și pe ceilalți să accepte diversitatea. 

Materiale necesare: video-proiector, foi de flipchart, creioane colorate. 

Cadre didactice responsabile: prof. Stroescu Adina, prof. Dumitru Andreea 

 

 Etapa a V-a  

Perioada: 1 – 10 iunie 

Denumirea activității: „Copil ca tine sunt și eu, și-mi place să mă joc și mie”. Vor avea loc activități și 

întreceri sportive dedicate inclusiv zilei internaționale „1 Iunie”. Copiii vor primi diplome de participare, 

baloane și dulciuri. 

Materiale necesare: mingi, jaloane, cercuri, corzi, diplome, baloane, etc. 

Cadre didactice responsabile: prof. Ghiță Marcela, prof. itinerant Stoian Maria, prof. Stroescu Adina, prof. 

Dumitru Andreea 

 

Resurse umane: elevii cu CES și cei care provin din familii defavorizate din clasele a V-a și a VI-a, 

părinți, cadre didactice 

 

Rezultate așteptate: - Autocunoașterea 

- Exprimarea emoțiilor în acord cu valorile personale și cu specificul situațiilor 

- Asigurarea unui climat propice pentru dezvoltarea integrală a personalității 

- Formarea unei persoane capabile să valorizeze propria persoană 

- Înțelegerea avantajului toleranței. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

15 IANUARIE 2020 

Prof. înv. primar,  

NELI BĂLAN 

1. Titlul proiectului:    EMINESCU-LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEȘTI 

2. Data:15 ianuarie 2020 

3. Locația: Liceul Tehnologic Crucea 

4. Grup țintă: -elevii clasei a III-a 

                         - părinți, membrii  comunității locale 

5. Cadre didactice coordonatoare: Ȋnv. Bǎlan Neli 

       Ȋnv.  Pantazi Liliana 

6. Argument: 

Mihai Eminescu, a fost o apariţie deosebită în literatura secolului al XIX-lea integrându-se în 

marele curent romantic european. Creaţia eminescianǎ este un tot armonios, marcat de  gânduri înalte, de 

aceeaşi aspiraţie spre absolut, de setea de a cuceri universul prin gândire profundă şi atotcuprinzătoare sau 

de încercarea iluzorie de a-şi oferi universuri compensative ideale.  

Eminescu a fost si va rămâne poetul tuturor românilor. În fiecare an, elevii, dascălii, organizează 

diferite manifestări comemorative în cinstea celui care a fost  numit Luceafărul poeziei româneşti, Mihai 

Eminescu. 

 

7.SCOP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Organizarea activitǎții în vederea sǎrbǎtoririi naşterii poetului 

                        Cunoaşterea operei marelui poet,  Mihai Eminescu 
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                         Dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasică şi contemporanǎ                   

8.OBIECTIVE : 

   - să-şi îmbogăţească cunoştinţele legate de  marele poet; 

               - să cunoască semnificaţia zilei de 15 ianuarie; 

- să cunoască viaţa şi opera marelui poet român Mihai Eminescu;  

- să ştie să recite poezii din opera poetului; 

- sǎ realizeze lucrări artistico-plastice inspirate din poezia lui Eminescu; 

- sǎ se antreneze  în activitǎți de grup educațional; 

9.LOCUL  DE  DESFĂŞURARE :  sala de clasă, biblioteca şcolii                                               

10. Resurse umane: 

✓ Cadre didactice 

✓ Elevi 

✓ Părinţi 

11. Resurse materiale: 

✓ Volume de poezii şi proză de Mihai Eminescu 

✓ Cărţi ilustrate 

✓ Planşe cu imagini, albume 

✓ Biografii 

✓ Prezentare PPT 

✓ Carton, coli 

✓ Acuarele, carioci, albume 

✓ Suport pentru expoziţie 

 

 

 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 
1027 

 

PERIOADA  DERULĂRII  PROIECTULUI : 

10 - 15 IANUARIE  2020 

 CONŢINUTUL    PROIECTULUI  

 

Nr. 

crt. 

 

Activitatea  

  

 

Locul de desfăşurare 

 

 

Data 

 

1. 

 

 

 Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei 

româneşti 

• Selectarea informaţiilor 

          importante cu privire la        

          biografia şi activitatea lui     

          literară; 

 

Biblioteca şcolii 

 

Sala de clasă 

 

10 ianuarie 

 

 

 

 

2 . 

 

Mihai Eminescu mai aproape de noi 

• Audierea unor poezii şi cântece; 

• Memorarea unor poezii; 

• Expoziţie de carte  

 

Sala de clasă 

 

13 ianuarie 

 

3. 

      

   

Omagiu marelui poet 

• versuri dedicate lui Eminescu 

• realizarea unor pagini de portofoliu cu 

creaţii din opera marelui poet 

 

 

Sala de clasă 

 

 

 

14 ianuarie 
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4 . 

 

Medalion literar – Mihai Eminescu 

• realizarea unor lucrări plastice inspirate 

din versurile poetului 

 

 

Sala de clasă 

 

 

 

15 ianuarie 

 

 

EVALUAREA 

        Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derulării proiectului, prin chestionare, jurnal de 

impresii, dar şi prin metode specifice de evaluare: portofoliul proiectului 

POPULARIZAREA 

• Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor  

• Decorarea panourilor şcolii 
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G R Ă D I N I Ț A  C U  P R O G R A M  P R E L U N G I T  N R .  3 4  D I N  B R A Ș O V  

PROIECT EDUCAȚIONAL NATURĂ CURATĂ, O VIAȚĂ SALVATĂ!  2020 

EDUCATOARE: NADIȚA ALBU  

Tipul activității principale:   Concurs 

Domeniul în care se încadrează:   Domeniul ecologie şi protecţia mediului 

COORDONATORI: director Albu Rodica, Bilinschi Ruxandra Laura, Bucur Daniela Geta, Albu 

Nadița 

COLABORATORI: Costea Gabriela,  director Colegiul Tehnic Mircea Cristea, Brașov, Peter Marcela, 

director Grădiniţa cu P.P. Nr. 22 Brașov, Frandeș Roxana Adriana, prof. înv. primar, Colegiul Tehnic 

Mircea Cristea, Braşov. 

 

A R G U M E N T  

 

Prin ceea ce vom desfăşura încercăm să dezvoltăm preșcolarilor și școlarilor mici deprinderi, obişnuinţe ce 

ţin de cunoaşterea și protecţia mediului înconjurător, să îi conştientizăm asupra rolului şi importanţei 

acestuia şi asupra rolului pe care îl au ei în legătura cu un mediu sănătos.  

Dacă vom reuşi să insuflăm copiilor dragostea de natură, generaţiile viitoare vor beneficia de un aer curat 

şi un mediu sănătos, iar viitorul va fi în sensul  reconcilierii cu natura spre binele şi folosul nostru. 

 Acest proiect se doreşte a fi o pledoarie pentru o viaţă sănătoasă. 

Analiza SWOTT: 

Puncte forte: exestența unui real interes a cadrelor didactice și a copiilor pentru participarea la diferite 

concursuri în domeniul artelor vizuale; relațiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat 

educațional deschis, stimulativ; există o bună delimitare a responsabilităților cadrelor didactice, precum și 

o bună colaborare a acestora. 

Puncte slabe: activitățile derulate pe parcursul proiectului sunt consumatoare de timp; slaba implicare în 

viața școlii a părinților. 

Oportunități: informarea cadrelor didactice despre proiect prin site-ul grădiniței și a altor site-uri specifice 

- didactic.ro/educatoarea.ro; activitățile comune ale cadrelor didactice în afara proiectului favorizează 

împărtășirea experienței, o comunicare mai bună; creșterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate 

deosebite; crearea de parteneriate cu școli și grădinițe la nivel județean, interjudețean și național. 

Amenințări: educația nu e privită ca mijloc de promovare socială; timpul liber limitat al părinților duce la 

slaba implicare în activitățile extracurriculare; criza de timp a părinților, nivel scăzut de educație sau 

conservatorismul unor părinți determină o slabă pregătire a copiilor 

SCOPUL PROIECTULUI 
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Conştientizarea importanţei unui mediu înconjurător curat și a selectării deșeurilor, formarea unui 

comportament ecologic precum şi dezvoltarea capacităţilor de a aprecia frumosul din natură şi de a-l proteja. 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 

✓ Manifestarea  interesului în activităţile de ocrotire a mediulul înconjurător și a selectării 

deșeurilor, precum şi promovarea regulilor de protejare şi respectarea mediului înconjurător; 

✓ Organizarea de excursii în pădure şi observaţii legate de acest ecosistem complex; 

✓ Plantarea de puieţi în locurile propuse de reprezentanţii Clubului „Amicii Salvamont Brasov” și 

ai Facultății de Silvicultură Brașov; 

✓ Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii în care 

să evidenţieze importanţa unui mediu curat; 

✓ Să stabilească relaţii de prietenie şi colaborare cu preșcolarii și școlarii mici altor grupe / clase, 

dezvoltându-şi  spiritul de comunicare şi încredere în forţele proprii; 

GRUPUL ŢINTĂ Preşcolari, şcolari, cadre didactice din învăţământul preşcolar şi şcolar, părinţi, alte 

persoane implicate în creşterea şi educarea preşcolarilor 

DURATA PROIECTULUI Ianuarie 2020 – Iunie 2020 – respectiv 6 luni 

RESURSELE  PROIECTULUI: Resurse umane:preşcolari; şcolari; cadre didactice, membri desemnaţi 

din cadrul instituţiilor partenere; familiile copiilor (părinţi, bunici); persoane din comunitate şi mass-media 

Resurse materiale: dotările din sălile de grupă; spaţiile puse la dispoziţie de instituţiile partenere materiale 

necesare desfăşurării activităţilor propuse: acuarele, blocuri de desen, planşete de culori, machete, diferite 

tipuri de material şi adezivi, aparat foto digital, cameră video, computer, videoproiector, imprimantă, CD-

uri, CD player Resurse temporale: 6 luni (ianuarie 2018 – iunie 2018) Resurse financiare: sponsorizări, 

donaţii, fonduri proprii 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

Activitatea nr 1 Titlul activității – Să facem cunoștință! Jurnalul Verde 

Descrierea pe scurt a activității: Echipa de proiect va informa grădinițele, școlile şi instituțiile partenere 

despre nevoia de elaborare a proiectului propus. Se vor dezbate următoarele aspecte: scopul proiectului, 

obiectivele, activitățile necesare desfășurării proiectului, rezultate așteptate, modalități de evaluare, etc. Se 

stabilește regulamentul de participare la proiect pentru grădinițele şi școlile partenere. Realizarea unui 

jurnal, Jurnalul Verde, cu activitățile desfășurate, și a unui Album de fotografii. 
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Activitatea nr 2 Titlul activității – De ce și cum putem noi să să reciclăm? 

Activitatea „De ce și cum putem noi să reciclam?” se desfășoară ca o întâlnire ce are drept scop realizarea 

de referate și prezentări power point despre importanţa selectării deșeurilor şi prezentarea lor într-o sesiune 

de comunicări. Prin intermediul acestor activități vom face cunoscut copiilor rolul pădurii pentru viitorul și 

sănătatea oamenilor, vom promova cu ajutorul studenților și profesorilor Facultății de Silvicultură Brașov, 

în rândul cadrelor didactice o serie de metode concrete şi eficiente de protejare a pădurii și ecologizare dacă 

este cazul şi vom promova instituțiile partenere prin desfășurarea acestor activități în cadrul lor, 

intensificând astfel legătura grădiniţă-familie-comunitate. 

Activitatea nr 3 Titlul activității – Patrula ECO.VERDE 

Activitatea „Patrula ECO” presupune organizarea unei PATRULE însoțite și coordonate de membrii 

Asociației Amicii Salvamont cu scopul de a identifica zonele care necesită ecologizare. Se ecologizează 

zonele selectiv, împreună cu școlarii și reprezentanții Comprest S.A.. Cu ajutorul studenților Facultății de 

Silvicultură se plantează puieți în zonele indicate de aceștia ca fiind potrivite. 

Activitatea nr 4 Titlul activității – Mesaje ECO.VERDE 

Activitatea Mesaje ECO.VERDE se desfășoară în mai multe întâlniri ce au drept scop crearea de mesaje 

ecologice / banner prin dezvoltarea plăcerii copiilor de a picta, decupa, lipi, asambla, decora, etc., realizat 

prin tehnici diferite, respectiv: stampilare, stropire, suprapunere, colaj, etc. Prin intermediul acestor 

activități copiii folosesc diferite tehnici diferite de lucru. De asemenea sunt promovate instituțiile partenere, 

intensificând astfel legătura grădiniţă- familie- comunitate. 

Activitatea nr 5 Titlul activității – Concurs, Colțul Verde!”  

Activitatea: Colțul Verde! presupune organizarea unui concurs adresat copiilor preșcolari şi școlari. 

Concursul va avea patru secțiuni: pictură, colaj, costume din materiale reciclabile și creații literare. Creațiile 

artistic-plastice şi colajele vor fi realizate de preșcolari şi școlari pe teme de ecologie și de selectare a 

deșeurilor şi vor fi redate prin tehnici la alegere. Fiecare cadru didactic poate participa cu minim 3 copii 

înscriși. Pe spatele lucrărilor trebuie să se regăsească titlul lucrării, numele şi prenumele 

preșcolarului/școlarului, grupa, unitatea preșcolară, numele cadrului didactic îndrumător. Nu se percepe 

taxă de participare. Diplomele se vor trimite pe adresa de e-mail specificată de educatoare la înscriere. 

Activitatea nr 6  Titlul activității – Balul costumelor ECO 

Activitatea presupune realizarea unei activități de tip Bal-Mascat cu lucrările preşcolarilor şi şcolarilor 

participante la concurs dar și realizarea unui album cu mesaje ECO din partea preșcolarilor și școlarilor 

participanți la concurs. Acțiunea va marca sfârşitul proiectului şi se va finaliza prin premierea tuturor 

participanților cu diplome. 
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Școala Profesională Dumbrăvița                                                     Director, 

NR.............../................................                                   Prof. Magdalena Tomșa 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

       “ SĂ CUNOAȘTEM PLANETELE” 

 

COORDONATORI: 

Prof. Magdalena Tomșa 

Prof. înv. primar - Bârda Maria 

 

 

 

DATA ŞI DURATA EXCURSIEI:  

CLASELE:  cls. I, cls. a II-a, cls. a III-a, cls. a IV-a 

ŞCOALA: Şcoala Profesională Dumbrăvița 

LOCALITATEA: Rus 

JUDEŢUL: Maramureș 

COORDONATORI: Prof. Magdalena Tomșa 

             Prof. înv. primar- Bârda Maria 

TEMA: „SĂ CUNOAȘTEM PLANTELE” 

TIPUL EXCURSIEI: Excursie tematică //Activitate extrașcolară 
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ITINERAR PROPUS:  

Rus  – Baia Mare  

OBIECTIVE PROPUSE: 

• Planetariu Baia Mare 

• Muzeul Iluziilor- Aleea Expoziţiei nr. 5, Camera de Comerţ şi Industrie MM 

• Labirintul de verdeață / parcul din cadrul S.P.A.U. Baia Mare (str. Serelor, nr 2) 

 

ARGUMENT 

 

  Excursiile organizate de şcoală au multiple valenţe de informare şi educare a elevilor. Acestea, 

bine pregătite, sunt 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. 

 Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi deprinderile lor, 

dar şi pe cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul şi ajutându-i să depăşească anumite bariere existente 

între ei şi restul clasei. 

 O activitate didactică bazată pe interdiciplinaritate şi munca în echipă este excursia. Conţinutul 

didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate în sala de clasă, elevii 

participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe 

prin contactul direct cu realitatea. Rolul excursiilor este acela de a înlesni cunoaşterea, de a-i aduce pe copii 

în contact direct cu natura şi cu frumuseţile naturii, dar şi cu oamenii ce o îmbogăţesc şi o înzestrează 

necontenit. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le are la dispoziţie, excursia inviorează activitatea şcolară, 

stimuleaza curiozitatea de a descoperi noi fenomene, formeaza o atitudine ecologică pozitivă. 

 Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de disciplină, 

iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârstă mică, toate acestea fiindu-le folositoare 

în viaţă. Excursiile şi drumeţiile au caracter relaxant, contribuind în mod categoric la dezvoltarea relaţiilor 

dintre elevi în colectivele din care fac parte. După perioada şcolarităţii, adolescenţii îşi amintesc cu plăcere 

de întâmplările din timpul excursiilor organizate la şcoală. 

SCOPUL PROIECTULUI:  

Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese; utilizarea unor criterii 

pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri, fenomene și procese; dezvoltarea interesului pentru tainele 

Universului; stimularea şi dezvoltarea pe multiple planuri a personalităţii copilului, prin activităţi 

extracurriculare. 
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OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

- aprofundarea cunoștințelor copiilor legate de planete; 

- înțelegerea conceptului de Sistem Solar; 

- recunoașterea planetelor sistemului solar; 

- formarea unor deprinderi de comportare civilizată în grup; 

- dezvoltarea capacităților de explorare/ investigare a realității; 

- să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică. 

OBIECTIVE EVALUATIVE : 

▪ Să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul general de cunoştinţe privind 

semnificaţiile, particularităţile şi importanţa planetei Pământ; 

▪ Să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge  particularităţile planetei pe care 

trăim; 

▪ Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea mediului înconjurător reprezintă îndatoriri elementare ale 

fiecărui locuitor al ţării. 

PREGĂTIREA EXCURSIEI : 

1. Anunţarea excursiei: Cu cel puţin două săptămâni înainte de data efectuării ei, este anunţată excursia 

pe care o vor face elevii.  

2. Pregătirea elevilor pentru această excursie se face în cadrul unei lecţii sau într-o şedinţă specială de 

instructaj, prezentându-se scopul excursiei, traseul cu punctele cele mai importante.  

- Se precizează materialele necesare fiecărui elev pentru activitatea desfăşurată precum şi echipamentul 

adecvat acestei activităţi extraşcolare. 

- Se stabileşte mijlocul de transport – microbuzul școlar –  banii necesari pentru mici cheltuieli şi 

pentru hrană. 

- Folosindu-se albume, vederi, prezentări ppt, profesorul trezește curiozitatea, interesul pentru a lua 

contact direct cu frumusețile naturii. 

- Se aminteşte că informaţiile dobândite în timpul excursiei vor fi  valorificate în cadrul unei lecţii de 

recapitulare-evaluare. 

- Organizarea unei ședințe cu părinții elevilor participanți la excursie, unde le vor fi aduse la cunoștință 

detaliile legate de aceasta, itinerarul și alte detalii. 

DESFĂŞURAREA EXCURSIEI: 

 La data şi la ora fixată, elevii se adună în faţa şcolii. Se face prezenţa, se verifică costumaţia, se 

reaminteşte regulamentul şi se deplasează la microbuz. Se anunţă traseul excursiei. Pe parcurs  le vor fi 

aduse la cunoștință toate informațiile legate de ceea ce urmează să se întâmple. 
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REZULTATE SCONTATE: 

1. Pe termen scurt: 

- formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului înconjurător; 

- dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare între 

indivizi; 

2. Pe termen lung: 

- formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor fizico-geografice, ecologice, de poluare 

a mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice; 

- formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup turistic, de 

cooperare şi respect. 

EVALUARE: 

- completarea portofoliilor personale; 

- compuneri, versuri; 

- desene, picturi, colaje ; 

- album foto. 

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA ELEVILOR: 

- vor realiza colecţii, portofolii, albume, jurnale ; 

- vor dobândi noi cunoştinţe prin perceperea directă a obiectivelor şi fenomenelor, realizând calea 

dialectică a cunoaşterii; 

- vor preţui şi mai mult natura . 

 

         Director,          Coordonator excursie: 

Prof. Magdalena Tomșa                                                             Prof. înv. primar – Bârda Maria 

 

Școala Profesională Dumbrăvița                                                     Director, 

NR.............../................................                                   Prof. Magdalena Tomșa 
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Trasdisciplinaritate prin Proiect tematic: “Mama- cea mai scumpă ființă” 

Profesor Amorăriți Elena 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

  

Argument: 

 Transdisciplinaritatea este o abordare nouă a învățării școlare, este o formă de întrepătrundere a 

mai multor discipline și de creare a noi arii de cunoaștere. Ea presupune formarea unor situații de învățare 

centrate pe acțiunea elevului și demersurile acestuia. 

 A practica transdisciplinaritatea înseamnă “a te plimba” printre științe deoarece 

transdisciplinaritatea se referă la ceea ce se află printre discipline, înlăuntrul diverselor discipline și dincolo 

de orice disciplină. 

 Se poate aplica ușor atunci când colectivul de elevi este organizat pe grupuri sau echipe. În acest 

centext, cea mai potrivită metodă de aplicare a transdisciplinarității este proiectul tematic, care se pliază pe 

transdisciplinaritatea tematică. Proiectul tematic este modalitatea de instruire prin care elevii efectuează o 

cercetare orientată spre un scop bine  precizat, este realizată prin îmbinarea dintre teorie și practică. 

 Am implementat  acest proiect  tematic în varianta muncii în echipe la clasele a IV-a  A și a VII-a 

A, prin distribuirea unor sarcini de investigare adecvate  nivelului de dezvoltare psihică a elevilor cu C.E.S.  

 Realizarea unui astfel de proiect necesită documentare, emiterea de ipoteze, testarea, valorificarea 

lor și mai ales apropie elevii de situațiile cu care se confruntă în viață, dezvoltă simțul responsabilității, 

contribuind  la maturizarea gândirii. De aceea rolul profesorului este de a îndruma activitatea elevilor și de 

a coopera cu aceștia pentru buna finalizare a proiectului. 

 

 Scopul proiectului: 

- educarea sentimentelor de dragoste și recunoștință față de mame; 

- aprecierea-în situații concrete- a unor comportamente și atitudini în raport cu normele cunoscute; 

- dezvoltarea sentimentelor de admirație și de prețuire pentru mame; 

- stimularea creativității, expresivității; dezvoltarea unor abilități plastice, practice; 

- manifestarea stabilității și perseverenței în realizarea unor sarcini de lucru. 
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Obiectivele proiectului: 

-să selecteze poezii despre mame scrise de diverși scriitori, fragmente în care se prezintă modele de mame 

creștine, ghicitori despre mame, povești care ilustrează chipuri de mame, legende istorice în care sunt 

descrise aspecte legate de legătura mamă-fiu etc.; 

-să alcătuiască propoziții simple despre  mame , să compună poezii, să alcătuiască compuneri, să scrie 

mesaje mamelor etc.; 

-să descrie chipul mamelor lor; 

-să memoreze cântece și poezii despre mamă; 

-să respecte regulile impuse prin conținutul proiectului; 

-să colaboreze în echipă la realizarea lucrărilor; 

-să respecte opiniile, ideile colegilor; 

-să învețe să-și iubească, să-și cinstească și să-și ajute părinții. 

 

  

Grupul țintă: 

- 29 elevii ai  claselor a IV- a A și a VII-a A ai C.S.E.I. Suceava 

 

 Inițierea grupului țintă: 

- se poartă discuții constructive despre ideea de proiect; 

- se prezintă obiectivele ce trebuie atinse; 

- se prezintă regulile; 

- se stabilesc grupele de elevi. 

 

Nr. 

crt. 

 Activitatea Metode Locul  

desfășurării 

Data 

1. Ne documentăm, 

comunicăm eficient! 

-citirea unor texte, recitarea 

unor poezii, descriere, 

conversații pe baza unor 

ilustrații 

bibliotecă 24, 25.02.2022 

2. Argumentăm! -discuții libere despre cum 

trebuie să ne respectăm 

părinții 

sala de clasă 26.02.2020 

3. Demonstrăm abilități! -realizarea unor desene, 

cadouri pentru mama, 

sala de clasă 27,28.02.2020 
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colaje, compunerea unor 

mesaje  

4.  Pentru mama! -memorare/recitare de 

poezii, interpretare, jocuri 

de rol 

sala de clasă 2,3.03.2020 

5. Rezolvăm probleme! -studii de caz sala de clasă 4.03.2020 

6. 

 

 

 

 

7. 

Micii creatori de frumos! 

 

 

 

 

Din dragoste pentru mama! 

-alcătuirea unor  

propoziții simple,  

compuneri, versuri 

despre mama 

 

-serbare 

-mini expoziție 

sala de clasă 

 

 

 

 

sala de clasă/ 

de festivități 

5,6.03.2020 

 

 

 

 

9.03.2020 

 

 

 Resurse: 

a. materiale: fișe, lucrări realizate prin diferite tehnici, materiale din natură, creioane colorate, carioci, 

acuarele, cartoane colorate, foi de bloc de desen etc. 

b. umane: elevii claselor a IV-a A și a VII-a A ai C.S.E.I. Suceava; profesor-diriginte Amorăriți Elena, 

profesor-educator Mihai Cristina Monica  

c. financiare: finanțare proprie 

 

  

 

Forme de organizare: 

- grupe de elevi 

 

 Tipuri de produse: 

-enunțuri proprii, probleme ilustrate, fotografii, colaje, lucrări din diferite materiale, desene, mesaje etc. 

 

 Perioada desfășurării: 

-24 februarie-9 martie  

 

 Modalități de evaluare: 
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-fișe, mini-expoziții, afișaje, evaluare prin metoda cubului, punctaje, chestionare,  portofoliul, albume etc. 

 Metoda cubului este o strategie de predare-învățare urmărind un algoritm: 

1.descrierea, 2.comparația, 3.asocierea, 4.analizarea, 5.aplicarea, 6.argumentarea. 

 Prin intermediul  acestei metode elevii pot obține performanțe  pe care ei le percep, îi fac 

responsabili în rezolvarea sarcinilor viitoare. Copiii înțeleg și observă că implicarea lor este diferită, dar 

încurajați,  își vor cultiva dorința de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup. Grupul înțelege prin 

exercițiu să nu-și marginalizeze partenerii de grup, să aibă răbdare cu ei, exersându-și toleranța reciproc. 

  

 

 

                      24.02.2020 

 

 

                                      Director, 

                     Prof. Lupașcu Gabriela Mihaela 

                                                                                                                Coordonator  proiect, 

                                                                                                                 Prof. Amorăriți Elena 
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                                                    Proiect educațional                               

             „E  TIMP  DE O CARTE” 

                                                               Prof. Coman Daniela Gabriela 

                                                               Șc. Gimn. ,,Sfinții Trei Ierarhi” Hanu Conachi, Galați 

Rezumatul proiectului   

         Proiectul interjudeţean „E timp de o carte” se va derula în perioada ianuarie 2020 – iunie 2020 la nivel 

interjudețean şi va implica minimum 200 de elevi din învăţământul gimnazial, 8  cadre didactice de limba 

şi literatura română şi 2 profesori documentarişti şi 2 bibliotecari şcolari, 1 biliotecar V. A. Urechia. Prin 

obiectivele şi activităţile propuse, elevii participanţi vor fi beneficiarii direcţi ai proiectului, iar cadrele 

didactice de limba şi literatura română, bibliotecarii şcolari şi comunitatea locală vor fi beneficiari indirecţi, 

în măsura în care tinerii implicaţi se vor forma ca cititori pe tot parcursul vieţii. Activităţile propuse de 

proiect sunt diverse şi vizează formarea de competenţe, abilităţi şi deprinderi în domeniul lecturii: lectura 

şi recenzarea unor opere beletristice recent editate, interrelaţionarea tinerilor ca cititori pasionaţi, 

promovarea operei unor scriitori canonici şi necanonici, dezvoltarea unui stil personal de receptare a 

operelor literare, lectură în spaţii publice, contribuţie în dezvoltarea revistelor şcolare. 

         Unităţile de învăţământ participante vor elabora portofolii care să probeze implicarea în proiect prin 

produse ale elevilor, pe care le vor preda echipei de proiect. Pe baza acestora, se va realiza evaluarea finală 

şi premierea participanţilor. Modalitatea de înscriere, selecţia şi premierea  celor care s-au remarcat în 

cadrul proiectului sunt prezentate în Regulamentul specific de participare la activităţile proiectului. 

          Partenerii principali în organizarea  şi desfăşurarea proiectului sunt Casa Corpului Didactic Galați şi 

Biblioteca Judeţeană ,,V.A. Urechia”, Galați.  

Descrierea problemei abordate și justificarea proiectului         

           Provocarea acestui demers a apărut din „nevoia” profesorului de limba şi literatura română şi a 

bibliotecarului de a nu se da bătuţi în faţa viziunii aproape fataliste a inapetenţei pentru literatură a tinerilor. 

Credinţa noastră este că lectura poate încă să cucerească mult teren, dacă truditorii cărţii găsesc strategia 

adecvată şi puntea de comunicare cu elevul. Activitățile extrașcolare nu mai trebuie să fie gândite ca o 

alternativă la abordarea literaturii în școală, ci ca o completare. 

           Elevii din învăţământul gimnazial  implicaţi în proiect vor participa la activităţile care se vor 

desfăşura în  biblioteca şcolii sau în alte spaţii care să confere tinerilor disponibilitatea pentru lectură. Prin 

joc, desen, dezbateri, concursuri, chestionare on-line, elevul va ajunge să cunoască cartea și să-și formeze 

o părere personală asupra ei. Toate activităţile desfăşurate în cadrul proiectului vin în întâmpinarea 

recomandărilor M.E.N. privind dezvoltarea competenţei de lectură. 
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    Elevi ai unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial din judeţul Galați, Brăila, Bacău și Vrancea – 

beneficiari direcţi; cadre didactice de limba şi literatura română, profesori documentarişti, bibliotecari 

şcolari, părinţi, membri ai comunităţii locale – beneficiari indirecţi. 

          Scopul și obiectivele proiectului   

Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a importanţei pe care o 

are lectura în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor. 

     Obiective specifice: 

- cultivarea gustului pentru lectură; 

- încurajarea exprimării libere a impresiilor şi sentimentelor provocate de lectură; 

- cultivarea lecturii de plăcere; 

- stabilirea unor relaţii de prietenie între elevi ; 

- formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când să citească; 

- crearea unui mediu educaţional care să stimuleze lectura şi dragostea de carte; 

Planul de activitati și metodele de implementare ale proiectului  

a. Activitatea nr. 1 

b.Titlul activităţii: Şedinţa de lucru a echipei de proiect   

c.Data/ perioada de desfăşurare: ianuarie 2020   

d.Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ,,Sf. Trei Ierarhi Hanu Conachi” 

e.Participanţi: membrii echipei de proiect  

f.Parteneri: - Casa Corpului Didactic Galați şi Biblioteca Judeţeană ,,V.A. Urechia”, Galați. g.Descrierea 

activităţii: stabilirea programului activităţilor; stabilirea identităţii vizuale a proiectului. h.Responsabil: 

prof. Daniela Gabriela Coman – coordonator proiect  

i.Beneficiari: echipa de proiect j.Modalităţi de monitorizare şi evaluare: programul activităţilor; elementele 

de identitate vizuală. 

a. Activitatea nr. 2 

b.Titlul activităţii: Lansarea proiectului 

c.Data/ perioada de desfăşurare: 8 – 16 februarie 2020 

d.Locul desfăşurării: unităţile de învăţământ în care se derulează activităţile  

e.Participanţi: cadre didactice de limba şi literatura română, prof. documentarişti, bibliotecari şcolari 

f.Parteneri: CCD Galați, edituri 

g.Descrierea activităţii: promovarea proiectului şi a calendarului activităţilor în rândul cadrelor didactice 

de limba şi literatura română şi al bibliotecarilor 

h.Responsabil: echipa de proiect 

i.Beneficiari: cadrele didactice şi bibliotecarii participanţi la activitate 
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j.Modalităţi de monitorizare şi evaluare: procesele-verbale întocmite în cadrul activităţilor cercului 

pedagogic; articole în presa locală 

a. Activitatea nr. 3 

b.Titlul activităţii: „Târgul de lectură!”  – promovarea lecturii de plăcere 

c.Data/ perioada de desfăşurare: martie 2020 

d.Locul desfăşurării: unităţile de învăţământ participante 

e.Participanţi: elevi, cadre didactice, bibliotecari 

f.Parteneri: în funcţie de opţiunea unităţilor de învăţământ participante 

g.Descrierea activităţii: Activitate de tip argumentativ ce vizează dezvoltarea capacității de comunicare. 

Fiecare elev încearcǎ sǎ fie cât mai convingǎtor pentru a demonstra că alegerea făcută de el este cea mai 

interesantă, inspirată și că, neapărat, cartea propusă de ei întrunește toate calitățile pentru a deveni subiect 

de interes și pentru ceilalți. Elevii vor promova în rândul colegilor, sub forma unei campanii electorale, 

cărţi şi site-uri care prezintă cărţi; participanţii vor „vota” pentru o carte citită și care va fi transmisă elevilor 

din alte şcoli, ca recomandare de lectură; acţiunea de citire şi recenzare a cărţilor recomandate se va derula 

până la sfârşitul proiectului.  

h.Responsabili: echipa de proiect 

i.Beneficiari: elevii participanţi la activitate 

j.Modalităţi de monitorizare şi evaluare: portofoliul de activităţi al unităţilor şcolare implicate în proiect 

a. Activitatea nr. 4 

b.Titlul activităţii: „Te caută o Carte ” 

c.Data/ perioada de desfăşurare: aprilie 2020 

d.Locul desfăşurării: unităţile de învăţământ participante; Biblioteca Judeţeană „V,A. Urechia” 

e.Participanţi: elevi, cadre didactice, bibliotecari 

f.Parteneri: în funcţie de opţiunea unităţilor de învăţământ participante 

g.Descrierea activităţii: Elevul  orientează  lectura unei cărți  înspre  surprinderea unor elemente de opinie 

personală  care ar putea stârni interesul altor persoane prin provocarea subiectului ascultător.  Ea presupune  

integrarea atât în experiența de lectură, cât și în cadrul experiențelor personale a cititorului. Elevii vor realiza 

o expoziţie de fotografie artistică şi desene inspirate de titlul activităţii şi de o carte care a trezit interesul 

pentru lectură. Produsele expoziţiei vor fi însoţite de un scurt text argumentativ, care să motiveze opţiunea; 

cele mai interesante produse, selectate de către un juriu desemnat de echipa de proiect, vor fi expuse la 

Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” 

h.Responsabil: echipa de proiect,i.Beneficiari: elevii şi vizitatorii expoziţiilor 

j.Modalităţi de monitorizare şi evaluare: portofoliul de activităţi al unităţilor şcolare implicate în proiect; 

presa locală 
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a. Activitatea nr. 5 

b.Titlul activităţii: „Pro-lectura” 

c.Data/ perioada de desfăşurare: mai 2020 

d.Locul desfăşurării: C. C. D. Galați,e.Participanţi: elevi, cadre didactice, bibliotecari 

f.Parteneri: CCD Galați, Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia”, alţi parteneri 

g.Descrierea activităţii : Un exercițiu de creativitate solicită elevii să-și imagineze un slogan în favoarea 

lecturii. Activitatea concepe lectura atât ca act de cunoaştere cât şi ca act de comunicare, dezvoltă 

capacitatea de a convinge prin construirea de afirmaţii cu puternic impact emoțional, cu mesaje cât mai 

percutante. Lansarea ziarului proiectului, „Pro-lectura”, în care vor fi publicate produse ale elevilor în 

cadrul proiectului; predarea către echipa de proiect a portofoliului de activităţi al unităţilor de învăţământ, 

în scopul evaluării şi premierii participanţilor 

h.Responsabil: echipa de proiect/i.Beneficiari: participanţii la activităţile proiectului 

j.Modalităţi de monitorizare şi evaluare: ziarul proiectului; portofoliul de activităţi al unităţilor şcolare 

implicate în proiect şi al proiectului; presa locală 

a.        Activitatea nr. 6  

a. Titlul activităţii: Excursie literară 

b. Data/ perioada de desfăşurare: iunie 2020 

c. Locul desfăşurării: Iași 

d. Participanţi: 40 elevi care s-au remarcat în cadrul activităţilor derulate în cadrul proiectului; cadre 

didactice, bibliotecari 

e. Parteneri: Muzee locale 

f.Descrierea activităţii: Strategia didactică constă în vizitarea obiectivului turistic și presupune ca profesorul 

să realizeze un material informativ pe suport de hârtie unde sintetizează aspectele pe care ar trebui să le 

rețină elevii. La sfârșitul vizitei, profesorul cere elevilor să completeze textul lacunar oferit de el fiecăruia 

în parte pentru a testa atenția, memoria și interesul cu care a participat la activitate. Apoi îl compară cu cel 

complet și discută cu elevii rezultatele. 

Descrierea rezultatelor asteptate  

Prin participarea la activităţile proiectului, elevii îşi vor dezvolta competenţa de lectură, vor citi de plăcere 

cărţi pe care singuri vor şti să le selecteze şi să le integreze în preocupările personale, se vor integra în 

comunităţi de tineri închegate prin interesul comun pentru lectură. Ei vor deveni adevăraţi consumatori de 

literatură, conştienţi de valoarea şi importanţa cărţii în desăvârşirea personalităţii lor, de rolul pe care-l 

ocupă cartea în relaţionarea cu lumea din jur. De asemenea, prin metodele moderne, activ-participative 

propuse, va creşte numărul de elevi care vor practica lectura de plăcere şi, implicit, numărul de cititori în 

biblioteci. 
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Descrierea durabilității și a impactului proiectului ianarie 2020 – iunie 2020 

Implementarea, în şcolile participante, a unor cursuri opţionale CDŞ, care să dezvolte lectura ca abilitate 

de viaţă; dezvoltarea proiectului la nivel interjudeţean; elaborarea unor liste de bibliografie suplimentară 

pentru elevi, adaptată profilului cititorului adolescent contemporan. 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare  Portofolii, concursuri, expoziţii, albume foto, jurnalul proiectului, 

ziarul proiectului, CD-ul proiectului 

Continuitatea/ sustenabilitatea proiectului  Implementarea, în şcolile participante, a unor cursuri 

opţionale CDŞ, care să dezvolte lectura ca abilitate de viaţă; dezvoltarea proiectului la nivel interjudeţean 

           

Descrierea organizației organizatoare:  Numele instituţiei aplicante: Școala Gimnazială ,,Sf. Trei Ierarhi 

Hanu Conachi”, jud. Galați, Site şi adresa electronică: scoalahanuconachi@yahoo.com. 
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PROIECT EDUCATIV 

Bibol Maria-Ramona 

 

B.1. Titlul proiectului : ”Martie în sărbătoare” 

B.2. Precizaţi tipul activităţii principale din cadrul proiectului: concurs 

  B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic, arte vizuale  

B4: Ediţia nr. I 

  B5: Număr participanţi la proiect: 100  

B6: Bugetul proiectului: 

Contribuţie din partea educatoarelor coordonatoare 

 B 7: Proiectul este cu participare:     directă  

C.  REZUMATUL PROIECTULUI  

Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate;  

- număr de preșcolari implicați 100; 

 -număr cadre didactice 20. 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:  

- beneficiarii direcţi: 100 preşcolari, 20 cadre didactice 

- beneficiarii indirecţi: părinţii copiilor implicaţi în proiect, partenerii implicaţi, comunitatea 

locală, şcoli în care s-a diseminat proiectul, mass-media  

c.  Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;  

1. Activităţi pentru pregătirea lansării şi implementării proiectului  

2. Activităţi pentru beneficiarii direcţi  

3. Activităţi de diseminare  

4. Activităţi de monitorizare, evaluare şi raportare proiect  

d. Descrierea activităţii principale;  

• Activitate pentru beneficiarii direcţi:             - “Mărţişoare, mărţişoare” 

- “Felicitări pentru mama” 

- “Primăvara europeană în ochii copiilor” 

(atelier de creaţie) 

• Realizarea lucrărilor pentru concurs: 3 martie 2020 

• Organizarea expoziţiei cu lucrările copiilor: 3 martie  2020 

•  Evaluarea/jurizarea lucrărilor : 3 martie 2020  



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 
1047 

• Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă.  

      Dezvoltarea unor sentimente pozitive şi sensibilizarea copiilor preşcolari faţă de persoana cea mai 

dragă- MAMA. Dezvoltarea simtului artistic prin realizarea unor lucrări pe tema sărbătorilor lunii martie: 

Mărţişorul, Ziua mamei, Primăvara europeană. Motivare pentru lucru în echipă. Sensibilizarea şi implicarea 

părinţilor în actul educaţional. Diseminarea activităţii va duce la implicarea tuturor cadrelor didactice în 

activităţile viitoare, exemplul pozitiv fiind un imbold. Implicarea în proiect a unor persoane şi instituţii 

partenere va face ca activitatea din instituţia noastră să fie apreciată ca fiind una de succes, cu impact asupra 

dezvoltării instituţionale. 

D.  PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi); 

Luna martie ne aduce unele dintre cele mai îndrăgite sărbători, 1 Martie şi 8 Martie, sărbători închinate 

celor mai iubite fiinţe din vieţile noastre: mamele. Această bucurie este accentuată totodată şi de venirea 

primăverii, anotimp căruia i s-a dedicat o sărbătoare special – Primăvara europeană. Nu întâmplătoare este 

legătura dintre Martie – Primăvară – Mamă – Femeie. 

 Cu pricepere, pasiune şi dăruire , prin intermediul acestor activităţi,  putem cultiva la preşcolari 

trăsături ale sufletului: blândeţea, toleranţa, iubirea, bunătatea. 

În creaţiile artistico-plastice ale celor mici vom regăsi toate impresiile lor legate de sosirea 

primăverii, ziua mamei şi ziua mărţişorului.  

D.2. Scopul proiectului; 

Atragerea copiilor preşcolari în organizarea de activităţi extracurriculare de consolidare a 

comportamentelor prosociale şi de oferire a unor modele pozitive pentru comunitate.  

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului; 

OS1- Conştientizarea importanţei proiectului „Martie în sărbătoare” prin evenimente de organizare, 

de informare şi de popularizare a proiectului. 

OS2- Implicarea a 20 de cadre didactice din  judeţ în desfăşurarea proiectului prin semnarea 

acordurilor de parteneriat şi realizarea lucrărilor  pentru concurs. 

OS3- Diseminarea rezultatelor proiectului în 15 unități școlare, într-un interval de 2 luni OS4- 

Monitorizarea şi evaluarea activităţilor pe parcursul derulării întregului proiect. 

D.5. Beneficiarii direcţi şi indirecţi; 

- beneficiarii direcţi: 100 preșcolari, 20 cadre didactice 

- beneficiarii indirecţi: părinţii copiilor implicaţi în proiect, partenerii implicaţi, comunitatea locală, 

şcoli în care s-a diseminat proiectul, mass-media  

 D.6. Durata proiectului ; Octombrie 2019 – Martie  2020 

 D.7. Descrierea activităţilor  
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a. Titlul activităţii: ,, Martie în sărbătoare”  

b. Data/perioada de desfăşurare: 3 martie 2020 

c. Locul desfăşurării; Căminul Cultural ,,Adrian Dohotaru” Petrova 

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc.);  

e. Descrierea pe scurt a activităţii.  

Activitatea nr 1 

 Titlul activităţii: Organizarea echipei de proiect – lansarea proiectului  

Subactivităţi: 

- Stabilirea responsabilităţilor pe fiecare membru; 

-  Activităţi de promovare şi mediatizare a proiectului 

-  Constituirea bazei de date cu participanții la concurs 

Echipa de proiect va informa membrii comisiei metodice despre obiectivele proiectului, activităţile 

propuse, rezultatele aşteptate, beneficiari. Se stabileşte Regulamentul de participare la concurs. Se 

redactează formularul Acord de parteneriat şi Fişa de înscriere în vederea stabilirii de parteneriate cu 

şcolile din judeţ. Organizarea echipei de proiect pe activităţi şi responsabilităţi se va consemna într-o agendă 

de lucru. Coordonatorul proiectului va prezenta concursul si regulamentul acestuia în cadrul cercului 

pedagogic si al comisiilor metodice. 

Activitatea nr. 2 

  Titlul activităţii: Popularizarea proiectului 

 Subactivităţi: 

  – Promovarea proiectului în 5 comisii metodice şi 2 cercuri pedagogice 

  – Mediatizarea proiectului pe două site-uri educaţionale şi două pagini web ale partenerilor 

  – Popularizarea proiectului într-un ziar şi o televiziune locală. 

 Echipa de proiect va popularize concursul “Martie în sărbătoare” în cadrul a 5 comisii metodice şi 

2 cercuri pedagogice trimiţând e-mail-uri cu regulamentul concursului. 

 Se va publica într-un ziar local şi la televiziunea TV Sighet anunţ cu data de desfăşurare şi tema 

concursului. 

Activitatea nr. 3 

 Titlul activităţii: : „Martie în sărbătoare” – concurs  

Subactivităţi: 

 - Primirea participanţilor la concurs  

 - Realizarea lucrărilor  propriu-zise 

 - Amenajarea expoziţiei cu lucrările realizate 

 - Jurizarea lucrărilor 
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 - Acordarea/scrierea diplomelor/adeverinţelor 

Echipajele participante vor realiza lucrările în funcţie de secţiunile stabilite, utilizând materiale la alegere. 

 Lucrările participante la Concurs vor fi expuse pentru a putea fi jurizate.  

Membrii juriului  ierarhizează lucrările pe cele trei secţiuni. 

Se redactează diplomele şi se premiază participanţii la concurs. Se asistă la programul artistic 

pregătit de parteneri. 

Activitatea nr. 4 

Titlul activităţii: „ Răsplata muncii”- diseminarea proiectului 

Subactivităţi: 

 - Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului  A4a2 -

Transmiterea materialelor către  parteneri 

 - Evenimente de diseminare în unitățile școlare partenere 

Colaborare cu partenerii pentru informare periodică şi ori de câte ori este necesar referitor la 

beneficiari precum şi activităţile desfăşurate (raportări, şedinţe de team, întâlniri şi discuţii ori de câte ori 

este necesar). Mediatizarea proiectului cuprinde informarea publicului larg şi a comunităţii asupra începerii, 

derulării şi a rezultatelor atinse de proiect. 

D.8. Diagrama Gantt a activităţilor 

D.9. – Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului:i 

- implicarea cadrelor didactice în organizarea unor activităţi extracurriculare.  

- atragerea copiilor în activităţi cu caracter cultural- artistic.  

- creşterea prestigiului unităţii.  

- materiale informative despre activităţile desfăşurate;  

- expoziţia- concurs;  

- realizarea unei mape cu afiş, pliant, chestionar, CD cu imagini din timpul expoziţiei.  

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  

- planificarea în detaliu a activităţilor propuse  

- întâlniri şi discuţii cu partenerii din proiect  

- evaluarea fişelor de feed-back  

- raport de evaluare finală vizat de inspectorul educativ ISJ Maramureş 

D.11. Modalităţi de asigurare a continuităţii /sustenabilităţii proiectului  

Sustenabilitatea proiectului este un element esenţial privind progresul realizat în procesul de 

implementare. Principiul de lucru este constituirea unei verigi, a unei punţi de legătură între membrii 

echipei pentru continuarea, îmbunătăţirea diversificarea şi dezvoltarea proiectului la viitoarele ediţii.  
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D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării proiectului  

- participare la seminarii, activităţi de cerc pedagogic în care sunt prezentate activităţile si 

rezultatele proiectului;  

- publicarea proiectului educaţional pe diferite site-uri 

- instrumente în format electronic prin care ne propunem promovarea imaginii grădiniţei prin 

popularizarea proiectului;  

- articole in presa locală;  

- afişe. 

D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL – CLUBUL  DE  LECTURĂ 

Un adolescent, un profesor, un creion și o carte pot schimba lumea 

 

Autor: Filip Gabriella, profesor de limba și literatura română  

Nivel: liceal 

Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Târgu-Neamț, jud. Neamț  

 

Argument  

Provocarea acestui demers didactic a apărut din „nevoia” de a nu ne da bătută în faţa viziunii 

aproape fataliste a inapetenţei pentru lectură a tinerilor: e o falsă concurenţă între carte, pe de o parte şi 

calculator şi internet, pe de altă parte. Credinţa noastră sinceră este că lectura poate încă cuceri foarte mult 

teren, dacă profesorul găseşte strategia adecvată şi puntea de comunicare cu elevul. Fără a minimaliza şi, 

chiar, fără a exclude dintre sursele de lectură calculatorul, ne-am propus o mai bună apropiere a elevului de 

carte, creând o atmosferă de emulaţie şi competiţie, dar fără „trauma” produsă de notare. Motivaţia alegerii 

clubului de lectură, Un adolescent, un profesor, un creion și o carte pot schimba lumea apare din 

experienţa didactică la clasă, la orele de limba şi literatura română, unde s-a constatat că elevii, în mare 

parte, nu mai sunt interesaţi de lectură.  

Agresiunea audio-vizualului în domeniul informaţiilor, de multe ori facile şi nocive, lipsa 

posibilităţilor de selecţie, necesită găsirea unor modalităţi de atragere a elevilor către un univers plăcut, 

atractiv, relaxant – lectura. Acest univers trebuie redescoperit de către elevi, prin iniţierea şi parcurgerea 

unor teme interesante, bogate în conţinut informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă în 

conştiinţa lor adevăratul sens al cărţii. Literatura, prin profunzimea mesajului, gradul de accesibilitate şi 

nivelul realizării artistice, se dovedeşte capabilă să intre într-o relaţie afectivă cu cei cărora le este destinată: 

elevii. Mesajul artistic al operelor contribuie la educarea acestora în spiritul unor virtuţi morale. Prin 

limbajul specific al cărţii, personajele exponenţiale, epicul dens, conflictul împins spre suspans şi senzorial, 

deznodământul fericit, literatura contribuie la formarea şi modelarea caracterelor, la stimularea dorinţei de 

cunoaştere şi perfecţiune. Formarea şi modelarea caracterelor, deprinderilor elevilor cu normele de 

comportare civilizată a sentimentelor morale, curajul, perseverenţa, respectul pentru muncă, sunt cerinţe 

cărora opera literară, prin specificul ei, aduce o contribuţie majoră.  

De regulă, o mare parte dintre elevi citesc din „constrângerea” notei din catalog. Astfel, de multe 

ori lectura se transformă în asimilarea de cunoştinţe noi, fără ca cititorii să fie cu adevărat afectaţi de lectură. 

Prin urmare, să-i învăţăm pe elevi cum să citească de plăcere, cum să se relaţioneze cu textul şi cum să 

acţioneze ca răspuns la ceea ce au citit, cum să treacă de la reproducerea naivă la analiza complexă a 

textului. Clubul de lectură ales oferă posibilitatea de a-i convinge pe elevi să devină prietenii cărţilor, 
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aducându-le ca argument cuvintele lui  Charles W. Eliot: Cărţile sunt cei mai tăcuţi prieteni; sunt cei mai 

accesibili şi înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori. 

 

 

Nivel: liceal 

Disciplina:  Limba și literatura română 

Durata: 7 luni 

Patener: editura  BOOKLET 

Scopul proiectului: 

 Îmbunătăţirea competenţelor de lectură și înțelegerea textelor literare/nonliterare a elevilor din 

învăţământul liceal, prin activități de tip formal și non-formal. 

Competențele specifice ale proiectului: 

 îmbunătăţirea competenţelor de înţelegere şi interpretare a mesajului transmis de text; 

 dezvoltarea la elevi a unor atitudini pozitive faţă de lectură; 

 stimularea imaginaţiei şi a creativităţii elevilor; 

 îmbunătăţirea relației școală-familie. 

Descrierea activităților proiectului 

Activitatea 1:  Lectura de acasă:  Băiatul de pe facebook  de Jessica Park 

 Data desfășurării: 12-18 decembrie 2019 

 Locul desfășurării: Sala de clasă 

 Resurse necesare: PPT, fișe de lucru, fișe de evaluare a activității 

 Modalităţi de evaluare: Jurnale de lectură 

 Descrierea activităţii: elevii citesc acasă cartea oferită de editura  BOOKLET fiction și 

consemnează în  Jurnalul de lectură  impresiile provocate de lectura cărții 

Activitatea 2:  Dor de Eminescu 

 Data desfășurării: 15 ianuarie 2020 

 Locul desfășurării: Sala Bucuriei a Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Târgu-Neamț 

 Resurse necesare: PPT, fișe de lucru, fișe de evaluare a activității, ghiduri gândire critică 

 Modalităţi de evaluare: Fișe de evaluare 

 Descrierea activităţii: recital de poezii, lectura unor scrisori, presa eminesciană, expoziție 

de desene/picturi 
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Activitatea 3:  Lectura de acasă:  Cum să nu cucerești un băiat  de Maurene Goo 

                                                       Exploratorul  de Katherine Rundell 

 Data desfășurării:  23-28 februarie 2020 

 Locul desfășurării: Sala de clasă 

 Resurse necesare: PPT, fișe de lucru, fișe de evaluare a activității, ghiduri gândire critică 

 Modalităţi de evaluare: Jurnale de lectură 

 Descrierea activităţii: elevii citesc acasă cartea oferită de editura  BOOKLET fiction și 

consemnează în  Jurnalul de lectură  impresiile provocate de lectura cărții 

Activitatea 4:  Ziua Internațională a Poezie  

 Data desfășurării:  21 martie 2020 

 Locul desfășurării: Muzeul Memorial „Veronica Micle”, Târgu-Neamț 

 Resurse necesare: cărți de diferite tipuri, fișe de lectură, coli colorate, markere 

 Modalităţi de evaluare: Fișe de evaluare 

 Descrierea activităţii: vizită la muzeu; recital de poezii – promovarea poeților din zona               

Târgu-Neamț; worhshops. 

Activitatea 5:  Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor 

 Data desfășurării:  23 aprilie 2020 

 Locul desfășurării: Centrul de Documentare al Colegiului Tehnic „Ion Creangă”, Târgu-Neamț 

 Resurse necesare: cărți de diferite tipuri, fișe de lectură, coli colorate, markere 

 Modalităţi de evaluare: Fișe de evaluare 

 Descrierea activităţii: workshop – jocul bingo; omagierea scriitorilor: William Shakespeare,     

Miguel de Cervantes; Inca Garcilaso de la Vega 

Activitatea 6:  Celebrăm succesele 

 Data desfășurării:  8-12 iunie 2020 

 Locul desfășurării: Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Tehnic „Ion Creangă”,  

Târgu-Neamț 

 Resurse necesare: cărți, coli, creioane, poze, hârtie colorată, postere 

 Modalităţi de evaluare:  Fotografii, jurnale de lectură 

 Descrierea activităţii:  se vor prezenta tipurile de activităţi, produsele şi rezultatele proiectului; 

organizarea unei expoziţii cu cele mai reuşite produse obţinute în cadrul activităţilor de lectură 

derulate la clasă. 
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PROIECTELE EDUCAȚIONALE- EXPERIENȚE DE SUCCES  ÎN PRACTICA PEDAGOGICĂ 

Prof. înv. primar Mircescu Angelica, Școala Gimnazială Nr.4 Moreni, jud. Dâmbovița 

 

      În școala modernă metodele de învățare tradiționale bazate pe expunere, prelegere, memorizare, sunt 

surclasate de cele alternative, vizând participare interactivă, socială, experimentare de situații de observare 

a realității, oferirea posibilității de a valorifica cele învățate și în viața de zi cu zi. Prin aceste modalități de 

a construi actul educațional se caută soluții la probleme tip: cum pot fi motivați elevii, cum pot fi puși în 

situații în care să-și testeze competențele într-un mod cât mai eficient și mai atractiv?  Una dintre metodele 

moderne este învățarea prin proiecte educative, metodă valoroasă datorită implicaţiilor pe care le are asupra 

construirii şi modelării personalităţii elevilor, care vor fi nevoiți să-și asume responsabilităţi și să respecte 

regulile stabilite în grup. Profesorii pot astfel să-și cunoască elevii, să-i dirijeze și să le influenţeze 

dezvoltarea, să realizeze mai facil obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Succesul 

proiectelor educaționale este garantat dacă activităţile sunt bine organizate, valorizează experiențele de 

viață ale elevilor și sunt adaptate la tematica abordată: voluntariat, tradiții, lumea digitală, o viață sănătoasă, 

ecologie.Ele pot fi proiectate pe anumite perioade pe parcursul anului școlar, pot fi prilejuite de anumite 

evenimente, se pot derula în săptămâna „Școala altfel” sau prin Programul european Erasmus+. Toate au 

efecte majore deoarece cresc gradul de socializare a elevilor, dar și calitatea actului educațional, asigură 

șanse egale de dezvoltare tuturor elevilor, conduc la diminuarea absenteismului și abandonului școlar și 

contribuie la creșterea promovabilității. 

În școala noastră s-a derulat cu succes proiectul educațional „Hai în lumea cărților!”, care a avut un rol 

important în cultivarea gustului pentru lectură, pentru carte. Din practica pedagogică am ajuns la concluzia 

că ar trebui ca elevii zilelor noastre să cunoască mai mult bucuria pe care ne-o poate oferi cartea, să ştie să 

poarte o discuţie pe baza unei lecturi citite în afara orelor de curs, să fie informaţi asupra existenţei 

expoziţiilor de carte, să participe la întâlniri cu autori, la lansări de cărţi, să ştie să îşi aleagă o carte din 

bibliotecă. Sintagma „Cartea este un ospăț al gândurilor la care oricine este poftit”, a lui  Cornel Stelian 

Popa, ne-a facut să reflectăm asupra faptului că, dacă vom ști să trezim interesul elevilor noștri pentru citit, 

dacă îi vom îndruma, verifica și stimula în acest scop, vom crește generații care vor simți o „sete” 

permanentă pentru citit, pentru cunoaștere, pentru lărgirea orizontului lor cultural. 

 Prin acest proiect elevii ciclului primar implicați au fost  familiarizați cu valorile literaturii universale şi 

naţionale, oferindu-li-se posibilitatea ca, prin metode alternative, să îşi cultive propria creativitate şi 

sensibilitate. Structura proiectului a fost următoarea: 

Descrierea particularităţilor relevante ale colectivului de elevi ca  beneficiari direcţi 

Proiectul  Hai în lumea cărților!  se adresează celor 295 de elevi ai ciclului primar, care formează un 

colectiv eterogen în ceea ce priveşte atitudinea faţă de lectură. Se constată tendinţa din ce în ce mai 
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accentuată a acestora de utilizare excesivă, necontrolată a mesajelor digitale, în detrimentul cărţilor. Pentru 

aceştia nici familia nu oferă un model de lectură, părinţii nu sunt văzuţi de către copii cititind sau răsfoind 

o carte sau o revistă. Nici investiţiile în carte nu sunt practici obişnuite în multe familii. 

 

Obiectivul general al proiectului 

Stimularea interesului pentru lectură în perioada şcolarităţii mici în vederea atenuării unora dintre 

cauzele care pot genera eşecul şcolar. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

60% dintre elevii ciclului primar pot formula cel puțin un argument pentru beneficiul cititului  

 80% dintre elevii ciclului primar își vor face fișă de cititor la biblioteca școlii și 20% la Biblioteca 

Municipală 

 fiecare elev din clasele II-IV, va citi pe perioada de derulare a proiectului cel puțin o carte 

  fiecare elev din clasele II-IV va putea face o recomandare de carte colegilor clasei, în urma parcurgerii 

cărții respective 

  cel puțin trei elevi din fiecare clasă a III-a și a IV-a vor reuși să scrie lunar articole în revista școlii  

  Metode și tehnici de lucru 

 Întâlniri, vizite, dezbateri,   

 Expoziție de carte, vizionare de filme educative, albume, cărţi de lectură,  filme de desene animate, 

  Programe artistice, concursuri 

 Grup ţintă     Școlari; cadre didactice; bibliotecari; părinți; bunici; 

Resursele proiectului 

    Umane : școlari, părinţi, cadre didactice, bibliotecare 

   Materiale:  albume, cărți, reviste, imagini, portofolii, costume, aparate audio-vizuale, etc. 

   Temporale : 9 luni 

   Spaţiale :   săli de clasă, Biblioteca Municipală, sala de festivități 

   Financiare: sponsorizare de către Consiliul local, contribuţii ale Asociației părinţilor;  

Mediatizare 

   Anunțarea fiecărei activități a proiectului la Avizierul  școlii,  

   Popularizarea acțiunilor proiectului pe site-ul școlii,  

  Apariția, lunară, în revista școlii a unui articol referitor la proiectul de lectură 

Diseminarea proiectului 

 Experiența pozitivă și rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoștința școlii în cadrul consiliului 

profesoral și a altor instituții similare prin întâlnirile din cadrul cercurilor pedagogice, expunerile în 

cadrul sesiunilor de comunicări, participare la simpozioane, publicații. 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 
1056 

Rezultate anticipate 

295 elevi participanți la derularea proiectului; 

Reînnoirea acordului de parteneriat cu Biblioteca Municipală; 

Un panou cu articole de promovare a activității proiectului și publicații în revista școlii; 

Un pachet de bune practici și un portofoliu cu produse ale elevilor; 

Un  lanț format din titlurile cărților citite /lecturile citite de către elevi și cadrele didactice; 

O întâlnire cu un scriitor – un interviu cu un scriitor. 

Indicatorii de performanţă 

Număr de elevi implicați în proiect  - 295 

Număr de persoane resursă implicate în derularea proiectului- 2 scriitori, 3 bibliotecari, 2 profesori de limba 

română 

Număr de părinți implicați în derularea proiectului - 50 părinţi 

Ponderea elevilor care-și vor îmbunătăți competențele de lectură - 90 % 

Ponderea elevilor interesați de lectură - 80% 

Număr de elevi participanţi  care vor dobândi abilităţi de redactare a unei reviste şcolare - 30 elevi 

Impactul implementării proiectului 

Implementarea proiectului Hai lumea cărţilor! va avea impact asupra: 

 Elevilor -  îmbunătățirea competeneței de lectură, a rezultatelor școlare, stimularea interesului acestora 

pentru carte şi lectură, dezvoltarea cooperării între elevi la nivelul clasei/şcolii 

 Părinţilor – abilitarea părinților cu practici de susținere, stimulare a interesului copiilor pentru lectură, 

creşterea nivelului de implicare a părinţilor în viaţa şcolii 

 Școlii:  creşterea prestigiului în comunitate locală și educațională   

Hai în lumea cărţilor!  Graficul  desfăşurării activităţilor ( Diagrama Gantt): 

ACTIVITATEA Frecvența 

derulării 

activității 

luna

1 

Luna 

2 

luna 

3 

luna 

4 

luna 

5 

luna  

6 

Luna 

7 

Luna 

8 

luna 

9 

Oct . Nov.  Dec. Ian. Feb. Mart Apr. Mai Iun. 

Activitatea 1   

Hai  în lumea cărților! -  

Lansarea proiectului 

anual ⚫ 

◆ 

        

Activitatea 2  

O şansă pentru copii - 

Atelier de formare –

Comisia metodică a înv. 

semestrial   ⚫ 

◆ 

   ⚫ 

◆ 

   

Activitatea 3 - Și în clasa 

mea există bibliotecă! 
lunar  ⚫ 

◆ 
⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

Activitatea 4   

Colțul cititorului 
săptămâna l  ⚫ 

◆ 
⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 
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Activitatea 5 

Vânătoarea de comori 

anual ◆         

Activitatea 6 - Lansare/ 

prezentare  de carte 

semestrial   ◆   ⚫ 
◆ 

   

Activitatea 7  

Vizionarea de filme 
semestrial  ⚫ 

◆ 
       

Activitatea 8 

Toamna în versuri 

anual   ⚫ 
◆ 

      

Activitatea 9  

Invitație la șezătoare! 

 semestrial  ⚫ 
◆ 

◆ ◆ ⚫ 
◆ 

◆ ◆ ⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

Activitatea 10  

Lanţul lecturii 

lunar    ⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

 

Activitatea 11 

Unde în lume? 

 semestrial     ⚫ 
◆ 

  ⚫ 
◆ 

 

Activitatea 12 

Lectura  digitală 

lunar   ⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

Activitatea 13  

Bookselfie 

lunar   ⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

Activitatea 14  

Clubul de lectură 

lunar  ⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

⚫ 
◆ 

Activitatea15  

Revista noastră 

anual       ⚫ 
◆ 

  

Activitatea 16   

Cărțile deschid uși 

anual       

 

 ⚫  

Activitatea 17   

Un timeline al lecturilor 

anual        ◆  

Activitatea 18 

Sărbătorim împreună 

anual    

 

     ⚫ 
◆ 

Implicarea elevilor şcolii noastre în acest proiect a contribuit la dezvoltarea personală a elevilor, la 

întărirea relațiilor de colaborare între aceștia, la reducerea absenteismului și la îmbunătățirea rezultatelor 

obținute la Evaluările naționale în clasele a II-a și a IV-a, raportate la anii anteriori. 

Bibliografie 

1. Cucoş, C. (coord.) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Ediţia a III-a 

revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom, 2009. 

2. Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor educative la optimizarea procesului de învăţământ, în revista „ 

Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

,,ROMÂNIA, TE IUBESC!’’ 

1 Decembrie , Ziua Naţională a României 

 

                                                                               Prof. înv. primar: Ardeleanu Mihaela  

                                                                               ŞcoalaGimnazială Nr. 5 Piatra-Neamţ 

MOTTO: 

 ,,Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfă.” 

 

INFORMAȚII DESPRE PROIECT: 

a) Titlul proiectului:   ,,România, te iubesc! ” 

b)Categoria în care se încadrează proiectul: cetățenie democratică, cultural-artistic. 

c)Participanți: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale 

GRUP ŢINTĂ :  elevii claselor implicate: clasa pregătitoare și clasele I-IV 

DURATA PROIECTULUI:  05 noiembrie 2018 – 01 decembrie 2018 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI: 

ARGUMENT 

Ziua naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o semnificaţie istorică deosebită. 

Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului nostru. Insuflarea dragostei pentru 

strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru 

personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le 

abordăm  cu ocazia acestui eveniment.  

Încă din primii ani de şcoală, copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum este obligatoriu ca 

să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai îndepărtate. 
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Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care insuflăm copiilor 

sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi 

tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi 

ţară. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

         Cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei și culturii naționale, 

însemnătatea zilei de 1  Decembrie 1918 și consecințele actelor istorice înfăptuite atunci asupra 

poporului român.   

OBIECTIVE CADRU: 

❖ Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului 

român; 

❖ Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor  strămoşilor noştri şi  mândria faţă de trecutul istoric  al 

acestor meleaguri şi oameni . 

 

OBIECTIVE URMĂRITE : 

a) Privind copiii implicaţi în proiect : 

• să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit; 

• să manifeste afecţiune faţă de poporul  nostru, limba română, strămoşii noştri; 

• să utilizeze metode şi unelte simple în realizarea activităţii practice propuse; 

• să participe în mod civilizat la activităţi extracurriculare, într-un mediu cultural,  

• să prezinte într-un mod cât mai original şi atractiv produsele realizate;  

• să interpreteze corect şi expresiv cântecele din cadrul momentelor artistice; 

• să lege prietenii cu copiii care participă la acest proiect dedicat copiilor; 

 

b)Privind cadrele didactice: 

• încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educaţional ; 

c)Privind părinţii  şi ceilalţi parteneri educaţionali: 

 

• conştientizarea acestora cu privire la importanţa evenimentelor istorice și culturale, cât şi rolul lor 

în educarea copiilor; 

• implicarea acestora în activităţile şcolare; 
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METODE, TEHNICI  ŞI PROCEDEE: 

• Explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, brainstormingul, povestirea, munca 

independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia, reprezentarea scenică. 

RESURSE  PROIECT: 

• Resurse umane:  

- cadrele didactice partenere ale proiectului;. 

 -  părinţi, rude, prieteni, ai părţilor implicate în proiect; 

• Resurse temporale: 5 noiembrie2018  -  1 decembrie 2018 

• Resurse de spaţiu: - sălile de clasă; 

• Resurse materiale:  

 - auxiliare: cocarde, mantii  tricolore, baloane, steaguri , costume populare,planşe cu imagini 

 reprezentând 100 România, , steagul tricolor, stema țării, harta României, volume cu povestiri 

 istorice, CD-uri cu filme istorice, CD-uri cu muzică patriotică. 

- audio-video: staţie amplificare, aparate foto, camere video; 

• Foi  colorate , carton ,  cariocă , creioane  colorate; 

• Lucrări  ale copiilor, modele  pentru  fiecare  grupă; 

• Resursele financiare ale părinţilor; 

 

FORME DE ORGANIZARE:   

• frontal; 

• individual;  

• pe grupe 

 

BUGETUL  PROIECTULUI: 

• contribuţia părinţilor şi resurse extrabugetare 

- costumaţii , materiale pentru lucrările realizate 

MEDIATIZARE:  

• Realizarea unui DVD ce va cuprinde derularea activităţilor propuse în proiect şi a unui album 

foto. 
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EVALUARE: 

• Prezentarea proiectului tuturor cadrelor didactice din şcoală 

• Prezentarea unui program artistic dedicat Zilei Naţionale a României 

• Realizarea de portofolii şi expoziţii de fotografii , diplome de participare  

• Prezentarea DVD-ului participanților  la proiectul educaţional şi tuturor celor interesaţi. 

 

 ACTIVITĂŢILE  PROPUSE  

Nr. 

crt. 

       ACTIVITATEA         LOC DE 

 

DESFĂŞURARE 

           TERMEN   

RESPONSABIL 

 

Luni 

05.  

XI. 

2018 

 

Să ne cunoaştem istoria ! 

Film ,,Alba-Iulia Cetatea 

Unirii 

Pictura pe  sticlă- România – 

Centenar 100 

(atelier pictură ) 

Laboratorul de 

Informatică 

     sala de clasă 

05.11. 

            2018 

Cadrele didactice 

cuprinse în proiect 

Luni 

12. 

XI. 

2018 

Confecţionarea  

de steaguri, 

de cusoane si planșe  

salǎ de clasǎ 12.11. 

 

               2018 

Cadrele didactice 

cuprinse în proiect 

Mier-

curi 

21. 

XI.2018 

,,România, te iubesc!” 

 *interpretarea unor cântece  

*recitarea unor versuri 

* scenete     

sala de festivităţi a 

şcolii 

21.11. 

            2018 

Cadrele didactice 

cuprinse în proiect  
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România – ţară de flori 

*Realizarea unor lucrări din 

materiale sintetice – hârtia 

 

Joi 

 

29. 

XI. 

2018 

În zi de sărbătoare 

 *Prezentarea unui program 

artistic închinat Zilei 

Naţionale 

*Cântece şi poezii,  Hora 

Unirii 

Biblioteca 

Judeţeană 

,,G.T.Kirileanu’’ 

29.11. 

 

          2018 

Cadrele didactice 

cuprinse in proiect 

Reprezentanţii 

comunităţii locale 

Părinții 

Sâm- 

bătă 

 

01. XII. 

2018 

1Decembrie- Sărbătoarea 

românilor 

* Participarea la depunerea de 

coroane la monumentul 

eroilor din localitate 

Participarea la parada militară 

 

Monumentul 

Din localitate 

01 12. 

 

         2018 

Cadrele didactice 

cuprinse în proiect 

Reprezentanţii 

comunităţii locale 

 

REZULTATE  AŞTEPTATE: 

- elevii vor fi interesaţi de activităţile proiectului, fiind dornici de activităţi extraşcolare; 

- rezultatele proiectului vor fi concretizate în colaje, desene . 
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IOANA CODRINA ANGHEL 

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX  

SFÂNTUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, FĂGĂRAȘ 
 

 

Festivalul EvadArt 

Festivalul –concurs EvadArt este un proiect cultural dedicat descoperirii și promovării 

elevilor talentați din învățământul primar, gimnazial și liceal, a cărui primă ediție a avut loc în anul 

2010. In cele cinci  secțiuni de concurs anual s-au înscris până  în  prezent aproximativ 4500 de 

elevi, coordonați de aproximativ 300 de cadre didactice. 

Dezvoltarea creativității elevilor și implicarea lor in viața comunității pot fi considerate 

două dintre prioritățile educative ale perioadei pe care o parcurgem. Deoarece în orașul nostru nu 

există instituții culturale cu activitate permanentă, cum ar fi teatru, filarmonică sau cinematograf,  

dar se remarcă preocupările artistice variate și numeroase ale tinerei generații, se impune 

existența unui cadru organizat care să ofere elevilor condițiile necesare de manifestare și de 

dezvoltare artistică. In același timp, implicarea tinerilor ca voluntari în organizarea activităților 

prevăzute în proiect conduce spre dezvoltarea simțului lor civic. 

Proiectul „EvadArt” își propune, în cadrul celor cinci secțiuni de concurs să descopere și 

să promoveze tinere talente prin organizarea  de concursuri, spectacole și activități creative, cum 

ar fi  ateliere de lucru și expoziții, dar și să devină  un liant pentru cadrele didactice care își dedică 

toate eforturile educației artistice a elevilor.  Este  lansată astfel nu numai o invitație la dialog prin 

expresie artistică în domenii diferite: Artele spectacolului, Arta cuvântului, Arte vizuale – 

creație plastică și fotografie, Artă  muzicală și coregrafică,  Tradiții, ci și propunerea de a pune  

arta  în folosul comunității. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt 

• Descoperirea  și promovarea  elevilor 

talentați înscriși în concurs 

• Stimularea creativității și originalității 

elevilor   

• Dezvoltarea simțului civic al tinerilor, prin 

implicarea unui număr de 30 de elevi ca voluntari în organizarea festivalului 
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• Promovarea beneficiilor educației 

nonformale în rândul tinerilor 

• Dezvoltarea unui mediu artistic stimulativ 

pentru elevi  la nivelul comunității 

• Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar 

participante la festivalul concurs. 

Beneficiarii direcţi sunt elevii talentați ai claselor I – XII din instituțiile de învățământ 

preuniversitar, inclusiv cluburile copiilor si cercurile artistice organizate de instituții de cultură sau 

ONG-uri de profil și cadrele didactice/ coordonatorii din aceste instituții, iar beneficiarii indirecţi 

sunt școlile și familiile elevilor înscriși în concurs, voluntari, comunitățile locale. 

Activităţile  propuse în fiecare an sunt: 

Lansarea evenimentului  

Organizarea de ateliere de teatru si coregrafie, arte vizuale 

Realizarea de expoziții  cu lucrările de arte vizuale: creație plastică și fotografie.   

Realizarea de spectacole lectură  cu fragmente din  lucrările  de creație literară înscrise în 

concurs  

Realizarea de spectacole concurs pentru secțiunile: Artele spectacolului , Artă muzicală și 

coregrafică, Tradiții.  

Realizarea spectacolului de gală unde anual se acordă la toate secțiunile aproximativ 80 de 

premii I, II, III, mențiuni și premii speciale ale juriului. 

Diseminarea rezultatelor ediției curente  

 Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: Având la dispoziție platforma oferită de 

festival, tinerii vor fi mult mai motivați în a se manifesta artistic,  își vor dezvolta simțul artistic și 

capacitatea de apreciere a valorilor culturale. In același timp, tinerii implicați în calitate de 

voluntari, dobândesc competențe de comunicare și de antreprenoriat prin implicarea lor în  

organizarea de evenimente culturale, competențe digitale, prin operarea cu programe de editare 

text sau foto-video, competențe sociale și civice, cum ar fi lucrul în echipă, identificare de soluții,  

ceea ce contribuie decisiv la dezvoltarea lor personală. Din acest punct de vedere, proiectul poate 

fi considerat ca unul de educatie nonformală. În plus, activitatea din cadrul atelierelor de teatru a 

condus spre crearea unei trupe de teatru, care a avut în repertoriu 8 spectacole de foarte bună 

calitate artistică, selectate de-a lungul timpului să participe la festivaluri naționale și internaționale 

de teatru, cum ar fi ”Copil în Europa” – Timișoara 2015 și 2016, ”FestTeamArt” – Lugoj 2016, 
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”Scena ca o stradă” – Reșița 2017, ”Ora de teatru”- Focșani, 2019 

 

Al treilea loc – 2013 

     

 

     Fluturii mor fericiți – 2015  Șapte povești despre moarte și  viață    - 

2016 
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Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele – 2017    Fluturii sunt liberi – 2019 

 

 Locuiesc în sensul giratoriu - 2018 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: INVITAȚIE LA LECTURĂ 

ORGANIZATOR: profesor învățământ primar COSMA RALUCA- MARIA 

DURATA PROIECTULUI: 1 semestru 

 

ARGUMENT 

Motto: „De câte ori citești o carte, undeva în lume se deschide o ușă,  

care lasă să intre mai multă lumină”. – Vera Nazarian 

 

              Trăim într-o societate în care prichindeii a căror copilărie e marcată de cărți sunt tot mai puțini. În 

prezent, cărțile sunt în competiție cu tabletele și calculatoarele. În acest context se ridică întrebarea: “ Cum 

să facem să le demonstrăm copiilor că a citi are un farmec anume, că niciodată tableta nu va putea înlocui 

foșnetul paginilor unei cărți, că cititul e ceva minunat?” Ei bine, nu  cred că există un algoritm sau un 

procedeu standard și nici o formulă magică pentru a-i convinge să citească, însă cred cu tărie că, deși nu e 

ușor, totuși SE POATE. E o muncă de echipă și e o muncă de durată. 

               Copilul mic nu știe să citească, de importanță majoră fiind exemplul oferit de adulți. Astfel, e 

important să le citim copiilor mereu, în fiecare anotimp, dimineața, seara, ori de câte ori avem ocazia. Și, 

nu le putem citi orice. Copiii, cât de mici sau cât de mari ar fi, au preferințe, așa că cel mai bine ar fi să 

alegem cărțile împreună cu ei, în funcție de temele care trezesc atenția și interesul prichindeilor. Maya 

Angelou spunea că „Orice carte care îi formează unui copil deprinderea de a citi, de a face din lectură una 

dintre nevoile sale, e bună pentru el”. Să nu impunem bariere, să-i lăsăm pe copii să viseze în timp ce citesc, 

să locuiască pentru câteva clipe în cartea aleasă de ei înșiși.  
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                Având în vedere toate aceste aspecte, am inițiat proiectul Invitație la lectură, în încercarea de a 

dezvolta dragostea pentru lectură încă de la vârste fragede. La orele noastre de lectură facem colecție de 

cititori. Deoarece copiii sunt încă mici, cititorii noștri sunt părinți- care aduc de acasă cărțile preferate ale 

copiilor, profesori din școală, colegi mai mari, prieteni, scriitori, cu alte cuvinte cititorii noștri au diferite 

vârste și diferite profesii tocmai pentru a le oferi elevilor experiențe cât mai variate. Îmi doresc ca ei să 

aștepte cu nerăbdare ziua de vineri pentru a vedea cine mai vine să ne citească și ce carte aduce cu el, să 

vadă oameni care citesc, să asculte cum le citesc alții. În plus, pentru ca atmosfera să fie cât mai destinsă, 

să învățăm să citim de plăcere, vom adăuga magicului miros de tipografie și arome de ceai, ciocolată 

caldă… Împreună, poate vom reuși să punem temelia gustului pentru lectură! La final, fiecare copil să 

înțeleagă că o carte este un dar, pe care îl poți deschide iar și iar, un portal magic unic.  

 

SCOP 

➢ Dezvoltarea gustului pentru lectură 

OBIECTIVE 

➢ Cultivarea lecturii de plăcere 

➢ Stimularea interesului elevilor pentru lectură 

➢ Încurajarea exprimării libere a trăirilor provocate de lectură 

➢ Dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor atât între ei, cât şi cu ceilalţi 

➢ Dezvoltarea capacității de exprimare orală, a creativității și a vocabularului elevilor 

➢ Oportunitatea schimbului de cărți 

GRUP ȚINTĂ:  

                      - elevii clasei pregătitoare 

LOCUL DE DESFĂȘURARE:  Școala Gimnazială Nr.1 Marca- sala de clasă, curtea școlii, biblioteca 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: ianuarie 2020- iunie 2020 

RESURSE UMANE: elevi, părinți, profesori, colegi mai mari, alți invitați 

RESURSE MATERIALE: cărți, laptop, videoproiector, xerox, hârtii colorate, creioane colorate etc.  

REZULTATE AŞTEPTATE: 

➢ Sporirea interesului elevilor pentru lectură; 

➢ Formarea elevilor ca cititori pe tot parcursul vieţii; 

➢ Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi și între elevi și cititorii invitați. 

ACTIVITĂȚI: 

➢ Vizită la bibliotecă 

➢ Audierea poveștilor citite de invitați la o cană de ceai, ciocolată caldă- vinerea 

➢ Participarea la discuții pe teme legate de poveștile audiate 

➢ Întâlniri cu autori 

➢ Șezătoare literară, atelier de creație, interpretare scenete 

DISEMINAREA INFORMAŢIEI: 

➢ Crearea unui grup pe pagina de facebook: Invitație la lectură 
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➢  Prezentarea activităţilor pe site-ul şcolii; 

➢ Realizarea unor programe artistice  

PRODUSE ALE PROIECTULUI: 

➢ Afișe 

➢  Lucrări ale elevilor 

➢ Scenete 

➢ Fotografii  

 

                  Așadar, VINO CU NOI! 

                  Locul de întâlnire: Școala Gimnazială Nr.1 Marca, clasa exploratorilor 

                  Timpul de întâlnire: vinerea 

                  Scopul: plăcerea de a citi 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL CU CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE 

ȘI PROMOVARE TURISTICA 

„MICII EXCURSIONIȘTI” 

 

 

Prof.Avramescu Tudorița Elena 

Grădinița cuprogram prelungit  “Voinicelul” Slobozia 

 

 

ARGUMENT 

Localitatea noastră este situată în mijlocul Bărăganului, copiii sunt familiarizați, sau mai puțin cu 

obiectivele turistice existente în județul nostru. 

Trebuie să creăm copiilor toate pârghiile pentru a cunoaște obiectivele turistice accesibile vârstei 

lor și existente în județul nostru. 

O comunicare permanentă între trecut si prezent creată de toți factorii educativi va duce, prin tema 

proiectului nostru, la o mai bună cunoaștere si valorificare a obiectivelor turistice. 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

1. Între Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, reprezentată prin consilieri și 

Grădiniță, reprezentată prin director și cadre didactice. 

 

2. OBLIGAȚIILE CONTRACTULUI DE PARTENERIAT 

Instituția inițiatoare va folosi parteneriatul pentru: 

• Familiarizarea preșcolarilor cu aspecte din activitatea turistică a orașului și județului. 

• Cunoașterea unor obiective turistice, participarea directă la desfășurarea unor acțiuni 

culturale în vederea acumulării si dobândirii de informații legate de obiectivele turistice. 

3. Instituția parteneră va proceda la: 

• Realizarea dimensiunilor  parteneriatului educațional prin diverse forme de comunicare, 

cooperare și colaborare în scopul promovării obiectivelor turistice ialomițene. 

4. Obligațiile instituțiilor aflate în parteneriat: 

• Unitate de cerințe, opțiuni, decizii si acțiuni educative. 

5. Durata proiectului este nedeterminată. 

6. Clauze finale: 

• Orice modificare sau completare a prevederilor prezentului contract de parteneriat sunt 

valabile numai cu acordul celor două instituții implicate. 

• Prezentul contract s-a încheiat in două exemplare. 

SCOP:  

• Promovarea obiectivelor turistice specifice județului nostru; 
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• Consolidarea relațiilor de colaborare între grădiniță și Centrul Național de Informare și 

Promovare Turistică. 

OBIECTIVE: 

1. Adresate copiilor: 

• Să cunoască Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. 

• Să-și însușească noțiuni și cunoștințe noi. 

• Să participe la diferite acțiuni organizate împreună cu Centrul Național de Informare și 

Promovare Turistică. 

• Să-și dezvolte nevoia de cunoaștere și dorința de a călători. 

2. Adresate cadrelor didactice: 

• Să colaboreze cu personalul centrului în vederea promovării valorilor turistice. 

• Să stimuleze interesul copiilor față de obiectivele turistice. 

• Să promoveze activitățile specifice centrului. 

 

GRUPUL ȚINTĂ  

• Preșcolarii grădinitei 

 

COORDONATORII PROIECTULUI 

• Directorul și cadrele didactice ale unității de învățământ 

• Consilierii Centrului Național de Informare și Promovare Turistică 

 

RESURSE 

1. UMANE : copiii, cadrele didactice, părinții, personalul Centrului Național de Informare și 

Promovare Turistică, inspectori de specialitate pentru învățământul preșcolar. 

2. FINANCIARE : donații și sponsorizări. 

 

DURATA pe termen nedeterminat. 

 

OPORTUNITĂȚI 

• Dorința de implicare și disponibilitate a partenerilor din acest proiect. 

• Colaborarea strânsă între conducerile celor două unități. 

 

FINALITĂȚI 

• Crearea unor situații de cunoaștere potrivite vârstei preșcolarilor. 

• Lărgirea potențialului cognitiv al preșcolarilor privitor la obiectivele turistice ale județului nostru. 

• Promovarea interesului copiilor și părinților de a vizita Centrul Național de Informare și 

Promovare Turistică și de a organiza numeroase excursii. 

 

PRINCIPII 

• Cooperare, seriozitate, responsabilitate, competență. 
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CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr. Crt. DATA ACTIVITATEA PARTICIPANȚI 

1. NOIEMBRIE Să cunoaștem Centrul Național de 

Informare și Promovare Turistică Toți 

copii din grădiniță 

Toți copii din grădiniță 

2. FEBRUARIE Să cunoștem obiectivele turistice din 

orașul nostru 

Toți copii din grădiniță 

3. APRILIE Să cunoștem obiectivele turistice din 

județul  nostru 

Toți copii din grădiniță 

4. MAI Excursie la punctele de atracție ale 

orașului. 

Toți copii din grădiniță 
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Nr. 255 / 20.01.2020 

PROIECT EDUCATIV  

A. Denumirea proiectului  

→ O LUME MAI BUNĂ … A MEA,  A TA, A TUTUROR 
a. Titlul ( mesaj – slogan ) 

 „Cred în comuniunea fundamentală a tuturor oamenilor şi a tuturor destinelor. De aceea, când 

o fiinţă decade, întreaga umanitate decade, iar când un singur om crește spiritual, întreaga umanitate 

se înalţă.” - Mahatma Gandhi 

b. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează : 

→ Domeniul civic - Educaţie profesională 

c. Tipul de proiect : - local 

Poziția 34/ CAEJ 2016 

B. Aplicantul 

➢ În anii școlari 2017 – 2018 și 2018 – 2019, pentru formarea de competențe și comportamente de 

cetățeni activi ai societății, elevii și cadrele didactice din Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Flămânzi 

au participat la proiectele ERASMUS+: Stagii de practică în spațiul european – oportunitate de 

dezvoltare socio-profesională și personală și Optimizarea instruirii practice în context european. 

➢ În şcoala noastră au fost derulate, diferite de proiecte educative propuse de I.S.J., de M.E.C.I. şi 

cadrele didactice, care ne-au hrănit an de an trupul, sufletul şi mintea. Dintre acestea enumerăm: Proiect 

GRANT- „Cunoaşte şi respectă natura”; „Vedetă între prăjituri”, „ Din suflet pentru suflet”; ”Spring   

Day„; „Lecţia de citire„; „Pro-acţiune”;    „Sărbătoarea crizantemelor”; „Provocare la lectură”;    

„Săptămâna presei”; „Săptămâna francofoniei” etc. 

➢ „ TOŢI AVEM O ŞANSĂ” - “Proiectul Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în 

dificultate! - finanţat de Fundaţia Soros România,  prin programul Fondul de Urgenţă” 

- Coordonator de proiect  

 Dna   CHELARIU CRISTINA 

Funcţia :                   Profesor – Module de specialitate: Resurse naturale şi protecţia mediului  

Adresa :                    Str. Aleea Nucului, Nr.22, Sc.B, Ap.12 - cod poştal 710108 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC 

„NICOLAE BĂLCESCU” FLĂMÎNZI 

Oraş Flămînzi, 

JUD. BOTOŞANI 

TELEFON: 0231/552119    

FAX: 0231/552119 

E-MAIL: grscnbalcescu@gmail.com 

 

mailto:grscnbalcescu@gmail.com
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Nr. de tel.                  0745236708 

Adresă poştă electronică : prof.chelariucristina@yahoo.com 

Unitatea de învăţământ :   Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu „ 

 Adresa :                            Str. Dimitrie Iov 

Nr.de tel. :                          0231- 552119    

Adresă poştă electronică : grscnbalcescu @gmail.com 

- Echipa de proiect 

- Director prof. Augustina Felicia Fegher 

- Director adj. Ștefănucă Mihaela 

- Prof. Găitan Roxana- C.P.A.E.S.E. 

- Bibliotecar – documentarist Viorica Grosu 

C. Context 

•  "O lume mai bună" este o idee frumoasă şi optimistă. Deşi fiecare o poate înţelege în felul său, 

în linii mari cred că noi toţi când ne gândim la o lume mai bună, ne gândim la o lume în care armonia, 

înţelegerea, respectul, iubirea, fericirea, bucuria, împlinirea, entuziasmul, creativitatea, prietenia, 

admiraţia, recunoştinţa, inspiraţia, fac parte din viaţa noastră şi a celor din jur. O lume în care fiecare 

trăieşte viaţa pe care o iubeşte! 

Cine poate crea o lume mai bună? Noi, noi cei care trăim în această lume! Tu, eu, noi toţi.  

Te-ai saturat de o lume bazata pe competiţie? De o lume în care supravieţuieşte cel mai bine adaptat? De o 

lume în care resursele "sunt limitate" şi nu împarţi ca să nu rămâi fără? Creează în jurul tău o lume bazată 

pe cooperare. Creează în jurul tău o lume în care "iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi" are sens. De ce? 

Pentru ca indiferent cat de bizar ar putea suna, la un nivel mai profund noi chiar suntem unul şi acelaşi; am 

venit din acelaşi loc şi ne vom întoarce în acelaşi loc. Până atunci trăim împreună pe această planetă. Haideţi 

să trăim fericiţi!  

 În urma demarării proiectului impactul va fi următorul : 

- elevii îşi vor spori interesul pentru oferta educaţională a şcolii, dat fiind progresul şcolar lent şi 

nesemnificativ la noi în şcoală; 

- elevii îşi vor îmbogăţi bagajul de cunoştinţe prin activităţi extraşcolare; 

- cadrele didactice realizează un activ proces de perfecţionare şi achiziţionare de noi experienţe de 

învăţare ; 

- şcoala va avea în permanenţă deschisă o expoziţie tematică deosebită; 

- autorităţile locale pot participa şi monitoriza activ şi nemijlocit activitatea ştiinţifică şi culturală din 

şcoala noastră, aflată sub conducerea lor. 

D. Descrierea proiectului : 
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→ Scop : - crearea unei societăţi mai armonioase printr-o viziune unitară a vieţii  

→ Obiective : 

• Obiectivul general al proiectului: 

 - Dezvoltarea personală şi spirituală, sănătatea fizică şi emoţională, viaţa ecologică şi asistenţa socială. 

• Obiective specifice ale proiectului: 

- crearea la nivelul şcolii a unor structuri, mecanisme şi materiale informative care pot facilita proiectarea, 

implementarea şi desfăşurarea activităţilor de cunoaştere a drepturilor omului 

- dezvoltarea la elevi a competenţelor de documentare şi informare ; 

- asigurarea atractivităţii procesului de predare – învăţare, prin organizarea de activităţi extraşcolare. 

- formarea la elevi a abilităţilor şi competenţelor necesare pentru abordarea critică şi obiectivă a unor stări 

de fapt ; 

- dezvoltarea abilităţilor unor categorii-cheie de elevi de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi de 

educaţie pentru protecţia drepturilor omului în şcoală şi comunitate. 

→ Grup ţintă : 

- beneficiari direcţi : 100 de elevi ai claselor a XII-a  

- beneficiari indirecţi : toţi elevii şcolii, cadrele didactice ( profesorii diriginţi de la clasele implicate ) ; 

părinţii; autorităţile locale . 

→ Durata : - ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020. 

→ Conţinutul proiectului : 

• Activităţile propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

1. Diseminarea informaţiilor despre proiect  

2. Dreptul la educaţie 

3. Dreptul la ocrotirea sănătăţii – Alimentaţia sănătoasă 

4. Dreptul la viaţă – campanie umanitară 

5. Libertatea întrunirilor şi libertatea de conştiinţă – Manifestări cultural artistice  

6. Asigurarea dezvoltării culturale – Piese de teatru 

7. Dreptul la integritate fizică şi psihică – Moartea albă – sesiune de comunicări 

8. Evaluarea activităţilor . 

• Metode şi tehnici de lucru , forme de organizare : 

- învăţarea prin cooperare  

- studiul de caz 

- breistorming 
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- observare independentă şi dirijată 

- problematizare 

• Rezultate aşteptate: 

- elevii să-şi însuşească cunoştinţe referitoare la Drepturile fundamentale ale omului; 

- cadrele didactice să trăiască multiple experienţe didactice ; 

- elevii să conştientizeze importanţa cunoaşterii drepturilor şi obligaţiilor; 

- chestionare 

- realizarea de eseuri 

- realizarea de expoziţii – concurs de : desene , caricaturi , fotografii . 

- postere  

- CD – uri  

- O sinteză a tuturor activităţilor din proiect va fi publicată pe site-ul şcolii . .  

• Resurse umane :  

- proprii : elevii şi profesorii implicaţi 

- parteneriale : partenerii in demararea proiectului  

- voluntari : părinţii elevilor  

• Parteneri : 

- Agenția pentru Protecția Mediului – Botoşani 

- Palatul Copiilor - Botoşani  

- Direcția Județeană de Sport și Tineret – Botoşani 

• Indicatori şi modalităţi de monitorizare şi evaluare ale rezultatelor proiectului: 

- 90% sporirea interesului pentru oferta educaţională a şcolii; 

- 70% îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe prin explorarea nemijlocită a comunităţii; 

- 50% dintre elevii participanţi vor obţine un progres şcolar remarcabil; 

- 40% dintre părinţi vor fi mulţumiţi de progresul şcolar al elevilor şi vor conştientiza eficienţa mijloacelor 

moderne de învăţare. 

E. EVALUARE  

I. Evaluare internă 

- Afişarea la avizierul şcolii pentru activităţi extraşcolare a celor mai interesante materiale despre proiect 

- Realizarea unui DVD cu activităţile prezentate în Power Point 

- Întocmirea  de portofolii  care să cuprindă fotografii, opinii ale participanţilor, opinii ale partenerilor, 

chestionare 
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- Diplome acordate partenerilor  şi tuturor participanţilor 

- Postarea pe site-ul şcolii a activităţilor principale din proiect 

II. Evaluare externă 

- Mediatizarea proiectului în mass-media şi pe site-ul şcolii 

- Impactul proiectului asupra comunităţii 

- Interesul şi feed-back- ul altor instituţii faţă de proiect 

- Interesul elevilor faţă de proiect 

F. Sustenabilitatea proiectului : 

- Se urmăreşte continuarea proiectului şi pe parcursul anilor şcolari următori, deoarece în 

activităţile şcolare şi extraşcolare propuse, accentul cade pe latura formativă a elevului ca 

persoană complexă, care să fie bine informată cunoscându-şi şi înţelegându-şi corect atât 

drepturile cât şi obligaţiile. 

G. Bugetul proiectului : 

- surse de finanţare – proprii. 
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Titlul proiectului  :  Excelența , Sa Lectura  
Domeniul : Cultural –artistic  

Tipul de proiect : Interjudețean -CAERI -8 ediții 

Coordonatori proiect :   Prof. Fegher Augustina Felicia  

Documentarist – prof. Grosu Viorica 

  1.MOTIVAREA PROIECTULUI  

Provocarea acestui demers didactic a apărut din „nevoia” noastră   în calitate de cadre didactice de a nu ne 

da  bătuţi în faţa viziunii aproape fataliste a inapetenţei pentru lectură a tinerilor: credem sincer, că e o falsă 

concurenţă între carte, pe de o parte şi calculator şi internet , pe de altă parte. Credinţa noastră sinceră este 

că lectura poate cuceri foarte mult teren, dacă profesorul găseşte strategia adecvată şi puntea de comunicare 

cu elevul. 

 Cunoaşterea conceptelor operaţionale nu este suficientă pentru o bună aprofundare a fenomenului 

literar. 

 Fără a minimaliza şi, chiar, fără a exclude dintre sursele de lectură calculatorul, ne-am propus o 

mai bună apropiere a elevului de carte, creând o atmosferă de  competiţie, dar fără „trauma” produsă de 

notare. 

  Scopul nostru este acela de a-l transforma pe elev într-un adevărat consumator de lectură, 

conştient de valoarea şi importanţa cărţii în desăvârşirea personalităţii lui, de rolul pe care-l ocupă carte în 

relaţionarea cu lumea din jur, cu restul universului 

2.ECHIPA DE PROIECT: 

COORDONATORI: 

Prof.Fegher Augustina ,  

Documentarist- prof. Grosu Viorica                                 

Membri : 

Prof.Stefanuca Mihaela 

      Prof. Sauciuc Dana 

Prof. ptr.inv.primar Cuibar Liliana  

Prof.înv.preșcolar  Mătrescu Niculina 

3.Grupul ţintã : 

-cadrele didactice: educatoare, învãţãtori, profesorii de limba şi literatura româna sau de limbi străine, 

bibliotecari- documentarişti . 

-elevii claselor III-XII 
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4.Scopul proiectului: 

➢ Formarea gustului pentru lectură al elevului; 

➢ Formarea unor criterii axiologice proprii prin care să distingă singur ce şi când să citească; 

➢ Formarea unui inventar de instrumente de analiză a operei literare care să-l ajute să comunice mai 

bine cu el însuşi şi cu cei din jurul lui. 

➢ Dezvoltarea valenţelor morale, religioase, patriotice şi artistice 

Educarea sentimentelor 

5.Obiective :  

 reevaluarea relaţiilor de parteneriat funcţional între instituţiile publice şi  organizaţiile 

profesionale sau cele nonguvernamentale;  

 promovarea unor manifestari culturale, artistice si profesionale care sǎ conducǎ la dezvoltarea 

unei culturi organizationale specifice profesiei didactice; 

 multiplicarea formelor de organizare, monitorizare şi ameliorare a formǎrii continue în plan 

profesional a cadrelor didactice ; 

 ameliorarea cadrului metododologic pentru eficientizarea schimburilor de experienta;  

 identificarea şi definirea cerinţelor de grup şi individuale ale resurselor umane din      organizaţie, 

în scopul creării condiţiilor de afirmare personală şi profesională a acestora; 

dezvoltarea valenţelor morale, religioase, patriotice şi artistice                                            

                         

                                                   REGULAMENT DE PARTICIPARE 

A. SIMPOZION pentru  CADRE DIDACTICE- participare indirectă 

*  Exemple de buna practicã , pe tema: 

„Imbogatirea strategiilor de lectura” 

B. CONCURS DE CREATIE LITERARA ( poezie)–adresat elevilor temele fiind la alegere , natura sau 

cartea( lectura) 

✓ Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe: 

format A4 , numerotate, redactate cu Microsoft Word, cu font Times New Roman, cu diacritice, caractere 

de 12, la 1,5 rânduri şi vor conţine titlul lucrãrii(caractere de 14 Bold centrat ); de asemenea, va fi  facut si 

un rezumat de o  jumatate de pagina  a lucrarii. 

✓ Autorii îşi asumă calitatea şi corectitudinea (tehno)redactării. 

✓ Materialele trimise dupã data menţionatã( 10 aprilie 2020) nu vor fi incluse în lucrãrile 

simpozionului şi nici în volumul simpozionului (cu ISSN)  

✓ Organizatorii isi rezerva dreptul de a respinge materialele care nu se incadreaza in scopul si 

obiectivele proiectului sau care nu sunt originale. 
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✓ Organizatorii nu-şi asumã rãspunderea pentru conţinutul lucrãrilor sau pentru cele care nu 

respectã cerinţele de redactare şi dreptul de autor. 

✓ Un cadru didactic poate coordona doar doi elevi 

✓  Participantii sunt rugati sa trimita lucrarea si creatiile literare atat in format electronic, pe adresa  

viorica_grosu@yahoo.com 

✓ cat si in format  printat depunand  odata cu lucrarile si acordul de parteneriat incheiat în doua 

exemplare, cat si un plic timbrat autoadresat cu un timbru de 3 lei . 

✓ Plicurile vor fi trimise pe  urmatoarea adresa: 

Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu, Flaminzi 

Documentarist Grosu Viorica 

 

 

 

Liceul  Tehnologic 

  ,,Nicolae Bălcescu”-Flămânzi               

Judeţ Botoşani 

Nr. tel. 0231552119 

Email: grscnbalcescu@gmail.com 

Nr…….  /   …………………… 

  

Şcoala  

Judetul  

Nr. Email: ...................................... 

 

SIMPOZION  INTERJUDETEAN  

 

                            

                           PROTOCOL  DE COLABORARE 

 

                                              Încheiat astăzi, ................... între 

Părţile: 

 

1. Aplicantul 

Liceul Tehnologic  ,,Nicolae Bălcescu”-Flămânzi , reprezentată de d-na prof. Fegher Augustina Felicia – 

director și prof. Stefănucă Mihaela – director adj. , prof. Fegher Augustina, documentarist prof. Grosu 

mailto:viorica_grosu@yahoo.com
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Viorica în calitate de coordonatori și  prof.Ștefănucă Mihaela, Prof.Sauciuc Dana, Prof. Cantemir 

Isabella, înv.Cuibar Liliana- membri ai Simpozionului Interjudetean  EXCELENTA SA, LECTURA. 

Menționăm existența revistei pe CD cu acelasi nume având ISSN-2285-7435, ISSN-L - 2285-7435. 

2. Participantul : 

Şcoala………………………………….. ............... reprezentată de d-na director prof.  

 

.......................................... şi  ............................................, în calitate de participant la simpozion și 

coordonator al elevilor participanti. 

Art.1 Obiectul protocolului de colaborare: 

Cooperarea interinstituţională pentru atingerea scopuluisimpozionului; 

Revigorarea gustului pentru lectura; 

Art.2 Rolul părţilor: 

A. Rolul instituţiei  iniţiatoare: 

• mediatizarea regulamentului de organizare a simpozionului; 

• preluarea şi selectarea lucrărilor; 

• expedierea materialelor concursului în format electronic şi a diplomelor de participare; 

• publicarea creaţiilor literare respectând tema;  

B. Rolul instituţiei partenere: 

• lucrările cadrelor didactice si ale elevilor se trimit prin poştă, împreună cu fişa de înscriere, 

acordul de parteneriat, cat  si in format electronic 

Art. 3 Dispoziţii finale: 

        Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga 

activitate de realizare a obiectivelor comune convenite. 

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de 

câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului 

protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective . 

 

 

 

 

DIRECTOR,                                                                       DIRECTOR, 

Prof. Fegher Augustina Felicia                                                  Prof. ............................ 
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 Titlul proiectului  : Sărbătoarea Crizantemelor 
Domeniul : Cultural –artistic  

Tipul de proiect : Interjudețean- CAERI -9 ediții 

                              National - 2018 

Coordonatori proiect :  

Documentarist – prof. Grosu Viorica  

                            Prof. Fegher Augustina Felicia  

APLICANTUL 

Liceul Tehnologic  „ Nicolae Bălcescu” – Flămînzi,  

În şcoala noastră au fost derulate , diferite  proiecte educative propuse de I.S.J, de M.E.N şi  cadrele 

didactice, care au antrenat un număr mare de  elevi, profesori , părinţi,  reprezentanţi  ai  comunităţii  . 

Dintre acestea enumerăm: Proiect GRANT- „Cunoaşte şi respectă natura” ; „Vedetă între prăjituri”, „ Din 

suflet pentru suflet” ; ”Spring   Day„ ; „Lecţia de citire„ ; „Pro-acţiune” ;    „Sărbătoarea crizantemelor” ; 

„Provocare la lectură” ;    „Săptămâna presei” ; „Săptămâna Francofoniei”  ,,  Larg deschideti poarta, Nu 

am venit să cerem, ci am venit să dămConcurs interjudetean de matematica ,,GheorgheGuja”- Concurs 

interjudețean  ,,Toți avem o șansă,, Proiect Erasmus+ (mobilitate în domeniul VET): VIITORI 

HORTICULTORI PREGATITI IN SPATIUL EUROPEAN 

Proiect Erasmus+ (mobilitate în domeniul VET):  STAGII DE PRACTICĂ ÎN SPAȚIUL EUROPEAN-

OPORTUNITATE DE DEZVOLTARE SOCIO-PROFESIONALĂ SI PERSONALĂ 

CONTEXT 

         Sărbătoarea Crizantemelor,  în şcoala noastră se află la cea de-aIX -a ediţie. Prima ediţie a 

reprezentant activitatea de debut a documentaristei Grosu Viorica, iniţiatoarea proiectului împreună cu 

doamnele profesoare Fegher Augustina Felicia şi Găitan Roxana . Activitatea  s-a desfăşurat într-un cadru 

restrâns al CDI-ului, având ca tema o expoziţie cu creaţii plastice şi o scenetă . 

An de an activităţile au devenit diversificate , concurs de creaţii plastice, colaje, creaţii literare, scenete, 

aranjamente florale, bucurându-se de o largă participare, la nivelul tuturor claselor( 39) şi de la şcolile din 

împrejurimi.  În toamna anului 2007, Sărbătoarea Crizantemelor a fost gazda Simpozionului 

Internaţional ,,Mediul actual şi dezvoltarea durabilă” – în parteneriat cu Facultatea de Geografie Iaşi,  cu 
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aplicaţie practică la Flămânzi, în 2008 având ca şi oaspeţi parteneri  de la şcoala Vorona, membri ai 

comunităţii locale, primarul oraşului Flămânzi. În anul 2018 , concursul a fost în calendarul CAEN la  

Poziția 39. Toate celelate 8 editii au fost inscrise in CAERI . 

PUNCTE  TARI:  

Participarea unui număr mare de cadre didactice şi elevi în derularea diferitelor activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare; 

Interes crescut al unor cadre didactice pentru angrenarea în proiecte naţionale şi internaţionale; 

Număr mare de parteneriate educaţionale locale, europene, prin programe specifice şi proiecte încheiate la 

nivelul unităţii şcolare;                

OPORTUNITĂŢI:  

Conducerea şcolii răspunde prompt şi cu generozitate dorinţei  elevilor şi  cadrelor didactice în ceea ce 

priveşte  promovarea valorilor autentice , cercetarea, informarea  şi desfăşurarea  diferitelor activităţi  

extraşcolare şi  extracurriculare; 

Şcoala dispune de un Centru de Informare şi Documentare în care toată lumea are şanse egale în satisfacerea 

nevoii de cunoaştere şi cercetare; 

Existenţa, la nivelul Consiliului Local a unor programe de colaborare şi parteneriat; 

Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă prin conexiunea la  internet; 

Existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat; 

 C.DESCRIEREA PROIECTULUI                    

   Scop                     

               Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor, prin realizarea unor 

lucrări literare şi plastice originale, având ca temă ,,Sărbătoarea  Crizantemelor ”  Creşterea interesului 

pentru valorile autentice.  Promovarea lucrărilor efectuate de copii, prin editarea revistei  ,,Sărbătoarea  

Crizantemelor , expunerea lucrărilor în spaţiul  Bibliotecii orăşeneşti editarea în revista şcolii Meridian 

Şcolar a creaţiilor literare ce vor obţine premii. Revista ,,Sarbatoarea Crizantemelor” se afla la nr. 6 și detine 

ISSN  

Obiective: 

sporirea cu 50% a numarului cadrelor didactice care se implica în activităţi de promovare a valorilor 

autentice;   

sporirea cu 50% a numarului de  şcolari care se implica în activităţi de promovare a valorilor  proiectate şi 

desfăşurate în şcoală 

stimularea creativităţii  şi a  imaginaţiei  elevilor prin realizarea unor materiale deosebite;  

valorificarea mesajele, informaţiile, gândurile, trăirile, sentimentele legate de anotimpul toamna prin cel 

mai frumos simbol al  acesteia –Crizantema ;  
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dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi interrelaţionare prin limbaj literar şi plastic între elevii din şcolile 

partenere; 

Grup ţintă  

direct : elevi (125 de elevi din clasele I-IV; 280 de  elevi din clasele V – VIII),85 prescolari, cadre didactice 

(  9 învăţători,7 educatoare  şi 30 de  profesori) 

indirect: părinţi, partenerii în educaţie implicaţi în realizarea proiectului, agenţi economici, membrii 

comunităţii locale. 

Durata  

AUGUST– DECEMBRIE  

Conţinutul proiectului  În acest proiect sunt desfăşurate activităţi  de promovare a  creaţiilor  plastice şi 

literare   pe tema  propusă,,Sărbătoarea Crizantemelor”  reprezentând un mesaj în design   autumnal, pe cât 

posibil  a punerii în centrul  atenţiei  a crizantemei  ca nobil simbol al toamnei 

Persoanele implicate în proiect provin din rândul   elevilor, cadrelor didactice, părinţilor, comunităţii locale 

şi partenerilor educaţionali. 

Calendarul activităţillor 

Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare 

♣ Prezentare powerpoint 

♣Elaborarea  materialelor informative 

♣Expoziţii  pentru observare independentă şi dirijată  

♣Vizite didactice la instituţiile partenere 

Rezultate aşteptate 

♣Conceperea şi realizarea unui  avizier Sărbătoarea Crizantemelor pe care vor fi expuse materialele 

realizate în timpul activităţilor 

♣Realizarea de broşuri, pliante, postere 

♣Întocmirea  de portofolii  care să cuprindă fotografii, opinii ale participanţilor, opinii ale partenerilor 

♣Asumarea de responsabilităţi în viaţa socială de către elevi 

♣ Promovarea la nivel national a valorilor autentice  

I  Resurse umane 

a. proprii: elevi (125 de elevi din clasele I-IV; 180 de  elevi din clasele V – VIII), cadre didactice (  9 

învăţători şi 30 de  profesori 

   b. parteneriale  

-       reprezentanţii instituţiilor partenere în educaţie din cadrul proiectului 

h. Parteneri 

Primăria  Flămînzi  
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Asociația ,,Trei Generatii ” Flămânzi 

Asssociația Sportivă ,,Flacara 1907” 

Liceul de Artă ,,Ştefan Luchian”-Botoşani  

Biblioteca Orăşenească Flămânzi  

Casa Corpului Didactic Botoşan 

 EVALUARE  

Evaluare internă 

- Conceperea şi realizarea unui avizier „Sărbătoarea Crizantemelor” ,pe care vor fi expuse materialele 

realizate în timpul activităţilor 

- Expoziţii  

- Realizarea unui CD cu lucrările participante la concurs  

- Realizarea de broşuri, pliante, postere, afişe 

- Întocmirea  de portofolii  care să cuprindă fotografii, opinii ale participanţilor, opinii ale partenerilor, 

chestionare 

- Diplome acordate partenerilor  şi tuturor participanţilor 

- Postarea pe didactic.ro a rezultatelor concursului . 

-Postarea pe site-ul şcolii a  concursului   

-Implicarea copiilor  in activităţi de promovare a valorilor  

- Implicarea cadrelor didactice în activităţi de promovare a valorilor autentice 

-Cultivarea disponibilitatilor practice ale copiilor prin activităţi extracurriculare 

-Stimularea potentialului artistic-creativ al copiilor 

Evaluare externă 

Mediatizarea proiectului în mass-media şi pe site-ul şcolii 

Impactul proiectului asupra comunităţii 

Interesul şi feed-back- ul altor instituţii faţă de proiect 

Interesul elevilor faţă de proiect 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

    Proiectul educational SARBATOAREA  CRIZANTEMELOR se va extinde in timp şi se va desfăşura 

în fiecare an. Vom continua colaborarea cu toţi partenerii implicati în proiect şi vom dezvolta acest gen de 

parteneriate  şcolile din judeţ şi din ţara. Acest proiect ne va ajuta să ne autofinanţăm, în viitor, prin 

valorificarea produselor activităţii copiilor şi a publicaţilor editate cu activităţi din cadrul proiectul 

BUGETUL 

-Surse de finanţare proprii. 

-Contracte de sponsorizare diferite firme. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL „19 ZILE SPUNE NU VIOLENȚEI” 

 

PROF. GAL CRISTINA-VIOLETA, LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU”, ARAD 

 

 

 

 Proiectul educativ constă într-un set de activităţi planificate, controlate care urmăresc realizarea 

unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit şi într-o perioadă de timp bine definită. 

 Proiectul, după J. Dewey este o „ metodă care în mod fundamental, formativ conduce la educarea 

caracterului”. 

 După W. H. Hilpatrick este o modalitate prin care se acumulează experienţă şi cunoaştere, 

rezolvând probleme practice în situaţii sociale”. 

Din multitudinea de definiţii ale proiectului educativ rezultă faptul că un proiect educativ este un instrument 

al schimbării, al dezvoltării şi inovării organizaţiei şcolare. 

  În acest scop proiectele educative extracurriculare vin în sprijinul elevilor, coordonate de 

formatorul de personalitate, omul din spatele acestor „creaţii” deosebite, cadrul didactic.   

      Proiectele educative extracurriculare (şi chiar extraşcolare) au de asemenea o importanţă tot mai 

mare, fiindcă şcoala trebuie să-i pregătească pe elevi pentru viaţă, nu numai pentru examene. 

 În acest scop, cu sprijinul mai multor colegi de la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu din Arad, am 

realizat un proiect educațional care are drept scop prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar. Mi-

am propus să vă prezint acest proiect în cadrul acestei activități, în speranța că va fi util și altor colegi din 

țară.  

 A. DENUMIREA  PROIECTULUI  :   

            ,, 19 ZILE SPUNE NU VIOLENȚEI !’’ 

a. Tipul de educaţie în care se încadrează :  

             Educaţie civică 

b. Tipul de proiect : proiect judeţean desfășurat în cadrul Campaniei Naționale 19 zile de prevenire a 

abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor sub coordonarea Federației Internaționale a 

Comunităților Educative – Secțiunea România (FICE-România) 

      B. PROFESORI COORDONATORI: 

 Andra Daniela  – LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU ARAD 

 Gal Cristina- LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU ARAD 

 Iuhasz Adelina – LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU ARAD 
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 Leahu Emanuela – LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU ARAD 

 Mateuț Mădălina – LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU ARAD 

 Popa Gabriel – LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU ARAD 

 Popescu Alina – LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU ARAD 

 Sabău Angelica - LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU ARAD 

 Szedlak Simona – LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU ARAD 

C. ARGUMENT 

Violența este una din marile probleme ale societății contemporane. Diversele tipuri de violență (verbală, 

fizică, emoțională, fenomenul de bullying) pot fi întâlnite zilnic atât în spațiul public cât și în spațiul privat. 

În mediul școlar, din dorința de a se afirma sau domina, adolescenții se manifestă violent, iar de cele mai 

multe ori anturajul dezvoltă între elevi spiritul competitiv ce poate fi dus la extreme, apărând conflicte, 

unele foarte grave.  

Creşterea fără precedent a cazurilor de violenţă din şcoli, sau în rândul tinerilor de vârstă şcolară este un 

motiv de îngrijorare pentru toţi factorii educativi. Abuzul și violența împotriva copiilor și tinerilor continuă 

să fie un fenomen la nivel mondial, care încalcă drepturile copiilor, afectează dezvoltarea sănătoasă a 

acestora și se regăsește la toate nivelurile sociale, de la domiciliu până la sistemele educaționale, de sănătate 

și justiție. Conștientizând importanța acestui fenomen cadrele didactice și elevii Liceului Tehnologic Aurel 

Vlaicu Arad s-au alăturat Campaniei „19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și 

tinerilor” desfășurată de FICE România prin activitățile extrașcolare organizate în cadrul proiectului 

educațional „19 zile spune NU violenței” 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI : 

SCOPUL PROIECTULUI 

• Prevenirea şi combaterea comportamentelor agresive în rândul elevilor şi conştientizarea 

efectelor negative imediate şi pe termen lung a acestora 

• Promovarea unei atitudini prietenoase și a unor comportamente non-violente 

• Dezvoltarea unei capacităţii de mediere a conflictelor spontane în şcoală şi în societate. 

• Prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii 

OBIECTIVE: 

• Prevenirea și combaterea situațiilor de violență la nivelul unității de învățământ 

• Sensibilizarea elevilor  privind consecinţele actelor de violenţă. 

• Îmbunătăţirea gradului de implicare voluntară a elevilor în activităţii de prevenire a 

violenţei. 

• Pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor în vederea adoptării unui 

comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială. 
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• Asigurarea de medii de învățare sigure și eficiente 

GRUP ŢINTĂ 

- beneficiari direcţi: elevii Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad  

- beneficiari indirecţi: părinţii elevilor, ceilalţi elevi din şcoală, comunitatea locală. 

DURATA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI:  noiembrie  2019 

RESURSE: 

 Umane: - elevii de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad 

                   - cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad : prof. Andra 

Daniela, prof. Gal Cristina, prof. Iuhasz Adelina, prof. Leahu Emanuela Marilena, prof. Mateuț Mădălina, 

prof. Popescu Alina, informatician Popa Gabriel,  prof. Sabău Angelica, prof. Szedlak Simona,  

 Materiale: articole de birotică și papetărie pentru realizarea materialelor necesare 

derulării în bune condiții a proiectului 

 Finanțare extrabugetară 

PARTENERI:  

Consiliul Școlar al Elevilor de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad 

Federația Internațională a Comunităților Educative – Secțiunea România (FICE-România)                   

Inspectoratul Școlar al Județului Arad 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Arad 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

1. Bullying-ul și abuzul în mediul școlar 

2. Violența – o lecție care nu trebuie învățată 

3. Și eu sunt copil ca tine ! 

4. Răpirea copiilor 

5. Convenția asupra drepturilor copilului 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activității 

Descrierea pe scurt a activității Perioada de 

desfășurare 

Profesori 

coordonatori 

 

 

 

1 

 

Bullying-ul și 

abuzul în mediul 

școlar  

Prezentare de referate, desene și 

imagini sugestive 

Dezbatere pe următoarele teme: forme 

ale violenței în mediul școlar, 

consecințe și modalități de prevenire 

 

 

6 noiembrie 

2019 

 

Leahu 

Emanuela  

Gal Cristina 

 

2 

Violența – 

 o lecție care nu 

trebuie învățată 

Identificarea cauzelor și a metodelor 

de combatere a violenței în mediul 

școlar 

 

12 noiembrie 

2019 

 

Iuhasz Adelina  

Popa Gabriel 
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3 

 

 

Și eu sunt un 

copil ca tine! 

Dezbatere pe tema discriminării pe 

baza unor criterii de rasă/religie/ 

sănătate/handicap.  

Realizarea de postere. Prezentarea 

texte argumentative/ creații literare cu 

tema discriminării de orice fel 

 

 

15  

noiembrrie 

 

 

Andra Daniela 

Mateuț 

Mădălina 

 

 

4 

 

 

Răpirea copiilor 

Studii de caz. Cunoașterea legislației 

referitoare la răpirea copiilor  

Dezbatere despre cum funcționează 

sistemul de alertă răpire copil în SUA 

respectiv în România 

 

 

18 noiembrie 

2019 

 

 

Sabău Angelica 

 

5 

 

Convenția asupra 

drepturilor 

copilului 

Analizarea Convenției privind 

Drepturile Copilului adoptată de 

Adunarea generală ONU la data de 20 

noiembrie 1989 

 

20 noiembrie 

2019 

 

Popescu Alina 

Szedlak Simona  

E. MODALITĂȚI DE EVALUARE: 

 monitorizarea atingerii obiectivelor de coordonatorii proiectului;  

 măsurarea impactului asupra beneficiarilor direcți și indirecți , mediatizarea proiectului;  

 expunerea lucrărilor realizate; 

 realizarea unui portofoliu cuprinzând materiale care promovează acest proiect. 

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE ŞI MEDIATIZARE 

Proiectul va fi promovat pe site-ul şi pagina de facebook a Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad, 

respectiv a FICE România.  

PRODUSELE PROIECTULUI   

- portofoliu cu materialele realizate în cadrul proiectului;  

- diplome;  

- imagini  

F. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI  

Implicarea elevilor noştri în această activitate este benefică, oferind cadrelor didactice prilejul de a-i 

sensibiliza în privinţa unor atitudini prietenoase și comportamente non-violente. Şcoala are un rol esenţial 

în activitatea de prevenire prin obiectul ei de formare a unor elevi care pot lua decizii responsabile şi 

sănătoase. 
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ŞCOALA  GIMNAZIALǍ  ,,Iustin Pîrvu”-POIANA TEIULUI  

   

                                                                                    EDUCATOARE . CREŢU 

MARINELA 

DIRECTOR: MARIANA DELEANU                                                                       

 PROIECT EDUCAŢIONAL-  

 GRUPA FLUTURAṢILOR 
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MOTTO: ,, Mama este cel dintâi dascăl al nostru; de la dânsa începem a lua 

cele dintâi cunoştinţe, în braţele ei începem a judeca binele din rău; în braţele ei 

petrecem toată pruncia şi copilăria noastră; în faptele ei începem şi noi a ne închipui 

cum trebuie a trăi în viaţa viitoare; într-un cuvânt, drumul pe care ni-l apucăm în 

această viaţă îşi are începutul în cele dintâi şi fragede pasuri pe care mama ne 

îndreaptă şi care, ghemul cuvântării şi al judecăţii noastre, mama începe a ni-l 

desfăşura’’.                                                        

                                                                                    I.HELIADE  RĂDULESCU 

     

             

                                                                            

  

 

 

          

                          

                    ARGUMENT      

               

                Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întreg Mapamondul ca sărbătoarea internaţională a femeii. 

Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele soarelui începe să ne mângaie 

uşor. Pură coincidentă sau nu, în acestă lună se sărbatoreşte pe lângă mărţişor şi ziua femeii, a mamelor. 

Femeia este cea mai importantă fiinţă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de care întregul univers nu 

ar exista.  

              Proiectul educaţional ,,MAMA ,SCUMPA MAMA!’’, se se va desfăşura în perioada 1- 8 martie şi  

urmăreste dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai mici dintre noi, a copiilor, faţă de 

fiinţa cea care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti ,,MAMA’’. 

 

                                     SCOPUL 

 

 Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-

plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce exprima ziua 

mamei. 

 

                                          OBIECTIVE 

 

1. Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei mărţişorului si Zilei Internaţionale a Femeii; 

2.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşolarilor; 

3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  

semnificatiei mărţişorului  si Zilei Internationale a Femeii; 

 

                                              

DURATA  PROIECTULUI:  1-8 martie 2020 
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RESURSE: 

a) umane: cadrul  didactic,copiii . 

b) de  timp:1 săptămâna    

 

                                                                                                                                   

 
                                                                                             
Materiale folosite: aparat foto, costume, carton colorat,  mărţişoare, flori. 

Rezultate aşteptate: 

 

➢ copiii promovează Ziua Mamei printr-un program artistic; 

➢ copiii participă la confecţionarea de felicitări ; 

➢ copiii prezintă părinţilor versurile învăţate. 

 

Evaluarea activităţii: 

➢ Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la activitate. 

➢ Expozitie cu felicitari de 8 martie.         

             

TEMATICA    ACTIVITĂŢILOR  DESFĂŞURATE   

 

NR. 

CRT. 

TEMA    ACTIVITĂŢII LOCUL DESFĂŞURĂRII RESPONSABIL 

1 Convorbire despre semnificatia zilei de 

8 Martie; 

SALA DE GRUPĂ EDUCATOARE . CREŢU 

MARINELA 

2 Repetarea cantecelor si poeziilor  

dedicate mamei; 

SALA DE GRUPĂ EDUCATOARE . CREŢU 

MARINELA 

3 Confectionarea felicitarilor pentru Ziua 

Mamei 

SALA DE GRUPĂ EDUCATOARE . CREŢU 

MARINELA 

4 Realizarea unei expozitii cu felicitarile 

confectionate; 

SALA DE GRUPĂ EDUCATOARE . CREŢU 

MARINELA 

5 “Mama,scumpa mama!”-. SALA DE GRUPĂ EDUCATOARE . CREŢU 

MARINELA 
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EVALUARE : 

- expoziţie cu felicitari                                                                                                                      - 

poezii dedicate mamei;          
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#HAIKUnoi în lumea francofonă 

Proiect de parteneriat educaţional 

 

Bibliotecar LEONTE Lina-Liliana 

Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny” Focşani 

 

ARGUMENT 

Limba este cel mai important mijloc de comunicare şi de înţelegere cu semenii noştri. În calitate de 

cetăţeni europeni, schimburile lingvistice sunt inevitabile pentru oricare dintre noi. 

Limba franceză este limba în care au apărut şi s-au răspândit valori universale precum: democraţia, 

libertatea, drepturile omului, dreptatea, solidaritatea, progresul şi diversitatea culturală.  

Francofonia reprezintă un spaţiu lingvistic comun, în care fiecare iubitor al acestor valori şi le poate 

însuşi şi le poate răspândi. 

Limba franceză este folosită în 77 de ţări de pe 5 continente. Organizaţiile internaţionale ca: 

Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Organizaţia Naţiunilor Unite, Crucea Roşie sau Comitetul Olimpic 

Internaţional folosesc limba franceză ca limbă oficilă. 

TITLUL PROIECTULUI:  #HAIKUnoi în lumea francofonă 

DURATA:  Ianuarie - Martie 

PARTENERI ÎN PROIECT: 

 Şcoală Gimnazială;  

 Colegiul Naţional;  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean.  

TIPUL PROIECTULUI:  Interinstituţional 

SCOPUL PROIECTULUI: 

➢ Cultivarea interesului pentru limba, cultura şi civilizaţia franceză; 

➢ Dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 

conţinut, cultivarea interesului pentru lectură, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

➢ Dobândirea de cunoştinţe cu privire la originea zilei de 20 martie; 

➢ Valorificarea potenţialului intelectual, artistic şi creativ al elevilor, precum şi a capacităţii 

acestora de a folosi limba franceză în diverse contexte; 

➢ Formarea de atitudini pozitive faţă de limba franceză; 

➢ Dezvoltarea interesului pentru lectura în limba franceză; 

➢ Îmbogăţirea vocabularului elevilor; 

➢ Implicarea continuă a elevilor în activităţi extracurriculare. 

COORDONATORI PROIECT:  
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 Profesori limba franceză; 

 Bibliotecar 

COLABORATORI: 

➢ Reprezentant al Institutul Francez Bucureşti; 

➢ Cadre didactice Şcoală Gimnazială şi Colegiul Naţional. 

MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

Activitatea de monitorizare va fi făcută de cadrele didactice care vor întocmi un jurnal cu activităţile 

desfăşurate. Se vor realiza albume cu fotografii, filme cu activităţile desfăşurate. 

GRUP ŢINTĂ/BENEFICIARI: 

➢ elevi ai claselor V-VIII - Şcoala Gimnazială şi Colegiul Naţional 

RESURSE: 

a) umane: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor implicate; 

b) materiale: cărţi, caiete, foi desen, creioane colorate, carioca, CD-uri, DVD-uri, laptop, 

videoproiector, ecran, afişe, postere, pliante, hărţi, atlase, soft-uri educaţionale, dosare, aparat 

foto, panouri pentru afişe, etc.; 

c) temporale: 3 luni;  

d) informaţionale: afişe, postere, fotografii, diplome, CD-uri, etc; 

e) financiare: autofinanţare prin sponsorizări din partea cadrelor didactice. 

REGULAMENT: 

În programele de activităţi (protocoalele de colaborare), integrate/organizate la nivelul fiecărei 

unităţi. 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

➢ Anunţarea evenimentului printre elevi; 

➢ Pregătirea materialelor necesare – proiect educaţional, pliante, afişe, ecusoane, etc.; 

➢ Ateliere de creaţie de haiku-uri; 

➢ Expoziţie de carte şi materiale informative; 

➢ Desfăşurarea evenimentului propriu-zis. 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII: 

• portofolii personale sau colective; 

• albume foto; 

• realizarea unor prezentări în PowerPoint cu activităţile desfăşurate; 

• diplome pentru elevi; 

• expoziţii tematice; 

• articole în ziarele locale şi revista şcolii. 

DISEMINAREA PROIECTULUI:  

Rezultatele proiectului vor fi prezentate elevilor în cadrul orelor de dirigenţie, părinţilor, cadrelor 

didactice în cadrul consiliului profesoral, dar şi comunităţii locale prin intermediul mass-media.  
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CONTINUITATEA ŞI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

Continuitatea proiectului va fi susţinută prin alte activităţi extraşcolare, prin implicarea activă a 

câtor mai mulţi elevi în proiectele viitoare. Activităţile în limba franceză vor fi susţinute în continuare, în 

cadrul orelor şi activităţilor educative. 
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PROIECT  EDUCAȚIONAL  UMANITAR 

”DARURI DIN INIMĂ DE COPIL!” 

Exemple de bune practici 

Prof.Măndescu Mihaela Dumitra 

G.P.P ”Tic-Pitic”-Mioveni/ Argeș 

Motto: ”Binecuvântați sunt cei care pot oferi fără să-și amintească și pot primi fără să uite”( Elisabeth 

Bibesco) 
 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Educarea tinerei generații în spiritul prieteniei, al respectului și al grijii față de semeni. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

➢ Sensibilizarea elevilor față de problemele semenilor lor aflați în dificultate; 

➢ Cultivarea sentimentului de întrajutorare; 

➢ Dobândirea sentimentului de înțelegere și respect față de oameni; 

➢ Dezvoltarea unor atitudini pozitive; 

➢ Dezvoltarea abilităților copiilor de a rezolva probleme și de a lua decizii; 

➢ Stimularea activității în grup; 

➢ Atragera efectivă a elevilor în organizarea unor activități cu caracter extracurricular, conducâmd 

la creșterea numerică și calitativă a acestor activități; 

➢ Conștientizarea afectivității de grup ca suport al prieteniei; 

➢ Stimularea și promovarea capacităților creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziții și 

concursuri. 

 

ARGUMENT 

          

               Ca dascăli simțim nevoia să ocrotim și să ne apropiem cu înțelegere și căldură de copii și tineri. 

Atunci când în jurul nostru există și copii aflați în dificultate avem datoria morală nu numai de a-i ajuta, 

dar și de a sădi în sufletul copiilor pe care îi educăm, dragostea pentru semeni. 

              Copiii trebuie desprinși de mici să-i ajute pe cei cu care soarta nu a fost foarte generoasă, să nu-i 

uite, pentru că ajutându-i dovedesc dreapta credință, bunătatea, prietenia și omenia-toate acestea fiind valori 

morale de înaltă ținută. 
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             Dacă lecțiile de educație civică și de religie îi învață pe copii cum să se comporte, să fie buni și mai 

atenți cu cei din jur, acestea nu sunt suficiente.Este necesar să realizăm adesea și alte activități extrașcolare, 

educaționale prin care copiii sunt determinați să fie mai apropiați de cei care au nevoie de ajutor. 

Astfel s-a născut și ideea acestui proiect educațional prin care copii cu care lucrăm vor fi fizic și sufletește 

alături de colegii lor greu încercați de destin. 

           Sper ca acțiunile întreprinse în cadrul acestui proiect vor avea ecou ăn sufletele micuților, iar ceea 

ce învață în timpul activităților desfășurate în grădiniță să pună în practică și cu alte ocazii și mai ales să o 

facă din propria inițiativă. 

 

COORDONATORII PROIECTULUI: 

Cadrele didactice din cele două instituții 

 

GRUPUL ȚINTĂ: 

• Preșcolarii de la Grădinița Specială  ”Sf. Elena”Trivale-Pitești  

•  Preșcolarii grupelor:”Ciupercuțele”, ”Ursuleții”, „Florile” , ”Ștrumfii”de la Grădinița ”Tic-Pitic”, 

Mioveni; 

 

RESURSE: 

a) Temporale: Proiectul se va desfășura pe perioada semestrului al-II-lea, an școlar  2018-2019 

 

b) Umane: 

• Directori 

• Cadre didactice 

• Preșcolari 

 

c) Spațiale:  

• Grădinița cu program prelungit ”Tic-Pitic”, Mioveni 

• Grădinița Specială ”Sf.Elena”Trivale 

 

d) Financiare: finanțarea proiectului este susținută în mod simbolic de părinții preșcolarilor de la 

grupele implicate în proiect de la G.P.P. ”Tic-Pitic”, Mioveni. 
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ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE: 

• Întâlniri periodice între coordonatorii de proiect; 

• Întâlniri cu părinții preșcolarilor; 

 

     ACȚIUNI COMUNE: 

• Expoziții; 

• Petreceri 

• Vizite; 

• Serbări; 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 

 

 

 

NR.  

CRT. 

 

Ob. 

 

                 Acțiuni 

 

   Responsabili 

 

  Perioada 

 

1.  

 -Întocmirea proiectului 

-Familiarizarea cadrelor didactice, a preșcolarilor și a 

celorlalți parteneri cu programul activităților 

cuprinse în proiectul ”Daruri din inimă de copil” 

 

echipa proiectului și 

partenerii implicați în 

derularea proiectului 

 

 

  Februarie 

     2019 

 

2.  

 ”Paștele-sărbătoarea înnoirii sufletești” 

- Confecționarea de către preșcolarii 

grupelor”Ciupercuțele”,”Ursuleții”,”Florile” 

,”Ștrumfii”a obiectelor și lucrărilor pentru 

realizarea expoziției 

- Expoziție cu vânzare ”Copii pentru 

copii!”(activitate antreprenorilă) 

Membrii echipei 

proiectului în 

colaborare cu 

partenerii implicați în 

realizarea proiectului 

 

 

 

   Martie 

    2019 

 

3.  

  

 

” Daruri din inimă de copil”-- întâlnirea între 

preșcolarii instituțiilor partenere( activitate de 

voluntariat, socio-umanitară) 

Membrii echipei 

proiectului în 

colaborare cu 

partenerii implicați în 

realizarea proiectului 

 

    15  Aprilie 

   2019 
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4.  

 ”Jocurile copilăriei”- concurs de desene pe asfalt;( 

schimb de bune practici) 

 

Membrii echipei 

proiectului în 

colaborare cu 

partenerii implicați în 

realizarea proiectului 

 

 

    1 iunie 

      2019 

 

5.  

 ”Daruri din inimă de copil”- expoziție cu fotografii 

care au fost surprins activitățile preșcolarilor prin 

întocmirea unui P.P.T.  

Membrii echipei 

proiectului 

 

     Iunie 

     2019 

 

6.  

 Întocmirea portofoliilor 

- Evaluarea finală-concluzii; 

- Raport final referitor la acțiunile desfășrate; 

- Îmbogățirea materialelor realizate (pliant, 

panou) cu aspecte privind acțiunile 

desfășurate după momentul realizării lor. 

 

Membrii echipei 

proiectului 

 

 

    Iunie 

     2019 

 

STRATEGIA DE REALIZARE: 

• Observația, dezbaterea, analiza produselor activității; 

• Lucru individual, pe grupe și în pereche; 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

• Portofolii întocmite; 

• Acordarea unor diplome pentru lucrările, desenele, portofoliile ce se remarcă prin originalitate; 

• Raport de evaluare incluzând principalele activități desfășurate, rezultatele obținute; 

• Impactul avut asupra preșcolarilor, părinților și populației; 

 REZULTATE AȘTEPTATE: 

• Valorificarea de către  preșcolari-școlari și cadre didactice a informațiilor în timpul derulării 

priectului; 

• Implicarea a cât mai multor preșcolari  în acțiune de participare și colaborare; 

• Albume  cu fotografii reprezentând momente din desfășurarea activităților; 

• Realizarea de expoziții cu lucrări și produse confecționate în cadrul proiectului:desene, 

podoabe și ornamente, felicitări; 

• Realizarea unui panou cu fotografii reprezentând momente din desfășurarea activităților. 
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Proiect educaţional 

Obiceiuri şi tradiţii de iarnă 

Prof. Anchidin Mihaela, Şcoala Gimnazială ,,George Călinescu,, Iaşi 

Prof. Haraga Nicoleta, Grădiniţa cu Program Normal 7 Iaşi 

 

Denumire proiect: Obiceiuri şi tradiţii de iarnă 

Domeniul şi tipul de educaţie: educaţie cultural-artistică 

Durata: noiembrie 2019-ianuarie 2020 

Coordonatori:  

Prof. Anchidin Mihaela 

Prof. Haraga Nicoleta 

Parteneri:  

Palatul Copiilor Iaşi, reprezentat prin director, prof. ……. şi director adjunct, prof……. 

Echipa de realizare de la Palatul Copiilor Iaşi 

Prof……….. 

Prof………….  

ARGUMENT  

Respectul pentru cultura romȃnească, dorinţa de a păstra peste veacuri crȃmpeie din obiceiurile şi 

tradiţiile noastre populare ne îndreptaţeşte să acordăm atenţie sporită activităţilor de familiarizare a copiilor 

cu unele elemente tradiţionale culturale, religioase, istorice, considerȃnd că aceasta este o datorie şi o 

răspundere morală.  

Tradiţiile romȃneşti reprezintă una dintre valorile inegalabile şi incontestabile ale poporului nostru 

şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm. Alături de literatura,care 

constituie un factor cu eficienţă deosebită în educaţie,arta populară are şi ea o contribuţie de seamă. Copiii 

trebuie să înţeleagă specificul poporului din care fac parte,aspiraţiile lui,idealurile de ieri şi de azi,care sunt 

oglindite în obiceiurile locurilor şi în creaţiile meşteşugarilor.  

 Proiectul cu tema  Obiceiuri si traditii de iarnă   îşi propune să educe  copiii prin diverse activităţi 

artistice desfăşurate, să îndrăgească limba pe care o vorbesc şi obiceiurile ţării în care s-au nascut astfel 

asigurȃndu-ne că   traditiile vor avea continuitate în generaţiile urmatoare. 

SCOP: Promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea copiilor în diverse activitaţi 

legate de tradiţiile locale 
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OBIECTIVE: 

✓ Să descrie şi să recunoască evenimente tradiţionale importante  

✓ Să cunoască costumul popular romȃnesc 

✓ Să redea poezii, cȃntece, colinde  

✓ Să redea sub forma artistică  tradiţii si obiceiuri romȃneşti 

✓ Sa participe activ la toate activitatile propuse în proiect  

GRUP TINTA: preşcolari grupa mare ,,Curioşii,, şcolarii clasei I-a de la Scoala Gimnazială 

,,George Călinescu,, Iaşi 

 INSTRUMENTE DE EVALUARE: lucrări plastice, expoziţie cu desene, moment artistic 

Calendarul activităţilor: 

Nr. 

Crt. 

Denumirea  activităţii Perioada şi 

locul 

desfăşurării 

Responsabili  Invitaţi  Evaluare  

1 Să ne cunoaştem trecutul 

-vizionare filme cu 

obiceiuri şi tradiţii 

romȃneşti 

-atelier de creatie ,,Măşti,, 

Noiembrie 

2019 

Prof. Anchidin 

Mihaela 

Prof. Haraga 

Nicoleta 

directorul 

şcolii 

părinţi 

 

-fotografii 

-desene  

2 La romȃni! 

-expoziţie de măşti 

-moment artistic 

 

Decembrie 

2019 

Prof. Anchidin 

Mihaela 

Prof. Haraga 

Nicoleta 

directorul 

şcolii 

părinţi 

dir.adj.al 

Palatului 

Copiilor 

prof. G. A. 

-expoziţie de 

măşti 

-moment 

artistic 

3 La gura sobei 

-şezătoare 

-parada costumelor 

populare 

Ianuarie  

2020 

Prof. Anchidin 

Mihaela 

Prof. Haraga 

Nicoleta 

directorul 

şcolii 

părinţi 

 

-moment 

artistic 

 

Scoala Gimnazială ,,George Călinescu,, Iaşi                                 Palatul Copiilor Iaşi 

Nr.................... din ..........................                                              nr...........din........................ 

                                                    ACORD DE PARTENERIAT 
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                                            Încheiat astăzi,...........................................  

Părţile contractuale: 

1. Scoala Gimnazială ,,George Călinescu,, Iaşi cu sediul în Iaşi, str. Amurgului, nr.2, reprezentată de 

director, prof. S. B. şi coordonatori de proiect, prof. Anchidin Mihaela şi prof. Haraga Nicoleta, 

în calitate de aplicant 

2. Palatul Copiilor Iaşi, cu sediul în Iaşi, bld. Carol I, nr 2, reprezentat de director, prof. A. G.D, 

director adjunct prof. dr. A. G., în calitate de partener 

Obiectivul contractului: 

 Obiectivul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dinre cele două instituţii în 

vederea organizării şi desfăşurării activităţilor extracurriculare cuprinse în cadrul proiectului Obiceiuri şi 

tradiţii de iarnă 

Grup ţintă: elevi de la clasa I-a, Scoala Gimnazială ,, George Călinescu,, Iaşi, preşcolari de la Grădiniţa cu 

Program Normal 7 Iaşi,  cadre didactice, părinţi 

Obligaţiile şcolii organizatoare: 

-să trimită unităţii partenere calendarul evenimentelor şi documentaţia necesară încheierii parteneriatului 

- să colecteze lucrările realizate de copii 

-să mediatizeze evenimentele desfăşurate 

- să distribuie preşcolarilor/elevilor participanţi diplome   

Obligaţiile unitaţii partenere:  

-să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat, completat, semnat şi ştampilat 

-să mediatizeze evenimentele desfăşurate 

-să evite orice situaţie generatoare de risc, ce poate afecta in mod negative imaginea proiectului 

Durata parteneriatului: noiembrie 2019-ianuarie 2020 

Clauze finale ale acordului: 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se deruleze conform 

scopului stabilit. 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2019 – 2020. 

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
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Scoala Gimnazială ,,George Călinescu,, Iaşi                                               Partener,    

Coordonatori de proiect: prof. Anchidin Mihaela                               Palatul Copiilor Iaşi,  Director …….. 

        prof. Haraga Nicoleta 

   Director,   prof. ................. 
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PROIECT EDUCATIV 

 

„Prin iubire, ne respectăm reciproc” 

 

 

SCOALA Gimnaziala „Nica Barbu Locusteanu”Leu 

    COORDONATOR : 

                Prof.inv.primar:Cocosila Corina 

TIPUL DE ACTIVITATE: organizarea şi desfăşurarea unui program de prevenire si rezolvare a 

conflictelor din şcoală  

 

ARGUMENT:     

 

 

            Şcoala are datoria să asigure un climat de securitate, de prevenire şi combatere a violenţei, 

colaborând în acest sens cu familia şi comunitatea, precum şi  cu diverse organisme cu atribuţii în plan 

educativ. Misiunea şcolii nu este doar de a pregăti forţa de muncă. Şcoala trebuie să profileze caractere, 

să-i educe tânărului plăcerea de a învăţa, dorinţa de a reuşi şi de a face faţă schimbărilor de pe piaţa 

muncii.Cauze multiple( neglijarea copiilor, lipsa de informaţie, agresiunea mijloacelor mass-media, 

plecarea părinţilor la muncă în străinătate etc.) conduc la creşterea cazurilor de violenţă din şcoli. 

Complexitatea fenomenului ne determină să vorbim nu doar despre violenţa în şcoală, ci şi despre 

violenţă în general, dat fiind că între acestea există o legătură de determinare. Pe de o parte, de cele mai 

multe ori, copilul ia primul contact cu violenţa în cadrul familiei sale, extinzând apoi comportamentele 

violente asupra altor persoane din mediul extrafamilial. Pe de altă parte, comportamentele violente 

învăţate în mediul extrafamilial se răsfrâng asupra membrilor familiei. 

 

SCOPUL:  

Rezolvarea conflictelor şi modelarea gestionării situaţiilor conflictuale viitoare. Prevenirea şi 

combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură în mediul şcolar 

  OBIECTIVE: 

Crearea unor alternative pentru rezolvarea  conflictelor între elevi . 

Formarea unui comportament asertiv în situaţii care pot escalada în violenţă. 

Sensibilizarea elevilor  privind consecinţele actelor de violenţă. 

Îmbunătăţirea gradului de implicare voluntară a elevilor în activităţii de prevenire a violenţei. 
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Adoptarea unui comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială. 

Realizarea unor creatii literare ,artistico-plastice  pe aceasta tema. 

RESURSE : 

 umane 

- cadre didactice,elevi , părinţi , poliție  

 materiale:  

planse, emoticoane, fişe de lucru,  markere, ilustraţii, creioane colorate,siluete. 

• diplome, aparat foto, o cameră, CDuri, computer etc  

 financiare: 

• bugetul concursului (pentru diplome)e constituit din contribuţia asociației de părinți 

•  

informationale  

• albume, CD, carti, fotografii,  Imprimantă,Xerox, 

 

 

 

STRATEGII DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE:  

brainstorming, conversaţia, observaţia,exerciţiul, jocul de rol etc. 

GRUP ŢINTĂ: elevii clasei I 

DESCRIERE:  

Activitatea este structurata in urmatoarele actiuni: 

 

• Se va prezenta o poveste „Vrei să fii prietenul meu?” de Eric Carle cu ajutorul 

videoproiectorului.  Activitate de brainstorming:copiii sunt solicitati sa spuna cuvinte pe 

care le asociaza cu notiunea de prietenie, valori pe care le considera necesare functionarii 

unei relatii de prietenie. 

Cuvintele gasite vor fi scrise in interiorul unei inimi uriase. Se va purta o discuție despre prietenie.  

• “Reteta  prieteniei”-fiecare copil isi creeaza propria RETETA, avand libertatea de a alege 

ingredientele si de a le doza dupa ponderea pe care le-o acorda intr-o relatie de prietenie. 

• Se prezintă elevilor silueta unor copii și sunt invitați să  o infrumuseteze, sa ii dea un nume, 

pe care sa il scrie pe verso ,apoi sa îi taie o mână, un picior, capul, cealaltă mână, apoi să le 

lipească. Ce ați observat? L-am refăcut dar... . La fel se întâmplă și cu prietenia, daca este  

stricată, chiar dacă se reia, nu va mai fi la fel, vor rămâne urme. De aceea este bine să 

păstrăm curate aceste relații de prietenie! 
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• Concurs de ghicitori si proverbe, pe tema PRIETENIEI. 

 

 EVALUARE : 

Pentru evaluare, se va verifica modul de realizare a activităţilor, eficacitatea colaborării, impactul în 

comunitatea scolara, nivelul de implicare al elevilor, realizarea unor expoziții cu desene 

fotografii . 

 

REZULTATE   aşteptate: 

 

 Reducerea numărului de elevi care manifesta comportamente agresive;  

 Scăderea sentimentului marginalizării şi excluderii copiilor care provin din familii defavorizate ; 

 Creşterea capacităţii de adaptare şi integrare socio-şcolară. 
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TITLUL   PROIECTULUI: 

 „DĂRUIEȘTE UN ZÂMBET ” 

Prof. înv.primar VLAD SILVIA 

Școala Gimnazială „Ion Minulescu” Pitești 

ARGUMENT: 

Dialogul intercultural este prezent în toate aspectele vieţii noastre de zi cu zi, reprezentând o poartă 

spre aprecierea diversităţii. 

Proiectele de activitate extracurriculara sunt modalităţi moderne de învăţare şi exersare a 

comportamentelor, de schimb de experienţă didactică, dar mai ales de însuşire şi practicare a comunicării 

şi relaţionării în contexte  de viaţă diferite într-o lume multiculturală. În cadrul acestui parteneriat dorim să 

facem cunoscute cât mai multe lucruri despre noi şi despre copiii noştri, să legăm prietenii, să facem schimb 

de experienţă, să cunoaştem cât mai multe lucruri despre traditii si obiceiuri, despre sarbatorile nationale si 

internationale. 

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze 

punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor  şi 

perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, colaborarea dintre elevii diferitelor şcoli 

nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, conştientă, direcţionată spre problemele 

educative ale tinerei generaţii. Aceste activităţi întregesc activitatea educativă extracurriculara a şcolii, 

aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora.  
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Şcoala este principalul spaţiu al învăţării pluralităţii culturale prin preţuirea diversităţii, a notei 

distincte aduse de cultura fiecărui actor social participant. Şcoala trebuie să formeze deprinderea preţuirii 

valorilor pluriculturale , nu există valori superioare şi inferioare, ci există valori specifice care trebuie 

judecate.  

COORDONATOR PROIECT: 

Vlad Silvia 

PARTENERI :Părinţii elevilor  

SCOPUL PROIECTULUI: 

• promovarea dialogului cultural ca instrument  de cunoaştere , ca proces prin care toţi elevii să-şi 

îmbunătăţească abilitatea de a acţiona într-un mediu cultural din ce în ce mai complex şi a 

comunicării între elevi  ;  

•  colaborare între cadrul didctic si parinti ; 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

    - pe termen lung 

• dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare culturală; 

• stimularea şi cultivarea interesului pentru cunoaşterea particularităţilor culturale ale tarii noastre; 

• formarea unui comportament pozitiv faţă de valorile culturale, case memoriale, muzee, etc.; 

• stimularea interesului  copiilor pentru cunoaşterea culturii  ţării noastre; 

• cultivarea dragostei faţă de locul natal, faţă de pitorescul şi istoricul ţării; 

•  sa respecte datinile, obiceiurile si tradiţiile naţionale 

• sa contribuie la promovarea culturii 

- pe termen mediu 

• să se realizeze o intercunoaştere a elevilor prin intermediul produselor activităţilor desfăşurate ; 

• să se desfăşoare activităţi educative  

• să fie atraşi şi implicaţi şi alţi factori educativi pentru buna desfăşurare a activităţilor; 

• cunoaşterea unor obiceiuri şi tradiţii româneşti şi a altor ţări; 

      - pe termen scurt  

•  organizarea diferitelor concursuri  pentru cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie 

care definesc portretul spiritual al poporului român; 

• vizite la ,  biblioteci, muzee, expoziţii etc. 

•  realizezarea unor schimburi de experienţă eficiente între diverse unităţi de învăţământ şi între 

cadre didactice;  
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• participarea la evenimente culturale si serbari locale; 

• cunoasterea obiceiurilor si tradiţiilor  ţării noastre; 

• realizarea unei expoziţii de către elevi, pe baza informaţiilor colectate din diverse surse. 

• motivarea elevilor, prin stimulente atractive şi imediate, pentru a participa la concursuri / serbari 

cu tematică variată;  

Rezultate estimate 

Realizarea unor frumoase serbari scolare care sa aduca satisfactie parintilor si elevilor si sa 

promovam imaginea scolii cu succes. 

Grupul ţintă: elevi, învăţători, profesori, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii 

Locul de desfăşurare: unităţi şcolare, biblioteci, muzee, etc. 

Perioada: an şcolar 2019/2020 

ACTIVITĂȚI  

 1. Pregătirea proiectului   

    - stabilirea echipei de lucru 

    - stabilirea activităţilor 

    - promovarea proiectului pe site-ul www.didactic.ro, pe blogul şcolii, pe site-ul www.etwinning.net 

 Termen: noiembrie 2019 

 Responsabili: iniţiatorii proiectului 

 2. Sesiune de comunicări şi informare ”Săptămâna educaţiei globale” 

- Prezentări power point 

- Evocări 

Distribuire de pliante informative 

17 – 21 noiembrie  2019 

Participă: consilier educativ, invatatori, prof, elevi 

 3. 1 Decembrie, ziua tuturor românilor 

- desfăşurarea unor activităţi 

- filmarea unor secvenţe din activităţile elevilor de la fiecare şcoală şi  vizionarea acestora; 

     Termen: decembrie 2019 , Răspund:  cadrele  didactice 

 4.   „În aşteptarea lui Moş Crăciun” 

Proiect educaţional “Tradiţiile noastre” 

-serbări şcolare 

-realizarea unui album foto 

-afişarea pozelor pe „didactic” şi pe “e-tweening” 

http://www.didactic.ro/
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Termen: decembrie 2019 

Răspund: cadrele didactice 

 5. “Bucuria de a dărui” – activităţi  în cadrul Târgului de Crăciun  

- confectionarea unor obiecte decorative pentru Pomul  de Crăciun și comercializarea lor în 

stop umanitar 

         Termen : decembrie 2019 

 6. “Cărţi deschise, uşi deschise”  

 -  Vizite la biblioteca, expoziţie de carte; 

- Lecturarea unor  fragmente pentru achiziţionarea de cunoştinţe legate de cultura proprie sau de 

culturile altor comunităţi 

-   prezentare power point  

  Termen: februarie 2020 

  Răspund: bibliotecara şcolii, cadre didactice 

 7. 8 Martie- “Un zambet, o floare pentru mama”  

-serbare scolara 

-expoziţii de mărţişoare si felicitari 

-realizarea unui album foto 

   Termen: martie 2020 

    Răspund: cadrele didactice 

8. 1 Iunie, ziua internationala a copilului – “Lumea vazută prin ochi de copil” 

- concursuri interactive; 

-  serbare școlară; 

- expoziţie de desene și colaje: 

                              Termen: iunie 2020 

                               Răspund: cadrele didactice 

RESURSE : 

 a) Umane: elevi, învăţători, profesori, părinţi, conducerea unităţii implicate în proiect. 

b) Materiale: videoproiector, calculator, imprimantă, hârtie foi desen, acuarele, creioane colorate, 

carioca, plante uscate, fructe, legume, cereale, seminţe, carton, suport pentru expoziţii, panou 

pentru afişe foto, Cd-uri,  diverse materiale folosite la orele de abilităţi practice, albume. 

             c) Resurse documentare: 

    Antonesei, Liviu    Paideia. Fundamentele culturale ele educaţiei, Editura Polirom, Iaşi,  1991. 

 Baran-Pescaru, Adina      Educaţie Interculturală, Editura UPG, Ploieşti, 2008; 

            Cozma, Teodor    O nouă provocare pentru educaţie: Interculturalitatea, Ed. Polirom,  Iaşi, 2001 
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 Cucoş, Constantin   Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale, Editura Polirom,  Iaşi, 2000; 

     d) Financiare: Derularea activităţilor din proiect va fi susţinută financiar de Comitetul de parinti  şi 

sponsori externi. 

 EVALUARE: fotografii, expoziţii, portofolii, schimburi de impresii,realizarea unor prezentări în 

PowerPoint cu activităţile desfăşurate;realizarea unui CD care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în 

cadrul proiectului . 

Perspective :Prezentarea proiectului  la nivelul comisiilor metodice/cercurilor pedagogice , astfel 

încât şi alte şcoli să se implice , şi continuarea în anul şcolar următor. 
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FORMULAR DE APLICAŢIE 

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2020 

          

CARTEA –COMOARĂ PENTRU SUFLET 

Proiect educativ judeţean 

          Avizat,  

                                                            Inspector educativ I.S.J. Buzău 

                                                                                        Prof. Trandafir Veronica 

C. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala Gimnazială Nr. 11 Buzău 

Adresa completă Str. Chiristigii Nr.5 

Nr. de telefon/fax 0228721676 

Site şi adresă poştă electronică Scoala11bz@yahoo.com 

Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de 

contact) 

-Prof. înv. primar  Istrățoiu Mirela 

tel.0729085979 

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. 

total de cadre didactice din unitate 

10/18 

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 55 

Alte programe/proiecte organizate (enumeraţi mai jos 

max. 5 titluri de proiecte, perioada de desfăşurare şi 

finanţatorul) 

  „Toţi suntem copii!”- 2013/2014 (fără 

finanţare) 

„Veşnicia s-a născut la sat” – 2015/2016 

(fără finanţare) ed. a II-a „Veşnicia s-a 

născut la sat” – 2016/2017 (fără 

finanţare), ed. I (interjudeţean) 

„Cartea –comoară de înţelepciune” – 

2018/2019 (fără finanţare), ed.  I 

 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI: 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului : CARTEA – COMOARĂ PENTRU SUFLET 

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului : proiect social 

B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:  

 Domeniul cultural-artistic, literatură  

B4: Ediţia I 

B5: Număr participanţi la proiect: 260 

B6: Bugetul proiectului:  

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 

450 lei - 450 lei  

 

D. REZUMATUL PROIECTULUI  

          Participanţii la proiect sunt în număr de 260 (225 de preşcolari şi elevi şi 35 de  cadre didactice din 

cinci unităţi şcolare din judeţul Buzău). Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt elevii, cei indirecţi- cadrele 

didactice , părinţii, comunitatea locală. 

Activităţile propuse sunt următoarele: Constituirea echipei proiectului; „Eminescu-poet national”, 

,, Prietenii lecturii”, „Ion Creangă – părintele poveştilor din copilărie”, „Primăvara prin ochi de 
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copil”,”Paștele, sărbătoare sfântă”  „Ai carte, ai parte”-concurs județean,   Masă rotundă la final de 

proiect. 

Activitatea principală a proiectului este conştientizarea importanţei lecturii în viaţa copiilor şi 

adulţilor prin desfăşurarea unor acţiuni  cât mai diverse. 

Prin implicarea mai multor şcoli din judeţul Buzău, dorim să trezim  interesul copiilor pentru  

lectură .    

 

E. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)   

        ARGUMENT: 

 Proiectul promovează conduita pozitivă a copilului spre literatură. Cartea reprezintă cel mai 

complet depozit al inteligenţei omeneşti, având în filele ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le  

păstrează intacte un timp nedefinit. În afara cărţii nu poate fi concepută o cultură sistematică a individului 

şi implicit a societăţii. Ea e comoara de suflet în care unii îşi adună cele mai frumoase gânduri, pentru ca 

alţii să le poată folosi în voie. 

             În cărţi căutăm răspuns la problemele vieţii, din paginile lor învăţăm rostul, cum să luptăm pentru 

realizarea unui vis. 

             Cartea ne oferă prilejul de a ne opri asupra unui citat pe lângă care am trecut poate în grabă uneori, 

dar simţim nevoia să revenim, să medităm, să o reluăm.  

             „Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura îi satisface această 

pornire, îl încântă (...). A ieşi din lectură cu stimă pentru om, acesta este secretul marilor literaturi pentru 

copii şi tineret.” (George Călinescu) 

             Acest univers mirific trebuie descoperit de şcolari și preșcolari prin parcurgerea unor teme 

interesante, bogate în conţinutul informaţional, cu valenţe formative capabile să readucă în conştiinţa lor 

adevăratul sens al copilăriei. 

 

D.2. Scopul proiectului: 

       Stimularea interesului pentru lectura individuală şi colectivă  în vederea dezvoltării şi activizării 

vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală. 

 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului: 

- stimularea gustului pentru lectură;  

- educarea unei atitudini pozitive care să motiveze copilul în procesul de apropiere faţă de carte şi 

faţă de cuvântul scris;  

- creşterea implicării părinţilor în activitatea şcolii şi în crearea unui mediu cald şi sigur pentru 

copil; 

- valorificarea cunoştinţelor literare prin intermediul propriilor creaţii; 

- diseminarea rezultatelor proiectului desfășurat în... 

 

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: 

       Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul sunt preşcolari şi elevi din clasele pregătitoare- clasa a IV- 

a din trei unităţi şcolare: Şcoala Gimnazială Nr. 11 Buzău, Şcoa......și biblioteca județeană Vasile 

Voiculescu Buzău. În proiect vor fi implicaţi, de asemenea, părinţi şi membri ai comunităţii locale.  

D.5. Beneficiarii direcți și indirecți: 

       Beneficiari direcţi: preşcolari şi elevi ai claselor pregătitoare- a IV-a; 

       Beneficiari indirecţi: cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale 

D.6. Durata proiectului: anul şcolar 2019/2020 
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D.7. Descrierea activităţilor  

 Activitatea 1: 

a. Titlul activităţii: Constituirea echipei proiectului 

b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2019 

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr. 11 Buzau 

d. Participanţi: cadrele didactice participante la proiect 

e. Descrierea pe scurt a activității: Cadrele didactice participante la proiect se pun de acord în privinţa temei 

proiectului, stabilesc activităţile proiectului şi modalităţile de evaluare 

Activitatea nr. 2 

a. Titlul activităţii: „Eminescu- poet național” 

b. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2020 

c. Locul desfăşurării: Scoala Gimnazială Nr. 11 Buzău 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanți ai comunității   

e. Descrierea pe scurt a activității: Cadrele didactice şi elevii vor realiza: prezentări PPT „Viaţa şi opera lui 

Mihai Eminescu”, concurs de desene (versuri în imagini),  

concurs de recitare. 

 Activitatea 3: 

a.Titlul activității  Prietenii lecturii 

b.Data/perioada de desfășurare  februarie 2020 

c. Locul desfășurarii  biblioteca Vasile Voiculescu 

d. Participanti  elevi, cadre didactice, părinți,reprezentanți ai comunității 

e. Descrierea pe scurta activității  Cadrele didactice și elevii vor face o vizită la biblioteca județeană Vasile 

Voiculescu 

   Activitatea 4: 

a. Titlul activităţii: „Ion Creangă – părintele poveştilor din copilărie” 

b. Data/perioada de desfăşurare: martie 2020  

c. Locul desfăşurării:  Şcoala Gimnazială Nr.11 Buzau  

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanți ai comunității  

e. Descrierea pe scurt a activității: Se va realiza o prezentare PPT cu viaţa şi opera scriitorului,  dramatizări 

din opera marelui scriitor, dramatizări din opera marelui scriitor, o paradă a măştilor cu personaje din opera 

lui Creangă. 

   Activitatea 5: 

a. Titlul activităţii: ,,Ai carte, ai parte! 

b. Data/perioada de desfăşurare: mai 2020 

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr. 11 Buzău” 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanți ai comunității  

e. Descrierea pe scurt a activității: organizarea unui concurs de creații plastice pentru prescolari, clasele 

Pregătitoare, I, a II-a și de creații literare pentru clasele a III-a și a IV-a. 

Activitatea 6: 

a. Titlul activităţii: „ Carnavalul personajelor din povesti”  

b. Data/perioada de desfăşurare: iunie 2020 

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr. 11 Buzău” 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanți ai comunității  

e. Descrierea pe scurt a activității: organizarea si desfășurarea unor cântece si jocuri muzicale, dramatizări 

ale personajelor din povesti 

Activitatea  7 

a. Titlul activităţii: „Sărbătoarea cărţii” - masă rotundă la final de proiect 

b. Data/perioada de desfăşurare: iunie 2020 

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr. 11 Buzău 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanți ai comunității  
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e. Descrierea pe scurt a activității: Se va desfăşura o masă rotundă la final de proiect unde se vor prezenta 

rezultatele acestuia prin prezentări PPT, fotografii, filmuleţe şi se va întocmi raportul pentru ISJ Buzău.   

 Responsabili: coordonatorii proiectului 

 Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate 

 Modalităţi de evaluare: album de fotografii, adeverinte de participare, raportul pentru ISJ Buzău. 

     Activităţile propuse sunt următoarele: Constituirea echipei proiectului, Eminescu – poet 

național”,”Prietenii lecturii” „Ion Creangă – părintele poveştilor din copilărie”, 

”Ai carte, ai parte”- concurs județean, “Carnavalul personajelor din povești “, Masă rotundă la final de 

proiect. 

D.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  

➢ Participarea unui număr de 90 de preşcolari şi elevi şi 4   cadre didactice din trei unităţi şcolare 

din judeţul Buzău; 

➢ Sensibilizarea copiilor pentru lectura suplimentară, astfel cunoscând mai bine opera marilor noştri 

scriitori; 

➢ Dezvoltarea comunicării prin relaţionarea copiilor şi părinţilor; 

➢ Mediatizarea activităţilor, a bunelor practici ale cadrelor didactice implicate in proiect; 

➢ Dezvoltarea colaborării între elevii şi preşcolarii din şcoală şi grădiniţă; 

   

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  

          Monitorizarea activităţilor proiectului se va realiza de către cadrele didactice iniţiatoare, de către       

metodistul pentru educaţie permanentă  şi de către inspectorul educativ. Evaluarea va consta în portofoliul 

activităţii, incluzând procese verbale, fotografii, filmuleţe, expoziţie, prezentări PPT. 

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 

          Suntem incredintati ca acest proiect educational va prinde radacini reprezentand o interventie 

benefica in viata copiilor, devenind un bun obicei multa vreme si cu posibilitatea de dezvoltare/ 

continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri. Continuitatea proiectului se va asigura 

prin serbări şcolare cu prilejul marilor sărbători  sau cu prilejul unor activităţi extraşcolare. 

 D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în 

timpul implementării proiectului  

        Mediatizarea proiectului se va realiza prin prezentarea acrivităţilor în cadrul comisiilor metodice 

(învăţământ preşcolar, învăţământ primar, „Limbă şi comunicare”„Om şi societate”), în şedinţele cu părinţii 

şi în revista şcolii. Diseminarea rezultatelor se va realiza în cadrul sedinţelor Consiliului profesoral, în 

cadrul şedinţelor cu părinţii, în revista şcolii şi pe site-ul „didactic.ro”.  

D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului  

      1.Şcoala Gimnazială Nr. 11 Buzău va coordona desfăşurarea activităţilor, va desfăşura activităţile 

stabilite în proiect, realizând obiectivele vizate. Va monitoriza desfăşurarea activităţilor, va face evaluarea 

finală şi va face cunoscute rezultatele. Este organizatoarea şi realizatoarea proiectului; va găzdui trei 

activităţi ale proiectului. 

      Adresa:Chiristigii Nr.5, tel. 0238721676, e-mail: scoala11bz@yahoo.com, loc. Buzău,  judeţul Buzău  

     2. Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu  

       Adresa: Strada Unirii, nr. 140, tel. 0238721509, e-mail: bjvv@bjvvbuzau.ro, loc.Buzău, judeţul Buzău 

      Persoană de contact: Radu Valeria 

F. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în 

CAEJ 2020: 

a. DA 

Coordonator: Prof. Istrățoiu Mirela  

mailto:scoala11bz@yahoo.com
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Director unitate: 

Prof. Poterașu Aurelian 

    

AVIZAT ISJ Buzău,                                                                        Inspector educativ, 

Prof. Florina Stoian              Prof.dr. Trandafir Veronica       
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„SUNT UN PIETON ISTEŢ” -  PARTENERIAT 

Prof. înv.preşcolar Bănică Andreea Loredana 

 

ARGUMENT 

 

    Zi de zi peste tot în lume oamenii sunt expuşi unui risc extrem din cauza unor situaţii care le ameninţă 

supravieţuirea  sau capacitatea de a trăi la un nivel acceptabil de securitate socială şi economică, în 

demnitate. Să fim mulţumiţi că nu copiii reprezintă grupul de vârstă cu riscul cel mai înalt. Totuşi, ei  sunt 

adolescenţi şi tinerii adulţi de mâine, iar atunci cota lor de participare în accidentele de circulaţie va fi dublă 

faţă de cota parte din întreaga populaţie pe care o vor avea. De aceea este importantă educaţia copiilor în 

cea ce priveşte siguranţa rutieră, iar acest lucru trebuie făcut cât mai devreme posibil. Asupra părinţilor 

copiilor din grădiniţă s-a constat că frica de accidente de circulaţie este cea mai de temut ameninţare la 

adresa copiilor lor. Această preocupare este împărtăşită de mulţi părinţi şi educatori .  

       După cum se ştie copiii constituie unul din cele mai vulnerabile grupuri de utilizatori rutieri, datorită 

faptului că sunt mici de statură şi lipsei de experienţă în traficul rutier.  Dacă un adult s-ar aşeza în genunchi 

şi ar vedea strada aşa cum o vede un copil, ar înţelege cât de diferită este perspectiva când ai o înălţime de 

sub un metru . Copiii nu posedă o viziune clară a traficului şi le este greu se evalueze atât viteze cât şi 

distanţe. 

         Am realizat acest parteneriat şi din dorinţa de a-i informa corect pe copii cu privire la rolul poliţiei în 

societate, din dorinţa de a le schimba atitudinea de teamă şi reticenţă faţă de poliţist, pe care-l considerau „ 

lupul cel rău” şi nu persoana care veghează la liniştea şi siguranţa noastră, a tuturor. 

         Activităţile din cadrul parteneriatului  se realizează în colaborare cu Poliţia din localitate, în incinta 

grădiniţei,  în cea a poliţiei şi prin crearea unor situaţii reale pe stradă. Prin derularea acestui parteneriat  

dorim să stimulăm apariţia unor atitudini şi comportamente din partea copiilor care să-i ferească de 

pericolele la care se supun atunci când sunt în situaţia de pieton, dorim să facilităm inserţia grădiniţei în 

comunitate şi să facem cunoscută activitatea care se desfăşoară aici. 

          Printr-o instruire adecvată , copii pot fi încurajaţi să înveţe măsurile de siguranţă rutieră şi de salvare 

a vieţii şi să înţeleagă importanţa acestor abilităţi. Această formare să facă pe viitor din ei pietoni sau şoferi 

cu mai multă înţelegere pentru siguranţa rutieră . Totuşi,  pentru ca formarea să fie cu adevărat utilă, toţi 

participanţii ( părinţii, educatoarele, autorităţile locale ) trebuie să conlucreze pentru a crea o ambianţă 

propice învăţării pentru copii .  

DURATA:  1 an 
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SCOPUL PARTENERIATULUI 

-să cunoască şi să respecte normele  şi regulile de securitate personală, aprecierea în situaţii concrete a unor 

comportamente şi atitudini în raport cu normele prestabilite şi cunoscute, cunoaşterea consecinţelor 

nerespectării regulilor de circulaţie. 

OBIECTIVELE PARTENERIATULUI 

- Cunoaşterea regulilor de circulaţie rutieră; 

- Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor situaţii specifice circulaţiei rutiere; 

- Cunoaşterea cauzelor care duc la producerea accidentelor şi evitarea acestora; 

- Cunoaşterea locurilor de joacă şi respectarea regulilor de circulaţie; 

- Consolidarea deprinderilor corecte de circulaţie; 

- Sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor cu privire la educaţia rutieră; 

-Dezvoltarea unor comportamente şi atitudini favorabile faţă  de sine şi faţă de ceilalţi participanţi la trafic.   

             METODE/TEHNICI DE LUCRU: 

- Întâlniri, dialog, dezbateri,  expuneri; 

- Expoziţii,  vizionări  PPT; 

- Conversaţia, explicaţia, povestirea, expunerea; 

- Exerciţiul. 

              GRUP ŢINTĂ: 

     Preşcolarii grupelor mijlocie şi mare ai Grădiniţei cu P.N. nr.1 Conţeşti 

              BENEFICIARI: 

- direcţi: copiii, educatoarele, agenţii de poliţie. 

- indirecţi: grup familial, societatea.           

              LOCAŢIA:  

  Grădiniţa şi alte spaţii impuse de programul acţiunilor. 

              RESURSELE PROIECTULUI: 

- Resurse umane: copii, educatoare, agent de poliție 

- Resurse materiale: material ilustrativ (planşe, pliante, laptop, videoproiector, cărţi),  fişe, culori, acuarele 

pensule,  foi, fotografii, aparat foto şi video, lucrări realizate de copii. 

              REZULTATELE AŞTEPTATE: 

       În urma derulării proiectului dorim să constatăm că preşcolarii: 

 - cunosc noile reglementări apărute în codul rutier  privind circulaţia pietonilor şi le aplică în drumul lor 

spre grădiniţă, spre casă sau în timpul plimbărilor; 

 - şi-au consolidat deprinderile de comportare civilizată pe drumurile publice şi se joacă în locurile permise;
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- recunosc semnele de circulaţie; 

- fac cunoscute celor apropiaţi, regulile de circulaţie; 

- îşi protejează viaţa. 

              EVALUAREA PROIECTULUI 

       Portofoliul proiectului: structura proiectului; materiale suport pentru tema proiectului; fişe de lucru; teste; fotografii de la activităţi;  procese 

verbale; articole din mass – media; expoziţii. 

              BIBLIOGRAFIE: 

1.Creţu, Carmen, Orientări actuale în problematica curriculumului, Editura Spiru Haret, Iaşi.1994; 

2. D. Petrtti, Andre, Educaţia în schimbare, Editura Spiru Haret, laşi, 1996; 

3. Teodorescu, Dan, Curs de legislaţie rutieră 2005, Edltura Shik, Bucureşti. 2005 

 

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI 

 

Nr. 

crt. 

Data Tema Mijloc de 

realizare 

Conţinutul activităţii Cine participă 

1. 

Octombrie 

„Întâlnire cu agentul de 

circulaţie” 

„Cum circulăm” 

- informare 

 

 

- Cunoaşterea noilor reguli de circulaţie 

- Înţelegerea necesităţii respectării regulilor de circulaţie. 

- copii,  

- educatoare; 

- agent poliţie. 

2. 
Noiembrie „Cum este corect?” 

- lectură după 

imagini 

- Aprecierea în situaţii concrete a unor comportamente şi 

atitudini în raport cu normele cunoscute. 

- copii; 

- educatoare; 

3. 
Decembrie  “Semaforul” 

-activitate practică -Să realizeze semaforul folosind culorile potrivite. - copii; 

- educatoare; 
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4. 
Ianuarie 

„Păţania lui Viorel 

Năzdrăvănel” 

- lectura 

educatoarei 

- Conştientizarea pericolelor de producere a accidentelor. - copii; 

- educatoare; 

5. 
Februarie „Semnele de circulaţie 

- pictură - Cunoaşterea semnelor de circulaţie şi a semnificaţiei 

acestora. 

- copii; 

- educatoare; 

6. 
Martie „Aşa da, aşa nu!” 

 

-joc didactic 

-Să cunoască rolul agentului de circulaţie şi modul său de 

semnalizare. 

- copii; 

- educatoare; 

7. 

Aprilie ,,Nu faceţi ca ei!” 

- convorbire cu 

suport intuitiv 

- Relatarea întâmplărilor din viața lor privind respectarea 

sau nerespectarea regulilor de circulaţie 

- copii; 

- educatoare; 

- agent poliţie, 

8. 
Mai “Stopul” 

- cântec -Consolidarea cunoştinţelor despre regulile de circulaţie 

prin cântec 

- copii; 

- educatoare; 

9. 
Iunie „Cine ştie mai bine?” 

- concurs „Micii 

pietoni” 

- Sistematizarea cunoştinţelor privind educaţia rutieră - copii si educatoare; 

- agent poliţie 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL: ,,CARTEA - O COMOARĂ DE 

ÎNVĂȚĂTURI” 

 

 

                                                   Prof. înv. primar STALINESCU RODICA 

                ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 PIATRA NEAMȚ 

 

Motto : 

              „ Nu este alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor.” 

(Miron Costin) 

TITLUL  PROIECTULUI: „Cartea - o comoară de învățături” 

INSTITUTII  IMPLICATE  IN  PROIECT: 

1. Şcoala Gimnazială Nr.5 PiatraNeamț 

2. Biblioteca școlară 

3. RESURSE UMANE: 

Beneficiari  direcţi 

- Elevii ŞcoliiGimnaziale Nr.5 Piatra Neamț; 

- învăţători, profesorul de Limba şi literature română; 

- reprezentantul bibliotecii; 

Beneficiari indirecţi 

- invitaţi, părinţi; 

- cadrele didactice ale şcolii. 

RESURSE MATERIALE: 

-fondul de carte existent în biblioteca şcolii şi în biblioteca locală; 

-materiale informative şi formative existente la bibliotecă; 

-desene ale elevilor, poveşti ilustrate, tablouri ale scriitorilor; 

-dramatizariliterare; 

-fişe de lectură; 

-portofolii. 

RESURSE FINANCIARE: 

- sponsorizare oferită de comitetul de părinți 
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SCOPUL:         

• Cultivarea sentimentelor de preţuire şi dragoste atât pentru carte în general, pentru cartea de 

specialitate, pentru corelarea informaţiilor citite cu cele din viaţa zilnică şi cu realităţile 

contemporane, dezvoltarea interesului pentru creaţii literare, pentru frumuseţea şi armonia 

limbii române; 

• Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale, cu sprijinul şi îndrumarea 

profesorilor şi a părinţilor; 

• Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi transmitere de intenţii, gânduri; 

• Conceperea și confecționarea unei cărți proprii, în cadrul proiectului ,,Cartea mea”: 

• Stimularea interesului pentru lectură. 

 

 

LOCATIA: sala de clasa, bibliotecașcolară; 

MOTIVAŢIA PROIECTULUI: 

“ Un singur prieten rămâne neschimbat – cartea” 

      În societatea contemporană, tehnica modernă fascinează copilul, îndepărtându-l tot mai mult de ceilalţi, 

de cuvântul scris, de ceea ce ne-a fermecat nouă copilăria – cărţile. Aşadar, astăzi, mai mult ca oricând, este 

de datoria familiei şi a şcolii să deschidă uşa fermecată a lumii cărţilor. 

      Prin acest parteneriat, părţile implicate îşi propun să introducă copiii în lumea cărţilor, să le dezvolte 

creativitatea în exprimare, să le formeze o atitudine pozitivă faţă de carte. 

      Atât educatorii/învățătorii/profesorii cât şi părinţii şi reprezentantul bibliotecii, trebuie să-şi găsească 

timp, să asculte părerile copiilor despre cărţile citite, să participe afectiv alături de aceştia la peripeţiile 

eroilor, asigurând o legătură între cele citite şi viaţă. Doar aşa pasiunea pentru citit se poate dezvolta în mod 

creator şi poate deveni o parte din viaţă, însoţindu-i din copilărie până la o vârstă înaintată. 

 Activităţile la bibliotecă contribuie la dezvoltarea interesului pentru lectură, dintre care amintim: 

-  prezentarea sălii şi a modului de aranjare a cărţilor în rafturi, pe tematici sau pe scriitori în ordine 

alfabetică ; 

- înscrierea la o bibliotecă; 

- explicarea modului de comportare a unui cititor într-o bibliotecă;  

- cunoaşterea alcătuirii unei cărţi (copertă, titlu, autor, pagini, numerotarea, cuprinsul etc.); 

- cunoaşterea datelor de bază despre cartea pe care doreşte să o împrumute; 

- participarea la activităţile desfăşurate la bibliotecă. 
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       Proiectul vizează formarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de cărţi, orientarea acestora spre 

literatură, precum şi realizarea unei noi forme de colaborare între profesori, elevi, părinţi şi reprezentantul 

bibliotecii. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

Obiectivegenerale: 

• Stabilirea unei bune relaţii între bibliotecă şi şcoală; 

• Înţelegerea rolului cărţii în viaţa omului; 

• Implicarea bibliotecarului în formarea şi dezvoltarea elevilor; 

• Dirijarea şi controlul lecturii atât de către cadre didactice cât şi de părinţi. 

Obiective specifice: 

• Formarea unei citiri conştiente, curente şi expresive din partea elevilor; 

• Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor textelor literare; 

• Realizarea unor desene în vederea exprimării trăirilor affective şi apoi exprimarea scrisă a 

acestora; 

• Stimularea şi dezvoltarea aptitudinilor de creaţie ale elevilor; 

• Exprimarea unor opinii personale în legătură cu creaţiile colegilor; 

• Crearea unui mediu propice lecturii (din partea cadrelor didactice şi a reprezentanţilor  

bibliotecii); 

• Înţeleagerea rolului bibliotecii şi utilizarea serviciilor acesteia; 

• Desfăşurarea unui program intensiv de lectură a unor cărţi cu diferite tematici; 

• Selectarea unor cărţi în raport cu vârsta, aptitudinile şi interesele fiecăruia; 

• utilizarea anumitor informaţii, expresii, citate, în relizarea unor referate, compuneri, eseuri care vor fi 

expuse la avizierul şcolii. 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

• Interes sporit pentru carte şi informaţie; 

• Conştientizarea părinţilor, cadrelor didactice şi a reprezentantului bibliotecii privind rolul pe care-

l au înformarea şi dezvoltarea elevilor; 

• Memorarea unor poezii, cântece, texte dedicate unor anumite evenimente; 

• Recitarea coerentă şi expresivă a unor conţinuturi literare; 

• Punerea în scenă a unor piese de teatru; 

• Realizarea unor desene în care să fie redată lumea minunată a poveştilor; 
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• Realizarea unor fişe de lucru şi a unui caiet în care fiecare elev să noteze citate, expresii 

frumoase, maxime, cugetări, proverbe etc. 

• Realizarea de compuneri, eseuri. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

• compuneri, eseuri, poezii; 

• expoziţii de carte; 

• portofoliulproiectului; 

• fişe de lectură; 

• albumul foto; 

• materiale informative despre proiect şi scopurile sale. 

 

 

DISEMINAREA PROIECTULUI: 

- pliante, afişe; 

- panori cu produseleactivităţiielevilor. 

OBLIGAŢIILE PARTENERILOR: 

Biblioteca școlară: 

• Prezentarea periodică a ofertei de cărţi; 

• Colaborarea directă cu persoanele implicate din partea şcolii; 

• Asigurarea unui necesar de materiale în funcţie de necesităţi. 

Şcoala GimnazialăNr.5 Piatra Neamț: 

• Punerea la dispoziţie a unei săli de clasă în vederea desfăşurării unor întâlniri de lucru; 

• Colaborarea directă cu persoanele implicate în proiect; 

• Realizarea unei colecţii cu materiale scrise de elevi, care să demonstreze îmbogăţirea 

vocabularului acestora, dezvoltarea creativităţii, a imaginaţiei şi a interesului pentru lectură. 

Obligaţii comune: 

• Respectarea principiilor de lucru, seriozitate, responsabilitate, competenţă. 

DURATA PROIECTULUI DE PARTENERIAT:  15 septembrie 2019- 12 iunie 2020.    
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PROIECT EDUCAŢIONAL  

„PRIETENA MEA, CARTEA”  

ÎN  PARTENERIAT  

CU BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ „I. N. ROMAN” CONSTANŢA 

 
                                                                                                  

                                                                                       Prof. înv. primar ZAMFIR EUGENIA                                                                                                  

                                                                                          Şcoala Gimnazială Nr. 12 „B. P. Hasdeu” 

Constanţa 

 

 

 

 
 

An şcolar 2019 - 2020 

 
 

 

TITLUL PROIECTULUI: “Prietena mea, cartea”    

      

 

UNITĂŢI PARTENERE:  

• Şcoala Gimnazială Nr. 12 “B.P.Hasdeu” Constanţa  

• Biblioteca Judeţeană “I. N. Roman” Constanţa 

 
 

ARGUMENT :  

 

„Arta cuvântului” figurează cea mai completă şi desăvârşită descriere a vieţii. Prin farmecul şi 

feericul limbajului, dintr-un basm sau dintr-o poezie, aflaţi sub îndrumarea noastră şi cu dorinţa în suflete 

de a şti, de a găsi, elevii reuşesc să coboare mai adânc în esenţa valorilor umane, pregătindu-se pentru 

drumul lung şi greu care îi aşteaptă. 

Pasiunile se nasc ciudat şi anevoios mai ales astăzi, când mijloacele audio-vizualului, tehnica 

din ce în ce mai performantă îşi dispută întâietatea cu cea a cărţii. Scopul proiectului „Prietena mea, 
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cartea” este să-i determine pe elevi să aleagă o carte în detrimentul internetului, redescoperind şi 

revalorizând simplitatea gestului de a scoate o carte din bibliotecă.  

Şi atunci, cartea le va vorbi!...   

                  
 

 

 

OBIECTIVUL  GENERAL : 

 

   Crearea unei percepţii pozitive din partea grupului ţintă faţă de carte şi lectură. 

 

OBIECTIVELE  SPECIFICE :  

 

▪ Formarea  unei  atitudini  pozitive  faţă  de  informaţie - cultură - societate. 

▪ Dezvoltarea  limbajului, a  vocabularului copiilor. 

▪ Crearea respectului faţă de carte şi păstrarea ei în bună stare, pentru ca să poată fi citită de cât mai 

mulţi copii. 

▪ Stimularea şi promovarea potenţialului artistic al elevilor prin organizarea şi desfăşurarea unor 

programe artistice, expoziţii de lucrări artistico-plastice, concursuri literare. 

▪ Formarea obişnuinţei de a merge la bibliotecă, de a căuta cărţi sau alte informaţii pe care aceasta 

le oferă, citind în sala de lectură sau acasă. 

▪ Stimularea interesului părinţilor copiilor prin implicarea directă şi indirectă în aceste activităţi. 

 

BENEFICIARI : 

                    -   elevii clasei a IV-a D; 

                    -   cadre didactice partenere;  

                    -   părinţii, biblioteca.  

 

DURATA PROIECTULUI : octombrie 2019 - iunie 2020 

 

PRINCIPII DE LUCRU: 

- colaborare, angajare, dăruire, comunicare, corectitudine - din partea colectivelor de organizare; 

-  colaborare şi comunicare între elevi; 

-  asigurarea colaborării elevi - familiile elevilor implicaţi în realizarea acestui proiect etc.  
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MONITORIZARE, DISEMINARE, EVALUARE: 

- afişarea programului în locuri accesibile elevilor şi părinţilor; 

- expunerea unor fotografii din activităţile realizate; 

- alcătuirea unui portofoliu al activităţilor desfăşurate; 

- prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor, comunicărilor ştiinţifice care se vor desfăşura în ţară. 

 

 

TEMATICA  ACTIVITĂŢILOR  DERULATE  ÎN  CADRUL  PROIECTULUI  

EDUCAŢIONAL 

„PRIETENA MEA, CARTEA” 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII LOC DE 

DESFĂȘURARE  

PERIOADA PARTICIPANȚI 

1 Înscrierea elevilor la Biblioteca 

Judeţeană 

• Obţinerea, pe bază de tabel, a 

legitimaţiilor de intrare 

• Stabilirea tematicii activităţilor 

comune 

Biblioteca Judeţeană octombrie 2019 elevii clasei 

a IV-a D 

 

2 Călătorie în lumea cărţilor 

• Vizită la Biblioteca Judeţeană 

(activităţi de citire, selectare a 

informaţiilor din cărţi şi reviste; 

realizarea de liste bibliografice 

pe diferite teme; 

• Povestea unei cărţi - Vizită la 

Tipografia „Cuget liber” 

 

Biblioteca Judeţeană 

Tipografia  

„Cuget liber” 

noiembrie 2019 

 

decembrie 2019 

elevii clasei 

a IV-a D 

 

3 „Porni  LUCEAFĂRUL...”-Atelier 

literar 

• Viaţa şi opera marelui poet român 

- prezentare PPT 

• Audiţii şi recitări de poezii  şi 

cântece 

• Realizarea şi prezentarea 

portofoliului „Mihai Eminescu” 

• Eminescu văzut prin ochi de copil 

- concurs de desene, cvintete, 

eseuri 

Biblioteca şcolii ianuarie  

2020 

elevii clasei 

a IV-a D 

 

4 În împărăţia poveştilor Biblioteca Judeţeană februarie elevii clasei 
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• Prezentare de carte 

• Vizionarea unor CD-uri cu 

povesti   

• Dramatizarea unor poveşti 

cunoscute 

• Realizarea unei pagini de carte din 

text şi desen 

2020 a IV-a D 

 

5   „Zilele porţilor deschise” 

• Lansări şi prezentări de carte 

însoţite de o sesiune de autografe 

• Întâlniri cu scriitori 

• „Ziua Mondială a Cărţii”- 

expoziţii de carte 

Biblioteca Judeţeană aprilie 

2020 

elevii clasei 

a IV-a D 

 

6 „Carnavalul  eroilor preferaţi” 

• Evaluare 

• Eroul meu preferat - concurs de 

desene 

• Minispectacol-dramatizarea unor 

poveşti 

• Prezentarea portofoliilor 

Biblioteca Judeţeană iunie  

2020 

elevii clasei 

a IV-a D 
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE ANTREPRENORIAT  

 

JUNIORII ANTREPRENORI 

Coordonator proiect: prof. înv. primar CHANDLER DANIELA 

Liceul Tehnologic Stefan Hell Sântana, jud. Arad 

 

Primii pași spre o educație antreprenorială se face încă de la cele mai fragede vârste, iar 

curiozitatea copiilor pentru ea se aprinde de fiecare dată. E foarte interesant pentru copii să studieze ce 

sunt banii, de unde vin și cum funcționează, să își administreze finanțele și să le multiplice în viața reală. 

Primele economii pe care le fac sunt puse în pușculițe, iar copiii își strâng bani pentru achiziționarea 

diferitelor jocuri, lucruri pe care și le doresc. 

Este foarte important să le oferim copiilor  instrumente și strategii principale ce pot fi folosite 

pentru a acumula o experiență valoroasă în începerea, conducerea și dezvoltarea unei afaceri, bineînțeles,  

la nivelul de cunoștințe și de vârstă al fiecăruia. 

  Dobândind  cunoștințe de antreprenoriat, copiii realizează că administrarea propriilor bani e 

distractivă și le poate aduce multe beneficii. Pentru formarea și  dezvoltarea abilităților antreprenoriale 

am propus și desfășor în prezent cu elevii clasei mele acest proiect. 

 

Scop: Formarea unor abilităţi de comunicare şi antreprenoriale prin desfăşurarea unor activităţi educative, 

cu un pronunţat caracter practic și  artistico - plastic.  

Motivaţie: 

• Realizarea unui plan de antreprenoriat pentru a folosi fondurile strânse  în excursia de 

sfârșit de ciclu primar. 

• O bună colaborare între elevii clasei,  pentru întărirea  spiritului de toleranţă, acceptare şi 

cooperare, având în clasă elevi cu CES. 

• Dorinţa coordonatorului de a da prilej elevilor să valorifice lucrările realizate la orele de abilităţi 

practice (mărțișoare) și  de desfășurare a unor  activități practice culinare ( limonade). 

• Realizarea și prezentarea unui spectacol cu strângere de donații, cu piesa Mica Sirenă și a 

scenetelor studiate în cadrul Clubului de teatru. 

Perioada de desfăşurare:  – 15 octombrie  - 10 iunie 2019 

Grup ţintă: Elevii clasei a IV-a A 

Parteneri : - actori ai Teatrului de Marionete Arad 

- părinții elevilor    
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Obiective specifice proiectului: 

O1: să cunoască scopul şi motivaţia tematicii proiectului; 

O2:să realizeze un proiect de antreprenoriat ; 

O3 :să realizeze afișe, și invitații pentru promovarea proiectului 

O4 :să confecționeze mărțișoare 

O5 :să facă limonadă pe care să o valorifice 

O6 :să prezinte în fața colegilor, părinților, profesorilor și altor invitați piesele de teatru pregătite în cadrul 

Clubului de teatru; 

O7: să participe cu interes şi plăcere la activităţile desfăşurate; 

O8: să îşi dezvolte aptitudinile practice, artistice şi simţul estetic;                                              

O9: să îşi asume rolul de producător al unor produse de calitate, destinate vânzării; 

O10: să comunice -din perspectiva  ofertantului de produse - cu  eventualii cumpărători; 

O11: să aprecieze la justa sa valoare „banul muncit”; 

O12: să se realizeze o coeziune a grupului de elevi, bazându-se pe înțelegere, toleranță și colaborare. 

Calendarul activităţilor: 

 

ACTIVITĂŢI 

 

OBIECTIVE DATA ŞI 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

REZULTATE 

AŞTEPTATE 

 1.Elaborarea şi 

redactarea 

proiectului 

-alegerea temei 

-elaborarea şi redactarea proiectului 

cadru didactic –elevi  

-stabilirea partenerilor 

Octombrie 2019 redactarea 

proiectului 

2. Activităţi 

informative 

-Informarea Direcțiunii școlii; 

 -informarea părinţilor și a copiilor 

despre motivația desfășurării 

proiectului; 

- modalitatea de realizare a acestuia;  

-articol în presa locală.  

toată perioada 

proiectului 

- în sala de clasă 

 Înțelegerea 

derulării 

proiectului 

3. Activităţi 

formative  

a) Pregătirea piesei de teatru și a 

scenetelor  

b) Realizarea de mărțișoare 

c)Învățarea preparării limonadei 

Oct. 2019- 

mar.2020, 

Sala de clasă 
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d) Pregătirile pentru organizarea 

Târgului Primăverii  și a spectacolului 

Micul actor 

-realizarea de afișe pentru anunțarea 

Târgului  și invitații pentru spectacolul  

-împărțirea responsabilităților pentru 

fiecare copil 

- stabilirea echipei care ține evidența 

financiară a sumelor obținute în fiecare 

zi 

- organizarea spațiului pentru 

desfășurarea Târgului pe coridorul 

școlii, cât și cu ocazia prezentării 

spectacolului organizat de elevi, în 

clubul elevilor, în perioada Școlii Altfel. 

 

c) Desfășurarea Târgului Primăverii 

-vânzarea produselor elevilor 

(mărțișoare, limonade și alte jucării de 

care nu mai au nevoie) 

-vor face pregăti limonade, fiind ajutați 

de cadru didactic 

-evidența financiară zilnică 

 

d) Desfășurarea spectacolului Micul 

actor 

- împărțirea afișelor și a invitațiilor la 

clădirile școlii , grădinițelor,  cadrelor 

didactice, părinților, la Teatru de 

Marionete –Arad. 

-prezentarea pieselor de teatru pregătite 

- vor oferi  mărțișoare doamnelor 

prezente în sală 

Ian. 2020 

 

 Ian.2020 

 

 

 

 

 

 

Sala de clasă 

Holul școlii 

 

 

Feb. – Martie 

2020 

Clădirea școlii din 

Satu Nou 

Sala de festivități 

a liceului 

 

 

 

Feb.  – Mar. 2020 

Clădirea școlii  

 

 

 

    

 

 

 

     Mar. 2020  

Sala de festivități 

a liceului 

 

 

 

 

Participarea cu 

interes la 

activitățile 

desfășurate, în 

vederea 

închegării unui 

grup unitar, 

bazat pe 

înțelegere și 

colaborare 
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-Spectatorii pot să doneze bani în cele 4 

urne pregătite de copii în cadrul orelor 

de abilități practice, urne care se vor afla 

în  cele 4 colțuri ale sălii. 

- EVIDENȚA FINANCIARĂ A 

INTREGII SUME STRÂNSE ÎN 

CADRUL PROIECTULUI. 

e) Achitarea cu suma strânsă în cadrul 

proiectului, a excursiei de sfârșit de 

ciclu primar a elevilor clasei a IV-a A.  

 

    Iunie 2020 

 

 

 

Resurse: 

a. umane: 

- elevii clasei a IV-a A, organizatoarea activităţii;elevii altor clase, vizitatorii expoziţiei; actori de 

la Teatrul de marionete Arad, părinții elevilor; cadre didactice ; conducerea şcolii. 

b. materiale: 

- hârtie glasse, hârtie pergament, foi de bloc pentru desen, panouri din polistiren, DVD player, gips, 

mulaje gips pentru mărțișoare, pahare plastic, sirop de fructe, apă minerală , carton, statie pentru 

asigurarea fondului muzical la piesa de teatru, reflector, ecran, etc. 

c. de timp:  

- proiectul implica ariile curriculare Limbă şi comunicare, Arte şi Tehnologii;  

- elevii au fost implicaţi în pregătirea produselor în timpul unor ore de Limbă şi comunicare, Arte 

şi Tehnologii, dar şi în timpul liber sau în timpul pauzelor. 

 

Rezultatele proiectului şi impactul scontat: 

     În urma desfăşurării proiectului se poate observa: 

      -   O mai bună coeziune a grupului de elevi, bazându-se pe înțelegere, toleranță și colaborare. 

     -   Integrarea cu o mai mare ușurință a elevului provenit din străinătate și a celor cu CES.  

- Dezvoltarea simţului estetic, artistic şi practic prin participarea la activităţile desfăşurate; 

- Dezvoltarea capacităţii de comunicare în condiţiile asumării rolului de ofertant de produse într-o 

piaţă reală şi deschisă; 

- În urma vânzării de diferite produse, elevii clasei vor intra în posesia unei sume de bani care cu 

care se achită  excursia de sfârșit de ciclu primar a elevilor clasei a IV-a A. 
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Evaluare: 

a. evaluarea elevilor: 

- observarea sistematică ( pe durata desfăşurării activităţilor de pregătire a produselor, a sălii de 

clasă şi a desfăşurării expoziţiei) 

- probă practică ( realizarea mărțișoarelor și a limonadei) 

- primirea unor sume diferite de bani funcţie de produsele vândute ca urmare a aspectului 

produselor şi capacităţii de comunicare cu vizitatorii. 

b. evaluarea proiectului: 

- realizarea unui portofoliu care să cuprindă afișele și invitațiile realizate de  copii, un C.D. 

cu momentele importante ale derulării proiectului, fotografii, evidenţa cu sumele realizate de 

copii şi cu cele donate pentru fondul clasei. 

O educație antreprenorială încă din primii ani de școală ajută enorm la dezvoltarea 

încrederii în  sine, a a abilităților de comunicare și negociere, a dragostei pentru muncă, 

la gestionarea bugetului propriu, a conflictelor sau munca în echipă . 
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READING AND WRITING – proiect educativ 

Prof. MARIAN REBEI 

Argument 

Lectura/Citirea unor texte şi redactarea de texte într-o limbă străină sunt două dintre competenţele 

lingvistice primare vizate de procesul de predare-învăţare al unei limbi străine. Proiectul educativ Reading 

and Writing, ca disciplină de curs opţional, propune diverse oportunităţi de învăţare, fiind structurat pe 

unităţi a căror continuitate este asigurată de concentrarea asupra abilităţii de a citi şi de a înţelege texte 

literare şi de producerea de texte şi mesaje scrise de diferite feluri şi pentru scopuri diverse. Organizarea 

materiei cursului pune accent pe dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţilor de lectură şi de înţelegere a 

textului citit, precum şi pe însuşirea de competenţe lingvistice esenţiale în producerea de texte sau mesaje 

scrise cu tematică dată. Cursul este conceput pentru a dezvolta şi a prelucra practic cunoştinţele necesare 

de lexic şi gramatică ce conduc spre activităţi eficiente de lectură a textului sau spre redactarea unui text. 

Accentul se pune pe abilităţi de citire şi de înţelegere a textului citit precum skimming for gist, skimming 

for overall understanding, scanning, predicting a topic from visual prompts or clues, reconstructing a text, 

inferring, word equivalences, jigsaw reading, dictogloss, etc. În acest scop vor fi folosite texte literare 

adaptate – ‘graded readers’. Cursul va oferi modele concrete de texte sau structuri în vederea încurajării 

elevilor pentru pregătirea compunerilor literare cu forma fixă (informal and formal letters, articles, 

leaflets, notices, interviews, stories, recipes, advertisements, postcards, film reviews, dicursive essays, 

news or assessment reports). 

Competenţe generale: 

1. dezvoltarea capacităţii de receptare critică a unui text literar; 

2. dezvoltarea aptitudinilor de exprimare scrisă; 

3. cultivarea interesului pentru lectură; 

4. dezvoltarea capacităţii de a diferenţia între stiluri variate de exprimare/scriere. 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

Elevii vor fi capabili: 

1.1. să identifice etapele esenţiale în alcătuirea unui 

text literar; 

- reconstrucţia unui text scris; 

- exerciţii de alegere multiplă în vederea extragerii 

unor reguli de compoziţie a textului. 

- redactarea de paragrafe pe temă dată; 
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1.2. să potrivească paragrafele dintr-un text cu ideile 

principale corespondente; 

1.3. identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj 

oral, în scopul înţelegerii sensului global al acestuia; 

2.1. să alcătuiască texte de dimensiuni medii şi ample 

pe teme prestabilite; 

2.2. să descrie persoane, locuri, evenimente; 

3.1. să manifeste interes critic pentru lectură; 

3.2. să îşi argumenteze în mod convingător preferinţele 

pentru unul sau altul dintre textile literare lecturate; 

4.1. să realizeze transferul unui text standard in 

texte aparţinând unui registru formal/ informal. 

- exerciţii de completare a unor fişe de lucru; 

- exerciţii de evaluare a textelor literare lecturate; 

- producerea de discurs/ eseu argumentative; 

- activităţi de interpretare a unor texte; 

- exerciţii de redactare de scrisori, rapoarte, anunţuri, 

jurnal personal;  

- exerciţii de redactare a unui text după notiţe date;  

- activităţi de redactare a unor proiecte;  

- activităţi de redactare de descrieri/ naraţiuni / 

dialoguri; 

- exerciţii de completare a unor tipuri de formulare;  

 

Nr. crt. Unitatea Competenţe specifice Nr. ore 

1. 

 

 

 

Writing Strategies - recognition of style and type of writing, reading for gist/specific 

information, reconstructing a text 

- planning a composition, techniques for beginnings/endings 

- linking words/phrases, error correction 

3 

2. Everyday People - reading for gist/specific information, reconstructing a text 

- an article describing a (best) friend 

- linking words/phrases, relative clauses, error correction 

2 

3. What a Character! - reading for specific information/detailed understanding, 

recognition of style and type of writing an article 

- describing a favourite TV character 

- linking words/phrases, adjectives, error correction 

3 

4. From all Four 

Corners of the World 

- reading for gist/ specific information, reading for gist 

- description of senses, an article describing a town 

- adjectives, relative clauses 

2 

5. Four Walls and a 

Roof 

- reading for gist/specific information, reconstructing a text 

- description of location, an article describing a famous building 

- the passive 

3 
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6. Time to Celebrate - reading for specific information, reconstructing a text 

- an article describing a celebration 

- formation of adjectives, adjectives with -ing/-ed  

3 

7. So the Story Goes - reading for specific information/detailed understanding, 

reconstructing a text 

- description of emotions, a 1st person narrative 

- tenses: past simple, past continuous, past perfect, linking 

words/phrases 

4 

8. Front Page News - techniques for beginning reports, a news report 

- the passive, direct speech, relative clause 

- techniques for beginnings/endings, a for and-against article 

4 

9. We’d Love it if You... - a letter of invitation to a friend, a letter of accepting/refusing an 

invitation from a relative 

- error correction 

3 

10. Not up to 

My Expectations 

- reading for specific information, matching topics to paragraphs, 

reconstructing a text, recognition of style and type of writing 

- formal/informal style, making complaints, a formal letter of 

complaint 

4 

11. Take a 

Look... 

- checking a piece of writing, an announcement, a message 

- use of formal/informal register 

3 

 

• Teme 

1. Incursiune în universul tehnicilor de compunere literară; 

2. Aventura (auto-)descoperirii; 

3. Lumea înconjurătoare cu obiceiurile şi tradiţiile ei; 

4. Aspecte culturale din spaţiul american şi anglo-saxon; 

5. Formarea propriilor criterii critice de receptare. 

 

• Conţinuturile învăţării: 

1. A formula argumente în vederea motivării opiniilor personale; 

2. A exprima îndoieli/siguranţă; 

3. A cere şi a oferi explicaţii; 

4. A situa anumite evenimente/persoane în spaţiu şi timp; 
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5. A compara circumstanţele concrete în care se petrec unele evenimente; 

6. A folosi stilul formal/informal în exprimarea scrisă; 

7. A descrie un fenomen/un sentiment/un presentiment; 

8. A utiliza (auto-)cenzura critică în discutarea anumitor opinii formulate de partenerii de discuţie. 

 

• Structuri: 

1. Substantivul: cazul; 

2. Adjectivul: grade de comparaţie, construcţii complexe; 

3. Verbul: timpurile verbale, diateza pasivă, construcţii cauzative, vorbirea directă/indirectă; 

4. Prepozitia: phrasal verbs; 

5. Conjuncţia: construcţii idiomatice; 

6. Frazele condiţionale: recapitulare. 

 

• Modalităţi de evaluare 

1. Teste care cuprind exerciţii de tip multiple–choice, rephrase, fill–in, identify the mistake(s), choose 

the correct answer, reading comprehension, listening comprehension.  

2. Redactarea de texte funcţionale cu formă fixă şi pe o temă dată  

3. Realizarea în echipă a unor proiecte (grupuri de 3–4 elevi).  

4. Completarea de formulare/chestionare cuprinzând o tematică variată. 

  

• Bibliografie 

− Longman Graded Readers  

− Oxford Bookworms 

− Macmillan Graded Readers 

− Virginia Evans, Successful Writing (Intermediate)  

− Ed Swick, Writing Better English (for ESL Learners) 

− Raymond Murphy, English Grammar in Use (Intermediate) 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

MICII  EXPLORATORI  AI  NATURII 

Prof.înv.preșc. Sbîngu Andreea 

Prof.înv.preșc. Pascale Alina 

  

"În cadrul educației în aer liber accentual în ceea ce privește obiectul de învățare este plasat pe 

relații referitoare la resursele umane și natural. " 

Simon Priest 

ARGUMENT  

 Ȋnvățarea prin joc și explorarea mediului în educaţia timpurie este cea mai simplă, firească şi 

benefică modalitate prin care putem aduce schimbări în dezvoltarea copiilor de vârstă preșcolară.  

Mediul natural„predispune” la învăţare, iar organizarea unor activităţi în care să valorificăm 

deopotrivă interesul, curiozitatea copiilor si oportunităţile pe care mediul înconjurător ni le oferă, pot 

facilita învăţarea constructive prin motivație intrinsecă, stil creative în abordarea sarcinilor de joc şi 

explorare, stare de bine, plăcerea de a se juca şi de a-şi împărtăşi propriile păreri celorlalţi despre ceea ce 

au văzut, auzit sau simţit. Străbătând pașii firești de cunoaștere prin acțiunea nemijlocită a mediului asupra 

copiilor, aceștia își îmbogățesc cunoștințele cu care vor opera în viitor, învață să se manifeste ca persoană 

dinamică, cu spirit de inițiativă. 

Prin intermediul acestui proiect urmărim valorificarea materialelor din natură, să dezvoltăm 

preşcolarilor dragostea pentru frumosul din natură, dezvoltarea şi exprimarea expresivităţii şi creativităţii 

copiilor. Copilul învață nu numai să fie membru al comunității în care trăiește, ci învață să-și  și dezvolte 

spiritul de observație, să-i respecte pe cei din jur, să-și asume responsabilități.  

Acest proiect oferă preșcolarilor avantaje şi beneficii care se vor reflecta în conturarea deprinderilor 

şi a atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin adoptarea unor comportamente civilizate, lărgirea sferei 

cunoștințelor referitoare la specificul mediului natural, dezvoltarea unor atitudini și comportamente 

favorabile ameliorării relațiilor dintre om și mediu, cultivarea capacității de  cooperare în scopul protejării 

mediului, formarea unor deprinderi ecologice.  
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SCOPUL PROIECTULUI 

 Valorificarea mediului înconjurător ca o puternică sursă de experienţe de învăţare – în cadrul unui 

mediu relexant, liber, în vederea asigurării unui proces de educare optim şi de natură să schimbe 

comportamente sociale; 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

• Formarea abilităților de cooperare, colaborare, comunicare, învățare activă; 

• Formarea și dezvoltarea unor atitudini ecologice active, responsabile și cultivarea respectului față 

de natură și mediul înconjurător;  

• Stimularea potențialului creativ al fiecărui copil;  

• Eficientizarea relației grădiniță-familie –comunitate printr-o colaborare rsponsabilă, activă în 

vederea îmbunătățirii actului educațional; 

• Stimularea şi satisfacerea curiozităţilor copilului, explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare, 

investigarea acesteia;  

DURATA PROIECTULUI:  01.10.2019 – 30.06.2020, cu posibilitate de prelungire. 

GRUP ȚINTĂ: preşcolari, părinţi, cadre didactice din judeţul Galaţi, Tulcea, Iași 

REZULTATE AȘTEPTATE :  

Dezvoltarea comportamentelor de coperare, prosociale și proactive ; 

Responsabilizarea copiilor și a cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare; 

Promovarea imaginii grădiniței în comunitate; 

Întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare ; 

MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE: 

Întâlniri cu echipa de proiect; 

Diplome și adeverințe pentru participanți; 

Mese rotunde cu partenerii si colaboratorii; 

Procese-verbale încheiate în urma desfășurării activităților; 

Elaborare revista proiectului cu ISBN 

Raport de evaluare finală; 

Diseminarea activităţilor pe pagina virtuală a proiectului. 

IMPACTUL PROIECTULUI: 

Diversificarea climatului educațional, valorificând mediul natural ca  fiind,  o puternică sursă de 

experiențe de învățare; 
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Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de mediul înconjurător;  

MODALITĂȚI DE REALIZARE: 

Echipa de proiect  va realiza materialele  publicitare pentru promovarea proiectului; 

Realizarea programului de activităţi prevăzut de proiect. 

 

PRODUSE ALE PROIECTULUI: pagina proiectului, fotografii, expoziții cu lucrări, afișe, acțiuni 

ecologice, revista ISBN. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activității Data / locul 

desfășurării 

Resurse 

umane 

Responsabili 

 

 

 

 

 

LANSAREA PROIECTULUI LA NIVELUL 

GRĂDINIŢELOR 

Octombrie 

2019 

Grădiniţele 

participante 

cadre 

didactice 

preşcolari 

 

 

Echipa de 

proiect 

1.   

„NATURA, PRIETENA COPIILOR”-

ACTIVITĂȚI DE TIP OUTDOOR 

Dezvoltarea capacității de investigare și cunoaștere a 

mediului inconjurător pe baza percepției , a operațiilor 

gândirii și  aplicarii cunoștințelor, priceperilor, 

deprinderilor practic- aplicative , identificând totodată 

metode creative de utilizare a diverselor materiale din 

natură. 

 

Noiembrie 

2019 

Grădiniţele 

participante 

 

cadre 

didactice 

preşcolari 

părinţi 

 

 

 

Echipa de 

proiect 

 

 

2.   

“NATURA NE INSPIRĂ” 

Realizarea de expoziții cu decorațiuni de Crăciun 

confecționate din materiale reciclabile 

 

Decembrie  

2019 

cadre 

didactice 

preșcolari 

 

Echipa de 

proiect  
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părinți 

voluntari 

3.  CURIOZITĂȚI DIN NATURĂ 

Activitate interactivă organizată în cadrul bibliotecii 

județene 

Ianuarie  

2020 

cadre 

didactice 

preșcolari 

părinți 

bibliotecar 

 

Echipa de 

proiect 

Biblioteca 

județeană 

4.  

 

 

“PAȘI SPRE UN VIITOR VERDE” 

Activități de conștientizare și sensibilizare privind  

protejarea mediului înconjurător 

 

 

Februarie 

2020 

cadre 

didactice 

preșcolari 

parinti 

voluntari 

 

Echipa de 

proiect  

 

 

5.   

“O FLOARE, UN COPAC, UN COPIL!” 

Acțiune de plantare și amenajare a spațiului verde al 

grădiniței 

 

Martie 

2020 

părinţi 

preşcolari 

cadre 

didactice 

voluntari 

sponsori 

 

Echipa de 

proiect 

 

6.   

DARURILE PĂMÂNTULUI –IZVOR DE 

INSPIRAȚIE ȘI CREAȚIE 

Concurs de creație artistică cu materiale din natură 

 

Aprilie 

2020 

părinţi 

cadre 

didactice 

preşcolari 

voluntari 

 

Echipa de 

proiect 

Muzeul de 

Științe ale 

Naturii Galați 

7.    părinţi  
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IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

  La nivelul fiecărei echipe de parteneri se stabilesc coordonatori ai proiectului în instituţiile 

respective. Înscrierea în proiect a unităţilor de învăţământ se realizează la nivel local (ANEXA 1). 

Activităţile proiectului şi datele speificate în detaliere sunt flexibile. Echipa de implementare poate stabili 

o strategie proprie de abordare a acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIETENII CERCETAȘI 

 Organizarea de activități comune în mijlocul naturii  ( 

vânătoare de comori, jocuri de socializare și cooperare 

 

Mai 

2020 

cadre 

didactice 

preşcolari 

voluntari 

Echipa de 

proiect 

8.  

 

 

“MICII EXPLORATORI AI NATURII” 

-Prezentarea revistei proiectului 

- Întâlnire de evaluare a activităților; 

- Impresii, opinii. 

 

 

Iunie 

2020 

 

părinţi 

preşcolari 

 cadre 

didactice 

 

Echipa de 

proiect 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

MICII  EXPLORATORI  AI  NATURII 

Prof.înv.preșc. Sbîngu Andreea 

Prof.înv.preșc. Pascale Alina 

  

"În cadrul educației în aer liber accentual în ceea ce privește obiectul de învățare este plasat pe 

relații referitoare la resursele umane și natural. " 

Simon Priest 

ARGUMENT  

 Ȋnvățarea prin joc și explorarea mediului în educaţia timpurie este cea mai simplă, firească şi 

benefică modalitate prin care putem aduce schimbări în dezvoltarea copiilor de vârstă preșcolară.  

Mediul natural„predispune” la învăţare, iar organizarea unor activităţi în care să valorificăm 

deopotrivă interesul, curiozitatea copiilor si oportunităţile pe care mediul înconjurător ni le oferă, pot 

facilita învăţarea constructive prin motivație intrinsecă, stil creative în abordarea sarcinilor de joc şi 

explorare, stare de bine, plăcerea de a se juca şi de a-şi împărtăşi propriile păreri celorlalţi despre ceea ce 

au văzut, auzit sau simţit. Străbătând pașii firești de cunoaștere prin acțiunea nemijlocită a mediului asupra 

copiilor, aceștia își îmbogățesc cunoștințele cu care vor opera în viitor, învață să se manifeste ca persoană 

dinamică, cu spirit de inițiativă. 

Prin intermediul acestui proiect urmărim valorificarea materialelor din natură, să dezvoltăm 

preşcolarilor dragostea pentru frumosul din natură, dezvoltarea şi exprimarea expresivităţii şi creativităţii 

copiilor. Copilul învață nu numai să fie membru al comunității în care trăiește, ci învață să-și  și dezvolte 

spiritul de observație, să-i respecte pe cei din jur, să-și asume responsabilități.  

Acest proiect oferă preșcolarilor avantaje şi beneficii care se vor reflecta în conturarea deprinderilor 

şi a atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin adoptarea unor comportamente civilizate, lărgirea sferei 

cunoștințelor referitoare la specificul mediului natural, dezvoltarea unor atitudini și comportamente 

favorabile ameliorării relațiilor dintre om și mediu, cultivarea capacității de  cooperare în scopul protejării 

mediului, formarea unor deprinderi ecologice.  

SCOPUL PROIECTULUI 

 Valorificarea mediului înconjurător ca o puternică sursă de experienţe de învăţare – în cadrul unui 

mediu relexant, liber, în vederea asigurării unui proces de educare optim şi de natură să schimbe 

comportamente sociale; 
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OBIECTIVELE PROIECTULUI 

• Formarea abilităților de cooperare, colaborare, comunicare, învățare activă; 

• Formarea și dezvoltarea unor atitudini ecologice active, responsabile și cultivarea respectului față 

de natură și mediul înconjurător;  

• Stimularea potențialului creativ al fiecărui copil;  

• Eficientizarea relației grădiniță-familie –comunitate printr-o colaborare rsponsabilă, activă în 

vederea îmbunătățirii actului educațional; 

• Stimularea şi satisfacerea curiozităţilor copilului, explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare, 

investigarea acesteia;  

DURATA PROIECTULUI:  01.10.2019 – 30.06.2020, cu posibilitate de prelungire. 

GRUP ȚINTĂ: preşcolari, părinţi, cadre didactice din judeţul Galaţi, Tulcea, Iași 

REZULTATE AȘTEPTATE :  

Dezvoltarea comportamentelor de coperare, prosociale și proactive ; 

Responsabilizarea copiilor și a cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare; 

Promovarea imaginii grădiniței în comunitate; 

Întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare ; 

MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE: 

Întâlniri cu echipa de proiect; 

Diplome și adeverințe pentru participanți; 

Mese rotunde cu partenerii si colaboratorii; 

Procese-verbale încheiate în urma desfășurării activităților; 

Elaborare revista proiectului cu ISBN 

Raport de evaluare finală; 

Diseminarea activităţilor pe pagina virtuală a proiectului. 

IMPACTUL PROIECTULUI: 

Diversificarea climatului educațional, valorificând mediul natural ca  fiind,  o puternică sursă de 

experiențe de învățare; 

Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de mediul înconjurător;  

MODALITĂȚI DE REALIZARE: 

Echipa de proiect  va realiza materialele  publicitare pentru promovarea proiectului; 

Realizarea programului de activităţi prevăzut de proiect. 
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PRODUSE ALE PROIECTULUI: pagina proiectului, fotografii, expoziții cu lucrări, afișe, acțiuni 

ecologice, revista ISBN. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activității Data / locul 

desfășurării 

Resurse 

umane 

Responsabili 

 

 

 

 

 

LANSAREA PROIECTULUI LA NIVELUL 

GRĂDINIŢELOR 

Octombrie 

2019 

Grădiniţele 

participante 

cadre 

didactice 

preşcolari 

 

 

Echipa de 

proiect 

9.   

„NATURA, PRIETENA COPIILOR”-

ACTIVITĂȚI DE TIP OUTDOOR 

Dezvoltarea capacității de investigare și cunoaștere a 

mediului inconjurător pe baza percepției , a operațiilor 

gândirii și  aplicarii cunoștințelor, priceperilor, 

deprinderilor practic- aplicative , identificând totodată 

metode creative de utilizare a diverselor materiale din 

natură. 

 

Noiembrie 

2019 

Grădiniţele 

participante 

 

cadre 

didactice 

preşcolari 

părinţi 

 

 

 

Echipa de 

proiect 

 

 

10.   

“NATURA NE INSPIRĂ” 

Realizarea de expoziții cu decorațiuni de Crăciun 

confecționate din materiale reciclabile 

 

Decembrie  

2019 

cadre 

didactice 

preșcolari 

părinți 

voluntari 

 

Echipa de 

proiect  

11.  CURIOZITĂȚI DIN NATURĂ 

Activitate interactivă organizată în cadrul bibliotecii 

județene 

Ianuarie  

2020 

cadre 

didactice 

preșcolari 

 

Echipa de 

proiect 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 
1148 

părinți 

bibliotecar 

Biblioteca 

județeană 

12.  

 

 

“PAȘI SPRE UN VIITOR VERDE” 

Activități de conștientizare și sensibilizare privind  

protejarea mediului înconjurător 

 

 

Februarie 

2020 

cadre 

didactice 

preșcolari 

parinti 

voluntari 

 

Echipa de 

proiect  

 

 

13.   

“O FLOARE, UN COPAC, UN COPIL!” 

Acțiune de plantare și amenajare a spațiului verde al 

grădiniței 

 

Martie 

2020 

părinţi 

preşcolari 

cadre 

didactice 

voluntari 

sponsori 

 

Echipa de 

proiect 

 

14.   

DARURILE PĂMÂNTULUI –IZVOR DE 

INSPIRAȚIE ȘI CREAȚIE 

Concurs de creație artistică cu materiale din natură 

 

Aprilie 

2020 

părinţi 

cadre 

didactice 

preşcolari 

voluntari 

 

Echipa de 

proiect 

Muzeul de 

Științe ale 

Naturii Galați 

15.   

PRIETENII CERCETAȘI 

 Organizarea de activități comune în mijlocul naturii  ( 

vânătoare de comori, jocuri de socializare și cooperare 

 

 

Mai 

2020 

părinţi 

cadre 

didactice 

preşcolari 

voluntari 

 

Echipa de 

proiect 

16.    părinţi  
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IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

  La nivelul fiecărei echipe de parteneri se stabilesc coordonatori ai proiectului în instituţiile 

respective. Înscrierea în proiect a unităţilor de învăţământ se realizează la nivel local (ANEXA 1). 

Activităţile proiectului şi datele speificate în detaliere sunt flexibile. Echipa de implementare poate stabili 

o strategie proprie de abordare a acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “MICII EXPLORATORI AI NATURII” 

-Prezentarea revistei proiectului 

- Întâlnire de evaluare a activităților; 

- Impresii, opinii. 

 

Iunie 

2020 

 

preşcolari 

 cadre 

didactice 

Echipa de 

proiect 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 
1150 

PROIECT EDUCAŢIONAL”STOP BULLYING 

Dobre-Milcu Cristiana, professor ciclul primar, Școala Gimnazială Grojdibodu, județul Olt 

1. Argument  

                În școlile românești,  fenomenul de bullying are o incidență din ce în ce mai ridicată, pericolul 

venind din falsa impresie de normalitate a acestuia, majoritatea oamenilor acceptându-l ca pe o componentă 

obișnuită a vieții de zi cu zi. 

           Bull în limba engleză înseamnă taur. Bullies (în aceeaşi limbă) înseamnă agresori, iar bullying este 

acţiunea agresivă (verbal, acţional şi implicit emoţional), desfaşurată între două sau mai multe persoane, şi 

începe prin intimidarea unuia de către celălalt. Poate nu întâmplător rădăcina termenului este „taur”, cu 

trimitere la brutalitate  - „luat în coarne”, forţa conflictuală şi comportament agresiv. 

          Intimidarea/ameninţarea este o încercare agresivă, de obicei sistematică şi continuă, în scopul 

subminării și rănirii cuiva, pe baza unor slăbiciuni percepute la acesta. Deși frecvent asociate cu copiii, 

agresiunile pot apărea la orice vârstă, iar membrii grupurilor minoritare sunt mult mai susceptibili de a fi 

hărțuiți la vârsta adultă ( în limbaj de specialitate mobbing-ul).    

              Efectele asupra  victimei sunt  adesea  devastatoare din punct  de vedere  emoțional  și 

comportamental. 

             Bullying-ul poate să transforme școala într-un loc de temut, în timp ce aceasta ar trebui să le asigure 

elevilor un mediu în care să se simtă în siguranță. 

             Odată informați, copiii pot lua atitudine, pot  interveni pentru ei înșiși, dar și pentru ceilalți, iar 

numărul cazurilor de acest fel se va diminua treptat. 

             Prevenirea acestui fenomen este responsabilitatea tuturor şi nimeni nu ar trebui să fie indiferent faţă 

de acele persoane care se află în incapacitatea de a se descurca într-o asemenea situaţie.  

             Cadrele didactice pot să contribuie la diminuarea fenomenului fie prin activități de informare, 

implicare și combatere a fenomenului, fie prin neacceptarea și sancționarea imediată a unor astfel de 

comportamente 

2. Scopul proiectului 

           Informarea corectă a elevilor din învățământul primar, a părinților acestora și a cadrelor didactice cu 

privire la fenomenul ”bullying”: definire, forme de manifestare, cauze, efecte, statistici privind gradul de 

escaladare a fenomenului în școala românească, forme de prevenție, modalități de a lua atitudine, de a 

interveni pentru ei înșiși și/sau pentru alții, în vederea diminuării numărului cazurilor de acest fel. 

3. Obiectivele proiectului 

         *Diseminarea informațiilor despre  fenomenul  ”bullying”: definire, forme de manifestare, cauze, 

efecte, statistici privind gradul de escaladare a fenomenului în școala românească ; 
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          * Aplicarea chestionarului Bullying, pentru a se stabili gradul de răspândire a fenomenului Bullying 

în rândul elevilor 

           *Creşterea gradului de conştientizare a efectelor  negative ale fenomenului "bullying" în rândul 

elevilor, părinților acestora, cadrelor didactice și al nivelului de informare al acestora  asupra necesităţii 

implicării în prevenirea şi combaterea acestui fenomen; 

         *Însușirea de către elevi, a unor tehnici de gestionare corectă a situațiilor în care elevii sunt victime 

ale unor pesoane care practică ”bullyingul”; 

         *Consilierea elevilor care practică ”bullying-ul”, cu accent pe dezvoltarea altor metode de exprimare 

a emoțiilor negative și de rezolvare a conflictelor interioare proprii; 

         *Instruirea  părinților elevilor cu privire la felul în care își pot sprijini elevii/ copiii implicați în situații 

de tip ”bullying” (”victime” sau ”agresori”); 

4. Grupul ţintă : 

          * elevi din învăţământul primar 

 5. Beneficiarii direcți și indirecți: 

• direcţi: elevi, părinţii indirecţi : comunitatea locală 

6. Durata proiectului:  ianuarie- iunie 2020 

7.Locul de desfăşurare: 

-săli de clasă, curtea școlii 

8.Resurse materiale 

-Coli  albe ,colorate 

-Markere, carioca,  culori, 

-bilețele care se lipesc/Post-it-uri, pixuri, flipchart. 

-Aparat foto, laptop; 

-filme tematice; 

9.Resurse procedurale: 

Strategii didactice: conversaţia euristică, expunerea, modelarea, explicaţia, problematizarea, 

algoritmizarea, generalizarea,  jocuri de rol şi exerciţii practice de modelare comportamentală, dezbateri, 

expuneri. 

Forme de organizare: frontal, individual , lucrul pe grupe. 

10. Evaluare: 

❖ Mediatizarea proiectului prin afişe, fluturaşi, 

❖ Recompense, diplome, felicitări, 

❖ Fotografii,  

11. Rezultate  aşteptate: 

• Proiecte, portofolii, 
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• Expoziţii. 

12. Acţiuni: 

➢ Stabilirea unui plan de lucru, planuri de activitate, 

➢ Popularizarea acţiunilor. 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr.c

rt. 

Activitatea Locul de desfașurare Termen 

1. Informarea și conștientizarea bullying-ului și 

cyberbulling-ului. 

Fenomenul bullying-mit sau realitate. 

Săli de clasă/laboratorul 

de informatică 

Ianuarie 2020 

2.  -Stop bullying!; Violenţa distruge!, Prietenia 

construieşte! 

-” Patrula veselă de recreație!” pentru a 

monitoriza fenomenul de violență sau bullying în 

timpul pauzelor. Am transformat curtea școlii într-

un spațiu al prieteniei, al educației non-formale, al 

veseliei, al culorii, în care elevii se simt bine, se 

joacă, interacționează, învață, se 

responsabilizează. 

Prezentare de PPT-uri cu informații referitoare la 

bullying 

Săli de clasă 

 

 

 

 

 

Curtea școlii 

 

 

 

 

CDI 

 

 

 

 

 

 

Ianuarie-Iunie  

2020 

 

Concluzii 

             Am inițiat și derulat acest proiect, conștienți fiind că „datorăm copilului cel mai profund  respect”. 

Activitățile desfășurare au  reprezentat o formă de a educa altfel, de a îi invăța pe elevi să fie mai buni, mai 

toleranți, mai empatici și mai solidari cu problemele celor din jurul lor, prin intermediul unor activități 

educative non-formale care le-au stârnit curiozitatea, inițiativa, dorința de implicare și participare. Toți cei 

implicați în proiect au înțeles că încălcarea drepturilor copilului naște povești triste și grele, că respectarea 

drepturilor copilului nu este o opțiune, ci o obligație pe care o avem fiecare, indiferent că suntem adulți sau 

copii. Doar astfel putem contribui la construirea unei școli și, implicit, a unei lumi mai bune, mai tolerante, 

mai incluzive pentru fiecare dintre noi. 

           Încheiem prin a transmite câteva mesaje care ne-au inspirat în activităţile noastre: 
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• „Niciodată nu judeca după aparențe!” 

• „Când ai de ales între a fi corect și a fi bun, alege să fii bun!” 

• „Faptele voastre vă sunt monumente” 

• „Nu poți vedea bine decât cu inima” 

• „Măreţia nu constă în putere, ci în dreapta folosire a puterii. E măreț cel a cărui putere însuflețește cele 

mai multe inimi din puterea inimii  lui”. 

• „Fă cât de mult bine poți, prin orice mijloace poți, în orice fel poţi, în orice moment poți și cât de multă 

vreme poți!” 

• „Dacă poți trece prin gimnaziu fără să rănești pe nimeni , e chiar grozav!” 

• „Fă un pic mai mult  bine decât este necesar.” 

BIBLIOGRAFIE:  

• Tzvetina Arsova Netzelmann, Elfriede Steffan, Marina Angelova , ,,Strategii pentru o clasă fără 

bullying” , manual pentru profesori și personalul școlar  
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

TIPUL PROIECTULUI: local 

TITLUL PROIECTULUI: “SĂ FIM OBIECTIVI!” 

DOMENIUL: dezvoltare personală  

DURATA PROIECTULUI:  septembrie 2018 –  iunie 2019 

INSTITUȚIA COORDONATOARE: Școala Gimnazială “Emil Racoviță” – Onești 

GRUPUL ȚINTĂ: elevii clasei a VIII  a A 

ARGUMENT: Dezvoltarea personală începe cu înțelegerea și cunoașterea de sine, a valorilor personale 

și a pasiunilor pe care le urmăm de-a lungul vieții. Prin dezvoltare personală învățăm cum să creăm o 

schimbare de durată în noi înșine și cum să ne ajutăm pentru a ne atinge obiectivele propuse și stilul de 

viață dorit. Activitățile proiectului propun dezvoltarea și motivarea valențelor individuale ale elevilor, 

aducerea în atenția lor a importanței de „a fi obiectiv” (de a fi sincer) atât în raport cu sine ( creșterea 

capacității de autoapreciere corectă ) cât și în raport cu comunitatea ( creșterea capacității de recepționare 

a mesajelor sociale și posibilitatea de a evalua informațiile primite, de a selecta eficient, favorabil aceste 

informații care pot fi de orice natură – educațională, civică, comportamentală etc.) 

Prin  metodele de lucru abordate - metode care intuiesc designul situațional caracteristic vârstei - 

elevii vor colabora și își vor dezvolta spiritul de echipă, vor conștientiza faptul că „ a fi obiectiv” devine o 

condiție „ sine qua non” pentru reușita în viața profesională dar și personală; ei vor învăța să se înțeleagă 

și să-i înțeleagă și pe cei din jurul lor, mai bine. 

Pe măsura derulării activităților, elevii vor conștientiza, deasemenea, faptul că o apreciere 

subiectivă a lucrurilor va însemna  „un drum înfundat” fără perspective. Încercând să elimine acea “undă 

de subiectivism” vor dispărea erorile evaluative sau acestea s-ar diminua, oferindu-și astfel noi 

oportunități.  

Concluzionând: 

• OBIECTIVITATEA trebuie prezentată elevilor drept factor reglator al procesului de 

evaluare respectiv autoevaluare. 

• AUTOEVALUAREA  reprezintă o investiție în propria personalitate, prin atașamentul 

continuu al individului față de propria sa evoluție. 

SCOPUL PROIECTULUI: desfășurarea unor activități educative ( prezentate sub termenul generic de „ 

self  help” ) care să motiveze, să dezvolte simțul responsabilității, dorința de integrare în social; care să 

dezvolte capacitățile autoevaluative, abilitățile de comunicare și relaționare asertivă, precum și 

creativitatea în scopul creșterii stimei de sine și a încrederii în forțele proprii. 
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OBIECTIVELE PROIECTULUI: elevii participanți trebuie să dobândească respect pentru viață și 

persoană, să parcurgă un proces de autocunoaștere și autoevaluare, 

să-și descopere competențe, aptitudini și valori personale pe care ulterior le vor dezvolta, să-și stabilească 

propriile obiective de dezvoltare profesională și personală, 

să dobândească o puternică componentă motivațională, să le fie stimulată dorința de a ști, de a înțelege, de 

a reuși, să desfășoare într-un mediu relaxant, activități practice de tip team – building, să creeze un 

echilibru între lucrul în echipă și lucrul individual cu propria persoană, să-și formeze deprinderea de a 

gândi strategic, de a se focusa pe propriul viitor; cadrul didactic să aibă o puternică prezență ca facilitator 

de proces, să fie centrat pe sprijin și ghidare noninvazivă. 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

• Autocunoaștere și dezvoltare personală  - oct 2018 – mai 2019 

Obiective operaționale: să descopere cele trei dimensiuni ale imaginii de sine, să experimenteze metode 

de autocunoaștere, să-și dezvolte  abilitățile de comunicare verbală și nonverbală, să realizeze exerciții de 

autocunoaștere și autoapreciere, să-și ierarhizeze  propriile valori, să identifice modalități de dezvoltare a 

stimei de sine. 

Descrierea activităților: activități educaționale de dezvoltare a stimei de sine și autoeficienței în 

pregătirea  pentru reușita profesională și personală, prezentarea unui material ppt; dialog frontal, 

formularea unor concluzii, opinii; completarea unor chestionare; desfășurarea unor activități de 

autocunoaștere. 

Rezultate ale activităților: produse ale activității elevilor, completarea  unor fișe de lucru, realizarea 

unor postere. 

• Cele cinci chei pentru succes și fericire - oct 2018 - mai  2019 

Obiective operaționale: elevii să devină capabili să-și exprime opiniile în mod deschis și fără teamă, să 

lucreze independent, să devină încrezători în propriile forțe, 

să devină responsabili, să-și asume riscuri, să persevereze, să-și conștientizeze progresele sau regresele, 

să-și valorifice timpul într-un mod cât mai eficient, să dobândească un comportament cooperant, să-și 

însușească modalități de eliminare a gândirii negative. 

Descrierea activităților: prezentarea unui material ppt, definirea unor concepte precum cheia încrederii, 

organizării, colaborării, rezilienței emoționale și asimilarea semnificațiilor esențiale ale conceptelor, 

rezolvarea unor aplicații teoretice și practice; exersarea comportamentului asertiv, tolerant, prezentarea și 

comentarea unor situații – model, completarea unor  chestionare. 

Rezultate ale activităților: materiale scrise și desenate realizate de către elevi, chestionare completate, 

fotografii, postere. 

• Îmbunătățirea stimei de sine la adolescenți - februarie – mai 2019 
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Obiective operationale: elevii trebuie să definească sintagma ”imagine de sine”, să devină capabili de 

lucru în echipă, să -și dezvolte „stima de sine”, 

să relaționeze într-un mod empatic, să conștientizeze importanța obiectivității în mediul social, să 

cunoască importanța motivației individuale și a responsabilității, 

să identifice problemele reale ale adolescenței, să găsească soluții de rezolvare a problemelor. 

Descrierea activităților: dezbatere frontală, definirea unor concepte specifice precum imaginea de sine – 

dimensiuni (eul real, eul fizic, eul cognitiv, eul emoțional, eul social, eul spiritual etc); elevii primesc fișe 

de lucru, cu sloganul self help și răspund în scris unor întrebări: „Cum arăt? Cum cred ceilalți că arăt?” 

„Ce știu despre mine? Ce știu despre lume?” „Cum operez cu ceea ce știu?" „Ce simt?”; elevii se înscriu 

într-o anumită tipologie umană: tipul mimoză (atitudine defensivă), tipul cactus (atitudine ofensivă), tipul 

cameleon ( persoana care se adaptează la orice situație); elevii sunt grupați în funcție de tipologie și 

primesc sarcini de lucru. 

Elevii vor realiza afișe cu tema : „Îmbunătățirea stimei de sine la adolescenți”; sarcinile de lucru  vor fi 

diferențiate: elevii mimoză răspund la întrebarea: “Cum este adolescentul de azi?”, elevii cactus răspund 

la întrebarea: „Care sunt problemele adolescentului de azi?”, elevii cameleon răspund la întrebarea: „Care 

sunt idealurile adolescentului de azi?”. In final elevii își vor prezenta lucrările, își vor exprima opiniile, 

vor argumenta, vor dialoga interactiv și vor formula concluzii. 

Rezultate ale activităților:fișe de lucru, postere, afișe etc. 

RESURSELE PROIECTULUI: 

a. umane - elevii clasei a VIII a A 

b. materiale  

-informaționale – reviste, cărți, mijoace audio- video, internet etc. 

-auxiliare – coli A3, A4, markeri, culori, creioane, hârtie colorată, post – it-uri, stikere, markere, 

evidențiatoare, aparate foto, smartphone -uri, alte instrumente de scris și desenat etc. 

   c. temporale – anul școlar 2018 – 2019 

METODE DIDACTICE ȘI FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII  

Expunerea, activitatea frontală, conversația, jocul didactic, activitatea de grup, activitatea individuală, 

brainstorming, tehnici creative ( checklist, harta mentală – vizualizarea ideilor, controversa creativă, 

superstrategia creativă), dialogul,  observația, explicația, lecturarea, demonstrația etc. 

LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR: Școala Gimnazială „Emil Racoviță”, Onești 

REZULTATE AȘTEPTATE:  creșterea capacității de integrare a elevilor în mediul școlar și scăderea 

ratei de abandon școlar, dezvoltarea inteligenței emoționale și cognitive a copiilor, reducerea diferențelor 

sociale și economice prin promovarea valorilor și competențelor individuale, scăderea numărului de copii 

cu tulburări de dezvoltare și integrare, inițierea unor acțiuni de sprijin oferite copiilor cu CES (și nu 

numai) în ideea de investiție, pe termen lung, într-o societate sănătoasă, echilibrată, tolerantă, promovarea 
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culturii de incluziune prin dezvoltarea unor comportamemte tolerante, creșterea motivației pentru educație 

și integrare în societate, deprinderea de a gândi constructiv, pozitiv, creșterea motivației de reușită în viață 

și de valorificare a propriilor aptitudini și talente. 

EVALUAREA PROIECTULUI: Cadrul didactic coordonator a respectat datele calendaristice propuse 

pentru desfășurarea activităților educative și este în posesia  materialelor rezultate  în urma activităților 

desfășurate  cu elevii (fișe de lucru, postere, desene, chestionare, fotografii, planșe etc.) 

DISEMINARE: Cadrul didactic coordonator a prezentat și a promovat proiectul educațional în rândul 

tuturor elevilor școlii și în cadrul comisiei metodice.  

BIBLIOGRAFIE 

1. Albert Ellis și Michael E. Bernard, 2007, „Terapia Rațional- Emotivă și Comportamentală în 

Tulburările Copilului și Adolescentului” – Teorie, Practică și Cercetare – Traducerea și adaptarea 

în limba română: Sucală Mădălina, Editura RTS, Cluj Napoca. 

2. Versavia Curelaru, 2014, „Conceptul de sine și performanța școlară” – Prefață de Marcela 

Rodica Luca, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.    
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Ṣcoala Gimnazială comuna Grebănu 

                           

Telefon: 0238778793 

                 

Email: so8grebanu@yahoo.com 

                                                                                                 

                                                                                                                        

 
REGULAMENTUL  

 

CONCURSULUI JUDEȚEAN 

,, PRIETENII ȘTIINȚEI” 

 

Ediția II 

2 aprilie 2020 

 

 ARGUMENT 

 

Concursul ,,Prietenii științei"  dorește să  demonstreze capacitatea  copiilor  de  astăzi  de  a trata  

cu  seriozitate şi  maxim  interes  probleme  actuale  ale matematicii și știintelor sub o formă 

interdisciplinară. 

Concursul  oferă  posibilitatea  elevilor  de  a  aplica   cunoştinţele  teoretice  și  practice dobândite  

prin  studierea matematicii și fizicii  în  rezolvarea unor teste. 

 

SCOP 

• Atragerea elevilor talentați și capabili de performanță, în lumea minunată şi  misterioasă  

a matematicii și știintelor, prin consolidarea predării transdisciplinare a matematicii și 

fizicii în şcoală, din perspectiva dezideratelor educaționale ale societății cunoașterii. 

 

OBIECTIVE: 

 

• formarea unei gândiri științifico-matematice, stimularea imaginației și a creativității 

științifice prin   studiu, informare și documentare științifică despre fapte și femomene din 

lumea reală;  

• promovarea culturii, cunoştinţelor şi cercetării ştiinţifice în rândul elevilor; 

• producerea unei schimbări în predarea disciplinelor matematică, fizică prin abordarea 

unor teme trans-curriculare. 

 

GRUP ŢINTĂ: 

 

● elevi din învăţământul gimnazial pasionaţi de matematică și ştiinţe; 

● cadre didactice; 

 

DURATA: 

An școlar 2019-2020, octombrie 2019 - aprilie 2020, desfășurarea concursului propriu-zis 2 aprilie 

2020. 

 

mailto:so8grebanu@yahoo.com
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DETALII  ORGANIZATORICE: 

- Concursul județean transdisciplinar ,,Prietenii științei " se va desfășura sub forma unui test 

ce va conține întrebări din: matematică și fizică, în functie de nivelul de studii al elevului. 

Materia de concurs este cea prevăzută în programa școlara a anului în curs , pentru fiecare 

an de studiu. 

- Concursul este cu participare directă 

- Testele sunt diferențiate pentru fiecare clasă, se adresează elevilor din clasele V-VIII și 

sunt realizate de membrii echipei de proiect a concursului. 

Concursul este o acțiune de încurajare a elevilor,pregătindu-i pentru examenele viitoare , oferindu-le 

subiecte ce respectă programa școlară în vigoare și anul lor de studiu. 

    -  Fișa de evaluare va conține un set de 20 de întrebări pentru fiecare nivel de studii astfel: 

- clasa a V-a – matematică 

- clasa a VI-a - matematică, fizică 

- clasa a VII-a – matematică, fizică 

- clasa a VIII-a - matematică, fizică 

 

                - Alegerea variantei considerate corecte se face prin umplerea integrală a căsuţei corespunzătoare. 

           Să considerăm că problema 1 are răspunsul corect B, iar problema 2 răspunsul corect D. 

 

  A B C D E 

1           

2           

 

   - Punctajul final se calculează astfel: 20 * 4 înmulţit cu numărul de răspunsuri corecte – 1 înmulţit 

cu numărul de răspunsuri greşite. Mai clar pentru o problemă rezolvată corect se acordă 4 puncte, iar pentru 

una rezolvată greşit se scade un punct. Întrebările fără răspuns nu se punctează sau depunctează. 

   - Dacă, doi sau mai mulţi elevi au acelaşi punctaj, atunci se va calcula punctajul de departajare 

pe baza răspunsurilor la cele 5 întrebări propuse pentru departajare. Modul de calcul al punctajului de 

departajare este precizat pe foaia cu problemele de departajare. Dacă egalitatea persistă,  mai bine clasat 

este elevul care  are cel mai mic număr de răspunsuri greşite.  

              - Pentru departajare elevii vor primi 5 probleme tip grilă. Acestea vor fi punctate conform 

următorului tabel: (pe prima linie a tabelului sunt afişate punctajele obţinute în cazul bifării corecte, iar pe 

a doua punctajele care se scad în cazul bifării greşite). Se acordă 8 puncte din oficiu. Punctajul de 

departajare maxim este: 23 puncte! 

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 

1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte 

0,5 puncte 1 punct 1,5 puncte 2 puncte 3 puncte 

 

Comisia de concurs poate formula şi alte criterii obiective de departajare. 

- Concursul va avea loc pe data de 2 aprilie 2020 la sediul Școlii gimnaziale comuna Grebănu, orele 

12:00 – 14:00 

-  Testele vor fi evaluate de membrii echipei de proiect a concursului,  profesori de specialitate, . 

-  Se vor acorda premiile  I, II, III și   mențiuni, în ordinea descrescătoare a punctajului, pentru 

fiecare nivel de studiu. 

- Profesorii îndrumători vor primi adeverință de participare. 
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           -..Data limită de inscriere: 15 martie 2020. 

           -..Înscrierea se face pe baza formularului de înscriere completat de profesorul coordonator din fiecare 

școală trimis pe adresa de mail lazarflorentinaiuliana@yahoo.com  

           

CONCURSUL ESTE FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE 

 

Echipa de proiect: 

LAZĂR FLORENTINAIULIANA – PROF. MATEMATICĂ 

BURLACU CLAUDIA  - PROF. FIZICĂ 

 

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mail lazarflorentinaiuliana@yahoo.com  

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

CONCURS JUDEȚEAN ,,PRIETENII ȘTIINȚEI” 

 

Ediția II 

2 APRILIE 2020 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

PARTICIPANT 

CLASA ȘCOALA DE 

PROVENIENȚĂ 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

PROFESORULUI 

ÎNDRUMĂTOR 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Unitatea şcolară: _______________________________________________ 

Adresa: ___________________________ 

Email cadru didactic coordonator__________________________________ 

 

 

PROF. COORDONATOR,                                                                     DIRECTOR, 

 

mailto:lazarflorentinaiuliana@yahoo.com
mailto:lazarflorentinaiuliana@yahoo.com
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Şcoala Gimnazială      Şcoala ………………  

comuna Grebănu                                                                 Loc. ..................................................... 

Tel. 0238778793                                                                   Tel.................. ....... 

e-mail so8grebanu@yahoo.com                                             e-

mail....................................................................     

                                                                                                                                                                                           

Nr….. …….din…………                                                     Nr….. …….din………… 

ACORD  DE  PARTENERIAT  PENTRU  EDUCAŢIE 

1.  Părţile contractante: 

A)  Şcoala  Gimnazială  comuna Grebănu,  reprezentată  prin coordonatorii de proiect, prof. Lazăr 

Florentina și prof. Burlacu Claudia 

Și  

B)  Şcoala…………………………………………..,                    Judeţul………………….  

reprezentată  prin  director…………………………………………     și coordonator 

proiect…......................... 

2.  Obiectul contractului: 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea în vederea organizării şi 

desfăşurării concursului județean  ,,Prietenii științei", Ediția II. 

Obiectiv general: 

            ,,Prietenii științei",  are  ca  obiectiv  general  promovarea matematicii și știintelor și atragerea 

elevilor în lumea minunată  şi  misterioasă  a știintelor  şi se adresează elevilor claselor a V-a,a VI-a,a VII-

a  și a VIII-a  cu aptitudini,  înclinaţii  şi  interese  deosebite  pentru  domeniul  ştiinţei. Se dorește 

evidențierea interdisciplinarității  între matematică și fizică. 

3.  Aplicantul se obligă: 

- să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

-să respecte termenul de desfășurare al concursului; 

- să acorde diplome elevilor premianti; 

- să emită și să distribuie diplomele elevilor şi adeverințe cadrelor didactice îndrumătoare. 

4.  Şcolile partenere se obligă: 

- să mediatizeze concursul în şcoală; 

- să pregătească elevii pentru proiect; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului.  

- să  trimită  fișa  de  înscriere la adresele de mail din regulament 

5.  Durata acordului: 

Acordul  intră  în  vigoare  la  data  semnării  acestuia  și  este  valabil  pe  perioada derulării 

concursului, an școlar 2019-2020. 

6.  Clauze finale ale acordului:  

Proiectul educațional ,,Prietenii științei"- Editia  II face parte din  categoria activităților extrașcolare  

și urmărește stabilirea relațiilor de colaborare între instituții, cadre didactice și elevi din școlile participante 

și partenere. 

 

Școala Gimnazială comuna Grebănu 

                      Director, 

   Prof. Lazăr Florentina Iuliana 

                                  Școala.......................................... 

                                                      Director, 

 

mailto:so8grebanu@yahoo.com
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Nr. ........../..............                                                                                      Nr. ........../.............. 

 

APROBAT, 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

PROF. FLORINA STOIAN 

                                                                                                                                                             

AVIZAT, 

      Inspector școlar pentru educație permanentă  

și activități extrașcolare, 

PROF. dr. Veronica Trandafir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBICEIURI ȘI TRADIȚII LA ROMÂNI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul activității principale: proiect social 

Domeniul în care se încadrează: domeniul cultural artistic-folclor, tradiţii, 

obiceiuri 

Ediţia: a II-a 

Perioada și locul de desfășurare a activității principale: an școlar 2019-2020, 

Școala Gimnazială Nr. 11 Buzău 
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CAEJ 2020 

 

Participare: indirectă 

 

 

Coordonator: Prof. înv. primar Catrinoiu Maria-Monica 

                           
 

OBICEIURI ȘI TRADIȚII LA ROMÂNI 

PROIECT EDUCATV JUDEȚEAN 

EDIȚIA a II-a 

 

FORMULAR DE APLICAŢIE 

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2020 

 

              

 

G. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială Nr. 11 Buzău 

Adresa completă Strada Chiristigii, nr. 5, Buzău 

Nr. de telefon/fax 0238721676/ 0238722568 

Site şi adresă poştă electronică https://sites.google.com/site/scoala11buzau/ 

scoala11bz@yahoo.com 

Coordonator proiect CATRINOIU MARIA-MONICA, prof. înv. 

primar,tel.0762048189, 

catrinoiumm@yahoo.com 

 

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. 

total de cadre didactice din unitate 

5/40 

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 60 

Alte programe/proiecte organizate  “Cartea, comoară pentru suflet“, 

ediția I, 2018-2019,finanțare proprie 

“Obiceiuri și tradiții la români |”, 

ediția I, 2018-2019, finanțare proprie 

H. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului :”OBICEIURI ȘI TRADIȚII LA ROMÂNI” 

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului - proiect social. 

 B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:    

▪ Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri 

B4: Ediţia nr. I 

B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale- Școala Gimnazială Nr. 11 Buzău, an școlar 

2019-2020. 

B6: Număr participanţi la proiect: 100 

B7: Bugetul proiectului: 

 

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 

100 lei - 100 lei 

 

https://sites.google.com/site/scoala11buzau/
mailto:scoala11bz@yahoo.com
mailto:catrinoiumm@yahoo.com
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B8: Proiectul este cu participare: indirectă. 

 

REZUMATUL PROIECTULUI   

 

     Participanţii la proiect sunt în număr de 100 ( preşcolari, elevi şi cadre didactice din unitatea noastră și 

din alte unități școlare din județul Buzău). Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt elevii, cei indirecţi- cadrele 

didactice, părinţii, comunitatea locală.     

    Activităţile propuse sunt următoarele: Constituirea echipei proiectului; „Moș Nicolae- prietenul 

copiilor”, „Vine, vine Moș Crăciun!”, „Martie, martie, mărțișor”, „Fantezie și culoare în sărbătorile 

pascale”- concurs județean, “Să vă spunem cum a fost”- masă rotundă la final de proiect. 

Activitatea principală a proiectului este conştientizarea importanței tradițiilor și obiceiurilor  în 

viaţa copiilor şi a  adulţilor, prin desfăşurarea unor acţiuni  cât mai diverse. 

Prin implicarea mai multor unități școlare  din judeţul Buzău dorim să trezim  interesul copiilor 

pentru  respectarea și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor poporului român .    

   

I. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

 

 

C.1.ARGUMENT 

 

      Tradițiile și obiceiurile românilor  sunt unele dintre cele mai frumoase si emoționante cu care ar trebui 

să ne mândrim noi, toți românii. Datinile respectate cu sfințenie de Moș Nicolae, Crăciun, Paste, Mărțișor 

ori la oricare eveniment important de peste an reprezintă moștenirile lăsate de strămoșii noștri spre a fi 

transmise din generație în generație.  

      Motivul principal al conceperii acestui proiect este conștientizarea necesității transmiterii generațiilor 

viitoare a ceea ce încă nu s-a pierdut de la strămoșii noștri.Activitățile sunt concepute în așa fel încât să fie 

antrenante, captivante, să stimuleze și imaginația și creativitatea elevilor, printr-o vastă formă de 

implementare: creații literare, plastice, serbări, eseuri, obiecte decorative, fotografii etc., astfel încât toți cei 

care doresc să participe să rețină  că suntem un popor cu tradiții și obiceiuri strașnic înrădăcinate în trecutul 

și în istoria acestor locuri și că obligația noastră morală este de a le transmite mai departe. 

 

C.2. SCOPUL 

 

        Stimularea interesului pentru cunoaşterea spaţiului geografic, istoric şi folcloric local, zonal și național 

printr-o relaţionare intra şi interpersonală. 

 

C.3. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 

 

1. Atragerea interesului unui grup de cadre didactice, preșcolari și elevi pentru promovarea tradițiilor 

românești, prin participarea la proiect, pe parcursul anului școlar 2019-2020;  

2.Promovarea artei populare românești prin activitățile proiectului, cu participarea  cadrelor didactice din 

școală, a copiilor și a părinților;  

3. Valorificarea potențialului creativ a elevilor, prin înscrierea de lucrări la concurs, în perioada 1-30 aprilie 

2020;  

4.Consolidarea colaborării între școală, familie și comunitate în scopul orientării și aprecierii valorilor 

tradiționale;  

5. Diseminarea rezultatelor proiectului în  unități școlare din județ, pe parcursul anului școlar 2019-2020. 

 

C.4. GRUP ȚINTĂ 
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        Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este format din  preşcolari şi elevi din clasele primare din 

trei unități școlare: Școala Gimnazială Nr. 11 Buzău, G.P.P. “Cei șapte pitici” Buzău și G.P.P. Nr.3 Buzău. 

În proiect vor fi implicaţi, de asemenea, părinţi şi membri ai comunităţii locale. 

 

C.5. BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI 

 

       Beneficiari direcţi: preşcolari şi elevi ai claselor primare; 

       Beneficiari indirecţi: cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale. 

 

C.6. DURATA PROIECTULUI – an școlar 2019-2020. 

 

C.7. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

 

Activitatea 1: 

a. Titlul activităţii: Constituirea echipei proiectului 

b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2019 

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr. 11 Buzău 

d. Participanţi: cadrele didactice participante la proiect 

e. Descrierea pe scurt a activității: Cadrele didactice participante la proiect se pun de acord în privinţa temei 

proiectului, stabilesc activităţile proiectului şi modalităţile de evaluare. 

Activitatea nr. 2 

a. Titlul activităţii: „Moș Nicolae- prietenul copiilor” 

b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2019 

c. Locul desfăşurării: G.P.P. “Cei șapte pitici” Buzău 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanți ai comunității  

e. Descrierea pe scurt a activității: Cadrele didactice şi elevii vor realiza: prezentări PPT despre Moș 

Nicolae, concurs de desene, colaje, program artistic.  

 

  

    Activitatea 3: 

a. Titlul activităţii: „Mărție, martie, mărtișor” 

b. Data/perioada de desfăşurare: martie 2020 

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr. 11 Buzău 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanți ai comunității  

e. Descrierea pe scurt a activității: Se va realiza o activitate transdisciplinară şi un program artistic. 

    Activitatea 4: 

a. Titlul activităţii: „Fantezie și culoare în sărbătorile pascale”- concurs județean 

b. Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2020 

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr. 11 Buzău 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanți ai comunității  

e. Descrierea pe scurt a activității: Se va organiza un concurs de creații artistico-plastice pentru preșcolari 

și elevii din clasele primare.  

    Activitatea 5: 

a. Titlul activităţii: „Să vă spunem cum a fost”- masă rotundă la final de proiect 

b. Data/perioada de desfăşurare: iunie 2020 

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr. 11 Buzău 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanți ai comunității  

e. Descrierea pe scurt a activității: Se va desfășura o masă rotundă la final de proiect unde se vor prezenta 

rezultatele acestuia prin prezentări PPT, fotografii, filmulețe și se va întocmi raportul proiectului pentru ISJ 

Buzău . 
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  C.9.  REZULTATELE CALITATIVE ȘI CANTITATIVE AȘTEPTATE CA URMARE A 

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

 

➢  Participarea unui număr de 100 de preşcolari şi elevi şi 5 cadre didactice din trei unităţi şcolare 

din judeţul Buzău; 

➢ Obținerea unui patrimoniu de creații artistico-plastice, realizate prin diferite tehnici de lucru; 

➢ Dezvoltarea comunicării prin relaţionarea copiilor şi a părinţilor; 

➢ Mediatizarea activităţilor, a bunelor practici ale cadrelor didactice implicate in proiect; 

➢ Creșterea implicării părinților în activitățile școlii. 

 

C.10.    MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI 

  

          Monitorizarea activităţilor proiectului se va realiza de către cadrele didactice iniţiatoare, prin 

întocmirea portofoliului proiectului. Evaluarea va consta în portofoliul activităţii, incluzând procese 

verbale, fotografii, filmuleţe, expoziţie, prezentări PPT. 

 

C.11. MODALITĂȚI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII /SUSTENABILITĂȚII 

PROIECTULUI 

 

          Suntem incredintati ca acest proiect educational va prinde radacini reprezentand o interventie 

benefica in viata copiilor, devenind un bun obicei multa vreme si cu posibilitatea de dezvoltare/ 

continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri. Continuitatea proiectului se va asigura 

prin serbări şcolare cu prilejul marilor sărbători  sau cu prilejul unor activităţi extraşcolare, prin 

organizarea de expoziții cu lucrările copiilor în incinta unităților școlare implicate. 

 

C.12. ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ȘI DE DISEMINARE PE CARE 

INTENȚIONAȚI SĂ LE REALIZAȚI ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

 

        Mediatizarea proiectului se va realiza prin prezentarea activităţilor în cadrul comisiilor metodice 

(învăţământ preşcolar, învăţământ primar), în şedinţele cu părinţii. Diseminarea rezultatelor se va realiza în 

cadrul sedinţelor Consiliului profesoral, în cadrul şedinţelor cu părinţii şi pe site-ul „didactic.ro”.  

 

 

Coordonator : prof. înv. primar Catrinoiu Maria-Monica 

                          

Director unitate: prof. Poterașu Aurelian 
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 Titlul proiectului:   

 

Echipa de proiect : elevii clasei a – IX –a A, prof. Merticariu Carmen 

Coordonator: prof. Merticariu Carmen 

Perioada de implementare: Anul școlar 2019-2020 

Argument: Viitorul vieții pe „planeta albastră”  a devenit o problemă ale cărei soluții, urgent de aplicat, 

nu mai privesc doar pe cercetători, ecologiști, lideri politici, ci pe toți locuitorii Terrei, capabili să-ți asume 

o responsabilitate devenită colectivă, a umanității, depășind frontiere, bariere politice, culturale, religioase, 

geografice.  

E datoria fiecăruia dintre noi să  ne responsabilizăm, chiar din copilărie, astfel încât fiecare să contribuie 

după puterile sale la salvarea unei planete care susține un element, deocamdată unicat la scara Universului: 

VIAȚA!  

Activitățile proiectului nostru au în prim plan documentarea în legatură cu cauzele și consecințele unor 

fenomene care afecteaza sănătatea planetei precum și descoperirea unor căi realiste de acțiune pentru a le 

limita și ameliora. Tocmai de aceea latura științifică a proiectului este substanțial și semnificativ completată 

de activități practice, deocamdată la nivel local dar care pe de o parte înseamna o contribuție concreta la 

păstrarea calității vieții și biodiversității vieții, pe de alta parte întărește abilități și competențe pe care le 

dobândim în școală și le dezvoltăm în viața de zi cu zi, în beneficiul tuturor și al fiecaruia în parte. 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

L LICEUL TEORETIC „DR. MIHAI CIUCĂ” SĂVENI 

Strada Nicolae Iorga, nr. 1 

Tel/fax: 0231541454 

e-mail: drciuca@yahoo.com 

Nr. 4047 din 26.11. 2019 

 

MINISTERUL 

EDUCATIEI 

NATIONALE       

http://www.edu.ro/
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Scopul:  

Implicarea activă a școlii, a tinerilor în viața societății actuale pentru a înțelege, a accepta și a asuma  

provocările cu care ne confruntăm. 

Obiective: 

1) Încurajarea tinerilor din școala noastră în asumarea unor responsabilități în   vederea dezvoltării 

reflexelor civice, a inițiativei, colaborarea în spiritul egalității și toleranței; 

2) Dezvoltarea respectului pentru viața în toate formele ei; 

3) Întelegerea și interiorizarea unor valori de viața precum prietenie, sprijin, ajutor reciproc, respect, 

colaborare; 

 4) Formarea comportamentului ecologic prin stimularea motivației pentru protecția naturii și derularea de 

acțiuni concrete de protecție a mediului înconjurător. 

5) Promovarea școlii ca spațiu deschis către cunoașterea și  promovarea valorilor locale, naționale și 

universale dar și a  propriilor valori . 

Activitățile proiectului: 

1) Constituirea echipei de proiect, redactarea proiectului, crearea paginii web „Si copacii au prieteni”, 

popularizarea proiectului, identificarea partenerilor; 

2) Identificarea ”grupului țintă”: persoane din școală și comunitate dispuse să se implice ca membrii ai 

echipei. Trainning cu membri ai echipei pe teme de biodiversitate locală, ecologie, geografie, climă, relief, 

orientare turistică; pregătirea unui concurs de orientare turistică la nivel de liceu care se va desfășura în 

săptămâna Școala altfel; 

3) Documentarea pe teren – identificarea copacilor, întocmirea inventarului, selectarea copacilor care vor 

deveni ” Copaci cu prieteni”; 

3) Realizarea hărții copacilor ocrotiți ( ”copaci cu prieteni”), realizarea și aplicarea tăblițelor de marcaj, 

publicarea online a hărții; 

4)Publicarea în broșură a seriei de articole ” Si copacii au prieteni”. Organizarea unei dezbateri pe tema 

impactului dispariției copacilor. 

 Impactul: 

1) Vor fi inventariați și marcați pe o hartă copacii din oraș care se încadrează în 

categorii selectate de echipa de proiect,  respectiv copacii bătrâni, speciile rare, 
copacii “cu poveste” (de care se leagă anumite evenimente, întamplări ale comunității 

sau/ și ale oamenilor locului.  

2) Popularizarea la nivel local și județean a inițiativei ca exemplu de bună practică 

civică, de responsabilizare socială, cu impact pozitiv asupra școlii și a orașului ; 
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3) Întărirea/ dezvoltarea cunoștințelor ți abilităților elevilor implicați, a situației 

școlare, a proiecșii sinelui în raport cu ceilalți; 

4) Întărirea colaborării constructive cu autoritățile locale; 

5) Dezvoltarea de parteneriate la nivel local si județean; 

6)  Elevii, părinții, profesorii, comunitatea în întregul ei va fi mai bine informată în legătură cu 

necesitatea de a inventaria, ocroti și înmulți numărul copacilor pe teritoriul orașului Săveni și a 

localităților arondate administrativ, mai ales în cazul unor specii rare, a copacilor cu „poveste” 

etc. 

7) Modificarea în sens pozitiv a percepției față de nevoia și posibilitatea fiecarui elev al liceului, și, 

prin exemplul dat, al fiecarui locuitor de a contribui la o viata sănătoasă într-un oraș frumos si 

verde; 

Vizibilitate: Promovarea proiectului pe website-ul liceului, pe pagina de facebook a Consiliului 

Elevilor, în paginile revistelor liceului, în mass-media locala și județeană. 

Buget: 1000 lei 

Surse de finanțare: contributia autoritatii locale, sponsori și resurse proprii. 

Calendarul activităților 

Sept-oct. 

2019 

Nov-dec.  

2019 

Ian.-Febr. 

2020 

Martie  

2020 

Aprilie 

2020 

Mai-iulie 

2020 

I.a.Constituir

e echipă de 

proiect 

b. 

Redactarea 

proiectului 

c. 

Identificarea 

partenerilor 
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 Documentare 

pe teren- 

identificare 

copailor, 

intocmirea 

inventarului, 

selectarea 

copacilor care 

vor deveni 

„Copaci cu 

prieteni” 

II. a.Identificarea 

”grupului-țintă”: 

persoane din școală 

și comunitate 

dispuse sa se 

implice ca membri 

ai echipei 

b. trainning cu 

membri ai echipei 

pe teme de 

biodiversitate 

locala, ecologie, 

geografie, clima, 

relief, orientare 

turistica 

c . pregatirea unui 

concurs de 

orientare turistica 

la nivel de liceu 

 

Expoziție și 

concurs de 

creație cu 

desene, 

eseuri, 

fotografii, 

clip-uri video, 

cu creații 

realizate de 

echipă în 

perioada 

Școlii altfel 

  

 II. b. 

Realizarea 

hărții 

copacilor 

ocrotiți 

(„copacii cu 

prieteni”), 

aplicarea 

tăblițelor de 

marcaj, 

publicarea 

on-line a 

hartii  
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     II. d. 

Publicarea în 

broșură a 

seriei de 

articole ”Si 

copacii au 

prieteni” 

     III. 

Organizarea 

unei 

dezbateri  pe 

tema 

impactului 

disparitiei 

copacilor 

Partener: 

echipa de 

debate 

Descrierea activităților 

I. Constituirea echipei de proiect, redactarea proiectului, crearea unei pagini web, popularizarea  

Echipa se constituie pe bază de voluntariat, promovarea proiectului și lansarea invitației de a se alătura fiind 

realizată prin Consiliul Școlar al Elevilor din liceu. 

Redactarea proiectului se face prin stabilirea, în reuniunile echipei de proiect, a scopului, obiectivelor, 

strategiilor, inclusiv folosirea oportunității de promovare a proiectului prin organizarea unui concurs de 

orientare turistica. 

Locul: CDI liceu 

Perioada:  

Resurse materiale necesare:  coli A3 pt afișe, imprimantă, calculator, camera video 

Buget: 35 lei 

Partener: Consiliul Elevilor de la Liceul Teoretic ”Dr. Mihai Ciucă” Săveni 
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II. Constituirea unei arhive audio -video  cu imagini si date, povesti despre copacii considerati de 

membrii echipei ca viitori „copaci cu prieteni”.- activitatea va cuprinde următorii pași: 

a.  identificarea 

b. selectarea 

c. realizarea tablițelor de marcaj (continut obligatoriu/ numele copacului/specia, vârsta, locul, și 

mențiunea „Copac cu prieten”- proiect LTDMC 2019-2020 

d. realizarea hartii  

e. aplicarea marcajelor, publicarea harțiii pe o pagina a site-ului școlii, cu caracter interactiv sau/și 

pe o pagina de facebook 

f.  Publicarea broșurii ”Si copacii au prieteni”- estimat 50 exemplare, format A2, color,  care va 

cuprinde documentările, descoperirile făcute, interviurile realizate, reflecțiile ”reporterilor”, 

fotografii, alte materiale relevante din surse de încredere pe tema protectiei mediului: statistici, 

legislație etc. Toate aceste date vor fi colectate de echipa de proiect și organizate în broșură, care 

se va distribui gratuit membrilor echipei de proiect, membrilor GT, bibliotecii liceului și CDI-

ului, sponsorilor, autorităților locale, alții. 

Locul: CDI liceu, alte locații din oraș  

Perioada: ianuarie- aprilie 

Resurse umane: echipa de proiect, membrii grupului-țintă (GT), elevi și profesori ai liceului, părinți, alți 

membri ai comunității, echipa de redacție. 

Resurse materiale necesare: Camera video, laptop/ calculator, imprimantă multifuncțională, 3 stick-uri / 

carduri de memorie, 1 pachet hârtie A4, conexiune internet, markere, program licențiat prelucrare filme/ 

acces la program free online.  

Buget: 500 lei 

 

III. Organizarea unei dezbateri   

Promovare eveniment: afișe, anunț mass-media locală, site liceu 

Asigurarea sustenabilității 

Ca urmare a dezbaterii pe tema efectelor, conducerea școlii, diriginții, elevii,/ Consiliul elevilor,  părinții, 

autoritățile vor fi invitate să gândească și să aplice strategii pentru o școală și o  comunitate „verde”,  pentru 

ocrotirea și extinderea spațiului verde, colectarea selectivă, reducerea mizeriei, a poluării și a altor efecte 

negative. 

Subiectele legate de poluare, mediu, viața săntoasă, colectare selectivă, consum responsabil, surse 

alternative, economie, civism vor fi mai des incluse  în tematica cercului de dezbatere, activități 

extracurriculare, orele de consiliere, ore de pregătire remedială, ș.a. 
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ADELA-MARIA PETRENCIU, profesor logoped 

Școala Gimnazială Specială Centru de Resurse și Documentare Privind Educația 

Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca  

petrenciu_adela@yahoo.com, 0747502435 

Proiect educativ 

Jocul didactic ABCDELA - cuvinte monosilabice 

 

“Jocul este un impuls irezistibil, prin care copilul  îşi modelează propria-i statuie.” 

(Jean Chateau) 

       În urma parcurgerii unui proiect POCU, am creat jocul didactic ABCDELA - cuvinte monosilabice,  

joc conceput pentru activitatea la clasă, în cabinetele de terapia limbajului și pentru timpul liber, acasă.  

       Jocul vine atât în sprijinul elevilor cu dizabilități încadrați în școala specială, cât și în sprijinul elevilor 

cu TSI din școlile de masă, oferindu-le tuturor posibilitatea însușirii limbii române într-o formă acurată, 

contribuind astfel la o mai bună incluziune socială a lor. Poate fi utilizat și ca instrument de screening.  

Destinat elevilor de la ciclul primar și celor de la ciclul gimnazial, de la clasele de elevi cu dizabilități 

multiple din școala specială, dar și elevilor cuprinși în programul de sprijin din școlile integratoare,  jocul 

didactic ABCDELA conține o suită de acțiuni și operații care generează o stare de bine, de bună-dispoziție, 

dar care, în același timp, antrenează operațiile gândirii, abilitățile sociale ale jucătorilor și face apel la 

conduite morale, educând jucătorii în arta de a câștiga sau a pierde. 

       Jocul didactic ABCDELA, cuprinde tipuri de activități care urmăresc însușirea, consolidarea, 

clarificarea, exersarea și  verificarea cunoștințelor elevilor. Folosit în mod constant, poate deveni un bun 

instrument de lucru pentru rezolvarea sarcinilor didactice. 

ABCDELA urmărește: 

➢ creșterea fluenței în citire; 

➢ consolidarea noțiunilor gramaticale ( cuvinte, litere, vocale, consoane, singular, plural); 

➢ dezvoltarea abilităților sociale prin jocul în perechi/grup; 

➢ medierea situațiilor conflictuale; 

➢ reducerea și eliminarea discriminării; 

➢ dezvoltarea vocabularului. 

Este un joc de atenție ce poate fi utilizat de la 8 ani +. 

Jocul se prezintă sub forma unui set cu 57 de cartonașe cu 8 cuvinte  pe fiecare cartonaș. Conținutul 

cartonașelor este foarte bine gândit. Cuvintele: 

➢ sunt substantive monosilabice; 

➢ își păstrează forma de cuvânt monosilabic și în varianta de plural; 

➢ fac parte din vocabularul uzual al copilului; 

➢ nu-și schimbă categoria semantică;  

➢ în cazul modificării literei finale cu o altă literă, se poate obține un alt cuvânt. 

mailto:petrenciu_adela@yahoo.com
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Cărțile se împart în mod egal între jucători.  

Regula de bază este recunoașterea și numirea cuvântului comun de pe cartonașe. Pot participa 2, 3 sau 4 

jucători. Când sunt 2 sau 4 jucători, o carte va rămâne în cutie. 

Dacă 2 jucători rezolvă sarcina în același timp, cărțile se introduc din nou în potul fiecăruia și se scot alte 

cărți.  

Variante de joc 

1. Vânătoarea de cuvinte 

Elevii trebuie să numească cuvântul comun de pe cartonașe. Cel care identifică și numește primul cuvântul 

comun, duce cărțile. Câștigă jucătorul care adună cele mai multe cărți. 

2. Hocus-Pocus  

Elevii trebuie să identifice cuvântul comun de pe cartonașe apoi să înlocuiască ultima literă din cuvânt cu 

o alta și să spună ce cuvânt au obținut. Duce cărțile jucătorul care a rezolvat cel mai repede și corect sarcina. 

Câștigă jucătorul care adună cele mai multe cărți. 

3. Eu spun una, tu spui multe 

Elevii trebuie să identifice cuvântul comun de pe cartonașe apoi să spună cuvântul în varianta de plural. 

Duce cărțile jucătorul care a rezolvat cel mai repede și corect sarcina. Câștigă jucătorul care adună cele mai 

multe cărți. 

        Jocul ABCDELA – cuvinte monosilabice este bogat în oportunități de învățare și de dezvoltare a unor 

abilități de gândire.  

Aspectul academic al  jocului este foarte important. El poate fi integrat cu ușurință în cadrul activităților 

educative de la clasă/ cabinetele de terapia limbajului. În cadrul jocului se pot dobândi abilități: 

✓ lingvistice - își îmbunătățesc comunicarea verbală ; 

✓ sociale - partajarea, așteptarea și bucuria de a împărtăși cu ceilalți această experiență; 

✓ cognitive - elevilor le este stimulată și îmbunătățită capacitatea de concentrare a 

               atenției și gândirea. 

        Jocul are limite și reguli concrete, obișnuind copilul să învețe să le respecte, contribuind astfel la 

formarea unui comportament social corect. Participarea la joc a elevilor din mai multe clase, a profesorilor 

și părinților, va duce la o mai bună comunicare și interacțiune/colaborare școală - familie - comunitate. 

Jocul este un instrument de calitate care vine în întâmpinarea copiilor ușuându-le interacțiunea cu  programa 

școlară. Schimbarea activităților specifice de la clasă/cabinet cu altele care vizează aceleași obiective dar 

care se realizează prin intermediul jocului, transformă orele  de comunicare în limba română, de dezvoltare 

personală, de terapie logopedică în activități motivante și captivante. 
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Formarea caracterului - Comunicare şi relaţionare interpersonală 

                                                            Proiect Educaţional                                                                                         

 

                                                                                                                     Marincaş Luminiţa 

                                                                       Liceul teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare, 

Maramureş 

Plan de implementare  

Scopul implementării programului este  educarea elevilor pentru dezvoltarea unei culturi a caracterului. 

Obiectivele programului : 

 consolidarea comportamentelor pozitive a elevilor 

 corectarea conduitei nepotrivite a elevilor 

 îmbunătăţirea relaţiilor colegiale 

 crearea unui mediu de învăţare pozitiv 

 educarea elevilor pentru a-şi  atinge potenţialul maxim 

Grup ţintă : 

- elevii claselor a XI- a  

- părinţii elevilor din clasele a XI -a 

- cadrele didactice  

 

 

  

„Tot ce e de valoare în societatea umană depinde de şansele de dezvoltare acordate 

individului.” 

 

„ Mi se pare oribil ca o inteligenţă elevată să fie dublată de un caracter urât.” 

 

„ Nu încerca să ajungi un om de succes, ci un om de valoare.” 

 

„ Din ambiţie sau din simplu sentiment al datoriei nu se naşte nimic cu adevărat valoros; aceste 

lucruri apar mai degrabă din iubirea şi devotamentul faţă de oameni şi faţă de lucrurile 

adevărate.” 

                                                                                                     Albert Einstean 
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Paşi pentru implementarea programului 

 

1. Alegerea unui program  

Programul propus – „Caracterul” cu tema – Comunicare şi relaţionare interpersonală. 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi optimizarea relaţionării interpersonale - la elevi, cadre 

didactice, părinţi – presupune formarea următoarelor calităţi de caracter: atenţie, toleranţă, sinceritate, 

iertare, bunătate. 

 Programul se adresează elevilor din clasele a XI –a, diriginţilor acestor clase şi profesorilor care 

predau la aceste clase. Pentru fiecare calitate de caracter se alocă o lună.  

2. Argumentare - De ce comunicarea? 

 Comunicarea, în orice formă, le oferă elevilor posibilitatea de a se forma ca indivizi, de a se dezvolta 

liber, fără constrângeri, de a alege ce e bun din ceea ce văd rău, de a fi oameni între oameni! 

 Comunicarea este prezentă peste tot în jurul nostru. Câteodată nici nu ne dăm seama de ea şi nu 

conştientizăm cât de importantă este în relaţiile cu cei din jur. 

 Comunicarea atrage după sine mai multe căi de acţiune, deschide orizonturi largi şi ne oferă un 

echilibru firesc în relaţiile cu cei din jur. 

 Comunicarea în cadrul clasei se desfăşoară pe două planuri:vertical – de la profesor la elev – şi 

orizontal – de la elev la elev.  

 Diriginţii claselor a XI – a sunt informaţi despre conţinutul şi modul de derulare a Programului 

„Caracterul” printr-o prezentare în cadrul unei mese rotunde. Se pot aduce îmbunătăţiri programului 

propus. Predarea trăsăturilor de caracter se va realiza în cadrul orelor de dirigenţie/ consiliere. 

 La începutul fiecărei luni calendaristice fiecare diriginte anunţă, elevii şi profesorii clasei, care 

este trăsătura de caracter a lunii. 

 La avizierul fiecărei clase ( a XI –a) se va afişa un poster cu denumirea  calităţii de caracter şi 

definiţia acestuia. 

Planificarea acţiunilor şi activităţilor pentru prezentarea şi formarea trăsăturilor de caracter: 

 

Calitatea de caracter 

 

 

Definiţia calităţii de caracter 

 

Scopul 

 

    Acţiuni şi activităţi 

1. Atenţie vs. 

Neatenţie 

A-i acorda unui om preţuirea 

cuvenită, concentrându –te 

asupra spuselor sale. 

Formarea unei atitudini 

pozitive faţă de cei din jur 

Test – Stilul tău de comunicare. 

Activitatea „Cum pot arăta că ascult 

pe cineva” 

 

2. Toleranţă vs. 

Acuzare 

A-ţi da seama că toţi oameni 

se află la diferite nivele de 

formare a caracterului. 

⬧ Identificarea 

comportamentului adecvat 

în relaţiile interpersonale 

Activităţile: 

„Mesaje eu –tu” 

„Tu vrei asta eu vreau asta” 

„Conflicte între personaje” 
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⬧ Identificarea 

modalităţilor eficiente de 

rezolvare a unei situaţii 

conflictuale. 

„Cum comunic în situaţii 

conflictuale” 

3. Sinceritate vs. 

Ipocrizie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorinţa de a face ceea ce este 

bine din motive transparente. 

Exersarea tehnicilor de 

comunicare – comunicare 

asertivă 

Prezentarea materialelor: 

„Asertiva în comunicare” 

„Drepturile asertive” 

„Ca să devii asertiv (ă)” 

„Principiile de dezvoltare a 

comunicării asertive” 

- Activităţile practice propuse. 

4. Iertare vs. 

Respingere 

A-mi şterge din minte greşelile 

celor ce mi-au făcut un rău şi a 

nu păstra ranchiună. 

Valorizarea relaţiilor 

interpersonale 

Fiecare clasă va decora spaţiul 

educaţional (clasa) pentru a reliefa 

calitatea de caracter – Iertare 

Acţiuni desfăşurate în parteneriate cu 

elevii din alte şcoli (serate, excursii, 

acţiuni de ecologizare) 

5. Bunătate vs. 

Severitate 

A manifesta respect şi interes 

personal faţă de alţii. 

o Modalităţi de 

îmbunătăţire a relaţiilor cu 

colegii  

o Manifestarea unui 

comportament de 

cooperare în grup. 

o Activitatea: „ Ştiu să fiu un bun 

coleg” 

o Realizarea unui jurnal în care să 

se relateze fapte de bunătate din 

literatură şi istorie. 

o Realizarea afişului  

( fiecare clasă) – „Tărâmul 

curcubeului „ sau „Copacul 

prieteniei” 

o Scenetă care să pună în evidenţă 

această calitate de caracter. 

 

3. Asigurarea materialele necesare 

 Diriginţii vor primii setul de activităţi pentru fiecare calitate de caracter. 

 Suportul curs – Formarea caracterului. 

 Persoana de contact – psihologul şcolar. 

4. Folosirea voluntarilor 

❑ Diriginţii invită părinţi  care să prezinte exemple de bune practici din activitatea profesională sau din 

viaţa personală. 

❑ Dezbateri cu părinţii (şi profesorii care predau la clasele a XI – a) pentru conştientizarea acestora cu 

privire la rolul pe care îl au în educarea propriilor copii din perspectiva dezvoltării spiritului de 

comunicare şi prietenie. 

❑ Sunt invitaţi studenţi, foşti elevi ai liceului, care să împărtăşească experienţe trăite în perioada de 

liceu şi facultate. 
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❑ Organizarea unei mese rotunde, cu toţi profesorii din şcoală, pentru identificarea blocajelor în 

comunicarea cu elevii şi găsirea celor mai eficiente soluţii de îmbunătăţire a relaţiei profesor – elev  

precum şi a climatului de muncă în şcoală. 

❑ Sprijinirea părinţilor, prin intermediul unor întâlniri de formare şi informare, pentru dezvoltarea 

competenţelor de a promova la adolescenţi motivaţia pentru succes şcolar şi profesional şi trăsături 

pozitive de caracter. 

❑ Vizite la diferite instituţii şi societăţi comerciale pentru a identifica elementele care conduc la 

întărirea coeziunii între membri unui grup de muncă ( lucrul în echipă)   

5. Înfiinţarea unui Comitet al Caracterului 

Componenţa Comitetului de promovare a caracterului: 

 Directorul şi directorul adjunct 

 Diriginţii tuturor claselor 

 Elevi  

 Psihologul şcolii 

  Părinţi   

6. Evaluarea progresului 

 

 Diriginţii claselor a XI – a înregistrează frecvenţa problemelor de comunicare cu care se confruntă 

profesorii la clasă, precum şi sesizările constatate de către elevi şi părinţi. După fiecare secţiune, diriginţii 

completează o fişă de observaţie pentru a evidenţia impactul acţiunilor şi activităţilor asupra elevilor, 

modificările care au avut loc precum şi rezultatul obţinut. 

 La sfârşitul fiecărei secţiuni vor fi acordate diplome elevilor care s-au evidenţia prin manifestarea 

trăsăturilor de caracter respective. 

 

 

 

  Bibliografie: Suport curs – Program de formare continuă    „Educaţia formatoare de caracter” 
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PROIECT EDUCAȚIONAL:Tradițiile și obiceiurile satului 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PALKO ATTILA ALUNIȘ ,Jud.Mureș 

      Coordonatorii proiectului: Prof.înv.pr.  Szilágyi Erika si Demeter Monica Dana 

 

,,ȘEZĂTOARE" 

Motto: 

,,Când tradiția vorbește, vocile tuturor zeilor par a fi adormite în armonia raiului".(W. Shakespeare) 

Argument 

Tradiția reprezintă ansamblul de datini, obiceiuri, credințe care se statornicesc în cadrul unor 

grupuri sociale și care se transmit din generație în generație. 

Obiceiul este o deprindere consacrată comună unui popor sau unei comunități. Este o manifestare 

spirituală inedită și originală care nu este la fel pe întreg cuprinsul țării. 

Așa cum orice prunc, prin fenomenul nașterii, capătă o identitate și dobândește o informație 

genetică de care nu se poate detașa niciodată, nici această cultură tradițională nu-și poate pierde identitatea 

și nici valoarea de document a informațiilor transmise de la o generație la alta. 

Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradițiile și obiceiurile poporului nostru în contextul 

actual socio-cultural . Tradițiile noastre, moștenite din moși strămoși, dorim să fie preluate și transmise 

următoarelor generații, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos și autentic, armonie, ritm, 

grație. 

Dorim să învățăm elevii să aprecieze frumusețea portului popular, a dansului și cântecului, a 

meșteșugurilor tradiționale atât de mult apreciate în țară cât și în afara ei. De aceea am considerat oportun 

acest proiect educațional în vederea evidențierii valorilor, tradițiilor și obiceiurilor prin care cultivăm de la 

cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenență, de iubire și dragoste pentru rădăcinile și valorile 

poporului nostru. 

Scopul proiectului 

Cunoașterea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor satului prin intermediul activitățiilor, prin 

respectarea, practicarea și transmiterea lor generațiilor actuale de elevi din învățământul primar. 

Obiectivele proiectului 

1. Să promoveze prin cântec, jocuri, dans popular frumusețea artei populare; 
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2. Să dobândească sentimente de dragoste și respect pentru tradițiile, obiceiurile și folclorul 

poporului nostru; 

3. Să consolideze colaborarea între școală, familie în scopul orientării și aprecierii valorilor 

tradiționale; 

Resurse: 

a ) umane: cadre didactice,elevii, părinții 

b) de timp: 1 săptămână 

Materiale folosite:costume populare, aparat foto, calculator, furci de tors, hârtie xerox, culori, 

carioci, aparat video, videoproiector; 

Rezultate așteptate: 

❖ elevii promovează Șezătoarea printr-un program artistic; 

❖ elevii participă la confecționarea costumelor populare și la depănarea lâniței; 

❖ elevii prezintă părinților lucrările, cântecele, jocurile învățate; 

Evaluarea activității: 

❖ Studiu de impact: întrebări de identificare a reacției participanților la activitate; 

❖ Expoziție cu lucrările elevilor și sceneta de șezătoare; 

,,Existăm temporar datorită a ceea ce luăm din jur, dar trăim veșnic prin ceea ce dăruim".(Douglas M. 

Lawson 

Tematica activităților desfășurate 

Nr. Tema activității Locul 

desfășurării 

Responsabili 

Prof.înv.primar 

1. Convorbire despre tradițiile și obiceiurile satului Aluniș Sala de clasă Szilagyi Erika 

Demeter Monica-Dana 

2. Vizită la muzeul satului 

 

Muzeul 

satului 

Szilagyi Erika 

Demeter Monica-Dana 

3. Cântece și jocuri de șezătoare Sala de clasă Szilagyi Erika 

Demeter Monica-Dana 

4. Prezentarea obiceiurilor: cusutul, torsul și depănatul de 

către femeile satului  

Sala de clasă Szilagyi Erika 

Demeter Monica-Dana 

5. Sceneta : 

,,Șezătoare" 

Sala de sport Szilagyi Erika 

Demeter Monica-Dana 
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Proiectul educațional ,,Șezătoare" este o poartă deschisă de transmitere și de perpetuare a tezaurului 

nostru folcloricîn rândul elevilor din ciclul primar. 

ȘEZĂTOARE 

Fetele lucrează: croșetează, torc, cos... 

Fată: Foaie verde lemn sucit , 

 noi aicea am venit, 

 Am venit cu mic cu mare , 

la vestita șezătoare. 

 Noi cu toți am hotărât, 

 obicei vechi să-nviem. 

 Ca în miez de iarnă grea, 

 să-nființăm șezătoarea. 

 Obicei din moși strămoși,  

 

uitat de tinerii noști. 

Fată: Bunica îmi povestea, 

 că iarna se adunau, 

 Că torceau și țeseau, 

 tare bine petreceau. 

Fată: Auzi mamă câinii bat, 

 intră pețitorii în sat. 

 Mamă dacă or intra în casă, 

 bagă-i tocmai după masă. 

  

Să le dai și băutură,  

 

să nu-mi vadă dinți-n gură. 

 Că de veche nu-s prea veche, 

 încă doi ani or mai trece, 

 și am patruzeci și zece. 

Fată: Auzi câinii cum mai bat, 

 Intră feciorii în sat. 

 S-au oprit la poarta noastră, 

  

 

Să-i chemăm fetelor în casă. 

Băiat: Bună seara! Bună seara! 

 Ne primiți la șezătoarea voastră? 

Fată: Intrați, intrați, că vă așteptăm cu drag. 

Băiat: No, haideți să intrăm. 

Fată: Pe unde ați umblat? 

 Ce noutăți ați aflat? 

Băiat: Am auzit că fata lui Toader vorbește cu 

Vasile a Florii. 

 Dar mă-sa n-o vrea. 

Fată: Lasă că nici Vasile nu-i un bărbat hotărât.

  

Fată: Măi Mihai, am auzit că mamă-ta nu mă 

place. 

 Că n-am avere destulă. 

Băiat: Ei las-o să vorbească că-i bătrână. 

Băiat: No, văd că fetele-s harnice, 

 Dar băieții-s cam tăcuți. 

 Ce-i cu voi?Hai să mai servim câte-un 

pahar, 

 Să vi se dezlege limba.... 

 Hai nevastă să-i servești cu ceva de 

mâncare. 

 No așa, de băut am băut, de mâncat am 

mâncat, de lucrat am lucrat, 

 Haideți să cântăm un cântec vesel. 

Cântec: Mi-a zis mama că mi-o da 

 Văleleu, văleleu....... 
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Băiat: Fetelor să vedem mi-ți ghici ce v-oi 

întreba? 

 Are pene și nu zboară, ghici ce e?   

(perna) 

Fată: Cine oare?  Cine oare? 

 În lume nu are asemănare 

 Ne-nvață să citim, 

 Să scriem, să socotim 

 Și ca o zână din poveste 

 Pe noi toți ne iubește. 

 Ghici cine e?    ( învățătoarea) 

Băiat: Duce-n spate un car de țepi 

 E simpatic dacă-l vezi 

 De-l atingi se face scai 

 Ca în minge poți să dai 

 Ghici cine e?    ( ariciul) 

Băiat: Când nu e zăpadă 

 Doarme în ogradă 

 Dar când ninge afară 

 Cu copiii zboară.      (sania) 

Băiat: De ghicit am ghicit, dar hai să și cântăm 

puțin. 

Cântec: Bade pălărie nouă........ 

Fată: Vai! Anei i s-a făcut rău. 

 Ce o fi având? 

 Oare n-o fi deocheată?  

(Ana se lasă pe spate) 

Fată: Eu știu să descântde deochi. 

 Dați-mi repede o ceașcă cu apă și pâine. 

  Unul de deochi 

  Unul de strigare 

  Unul de mirare 

Fată: Uitați-vă că-și revine. 

 Hai să ne distrăm mai departe, să mai 

cântăm ceva. 

Cântec: Omul bun și pomul copt..... 

Gazda: Frumos ați cântat, 

 și tare mult ați lucrat  

 Dar de joc ați uitat? 

Câțiva băieți  strigă câteva strigături populare, 

invitându-i la joc pe toți care au participat la 

șezătoare: 

 Cine nu știe juca 

 N-are aici ce căuta. 

 Foaie verde busuioc 

 Haideți fetelor la joc. 

 

Se joacă ,,Bărbuncul feciorilor", ,,Purtata" și o 

,,Învârtită" de pe la noi, po muzică înregistrată. 

 

Toți copiii: Să ne trăiești , gazdă frumoasă, 

  Să ne rămâi sănătoasă! 

  Mulțumim de găzduire 

  Și de această primire.
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

TRECUTUL CULTURAL-COMOARĂ A VIITORULUI 

Buzila Sanda -Raveca 

ARGUMENT   

Într-o lume a informatizării, a vitezei, a noului, în care de cele mai multe ori se promovează kith-

ul, adevăratele valori culturale, comori inestimabile ale unui popor încep să se piardă, să se uite asemeni 

unei vechi lăzi de zestre: cu toţii ştim că există, dar este acolo în casa bunicilor de la ţară. Tradiţiile, 

obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor făcându-l unic, statornic şi 

nemuritor în ciuda scurgerii timpului.  

 Prin abordarea acestui proiect nu s-a dorit o schimbare majoră a percepţiilor naţionale asupra 

tradiţiilor,obiceiurilor şi folclorului românesc, ci o sensibilizare a noastră, a tuturor, o abordare diferită a 

unei teme deloc moderne. 

 Tradiţiile, obiceiurile, portul, folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor făcându-l 

unic şi statornic în ciuda scurgerii timpului. Imensul tezaur al acestei zone trebuie scos la lumină făcut 

cunoscut şi dus mai departe de  tânăra generaţie, pentru că un popor trăieşte prin ceea ce lasă prin fiii lui.  

Este  de datoria noastră, a celor responsabili de viitorul  generaţiilor care vin, să insuflăm elevilor  

încă din clasele primare  dragostea şi respectul pentru obiceiuri, pentru artă, orice formă  ar  îmbrăca  ea. 

Cunoştinţele culturale sunt esenţiale pentru dezvoltarea personală a copiilor, a adolescenţilor şi a 

adulţilor tineri şi, din acest motiv, ea trebuie percepută ca fiind o parte importantă a dezvoltării generale a 

fiecărui tânăr şi trebuie privită ca unul dintre aspectele esenţiale ale educaţiei acestora. Descoperind 

obiceiuri şi tradiţii, copiilor li se dezvoltă gusturile autentice, imaginile, valorile morale, spirituale, 

artistice, specifice zonei din care provin şi li se deschide dorinţa spre conservarea şi promovarea acestora 

Proiectul a fost inițiat din necesitatea cunoaşterii obiceiurilor, specifice poporului român dar şi din 

dorinţa de a promova tradiţiile şi folclorul românesc. Mergând în locurile în care se păstrează încă vii 

tradiţiile şi obiceiurile sau luând contact cu ele pe cale formală sau nonformală, întâlnindu-se cu re 

prezentanţi de seamă ai vechii generaţii, elevii pot dobândi cunoştinţele culturale pentru dezvoltarea lor 

personală apropiind generaţiile, oferind satisfacţie tuturor celor implicaţi. 

SCOALA:  

Gimnazială Iacob şi Ioachim Muresanu – Rebrişoara 

LOCUL DE DESFĂŞURARE :  

- în şcoală, la muzeu, în casele unor bătrâni din localitate  

SCOPUL:  

- dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea, respectarea şi promovarea  tradiţiilor şi obiceiurilor 

româneşti  desoperind valorie  tradiţionale ; 

- dezvoltarea dragostei faţă de ţară şi păstrarea fiinţei naţionale prin artă; 

- conştientizarea elevilor în legătură cu complexitatea spirituală a spaţiului românesc autentic, valoros; 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 
1184 

GRUPUL TINTA-RESURSE UMANE    

➢ elevi  clasei a-III-a, 1 cadru didactic, părinţii elevilor, reprezentanţi ai comunităţii locale 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

➢ să pezinte prin serbări şcolare tradiţii şi obiceiuri autentice 

➢ să promoveze costumul popular autentic purtându-l la serbări, spectacole,sărbători religioase; 

➢ să culeagă texte populare de la bătrânii satului obiecte  

➢ să prezinte textele pe carele-au adunat de la bătrânii satului celorlalţi elevi din şcoală; 

➢ să amenajeze  în incinta şcolii  un mini muzeu cu costume populare şi diferite obiecte tradiţionale 

din zona noastră; 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI-DESFĂŞURATE 

ACTIVITATEA 1 : Serbare tradiţională- „Primeşte-ne gazdă-n casă” 

   Locul: sala de clasă Scoala Gimnazială “Iacob şi Ioachim Mureșanu” 

   Participanţi: elevii clasei a III-a  

   Scopul: păstrarea şi transmiterea mai departe a tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun prin implicare 

directă 

    DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 

Activitatea se va desfăşura sub forma unei serbări în care ducem mai departe tradiţiile şi 

obiceiurile de Crăciun. Cadrul de desfăşurare este “o casă ţărănească” în care o familie de rebrişoreni 

primeşte după datină colindătorii.Vor fi  prezentate  obiceiuri: uratul, pluguşorul şi jocul caprei. 

EFECTELE ACTIVITĂŢII  ASUPRA GRUPULUI  ŢINTĂ:VALORI ŞI ATITUDINI 

➢ Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor reușim să 

înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și rolul important pe care-l 

au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiții au dăinuit peste timp 

și au unit oamenii ; 

➢ Textele cântecelor și poeziilor, a colindelor, plugușorului, sorcovii, transmit urările de bine în 

legătură cu unele îndeletniciri străvechi ale românilor: uratul, semănatul. Cu aceste ocazii copiii 

își îmbogățesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături;          

➢ Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginaţiei, crează o atmosferă plină de 

plăcere, bucurie. 

ACTIVITATEA 2:  Vizită la muzeul Etnografic Rebrişoara- „Să aducem trecutul în prezent” 

Locul: Muzeul etnografic din localitatea Rebrişoara 

Participanţi: elevii clasei a II I-a 

Scopul: 

➢ stimularea interacțiunii pe linie educațională dintre muzeu și școală; 

➢ formarea însuşirilor morale şi dezvoltarea gustului estetic  al elevilor, promovarea şi receptarea 

valorilor dintr-un anumit domeniu; 

➢ folosirea timpului liber al elevilor în scop cultural, formarea  unor aptitudini culturale; 
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➢ valorificarea bogatului material informaţional din muzeu în vederea aprofundării cunoştinţelor de 

istorie, de dezvoltare a spiritului de observaţie ; 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

In această etapă elevii vizitează muzeul din Rebrişoara,unde vor vedea obiecte şi unelte vechi ale 

populaţiei rebrişorene din trecut. Este o vizită documentară   reprezentativă pentru cultura comunităţii. 

EFECTELE ASUPRA GRUPULUI ŢINTĂ: VALORI ŞI ATITUDINI: 

  Vizitele la muzeu s-au dovedit întotdeauna utile şi eficiente. Contactul direct cu  exponatele din 

muzeu îi cheamă pe elevi într-o altă lume, din păcate uitată de mulţi dintre noi . Depozitar principal al 

valorilor materiale si spirituale are impact hotărâtor în formarea unei atitudini de respect faţă de valorile 

naţionale. De aceea acest program educativ îşi propune să trezească interesul pentru această instituţie care 

este muzeul, de orice tip ar fi el, şi să preţuiască la adevărata valoare tot ceea ce oferă el.  

• dezvoltă și formează percepții și trăiri emoționale față de timp și temporalitate, îi 

responsabilizează pe tineri față de o anumită tradiție, contribuind la conturarea identităților 

individuale și colective prin respect și auto-disciplină. Desigur, muzeul nu este singurul loc în 

care se învață respectul, auto-controlul, auto-disciplina, oferă  elemente cum ar fi oportunitatea și 

momentul deciderii de a face un experiment, al consumării unei plăceri personale, al satisfacerii 

unei curiozități,ceea ce impune un exercițiu de auto-control și de luare a unei decizii în mod 

autonom; 

• dezvoltă interesul faţă de exponatele văzute, pun întrebări ghidului despre utilizarea unora dintre 

acestea realizându-se astfel o conversaţie între participanţi. Câţiva copii au recunoscut obiecte 

din casa propriilor bunici, dar nu mai ştiau cum şi la ce se folosesc; 

• facilitează descoperirea de către copil a unor lumi diferite, îndepărtate în timp și spațiu;  

• dezvoltare personală , distracţie, relaxare, realizarea de conexiuni prin gândire divergentă; 

•  cooperare, respect pentru  valorile propriei culture, simţ civic, toleranţă şi înţelegere, acceptarea 

diferenţelor de opinii, valori, credinţe etc.; 

ACTIVITATEA 3: Interviuri- „De la lume adunate şi-napoi către lume date” 

    Locul: casele bătrânilor din sat 

    Participanţi:  elevii clasei a III a 

Interviuri realizate de către elevi cu cele mai vârstnice persoane din familie, texte comice, strigături, 

proverbe, jocurile copilăriei, învăţături de la bunica-toate culese din satul rebrişorean. 

  Scopul:  

 realizarea interviurilor pe care elevii le-au luat membrilor mai în vârstă ai familiilor lor; 

 să integreze jocurile vechi practicate de bunicii lor în activităţile recreative actuale 

popularizându-le în grupul de joacă;  

 culegerea şi transmiterea unor texe populare vechi: poezii, poveşti, strigături, proverb şi zicători. 

DESCRIEREA  ACTIVITĂŢII: 

Impresionaţi de valoarea obiectelor vechi văzute în muzeul etnografic, elevii vor participa la o 

activitate interesantă .Pentru o zi vor fi reporteri şi vor intervieva bătrânii satului despre modul cum au 

trăit, despre viaţa lor în general.Este o modalitate de a descoperi singuri valorile culturale apreciindu-le 
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mai mult şi totodată popularizându-le în rândul celorlalţi elevi din şcoală.Elevii vor culege 

povești,strigături, creaţii populare, proverbe, învăţăminte, jocurile vechi ale copilăriei, care vor fi adunate 

într-o broşură.   

REZULTATELE PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI TINTA: VALORI ŞI ATITUDINI: 

 Din interviurile realizate de copii cu bătrânii satului, vor afla din gura acestora (prin viu 

grai)informaţii inedite despre zona în care locuiesc, despre portul popular, despre traiul de zi cu zi al 

generaţiilor trecute, astfel vor aprecia mai mult şi vor acorda atenţie şi respect pentru ceea ce au primit în 

dar de la bunicii şi străbunicii lor. 

• îmbogăţirea culturii literare prin textile culese de la bărâni; 

• creşterea interesului copiilor pentru tradiţiile și obiceiurile specifice zonei în care trăiesc; 

• dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale; 

• formarea unor trăsături pozitive de voință şi caracter; 

• creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii; 

• sentimentul identităţii  al apartenenţii și al diversităţii. 

DISEMINARE 

➢ în şedinţele Consiliului profesoral și Comisia Metodică a învăţătorilor 

➢ pe grupurile claselor și pe site-ul şcolii 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

➢ decembrie, ianuarie, februarie 

PARTENERII PROPUŞI ÎN PROIECT: 

➢ muzeul etnografic, reprezentanţi ai comunităţii, păstrători ai tradiţiei populare 

              CONCLUZII: 

         Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului prezentat mai sus urmărim ca elevul să devină:  

• persoană care construieşte relaţii cu ceilalţi, în spiritul solidarităţii şi al toleranţei;  

• persoană care doreşte să comunice şi caută soluţii de rezolvare a problemelor, împreună cu 

ceilalţi;  

• persoană care are principii de viaţă, capabilă să dialogheze cu ceilalţi, să trăiască împreună cu 

ceilalţi într-un climat de respect, solidaritate şi acceptare a diversităţii;  

• persoană care ştie să se integreze responsabil în comunitat  în cultura poporului său, în acelaşi 

timp deschisă spre alte culturi, capabilă să accepte şi să-i respecte pe ceilalţi.  
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PROIECT  DE  PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

”MĂRŢIŞOARE,  MĂRŢIŞOARE, ARTISTICE, MUZICALE” 

Prof. Brehoi Maria,Grădiniţa cu  P.P.Nr.33, Braşov 

PARTENERI: 

• GRĂDINIŢA CU PROGRAM  PRELUNGIT NR.33,   BRAŞOV 

• AUTOLIV  ROMÂNIA   S.R.L. 

INIŢIATORI  PROIECT:PROF. BREHOI  MARIA                                                                              

DIRECTOR PROF. CIOACĂ  ELENA DANIELA 

COLABORATORI  PROIECT: 

• PĂRINŢII  PREŞCOLARILOR  GRUPEI  MARI “A” 

ARGUMENT 

Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întreg Mapamondul ca sărbătoarea internaţională a femeii. Luna 

martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele soarelui începe să ne mângaie uşor. 

În acestă lună se sărbatoreşte pe lângă mărţişor şi ziua femeii, a mamelor. Femeia este cea mai importantă 

fiinţă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de care întregul univers nu ar exista.  

              Proiectul educaţional ,,Mărţişoare, mărţişoare, artistice, muzicale’’,  se va desfăşura în perioada 

1- 8 martie şi  urmăreste dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai mici dintre noi, a 

copiilor, faţă de fiinţa cea care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti 

,,MAMA’’.Ceamaiînsemnatăpersoană din viațafiecăruia, primulcuvântpe care îlrostim, cea care ne 

învațăsăiubimșisădăruimiubireeste mama. Oricecopilvedeîn mama lui o fiinţămăreaţă, puternicăprecum o 

stâncăînmareaînvolburatăşitotuşi, înacelaşitimp, o fire blândă, o zânăce a coborât din 

tărâmulbasmelorpentru a fi alături de el. La începutulprimăverii, cândnaturaînvie, sărbătorimziuamamei, 

moment în care copiiitrăiescemoții intense. Sensibilitatealor se manifestăplenarînmontajeliterar-artistice, 

dans, creațiiplasticesaucolaje.Princultivareaimaginaţieişi a creativităţii, 

ceimiciîşiexprimăcelemaiintimeșiputernicetrăirifaţă de mamăși de sosireaprimăverii.  
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SCOPUL PARTENERIATULUI: 

❖ Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor  muzicale, 

artistico-plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile 

prin care se  exprimă sentimente pentru fiinţa cea mai dragă, mama. 

 

OBIECTIVE: 

 

❖ Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei mărţişorului si Zilei Internaţionale a Femeii; 

❖  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşolarilor; 

❖ Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  

semnificatiei mărţişorului  si Zilei Internationale a Femeii; 

GRUP ŢINTĂ: 

❖ Preşcolarii din grupa mare “A”,Grădiniţa Nr. 33, Braşov 

 

DURATĂ: 1- 8 martie 2019 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: 

❖ AUTOLIV   S.R.L. 

 

BENEFICIARI: 

❖ Direcţi:preşcolarii de la Grădiniţa Nr.33, Brasov 

❖ Indirecţi:  auditoriul  programului de cântece şi dansuri 

 

 

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU: 

❖ Dezbaterea,dialogul 

❖ Explicaţia; 

❖ Demonstraţia; 

❖ Activitatea individuală; 

❖ Comunicarea 

 

ETAPELE PROIECTULUI: 

❖ Stabilirea contactului între cele două unităţi; 

❖ Desfăşurarea activităţii conform protocolului. 

 

FORME DE ORGANIZARE 

❖ Frontală; 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

❖ Formarea şi educarea simțului estetic exprimat prin interpretarea muzicală la vârste foarte mici; 

❖ Crearea unor momente de bucurie și admirație în rândul auditoriului; 

❖  Stimularea comportamentului participativ al copiilor la diferite acţiuni. 

 RESURSE: 

❖ Umane: cadre didactice, copii, părinti; 

❖ Materiale:  CD cantece, coli colorate, carton,lipici, şnururi, coşuleţe; 

❖ Temporale: o saptamână înmartie 2019 
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 EVALUAREA PROIECTULUI: 

❖ Discuţii cu copiiişipărinţiiprivindimpactulproiectuluiasupralor; 

❖ Alcătuirea unui album cu fotografii din perioada desfăşurării proiectului; 

❖  Realizarea unui CD  cu acţiunile  din proiect. 

❖ Oferirea unor diplome copiilor implicaţi în desfăşurarea proiectului. 

MONITORIZARE: 

Programul va fi monitorizat de către partenerii şi coordonatorii acestei acţiuni-înregistrare foto. 

MEDIATIZARE: 

❖ Comunicări la şedinţa cu părinţii; 

❖ Note informative afişate la panoul grădiniţei. 

DISEMINAREA  PROIECTULUI: 

❖ Expuneri în cadrul comisiei metodice şi în consiliul de administraţie; 

❖ Popularizarea rezultatelor în sesiuni de comunicări, simpozioane; 

❖ Afişarea proiectului pe portalul : www. didactic.ro. 

MEDIATIZARE: 

❖ Comunicări la şedinţa cu părinţii; 

❖ Note informative afişate la panoul grădiniţei. 

DISEMINAREA  PROIECTULUI: 

❖ Expuneri în cadrul comisiei metodice şi în consiliul de administraţie; 

❖ Popularizarea rezultatelor în sesiuni de comunicări, simpozioane; 

❖ Afişarea proiectului pe portalul : www. didactic.ro. 

PARTENERI/SPONSORI: 

Sponsori: Părințiicopiilor din grupamare :450 lei 

reprezentândsumanecesarăpentruachiziţionareamaterialelornecesareconfecţionăriimărţişoarelorşipregătiri

iunoraccesorii din ţinuta de spectacol a preşcolarilor 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Cu ajutorulmaterialelorachiziţionate, la activitateapractică, preşcolarii au 

pregătitmărţişoarepentru a le oferidoamnelor de la Autoliv, cu ocaziazilei de 1 Martie.Deasemenea, au 

pregătit un program artistic din cânteceşidansuripe care le vorinterpreta cu prilejuluneivizite, în data  de 4 

martie la Autoliv.Lasfârşitulmomentuluimuzical, copiiivoroferimărţişoarelepregătite cu mult drag 

şivoradresaurărispecificeevenimentuluiceurmeză a fi sărbătorit de toatefemeile, şianumeziua de 8 martie. 
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REȚELE ȘI PARTENERIATE. IMPLEMETARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

PROIECTUL EDUCAȚIONAL VOINIC PRIN SPORT 

 

TUDOR RAMONA – DIRECTOR GRĂDINIȚA NR. 283, BUCUREȘTI 

DRĂGOI LUISA – DIRECTOR GRĂDINIȚA NR. 97, BUCUREȘTI 

 

 

 

 

 

                                   

 

COMUNITATEA 

      Strategia Primariei și Cosiliului Local al sectorului 1 în ceea ce privește problematica 

învățământului în ansamblu, și a celui preșcolar cu predilecție este de a iniția programe dedicate acestui 

tip de învățământ, concretizate prin hotarari specifice. 

La nivelul sectorului 1 se constată din punct de vedere demografic o îmbătrânire a populației, o scădere 

a natalității și o diminuare a efectivelor de preșcolari în anumite zone, și o creștere a acestora în zone ce 

se află în plina dezvoltare, în care apar noi cartiere rezidențiale. 

NEVOI ALE COMUNITĂȚII: 

- Integrarea copiilor de vârsta preșcolară în gradinițe cu program prelungit avand în vedere că ambii 

părinți sunt angajați; 

- Oferirea unor condiții deosebite în unitatea de învățământ ( amenajare, dotări, etc.); 

- Desfășurarea unor activități educative pentru preșcolari susținute de comunitatea locală; 

- conservarea unui mediu natural curat și sănătos.  

În realizarea proiectului educațional Voinic prin sport presupune încheierea unor parteneriate:  

1. Parteneriat cu Primăria și Consiliul Local al Sectorilui 1, vizând:  

- sprijin în modernizarea bazei materiale a grădiniței, care să permită realizarea activităților din cadrul 

proiectului;  

- susținerea activităților din cadrul proiectelor educative.  

2. Parteneriat cu familia, care urmărește:  

- Cuprinderea în cadrul proiectului a cât mai multor preșcolari și părinți; 

- sprijin din partea părințior în realizarea activităilor educative. 

3. Parteneriat cu agenții economici având drept scop:  

- acordarea de sponsorizari în vederea asigurării de premii pentru preșcolari;  
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- asigurarea logisticii necesare desfășurării concursului; 

- asigurarea asistentei medicale pentru supravegherea activităților desfășurate. 

4. Parteneriat cu cadrele didactice din componența catedrei de educație fizică și sport de la nivelul 

ISMB ( inspectori, metodiști):  

- Participarea profesorilor de educatie fizică, metodiști și inspectori de specialitate în comisiile de 

jurizare din concurs; 

- Diseminarea proiectului la nivel național și internațional de către catedra de educație fizică în cadrul 

unor evenimente de profil. 

5. Parteneriat educațional cu unitățile școlare participante în concurs.  

- participarea preșcolarilor și a părinților din alte unități de învățământ în activități din cadrul concursului. 

Parteneriatul ar trebui sa vizeze următoarele aspecte:  

- să identifice nevoi la nivelul unității școlare;  

- să stabilească obiectivele  comune ale partenerilor și specifice fiecărei unități;  

- să stabilească strategia de lucru;  

- să nominalizeze domeniile de expertiză pentru fiecare partener;  

- să-și asume responsabilitățile care vor conduce la realizarea scopurilor parteneriatului, prin 

întocmirea acordului;  

- să stabilească modalități de comunicare parteneri;  

- să desfășoare activități pentru comunitate;  

- să determine o implicare mai mare din partea copiilor și  părinților în activități sportive. 

 

Scopurile parteneriatului: 

- valorificarea potențialului fiecărui copil pentru participarea la cuncursuri pe teme sportive; 

- formarea trăsăturilor morale pozitive prin promovarea fair-play-ului în rândul participanților; 

- popularizarea exemplelor de bună practică între cadrele didactice din unități de înăvățământ 

preșcolar; 

- dezvoltarea relațiilor de respect și schimb de bune practici cu cadre didactice din alte unități 

școlare sau de alte specilaizări. 

Parteneriatul va fi: 

1) un parteneriat bine organizat, cu scopuri clare, cu strategii de lucru adoptate de partenerii implicați, 

cu reguli de colaborare, de adoptare a deciziilor, cu responsabilități clare pentru fiecare partener;  

2) scheme relaționale deschise, în situația în care se constată că este necesară extinerea 

problematicilor abordarte sau privirea activităților din altă perspectivă. 

Metoda de lucru utilizată: se constituie un grup de lucru format din reprezentanți ai fiecărui partener 

în parte: 

- unitatea școlară 

- reprezentanti ai unităților școlare partenere; 
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- reprezentant al Primăriei / Consiliului Local; 

- reprezentant al catedrei de educație fizică și sport; 

- reprezentant al agentilor economici implicate; 

- reprezentant al comitetului de părinți. 

Se stabilesc responsabilitățile pentru fiecare partener, coordonatorul și modalitatea de comunicare.  

Consiliul de administrație va fi receptiv la încheierea unor parteneriate menite să raspundă nevoilor 

identificate pe parcursul proiectului. 

STRUCTURA PARTENERIATULUI 

• Parteneriatul va cuprinde aspecte stabilite de comun acord cu partenerii, Grădinița asumându-și rolul 

de inițiator și coordonator al proiectului;  

• Parteneriatul va fi coordonat de un comitet director, cu reprezentare egală  pentru fiecare partener. 

Comitetul director va stabili obiectivele parteneriatului, precum și rolurile fiecărui reprezentant 

al comitetului. 

• Fiecare insituție participantă poate constitui subcomisii sau responsabil/coordonator pentru 

derularea parteneriatului.  

• Comitetul director (format din reprezentanți ai inițiatorilor și reprezentanți ai partenerilor) împreună 

cu subcomisiile constituite vor elabora planurile de acțiune apoi va coordona derularea parteneriatului, 

vor informa periodic conducerea instituțiilor partenere despre reușite/nereușite, despre gradul de 

realizare al obiectivelor  și activităților parteneriatului. 

FUNCȚIONAREA PARTENERIATULUI 

Pentru o buna funcționare a parteneriatului se impun următoarele: 

- identificarea corecta a nevoilor fiecărui partener; 

- identificarea unor parteneri a căror contribuție să fie reală; 

- proiectul să răspunda nevoilor preșcolarilor din grădiniță; 

- luarea deciziilor de comun accord cu partenerii; 

- rezultatele proiectului vor fi diseminate de fiecare partener în cadrul activităților la care vor participa. 

PROCESE 

Activitati organizatorice: 

- deciziile privind organizarea, desfașurarea și comunicarea activităților vor fi luate de comun acrod de 

parteneri; 

- coordonarea proiectului va fi asigurată de unitatea inițiatoare; 

- periodic se realizează activități de evaluare a stadiului de realizare a obiectivelor, planificându-se 

diverse activități reglatorii acolo unde este cazul; 

- desfășurarea activităților din cadrul proiectului; 

- evaluarea modului în care s-a derulat proiectul; 

- diseminarea proiectului de către toți partenerii implicați în  proiect. 
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AUTOEVALUAREA 

▪ Autoevaluarea se va face prin chestionare adresate comunității și procesarea acestor 

chestionare, precum și prin analize SWOT. Concluziile care se vor desprinde în urma 

monitorizării permanente și autoevaluării vor duce la adaptarea activităților de parteneriat în 

concordanță cu nevoile apărute. Partenerii se vor întâlni periodic pentru a analiza modul de 

desfășurare a parteneriatului și pentru a elabora planuri de îmbunătățire. 

▪ Autoevaluarea va urmări două aspecte: 

- calitativ, măsurabil prin impactul parteneriatului asupra activității partenerilor și asupra 

comunității;  

- cantitativ, măsurabil prin procentul în care sunt atinse obiectivele și numărul de persoane 

implicate în proiect, numărul preșcolarilor participanți în proiect .  

▪ Periodic, comitetul director va desfășura activități de evaluare a stadiului de îndeplinire a 

obiectivelor, raportându-se la obiectivele parteneriatului, la indicatorii de performanță și va 

stabili măsuri de reglare/dezvoltare, în funcție de situațiile care apar.  

 

 

BIBLOGRAFIE: 

 

• Csorba Diana, Școala activă. Paradigmă a educației moderne, Editura didactică și pedagogică, R. 

A., București 2011; 

• Calendarul activităților educative municipale, ISMB, 201
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    Proiect educațional 
 

 

MIHAI EMINESCU 

-LUCEAFĂRUL BOTOȘĂNEAN CU STRĂLUCIRE 

UNIVERSALĂ 
 

Director,       Coordonatori proiect, 

Prof.Fegher Augustina-Felicia         prof.înv primar Sauciuc Dana-

Magdalena 

        bibl.Grosu Viorica 

        prof.înv. primar,Cuibar 

Liliana 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORI : Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu”, Flămânzi 

 

DURATA PROIECTULUI : 2 ani 

 

TIPUL PROIECTULUI:  Concurs organizat la nivelul școlii de creații literare și creații 

plastice 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

 

ARGUMENT: 

     Sărbătorirea în fiecare an, la 15 ianuarie a nașterii celui mai mare poet al românilor, 

Mihai Eminescu, numit  pe bună dreptate ,,poetul nepereche”, poate constitute pentru noi 

un prilej de cinstire și prețuire a valorilor material și spiritual lăsate nouă ca moștenire. 

     Mihai Eminescu este geniul poporului roman, este ,,luceafărul poeziei românești”, un 

poet remarcabil a cărui creație literară, noi, educatorii trebuie să o transmitem și 

generațiilor viitoare.Și cum altfel, decât prin atragerea elevilor spre activități care să le 

trezească interesul pentru lectură, activități care să îi determine să-și exprime propriile 

sentimente, gânduri prin inrtermediul creațiilor literare și plastice. 

 

SCOPUL: 

   ● Îmbogățirea limbajului expresiv prin lecturarea unor creații eminesciene; 

   ● Stimularea creativității și a expresivității prin desene, picutri, colaje. 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

   Valorificarea talentului și a aptitudinilor artistice ale copiilor, prin redactarea unor 

compuneri cu temă dată, prin ilustrarea lor, folosind elemente de limbaj artistic și tehnici 

învățate în vederea realizării unor compoziții plastice; 

   Realizarea unui schimb de experiență între cadrele didactice ; 
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   Promovarea rezultatelor valoroase ale copiilor în spațiul școlii și în cel al comunităților 

din care fac parte. 

 

GRUPUL ȚINTĂ:  

    ● Elevii claselor primare și gimnaziale  

    ● Cadre didactice : învățători și profesori 

    ● Părinții elevilor 

 

LOCURI DE DESFĂȘURARE: Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu” 

 

PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI: 16- 20 ianuarie 2019 / 10-15 ianuarie 2020 

 

OBIECTIVE: 

     ●să cunoască viața și activitatea literară a poetului nepereche; 

     ●să realizeze compoziții plastic care să oglindescă opera lui Eminescu; 

    ● să compună poezii și să le recite expresiv; 

 

RESURSE UMANE: volume de versuri, ilustrații, reviste, computer, CD-uri cu power 

point, diploma. 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

    ● expoziții cu lucrări platice inspirate din opera poetului; 

    ● acordarea diplomelor elevilor premiați și tuturor elevilor participanți; 

    ●popularizarea activității pe site-ul școlii și la panoul clasei. 

 

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE: 

 

SECȚIUNI:  

I. Secțiunea ,,PICTURĂ –DESEN ”- ,,EMINESCU, văzut prin ochi de copil ” 

● La clasa pregătitoare sunt acceptate și lucrările unde conturul formelor este 

realizat de către învățător 

● Pictură- tempera/ acuarele – format A4- coală de desen 

  II. Secțiunea ,, COMPUNERE, POEZIE” – Versuri adresate poetului 

              ● Compunerea trebuie să fie redactată de mână pe cel mult o pagină A4 (poate fi 

ilustrată- nu este obligatoriu- doar pe aceaiași pagină A4 pe care este redactată- tehnica la 

alegere: grafică, pictură, colaj ) 

              ● Poezia trebuie să fie redactată de mână –maxim 3 strofe. 

 III.Secținea    ,,Colaj”- EMINESCU, văzut prin ochi de copil” 

              ● Realizarea unor tablouri –format A4 

              ● Tehnica de  lucru - colaj 

IMPORTANT: 

     ● Lucrările redactate vor fi scrise de mână, pe format A4, vor avea obligatoriu o 

margine albă de jur împrejur cu lățimea de minim 1 cm. Nu se acceptă lucrările realizate 

pe calculator! 

    ● Concursul se adresează elevilor din clasele I- VIII și clasa pregătitoare, dar si cadrele 

didactice , prinților elevilor, altor adulți interesați. 

   ● Vor fi evaluate bunai crețiile și produsele proprii ale elevilor.Vă rugăm să lăsați 

copiii să-și exprime liber ideile, trăirile, sentimentele. 
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   ● Evaluarea se va face pe fiecare an de studio, o mare pondere în evaluare având-o nota 

personal (starea sufletească exprimată de elev, originalitatea, spontaneitatea, lipsa 

intervenției directe a adultului) 

   ● Fiecare lucrare realizată va avea obligatoriu o etichetă tip, completată cu datele 

elevului, clasa și numele învățătorului/ profesorului coordinator. 

● Premii acordate (I,II,III) , mențiuni pentru fiecare secțiune. 

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 

Nr. 

crt 

Activitatea Locul de 

desfășurare 

Data/ perioada Responsabili 

1 Cine a fost Mihai 

Eminescu? 

●selectarea informațiilor 

importante cu privire la 

biografia și activitatea lui 

literară;  

●Proiectări ppt și audiții cu 

poezii ale poetului 

Sala de clasă 15 ianuarie 

2019 

 

8 ianuarie 

2020 

Învățătorii , 

profesorul de 

limba română, 

bibliotecarul 

școlii 

2 Ce a lăsat poetul ca 

moștenire poporului 

român? 

●Expoziție de carte cu 

principalele opere ale 

scriitorului 

Sala de clasă 17 ianuarie 

2019 

 

10-11  ianuarie 

2020 

Învățătorii , 

profesorul de 

limba română, 

bibliotecarul 

școlii 

3 Micii scriitori 

● compunere de poezii, 

ghicitori, povestiri 

Sala de clasă 16-20  ianuarie 

2019 

8-15  ianuarie 

2020 

profesorul de 

limba română 

4 Cum l-a inspirat natura pe 

Eminescu? 

● Realizarea unor 

compoziții plastice care să 

oglindească opera lui Mihai 

Eminescu 

Sala de clasă 18 ianuarie 

2019-15 

ianuarie 2020 

Învățătorii , 

profesorul de 

limba română, 

bibliotecarul 

școlii 

5 Mihai Eminescu , aproape 

de noi 

● Recitare de poezii 

● Premierea celor mai 

reușite compoziții literare și 

plastice 

Excursie la 

Ipotești: Casa 

Memorială 

Mihai 

Eminescu și 

Lacul cu 

nuferi 

 Învățători 

profesori 
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CAP. III – PROIECTE DIDACTICE 
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Proiect de activitate integrată 

EDUCATOARE: HUS RAMONA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 52 ORADEA 

NIVELUL/GRUPA: 3-5 ani, I, Grupa mică „Buburuze” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă? 

TEMA PROIECTULUI: Surprizele Zânei Toamna 

TEMA SĂPTĂMÂNII: Buchetul Zânei Toamna  

TEMA ACTIVITĂŢII:„ Dăruim flori de toamnă” 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

- ADP:   Întâlnirea de dimineață ,,Copilul și floarea”- poveste creată pe baza unor ilustrații 

- ALA:   Joc de masă – „Flori” (lotto)  

                        Bibliotecă – „Despre flori noi învățăm!” (citire de imagini) 

                        Ştiinţă – De la bulb la floare! (ordonarea etapelor dezvoltării florii) 

- ADE: DLC –joc didactic: „Te rog să-mi dai!” (formule de politețe);  

          DOS – joc exercițiu: „Cum să dăruim flori” 

- ALA - ,,Alunelu”- joc muzical cu text și cânt 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

Conceptul de sine 

Activare și manifestare a potențialului creativ 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/ pe cineva sau pentru 

a executa o mișcare (a merge, a alerga, a prinde/a arunca o minge etc.). 

Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale. 

Demonstrează creativitate prin activitățile artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri 

Finalizează proiecte simple (ex.: un puzzle din 3-5 piese). 

Respectă regulile simple de exprimare corectă în diferite contexte de comunicare 

OBIECTIVE: 

O1 - Să participe la jocul propus, respectând regulile acestuia și indicațiile educatoarei:; 

O2 - Să așeze jetoanele cu flori la florile de același fel de pe tabla suport, după modelul 

educatoarei; 

O3 - Să „citească” ilustrațiile puse la dispoziție, utilizând propoziții simple și dezvoltate, după 

modelul educatoarei; 
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O4 – Să așeze în ordine ilustrațiile cu evoluția unei flori de la bulb până la floare, respectând 

indicațiile educatoarei 

O5 - Să utilizeze formulele de politețe propuse (te rog..., poftim,  mulțumesc!) , în cadrul 

propozițiilor formulate, respectând modelul educatoarei; 

O6-  Să prezinte situații în care au dăruit cuiva flori și modul în care au realizat acest lucru, făcând 

apel la experiența anterioară;  

O7 - Să execute mișcările sugerate de textul jocului muzical „Alunelu”, respectând ritmul 

acestuia, după modelul educatoarei. 

STRATEGII  : 

METODE ȘI PROCEDEE : explicația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic, povestea creată pe 

baza unui șir de ilustrații, conversația, problematizarea,  instructajul verbal, observația , jocul muzical 

cu text și cânt, metode interactive de grup: turul galeriei  

MIJLOACE : calendarul naturii, condica de prezență, ilustrațiile pentru povestea creată, floarea -țintă 

, mingiuțe cu scai, jetoanele cu evoluția unei flori, ilustrații cu flori pentru centrul Bibliotecă , coșul 

cu obiecte din sala de grupă, flori artificiale, planșe cu situații în care oamenii dăruiesc flori. 

FORME DE ORGANIZARE : frontal, pe grupuri, individual 

BIBLIOGRAFIE :   

• „ CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE ” – BUCURESTI 2019 

• „ SUPORT PENTRU EXPLICITAREA ȘI ÎNȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI 

INSTRUMENTE CU CARE OPEREAZĂ CURRICULUMUL PENTRU EDUCAȚIE 

TIMPURIE” 

• ’’ PROIECTE TEMATICE ORIENTATIVE’’ – editura TEHNA – ART 2003 

• ’’ ACTIVITATEA INTEGRATA DIN GRADINITA’’ – editura PUBLISHING HOUSE 2008 

• ’’ METODE INTERACTIVE DE GRUP ’’ editura – ARVES          

’’ CUNOSTINTE DESPRE NATURA SI OM IN GRADINITA DE COPII’’ editura 

didactica si pedagogica BUCURESTI 1979 

 

Scenariul activității 

 

1. Momentul organizatoric: 

Pentru o bună desfășurare a activității, pregătesc materialul didactic necesar activității: 

aerisirea sălii de grupă, așezarea scăunelelor în formă de semicerc, pregătirea materialului. 

Copiii vor intra în sala de grupă în rând câte unul, aşezându-se pe săunele în semicerc. 

Educatoarea le transmite un salut,:,,Bună dimineaţa, Buburuze!’’Aceştia vor răspunde 

salutului adresat de educatoare:,,Bună dimineaţa, Mihaela!’’. Copiii se salută unul pe altul, de la 
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stânga la dreapta, cu glas tare, clar, uitându-se unul la celălalt, dându-şi mâna, folosind formula de 

salut ,,Bună dimineaţa!’’şi numele colegului pe care îl salută. 

2. Captarea atenției: 

La noutăţilor zilei: le voi prezenta copiilor un buchet de flori pe care l-am primit de la 

grupa Florilor. În continuare, copiii sunt rugați să spună prezent/ă atunci când își vor auzi numele 

rostit în timpul Prezenței. Copiii vor fi invitaţi să participe la completarea calendarului naturii: 

ziua, data, anotimpul, vremea. 

3. Anunțarea temei și a obiectivelor: 

La Activitatea de grup fiecare copil va povesti o ilustrație pentru a creea povestea  

„Copilul și floarea” Prin momentul de Împărtașire cu ceilalți, copiii vor preciza dacă le place/ nu 

le place să primească flori și de ce. 

Gimnastica de înviorare, se va realiza prin intermediul poeziei „Dacă vreau să cresc 

voinic”. 

4. Dirijarea activității: 

Copiii sunt invitați să participe la jocurile din cadrul centrelor deschise de la ALA 1: 

-centrul Joc de masă-,, Flori -lotto”  -copiii vor așeza jetoanele cu flori peste florile de 

același fel de pe tabla de lucru 

-centrul Bibliotecă-,,Despre flori noi învățăm (citire de imagini)- copiii vor folosi 

ilustrațiile puse la dispoziție pentru a descoperi mai multe informații despre flori 

-sectorul Ştiinţă- ,,De la bulb la floare!”-vor așeza jetoanele  în ordinea dezvoltării florii 

de la bulb la floare . 

La finalul activităţii se realizează o expoziţie a  tuturor produselor realizate de copii în 

cadrul centrelor de lucru. Se va pune accent pe autoevaluarea copiilor. 

Prin tranziția „A plecat mama la piață”, copiii se vor îndrepta spre baie, iar la întoarcerea 

în sala de grupă se vor așeza pe scăunele în semicerc. 

ADE: „Dăruim flori de toamnă!” 

DLC (Educarea limbajului)-,,Te rog să-mi dai !”- joc didactic. 

Astăzi dragi copii, ne vom folosi de obiectele din coșuleț și de florile de toamnă din grupă, 

pentru a desfășura jocul „Te rog să-mi dai !” 

Sarcina didactică: utilizarea formulelor de politețe în adresare.  

Regulile jocului: Un copil ales de educatoare va lua coșulețul cu obiecte  , iar alt copil îi cere 

un obiectul din coșuleț, folosind formula de politețe „Te rog să-mi dai…” . În complicarea jocului 

se utilizează florile artificiale din grupă, iar copiii își vor imagina că se află într-o florărie de unde 

trebuie să cumpere flori (un copil va fi vânzătorul, iar un altul cumpărătorul) folosind formulele de 

politețe enunțate anterior. 

Elemente de joc: Deplasarea în grupă, aplauze, mânuirea jetoanelor. 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

 1202 

Explicarea și demonstrarea jocului: Eu voi explica jocul pe etape și le voi demonstra 

executarea acestuia folosindu-mă de materialele din coșuleț.  

Fixarea regulilor jocului: Voi enunța regulile jocului, iar 1-2 copii numiți de mine le vor 

repeta. 

Jocul de probă: va fi realizat cu ajutorul unui copil numit de educatoare. 

Jocul propriu-zis: Voi oferi unui copil un coșuleț plin cu obiecte adunate din grupă. Voi 

cere unui alt copil să îi cearăun obiect din coșuleț, folosind formula de politețe „Te rog să-mi dai... 

(denumirea obiectului)” Copilul  care va oferi obiectul va trebui să spună „poftim”, iar cel care a 

primit obiectul să răspundă prin formula de politețe „mulțumesc”. Dacă a îndeplinit corect sarcinile 

de lucru, copilul va fi aplaudat de colegi. 

Varianta 1: Un copil ales de mine va juca rolul de vânzător, iar un altul, rolul de cumpărător.  

Când va intra „În florărie” cumpărătorul va saluta „Bună ziua !” și va aștepta salutul vânzătorului, 

după care va cere o floare folosind formulele de politețe învățate și utilizate în cadrul jocului 

propriu-zis. Înainte de a părăsi Florăria copiii se vor salute dinou folosind salutul „La revedere” 

Varianta 2: În această variantă a jocului se vor respecta aceleași reguli de joc, însă se vor 

folosi în plus și variantele de plural ale subsatntivelor folosite. (de ex: Te rog să-mi dai o 

crizantemă/ mai multe crizanteme)  

5. Obținerea performanței: 

DOS (Educație pentru societate)- „Cum dăruim flori ?”- joc exercițiu 

Se expune copiilor o planșe care redau diverse ocazii de oferire a florilor: ziua mamei, 

serbare la grădiniță, zi de naștere, onomastică, câștigarea unui concurs. Cu ajutorul meu, copiii 

descoperă diverse momente în care  pot dărui flori.  

Se poartă o discuție liberă, pe înțelesul copiilor și despre modalitatea în care sunt dăruite 

acestea: cozile îndreptate în jos, poziția buchetului ușor oblică, nu se oferă flori bărbaților decât în 

situații speciale etc. 

Se va executa un joc de rol prin intermediul căruia copiii trebuie să respecte toate indicațiile 

oferite anterior  referitor la dăruirea florilor, exersând deprinderea de a oferi corect un buchet de 

flori/ o floare.  

Prin tranziție copiii vor merge la baie, iar la întoarcerea în grupă, vor fi invitați să participe 

la jocul muzical cu text și cânt „Alunelu !’’(ALA 2): 

Explicarea și demontrarea pașilor de dans: Voi executa mișcările propuse pentru dansul popular 

„Alunelu” în sincron cu interpretarea jocului muzical cu text și cânt. 

Executarea jocului de probă: Voi numi un copil care să realizeze împreună cu mine pașii de dans. 

Executarea jocului propriu –zis: Copii se ţin de mânuţe, formând un cerc. În timpul cântecelului, 

cu paşi mărunţi se apropie toţi de centru, (ca la horă). La refren vor executa pași adăugați spre 
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stânga cu bătaie pe ultimul pas , iar când se repetă refrenul, se vor executa pașii adăugați spre 

dreapta cu bătaie pe ultimul pas. 

Încheierea activității 

Activitatea zilei se încheie cu adunarea copiilor în semicerc, pe scăunele. Aici, copiii îşi 

vor aminti activităţile zilei. Vor fi solicitaţi să îşi exprime părerea despre activitatea preferată a zilei 

sau despre activitatea care le-a rămas imprimată în minte. 
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PROIECT DE ACTIVITATE  DIDACTICĂ 

-CONTABILITATE GENERALĂ- 

 

Balazs Adina,profesor, 

Colegiu Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”Zalău,Sălaj 
 

Modul II: Contabilitate generală 

Profesor: Balazs Adina 

Clasa: a-X-a   

Subiectul: Contul de rezultate. 

Lectia: Determinarea rezultatelor parțiale și totale .Completarea contului de profit și pierdere  

Tipul lectiei: formare de priceperi și deprinderi 

Durata lecției: 50 min 

Locul de desfasurare: Sala de clasă 

Competenţe Specifice : Analizarea metodelor de culegere si prelucrare a datelor statistice. 

Competenţe formativ-educative : Asumarea responsabilităţii activităţilor efectuate, stimularea 

satisfacţiei de a lucra corect, curat şi eficient; 

Obiective operationale: La sfarșitul lecției elevii vor fi capabili: 

O 1. Calcularea şi interpretarea rezultatelor parțiale și totale ale activității; 

O 2. Întocmirea Contului de profit și pierdere (model simplificat) . 

Metode și procedee de instruire: Problematizarea,expunerea,conversatia, explicația, exercițiul, 

repetiţia 

Mijloace  de învățământ de uz general: tabla , creta, caiete de notițe, fişe de lucru. 

Evaluare: observarea curentă, evaluare orală,evaluare scrisă. 

Mod de lucru cu elevii : frontal și apoi individual;  

Bibliografie : Contabilitate generală , Clasa a X-a - Profil Servicii,Editura Universitatea Lucian 

Blaga 

 

 

 

 

 

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=913
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=913
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Evenimentele 

instruirii. 

Continuturi/ 

Obiective 

T
im

p
  

Activitatea 

profesorului 

 

Activitatea elevilor 

Strategie didactica  

Evaluare Metode de 

invatamant 

 

Mijloace de 

invatamant 

Forme de 

organizare 

a activitatii 

Secvența 

organizatoric

ă 

3 Face prezența 

elevilor, notează 

elevii absenți în 

catalogul clasei; face 

observații și 

recomandări, daca 

este cazul. 

Răspund la întrebările 

puse de profesor, își 

însușesc observațiile 

și recomandările 

primite. 

Conversația Catalog,  

tabla  

Frontală  

- 

Verificarea 

temelor 

3 Prin sondaj, solicită 

2-3 caiete de teme. 

Face aprecieri, 

corectari, unde este 

cazul. 

Cei solicitați prezintă 

caietele de teme. 

Ceilalți elevi ascultă 

aprecierele și 

eventual își 

corectează 

răspunsurile în 

caietele de teme. 

 

Conversația 

Explicația 

 

Caiete de 

teme, pixuri 

 

Individuală 

Frontală 

 

Evaluare 

orală 

Reactualizar

ea 

cunoştinţelor 

necesare 

rezolvării 

Fișei de lucru 

1 Cum determinăm 

rezultatele parțiale ? 

Ce este rezultatul 

curent al activității? 

Cei solicitaţi răspund 

la întrebări . 

Ceilalţi ascultă 

răsunsurile şi 

eventual aduc 

completări . 

Conversaţia 

Explicaţia 

  

Individuală 

Frontală 

 

Evaluare 

orală 

 

Formarea de 

priceperi și 

deprinderi 

Distribuirea 

fișelor de 

lucru și 

derularea  

activității 

 

 

 

31 

 

Se împarte  Fișele de 

lucru.  

Se prezintă conținutul  

fișei de lucru și 

profesorul răspunde 

nelămuririlor din fișă,  

formulate de elevi. 

Ascultă explicațiile 

Rezolvă  Fișa de 

lucru . 

Pentru  reprezentările 

grafice profesorul 

cere elevilor să 

folosească culori 

diferite pentru 

evidențiere. 

 

Problematiza

re 

Expunerea 

Explicația 

Observația 

Conversația 

Exercițiul 

 

Caiete de 

notite  

Obiecte de 

scris  

Tabla  

 

 

Frontală 

Pe grupe 

Observare 

curentă 

Evaluare 

orală 

Obținerea 

performanței 

și asigurarea 

feed-back-

ului 

 

5 

Cere elevilor să 

prezinte modul de 

rezolvare a punctelor 

din Fișă și  ascultă 

interpretările făcute la 

fiecare punct. 

Încurajează elevii 

care au dat răspunsuri 

bune dar și pe ceilalți. 

Completează în fisele 

de lucru interpretarea 

pentru fiecare punct . 

Se concentrează și 

caută să dea 

răspunsurile cerute. 

Conversația  

Explicația 

  

Individuală 

Frontală 

Observare 

curentă 

Evaluare 

orală 

Fixarea și 

consolidarea 

noilor 

cunoștințe 

Evaluarea 

performanței 

 

 

3 

Prezintă, pe scurt, 

noțiunile predate, 

punând accent pe 

noțiunile mai dificile  

Elevii își însușesc 

înca o dată noțiunile 

predate, fixându-le 

mai bine.  

  

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

Individuală 

Frontală 

Observare 

curentă 

Evaluare 

orală 

Secvența 

finală 

Aprecierea 

desfășurării 

lecției și a 

asimilării 

cunoștințelor 

 

4 

Formulează aprecieri, 

observații și 

recomandări.  

Apreciază prin note 

răspunsurile elevilor 

motivându-le. 

 

Rețin aprecierile, 

observațiile și 

recomandările. 

 

Conversația 

 

Catalog 

 

Individuală 

Frontală 

 

 

 

- 
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  FIȘĂ DE LUCRU  

  -CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE- 

 

Agentul economic S.C."MARA IMPEX "S.R.L. deține următoarele venituri și cheltuieli astfel: 

a) La sfârșitul anului 2017 

❖ Ch. cu materiile consumabile 10.000 

❖ Ch. cu mărfurile 42.000 

❖ Ch. din diferențe de curs valutar 28.000 

❖ V. din vânzarea mărfurilor 85.000 

❖ V. din diferențe de curs valutar 18.000 

❖ Ch. pentru reparații curente 2.800 

❖ Alte ch. financiare 400 

❖ Ch. cu lucrări executate 1.000 

❖ Ch. cu dobânzi 1600 

❖ V. din transportul mărfurilor 2.500 

❖ Consum de energie, apa 3.000 

❖ Ch. cu impozite și taxe 2.000 

❖ Alte v. din exploatare 500 

❖ Ch cu calamitățile 200 

b) La sfarsitul anului 2018 

❖ Ch. cu transportul mărfurilor 14.000 

❖ Ch. cu impozitul pe salariu 2.000 

❖ V. din dobânzi 7.000 

❖ Ch. cu materiile consumabile 4.000 

❖ Ch cu impozitul pe profit 2.400 

❖ Alte ch. din exploatare 1.000 

❖ Alte v. financiare 500 

❖ V. din vanzarea mărfurilor 28.800 

❖ V. din lucrări executate și servicii 

prestate 4.000 

❖ Ch. din diferențe de curs valutar 1.500 

❖ Alte v. extraordinare 600 
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Se cere : 

a) Determinați: 

Pentru anul 2017: 

1. determinați valorile pentru: rezultatul din exploatare, rezultatul financiar, rezultatul extraordinar, rezultatul 

total și rezultatul curent. 

2. Calculați impozitul pe profit și rezultatul net. 

      Pentru anul 2018: 

1. determinati valorile pentru: rezultatul din exploatare, rezultatul financiar, rezultatul extraordinar, rezultatul 

total și rezultatul curent. 

2. Calculați impozitul pe profit și rezultatul net. 

b) Completați formularul "CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE" după modelul simplificat de mai jos. 

 

 

 

 

 
MODEL SIMPLIFICAT  

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE 

 

Denumirea indicatorului Sfârșitul exercițiului financiar 

  2017(N-1) 2018(N) 

Venituri din exploatare     

Cheltuieli din exploatare     

Rezultatul din exploatare     

       - Profit     

       - Pierdere     

Venituri financiare     

Cheltuieli financiare     

Rezultatul financiar     

       - Profit     

       - Pierdere     

Rezultatul curent     

       - Profit     

       - Pierdere     

Venituri extraordinare     

Cheltuieli extraordinare     

Rezultatul extraordinar     

       - Profit     

       - Pierdere     

Total venituri     

Total cheltuieli     
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Rezultatul brut al exercitiului     

       - Profit     

       - Pierdere     

Impozitul pe profit (10%)     

Rezultatul net     

       - Profit     

       - Pierdere     

 
c) Impozitul pe profit se virează (se plătește) către bugetul de stat, din disponibilitățile bănești aflate în 

contul bancar. Notați modificarea de tip bilanțier pentru bilanțul orizontal și vertical.  

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  
1. Iuliana Badilă – Manual Contabilitate generală , Clasa a X-a - Profil Servicii, Editura Universitatea 

Lucian Blaga,2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=913
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=913
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Proiect de lecție 

 

Data: 20.01. 2020 

Disciplina: Educație socială /Educație interculturală 

Clasa: a VI-a 

Unitatea de învățare: Identitate și diversitate culturală 

Titlul lecției: Identitatea culturală  

Locul desfășurării: Sala de clasă 

Unitatea școlară : Școala Gimnazială ,,Virgil Calotescu’’- Bascov 

Profesor: VOINEA Daniela 

Timp: 50 min. 

 

Competențe generale: 

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața 

personală a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social; 

2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri 

și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și civice. 

  

Competențe specifice: 

• Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de referință culturale 

variate;  

• Rezolvarea în echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală ; 

• Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față 

de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite. 

 

Competențe derivate.  

C1 -  sa  identifice deosebirile și asemănările intre diferite comunități.  

C2-   sa înțeleagă importanța păstrării identității culturale proprii. 

C3-  sa adopte o atitudine pozitivă față de multiculturalism. 

C4 -  sa descrie tradițiile/obiceiurile comunității din care face parte. 

Strategii didactice 

Metode și procedee didactice: conversația, explicația, expunerea, învățarea prin descoperire, lucrul în echipă,  
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Mijloace de învăţământ: tabla, videoproiectorul, fişele de lucru,imagini din manual. 

Forme de organizare : frontală, individuală, pe grupe; 

 

Bibliografie 

Manualul de Educație socială , clasa a VI-a , autori: V.Bratu, A.Bratu, E. Lupșa, Editura Didactică și Pedagogică,2018. 

• Petru, Liliana, Multiculturalism, Editura Flacăra ,2015. 

• Manualul Istoria minorităților din România, Editura Didactică și Pedagogică,2009. 

 

Desfășurarea lecției 

1. Pregătirea pentru activitatea de învățare (1 min.) : notarea absențelor; pregătirea mijloacelor de învățământ. 

2. Verificarea cunoștințelor și competențelor dobândite în lecția anterioară : Patrimoniul cultural și moștenirea 

culturală pe bază de întrebări și de rezolvare a exercițiilor din manual (5 min) . 

3. Captarea atenției. Pregătirea gândirii elevilor pentru însușirea noilor cunoștințe (5 min.) : Utilizez textele din 

manual referitoare la noile noțiuni: tradiții, obiceiuri și meșteșuguri. 

4. Dobândirea noilor cunoștințe. Prezentarea conținutului lecției și dirijarea învățării (25 min.) : 

- Elevii identifică pe baza textelor din manual care sunt elementele identității culturale proprii. 

- Elevii sunt împărțiți în echipe și fiecare echipă își alege o țară despre care va realiza o prezentare power-

point și un poster. 

- Este enunțată sarcina de lucru: realizați o prezentare power- point și un poster despre o țară europeană, cu 

ajutorul resurselor de pe internet, având în vedere următoarele aspecte: așezare, simboluri naționale, 

monumente reprezentative, tradiții și obiceiuri.  

- Se împart sarcinile de lucru între membrii echipei și se anunță criteriile de evaluare: minimum 5 slide-uri 

scrise cu diacritice, coerența textului, selectarea unor tradiții și obiceiuri specifice țării respective și 

prezentarea corectă . 

5. Realizarea feedback-ului: (14 min) 

- Fiecare grupă prezintă materialele realizate cu ajutorul videoproiectorului. Toți elevii primesc ca tema 

de reflecție și analiză , identificarea elementelor comune și a celor diferite referitoare la portul popular 

din țările alese. Fiecare echipă prezintă elementele identificate. Au loc discuții despre munca în echipă , 

ce a decurs cel mai bine și ce mai poate fi îmbunătățit. 

- Profesorul apreciază activitatea elevilor prin acordarea de note.  
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Nr. 

crt 

Momentele lecției și 

timpul afectat 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii şi procedee 

didactice 

Forme şi instrumente 

de evaluare 

1. Momentul organizatoric 

(2`) 

Consemnează absenții. 

Pregătesc materialele necesare desfășurării 

lecției. 

Comunică absenții. 

Pregătesc materialele necesare 

desfășurării orei. 

Conversația  

 Verificarea  

(10`) 

Profesorul verifică daca elevii și-au îndeplinit 

sarcinile de lucru primite pentru acasă 

Elevii prezintă sarcinile primite Conversația  

2 Anunțarea lecției noi (1`) . 
Identitatea culturală  

   

3 Dobândirea noilor 

cunoștințe (30`) 

Prezint elevilor noțiunile de bază ale lecției și le 

spun elevilor că  Identitatea culturală se poate 

defini ca fiind modul de viață pe care un grup 

uman îl împărtășește. 

Apoi pornind de la întrebarea: “Ce trebuie să știm 

despre identitatea culturală?” – le spun elevilor 

că: 

- Membrii unui grup trăiesc solidari unii cu 

alții. 

- Adoptă, mai mult sau mai puțin, aceleași 

valori, credințe, obiceiuri, etc., bazându-

se pe o moștenire comună. 

Pornind de la întrebarea “Putem spune că un 

membru al unui grup minoritar care nu mai 

trăiește alături de comunitatea sa, este lipsit de 

identitate culturală?”, propun elevilor sa lectureze 

Sunt atenți la precizările profesorului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspund la întrebări 

Explicația 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea verbală a 

răspunsurilor 

elevilor 
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textul ,, Identități,, , manual pag. 26, apoi cer 

acestora sa justifice răspunsul dat. 

Cu ajutorul unor imagini elevii vor descoperii că: 

• O cultură nu poate fi “superioară” sau” 

inferioară”. 

• Nu există o unică identitate culturală! 

• Sunt multiple identități culturale, fiecare 

valoroasă în sine!  

• Merită să fie apreciată și păstrată!  

Pentru a evidenția identitatea culturală proprie 

profesorul, cu ajutorul videoproiectorului prezintă 

imagini ale unor edificii culturale specifice zonei si 

întreabă elevii dacă se identifică cu acestea. 

Cu ajutorul videoproiectorului profesorul prezintă 

două imagini apoi redă povestea unei comunități 

musulmane ce dorea construirea unei moschei pe 

terenul celei demolate în trecut. 

Elevii vor fi împărțiți în trei grupe: 

- Reprezentații ziarului local (grupa 1) 

- Comunitatea ortodoxă (grupa 2) 

- Comunitatea musulmană (grupa 3) 

Grupa 1 are sarcina de a prezenta cât mai 

exact dorințele si nevoia comunității 

musulmane a construi o moschee in localitate 

 

 

 

Colaborează pentru rezolvarea 

cerințelor 

 

Observă imaginile  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observă imaginile 

 

 

 

 

 

 

Învățarea prin descoperire 

 

 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

 

Jocul de rol 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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Grupa 2, nu este de acord cu construcția ce 

va avea loc in perioada imediat următoare și 

aduce argumente in defavoarea construcției 

Grupa 3, încearcă să aducă argumente care 

sa convingă comunitatea ortodoxa că este 

normal și firesc pentru orice comunitate fie ea 

majoritara sau minoritara să aibă identitate 

culturală proprie  și să trăiască in bunăstare. 

După primirea sarcinilor, elevii aduc 

argumente 

 

 

 

 

Colaborează pentru rezolvarea 

cerințelor 

 

 

 

 

 

 

Jocul de rol 

Dezbaterea 

4 Realizarea feed-back-ului 

(5`) 

Profesorul cere liderului fiecărei echipe să prezinte 

concluziile 

Elevii  prezintă rezultatele muncii in 

echipă 

Conversația  

Problematizarea  

 

 

5 Aprecierea activității 

elevilor/ Tema pentru 

acasă. (2`) 

Se fac aprecieri generale și individuale privind 

implicarea elevilor în predarea noilor cunoștințe. 
Subiect de gândire pentru ora următoare: 

Cât de importantă este păstrarea identității 

culturale proprii? 

 Conversația   

 

-  
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PROIECT      DIDACTIC 

 

UNITATEA  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT:  Şcoala Gimnazială “Sfântul Andrei” 

CLASA :  a-IV-a  B 

PROPUNĂTOR: Negoi Gica  

ARIA   CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

DISCIPLINA : Matematică 

UNITATEA  DE  ÎNVĂŢARE: «Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 

1.000.000» 

SUBIECTUL : Aflarea termenului necunoscut 

TIPUL   LECŢIEI : consolidare de cunoştinţe 

SCOPUL  LECŢIEI : consolidarea cunoştinţelor referitoare la operaţiile de adunare şi scădere cu numere 

mai mici de un milion; exersarea capacităţilor de rezolvare de probleme; 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

2.4: Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu numere 

fracţionare; 

5.1: Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de 

probleme cu raţionamente diverse ;      

5.3: Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000;  

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: 

O1:să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu numere mai mici de 1.000.000; 

          O2.:să  utilizeze corect limbajul matematic specific;      

O3: să afle termenul necunoscut dintr-o relaţie dată;  

O4: să pună o problemă sub formă de exerciţiu;   

METODE  ŞI  PROCEDEE : jocul didactic, exerciţiul, explicaţia, conversaţia, problematizarea, 

“Cadranele”; 

MATERIALE  DIDACTICE : videoproiector, planșe cu terminologia, fişe de lucru;  

FORME  DE  ORGANIZARE : frontal; individual; pe grupe; 
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MOMENTE  

DIDACTICE 

 

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII   

STRATEGII  DIDACTICE  

EVALUARE Metode  şi  

procedee 

Materiale Forme 

de org. 

1.Moment 

organizatoric 

>Organizarea  clasei   şi  a  colectivului  de  elevi;  pregătirea  

materialelor  necesare  la  oră; 

Conversaţia   Frontal  Disciplina  

2. Captarea atenţiei 

Activitate  de 

“spargere a gheţii” 

> Scurtă problemă în versuri : 

        Ana citeşte mereu 

Ana citeşte mereu 

Şi nu i se pare greu. 

Şase pagini, dimineaţa 

După ce îşi spală faţa. 

La prânz, nouăzeci şi patru. 

Şi aşa, cu cartea-n mână 

Ea citeşte-o săptămână. 

Eu nu ştiu cât a citit. 

 

Jocul   didactic 

 

  

Frontal  

 

Individual  

 

Calcul mintal 

rapid 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 

1216 

 

 

Voi, copii, aţi socotit?                                       

3.Verficarea  

temei 

>Citirea temei de către elevi; confruntarea rezultatelor; 

>Corectarea temei cantitativ şi calitativ; 

Conversaţia  

Exerciţiul  

Caietele   

elevilor 

Frontal  

Individual 

Calitatea 

temei  

4. . Anunţarea temei 

şi  a  obiectivelor 

>Vom rezolva astăzi exerciţii şi probleme de aflare a 

termenului necunoscut . Ne vom consolida cunoştinţele cu 

privire la operaţiile cu numere de la 0 – 1.000.000  

>Scrierea pe tablă a datei şi a titlului “Aflarea termenului 

necunoscut”. 

Se distribuie fiecărui elev o fișă cu “Știu   Vreau să știu   Am 

aflat”. Se recomandă completarea primelor două rubrici la 

începutul orei, iar ultima rubrică la sfârșitul orei.   

 

 Explicaţia 

“Știu   Vreau 

să știu   Am 

aflat” 

 

 

 Video-

proiector 

PPT 

fișă cu 

“Știu   

Vreau să 

știu   Am 

aflat” 

 

Frontal  

 

5. Dirijarea  

consolidării 

 

 

 

Colectivul de elevi este împărțit în 4 grupe a câte 6 elevi. 

Sceneriul lecției va derula permanent cu ajutorul 

videoproiectorului. Soluțiile sarcinilor propuse vor fi afișate 

după fiecare rezolvare pentru confruntare. 

>Exersarea limbajului matematic specific : 

-Ce este suma? 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Frontal 

 

 

 

Răspunsuri 

corecte 

prompte 
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-Cum se numesc numerele care se adună ? 

-Cum se numeşte numărul din care se scade?  Dar numărul pe 

care îl scădem ? 

SARCINI  DE  LUCRU : 

1.Află numărul necunoscut!  

   2 456 +a    = 335 414               28 121- b   =   4 698 

   c – 92 657 =   11 983                d+  3256  = 107 569      

Fiecare grupă va rezolva câte un exercițiu. Un reprezentant din 

grupă va scrie la tablă, va explica metoda de aflare a 

termenului necucoscut. Elevii vor scrie în caiete, pe rând, toate 

exercițiile.  

2. Scrie rezolvarea problemelor sub formă de exerciţiu cu un 

termen necunoscut. 

a)Descăzutul este 7 381, iar diferenţa este 2 986. Care este 

scăzătorul? 

b)Suma a două numere este 9545. Află numărul 

necunoscut dacă unul dintre numere este 6 289. Caută toate 

soluțiile! 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

Conversaţia  

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

Video-

proiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Pe grupe 

Individual 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Implicarea în 

activitate 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

Rezolvarea 

corectă a 
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c)Diferenta a două numere este 3 542. Scăzătorul cu 1023 mai 

mare decât diferenţa. Care sunt numerele? 

d) Câte garoafe au fost într-o florărie, dacă s-au vândut 125078 

de garoafe și au mai rămas 2187 de garoafe ? 

Exercițiile vor fi scrise de câte un elev din fiecare grupă. 

Rezolvările vor fi scrise la tablă și în caiete.  

3.Află valoarea lui a: 

a+ 2416 < 2 420              a – 4997 < 5 

Exercițiile vor fi rezolvate prin muncă independentă. Se vor 

verifica cu ajutorul soluțiilor prezentate în PPT.  

Conversaţia  

Problemati 

zarea 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

Video-

proiector 

Individual 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

sarcinilor de 

lucru 

Observarea 

sistematică 

 

 

Observarea 

sistematică 

Tema de lucru 

în clasă 

6. Obţinerea  

performanţei 

4. Completează cadranele! ( anexa 1)  

Fiecare grupă va primi o fișă de lucru cu 4 sarcini de lucru. 

Unele sarcini au 2-3 exerciții. Fiecare elev din grupă va avea de 

rezolvat 1-2 exerciții. Vor completa în fișa de lucru doar 

rezultatul obținut. După ezpirarea timpului de lucru vor 

 

Conversaţia  

Exerciţiul 

Problemati 

  

 

Fișă de 

lucru 

 

Pe grupe 

 

Frontal  

 

Tema de lucru 

în clasă 
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schimba fișele între grupe și vor evalua rezolvarea cu ajutorul 

soluțiilor afișate în PPT.  

zarea 

Cadranele 

 

 

Individual 

7. Evaluare 5. Kahoot  (anexa 2) Exerciţiul Aplicația 

Kahoot 

(online) 

Individual 

 

Rezolvarea 

cerinţelor 

8.Tema   > Pentru ora viitoare elevii vor avea de scris exerciţiile 1,2,3 din 

manual,  pagina 39. 

Explicaţia  Frontal  

 

 

9. Încheierea 

activităţii 

> Aprecieri generale asupra modului în care au lucrat elevii. 

Notarea unor elevi . 

Conversaţia  

 

 Frontal  
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        Grădinita cu Program Prelungit Nr.1, Nasaud 

                   Structura ,,Valea Spinului” 
 

 

 

 

 

                      Proiect de activitate integrata: 

,,In ajutorul lui Dino”                 
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                                             Prof. inv. preşcolar: Vaju Lucia 

    
                                                  

 

                                          An Scolar: 2018-2019 
Data: 19.02.2019 
Unitatea: Gradinita cu Program Prelungit Nr.1, Nasaud, Structura ,,Valea Spinului” 

Nivel: II  

Grupa: Mare ,,Albinutelor” 

Educatoare: Vaju Lucia  

Tema anuala de studiu: ,,Cum este, a fost si va fi aici pe pamant?” 

Tema saptamanii: ,,Dinozaurii-O lume disparuta” 

Titlul activitatii: ,,In ajutorul lui Dino” 

Tipul activitatii: consolidare de cunostinte, priceperi si deprinderi). 

Forma de realizare: Activitate integrata 

 

Categorii de activități abordate: 

1.Activitati de dezvoltare personală (ADP) : 

            Rutine: Primirea copiilor;  

                         Micul dejun;  

                       „Daca-i regula cu placere” 

           Intalnirea de dimineata: Salutul;  Prezenta copiilor; Calendarul naturii; 

                         Activitatea de grup (momentul de lectura): ”Dino si lumea lui” in cadrul 

activitatii de grup educatoarea le va prezenta copiilor o istorisire despre Dino si lumea lui. 

 

           Tranziții: ,,Recunoaste glasul lui Dino“, ,,Mersul dinozaurilor”. 

    2.Jocuri și activitati didactice liber alese: 

             ALA I: Bibliotecă: ,, cuvinte, silabe, propozitii” (joc didactic);  

                          Stiinta: ,,Salvam dinozaurii prinsi in gheata”; 

                          Constructii: „Adaposturi pentru dinozauri”; 

             ALA II: Joc de miscare: „Parada Dinozaurilor”; 

                           Joc distractiv: „Pe urmele dinozaurilor”; 

      3.Activitati pe domenii experiențiale : 

             Domeniul Stiinta- Activitate Matematica: “Dino si prietenii sai”-joc didactic,  

consolidarea numeraţiei în limitele 1-5; 

  Domeniul Estetic si Creativ- Educatie plastica: ,,Prietenii lui Dino ”- pictura 

 

SCOP: 

        Informativ - Consolidarea si sistematizarea unor cunostinte despre lumea disparuta a 

dinozaurilor, deprinderea de a recunoaste cifrele si numerele, de a opera cu ele in limitele 1-5; 

       Formativ: Consolidarea priceperilor si deprinderilor de a realiza o lucrare plastica, 

dezvoltarea gandirii divergente si a atentiei voluntare prin intreaga activitate,  pe baza unei teme 

date; 
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       Educativ:  Educarea trasaturilor de vointa si caracter si formarea sentimentelor pozitive: 

altruism, bunatate, compasiune fata de cei din jur, insuflandu- le dorinta de a ajuta;  

 

Obiective operationale: pe parcursul si pana la sfarsitul activitatii, prescolarii vor fi capabili: 

   O 1- sa raporteze corect numarul la cantitate  pe baza elementelor din multimile date;  

  O 2 - sa numere corect in limitele 1-5, in ordine crescatoare si descrescatoare; 

  O 3 -  sa picteze dinozaurii 3D; 

 O 4 -   sa despartă in silabe cuvântul redat în imagine; 

 O5  - sa formuleze  propoziţii corecte, din punct de vedere gramatical; 

O 6 - sa ,,salveze” dinozaurii prinsi in gheata; 

O 7 - sa construiasca adaposturi pentru dinozaurii din materialele puse la dispozitie. 

 

Sarcina didactica:  recunoasterea cifrelor de la 1 la 5, raportarea  numarului la cantitate si 

cantitatea la numar. 

 

Regulile jocului: copilul ales de educatoare va aseza pe spatele dinozaurului tot atatia ,,tepisori” 

cat indica cifra, va aseza dinozaurii in ordine crescatoare si ii va numara descrescator. Copiii care 

raspund corect vor fi aplaudati. 

 

Elemente de joc: jetoane cu dinozauri, tepisori, manuirea materialului, aplauze, dinozaurul 

Dino, inchiderea si deschiderea ochilor. 

 

Strategia didactica:  

    Metode și procedee: Povestirea, Învăţarea prin descoperire, Observatia, Explicatia, 

Conversația, Problematizarea; Demonstratia, Jocul, Exercițiul; Turul galeriei; 

    Mijloace didactice: macheta reprezentand eruptia vulcanului, dinozaurul Dino, dinozauri din 

plastic, ,,tepisori” pentru dinozauri, jetoane cu dinozauri cu cifre de la 1 la 5, dinozauri 3D,  

acuarele, pensule, recompense, bulgari de gheata, vas cu apa, cuburi din lemn, materiale din 

natura, etc.  

 

Forme de organizare: frontal; individual; pe grupuri mici. 

 

Tipuri de învățare: -Inteligibila; 

                        -Creativa; 

                        -Receptiv-reproductiva. 

  

Sistem de evaluare:  

            Forme de evaluare: evaluare formativa. 

            Metode de evaluare: -chestionare orala; 

                         -observare curenta; 

                                              -aprecieri verbale; 

                         -analiza produselor activitatii; 

                                              -recompense 

 

Finalitatea zilei: Materialele realizate vor fi expuse la centrul tematic, unde vor putea fi 

apreciate si admirate de toti, si vor face parte din macheta “ Lumea dinozaurilor” .  
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Bibliografie: 

“Curriculum pentru invatamantul prescolar, 3-6/7 ani “, MECT, 2008; 

“Activitatea integrata in gradinita” - ghid pentru cadrele didactice din invatamantul 

preuniversitar, Didactica Publishing House, 2008; 

“Introducere în pedagogia prescolara“, A.Glava, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002; 

“Abordare in maniera integrata a activitatilor din gradinita” - ghid pentru proiecte tematice, 

V.Preda, Editura Humanitas Educational, 2005; 

 

 

 

 

                                        SCENARIUL ACTIVITATII 

                 

 

               Activitatea  incepe cu intalnirea de dimineata, in cadrul careia, eu şi copiii, asezati pe 

scaunele sub forma de cerc, ne vom saluta, impartasind colegilor un gand/ o idee despre ceea ce 

apreciem la ei, vom face prezenta copiilor si vom discuta despre calendarul naturii.  

                Tema activitatii de grup (momentul de lectura) este:,,Dino si lumea lui”, in cadrul 

careia, educatoarea le va prezenta copiilor o istorisire despre Dino si lumea lui. 

               Noutatea zilei consta in aparitia machetei si a dinozaurului Dino care a ramas singur 

fara prieteni, in urma vulcanului erupt. 

                In cadrul domeniului stiinte, voi prezenta copiilor jocul didactic ,,Dino si prietenii sai”, 

cu regulile lui, dupa care copiii vor trebui sa dea dovadă de altruism si sa-l ajute pe Dino sa-si 

caute prietenii, rezolvand sarcinile de lucru date. 

               Prin tranzitia ,,Recunoaste glasul lui Dino” vom trece la urmatoarea activitate,  

         în cadrul domeniului estetic si creativ, vom desfăşura o activitate plastica ce constă în 

pictarea dinozaurilor 3D. Educatoarea va ajuta acolo unde este nevoie. 

             Pentru că l-au ajutat pe Dino sa-si indeplineasca sarcina, copiii au dovedit ca au fost 

prieteni de ajutor pentru Dino, prin tranzitia ,, mersul dinozaurilor” ne vom indrepta catre 

urmatoarel sectoare:  

Biblioteca: ,,cuvinte, silabe, propozitii” (joc didactic) ; 

Stiinte: ,,Salvam dinozaurii prinsi in gheata” copii vor ,,salva” dinozaurii prinsi in  gheata 

Constructii: ,,Adaposturi pentru dinozauri” copiii vor construi adaposturi pentru dinozauri din 

materialele puse la dispozitie, le voi explica sarcina propusă la fiecare centru. 

               Activitatea zilei se incheie cu partea a doua a activitatilor libere alese (ALA2), in care 

toti copiii prezenti participa la jocul de miscare; ,,Parada Dinizaurilor”, jocul distractiv:,, Pe 

urmele dinozaurilor” copiii vor calca pe urmele dinozaurilor. 

             Produsele realizate pe parcursul întregii activităţi vor fi expuse la centrul tematic, unde 

vor putea fi admirate si apreciate de colegi şi părinţi. 

                Activitatea zilei se incheie cu aprecieri pentru activitatea zilei si buline  

 

 

 

 Anexe:                              ,,Dino si lumea lui” 
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Evenimentul 

didactic 

Du-

rata 

Conţinutul activitătii Obi-

ecti-

ve 

Strategii didactice Sistem de evaluare 

    Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

Forme de 

evaluare 

Metode si 

tehnici de 

evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

        Crearea conditiilor necesare bunei 

desfasurari a activitatii, aerisirea salii de 

grupa, amenajarea spaţiului de desfasurare a 

activitatii, pregatirea materialului didactic. 

    

 

 

 

 

 

  

 

2.Captarea 

atentiei 

20 

min. 

        Activitatea  incepe cu intalnirea de 

dimineata, in cadrul careia, eu si copiii, 

asezati pe scaunele sub forma de cerc, ne vom 

saluta, vom face prezenta copiilor si vom 

completa calendarul naturii.  

        Tema activitatii de grup (moment de 

lectură) este:,, Dino si lumea lui”, in care le 

voi prezenta o istorisire despre Dino si lumea 

lui, cel care va fi personajul zilei- toate 

activitatile ce urmeaza sa fie desfasurate fiind 

dedicate lui.  
       A fost odata un dinozaur diferit de toti ceilalti 

dinozauri. Il chema Dino si era extrem de curios. 

I se intampla ca, atunci cand se juca cu ceilalti 

dinozauri, sa se opreasca si sa intrebe:     

 ,,De ce e cerul albastru? ” sau  ,,De ce e cald 

cand stam la soare?”. Padurea in care traia  era 

chiar la malul marii. Dinozaurii nu stiu sa inoate 

si de aceea nu se prea apropiau de apa. Dino se 

juca toata ziua cu prietenii lui si era foarte vesel 

si bucuros, doar ca prietenii lui nu prea stiau sa-i 

raspunda la intrebarile lui curioase. Intr-o zi 

Dino jucandu-se aproape de mal, s-a oprit, a 

privit marea  si s-a intrebat:  ,, Ce-o fi sub apa? ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

Povestirea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarul 

naturii; 

 

 

 

 

 Dinozaurul 

Dino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

 

 

Individual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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si si-a bagat capul in mare. A vazut multi pesti 

colorati si plante de care nu mai vazuse niciodata. 

Era o alta lume si asta l-a pus pe ganduri. Dino a 

observat ca crengile si copacii cazuti in apa 

plutesc si sunt purtati de curent. S-a intrebat:  

 ,, Ce-i dincolo de locul  unde cerul se uneste cu 

pamantul? ”.  Cum nimeni nu-i putea  raspunde, 

Dino s-a apucat sa-si faca o barca din crengi si 

ramurele, apoi s-a urcat in ea si s-a lasat purtat 

de curenti. Isi facuse chiar si o vasla dintr-o 

creanga potrivita.  

          A plutit asa cateva zile si-si petrecea timpul 

urmarind  zborul pasarilor sau zbenguiala 

pestilor care inotau pe sub barca lui.  Cand s-a 

uitat in urma  n-a mai vazut tarmul, locul de unde 

venea, si s-a intrebat: ,,Unde a disparut uscatul?  

”  Dino a inceput sa vasleze inapoi catre tarm, 

incepand sa-si strige prietenii dar nu mai stia 

incotro s-o ia. Vaslind speriat, dintr-o data a auzit 

o bubuitura foarte mare si vazut mai din 

departare ....... (continua cu experimentul eruptia 

vulcanului)                                                   

Apoi voi prezenta experimentul eruptia 

vulcanului cu ajutorul machetei deja pregatita, 

voi prezenta eruptia vulcanului in urma caruia 

dinozaurii speriati au alergat departe de 

vulcan iar dinozaurul Dino ramanand singur 

speriat si fara prieteni. 

-Vreti sa-l ajutam pe Dino sa-si gaseasca 

prietenii si sa nu mai fie trist? 

Pentru ca doriti sa-l ajutam pe Dino, vom 

pleca intr-o aventura in lumea lui Dino. 

Fiecare copil va primi un ecuson cu 

dinozaurul Dino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestirea 

 

 

 

Explicatia  

 

Demonstrati

a 

 

 

Conversatia 

 

Observatia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macheta cu 

vulcanul; 

 

 

 

 

 

Dinozaurul 

Dino; 

 

 

 

 

 

 

Frontala 
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3. Anuntarea 

temei zilei si a 

obiectivelor  

5 

min. 
 

          Asadar, tema activitatii de astazi este 

“In ajutorul lui Dino” si in cele ce urmeaza 

il vom ajuta pe Dino sa-si gaseasca prietenii 

rezolvand diferite sarcini. 

 

 
 

 

Conversatia  

 

  

 

Frontala 
 

 

 

 

 

Observare 

curenta 

 

 

4.Dirijarea 

invatarii prin 

abordarea 

integrata a 

continuturilor 

40 

min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DS-Activitate matematica 

La Domeniul Stiinte in cadrul activitatii  

Matematica se va desfasura jocul didactic 

,,Dino si prietenii sai” in cadrul caruia copiii 

vor avea de rezolvat urmatoarele sarcini: 

1- Recunoaste cifra de pe dinozaur; 

2- Aseaza tot atatia tepisori pe spatele 

dinozaurului cat indica cifra; 

3- Ordoneaza in sir crescator dinozaurii; 

4- Numara descrescator dinozaurii; 

5- Numeste vecinii. 

Complicarea jocului: 

1- Cauta greseala; 

2- Al catelea dinozaur lipseste?. 

Copilul ales de educatoare va aseza pe spatele 

dinozaurului tot atatia ,,tepisori” cat indica 

cifra, va aseza dinozaurii in ordine crescatoare 

si ii va numara descrescator. La complicarea 

jocului educatoarea va modifica tepisorii de 

pe dinozauri in timp ce copiii stau cu mainile 

la ochi, dupa care va trebui sa gaseasca 

greseala. 

Copiii care raspund corect vor primii aplauze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

Explicatia 

 

 

Demonstra-

tia 

 

 

Jocul  

Observatia 

 

Invatarea 

prin 

descoperire 

  

Problematiz

area 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane cu 

dinozauri cu 

cifre de la 1 

la 5;  

 

Tepisori; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

 

 

Individuala  

 

 

 

 

 

 

 

Individuala 

 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativa 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

curenta 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale  

 

 

 

Chestiona-

re orala 

 

 

 

 

 

Observare 

curenta 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Prin tranzitia ,,recunoaste glasul lui Dino” 

vom trece la urmatoarea activitate. 

DEC- Activitate plastica 

In continuare in cadrul activitatii plastice vom 

descoperi alti prieteni ai lui Dino pe care va 

trebui sa-i pictam. 

Copiii vor observa materialele didactice puse 

la dispoziție: dinozaurii de carton 3D, 

acuarele, pensule, si le voi explica modul de 

lucru. Voi solicita copiii sa efectueze cateva 

exerciții de incalzire a mușchilor fini ai 

mainilor, pentru a avea mai mult spor la 

treaba: Spalam rufele,/ inchidem si deschidem 

pumnisorii,/Cantam la pian,/Scuturam 

manutele/. In timp ce copiii lucreaza, voi 

supraveghea activitatea acestora, acordând 

ajutor acolo unde este cazul. Dupa finalizarea 

lucrarilor, voi face aprecieri orale la adresa 

tuturor copiilor cu privire la modul de 

realizare al lucrarilor. 

 

 

                          

 

 

 

 

Demonstra-

tia 

 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

Dinozauri 

din carton 

3D 

 

Acuarele 

Pensule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuala 

 

 

 

 

 

 

 

5.Obţinerea 

performanţei  

25 

min. 

Trecerea la activitatile pe centre se face prin 

tranzitia  ”Mersul dinozaurilor”, ne vom 

deplasa către sectoare, copiii se vor aseza la 

măsuţe, iar eu le voi prezenta sarcinile 

propuse pentru fiecare sector. 

 Biblioteca: ,,cuvinte, silabe, propozitii” (joc 

didactic) copiii va trebui sa recunoasca 

imaginea de pe jeton si sa desparta cuvantul 

in silabe iar apoi sa formuleze propozitii cu 

acesta. 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

Jetoane cu 

diferite 

imagini din 

lumea 

dinoizaurilo

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativa 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Observare 

curenta 
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 Stiinte: ,,Salvam dinozaurii prinsi in gheata” 

copii vor ,,salva” dinozaurii din bulgarii de 

gheata cu ajutorul materialelor puse la 

dispozitie.  

 Constructii: ,,Adaposturi pentru dinozauri”  

copiii va trebui sa realizeze din cuburi de 

lemn si materiale din natura, prin alaturare si 

suprapunere, adaposturi pentru dinozauri care 

sa-i protejeze de eruptia vulcanului. 

Le voi explica sarcina propusă la fiecare 

centru. 

Ma voi aseza la sectorul Biblioteca, dar, 

totodata, voi supraveghea buna desfasurare a 

activitatilor la celelalte doua sectoare, 

acordand sprijin acolo unde este nevoie. 

 

 

O6 

 

 

 

 

O7 

Bulgari de 

gheata,  

Vas cu apa 

la 

temperatura 

camerei,  

Cuburi din 

lemn si 

diferite 

materiale 

din natura. 

Pe grupuri 

 

 

 

 

 

 

6.Asigurarea 

retentiei si a 

transferului 

cunostintelor 

20 

min. 

        Activitatea va continua cu cu partea a 

doua a activitatilor libere alese (ALA2), in 

care toti copiii prezenti participa la jocul de 

miscare; ,,Parada Dinizaurilor” si jocul 

distractiv:,, Pe urmele dinozaurilor”, copiii 

vor calca pe urmele dinozaurilor. 

 

 Conversatia 

 

Explicaţia 

Demonstra-

tia 

Jocul 

 

 

Traseul cu 

urmele de 

dinozauri. 

 

 

Pe grupuri 

 

Frontala 

 

Evaluare 

formativă 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Observare 

curenta 

7.Evaluarea 

performantelor 

10 

min. 

       La final produsele realizate pe parcursul 

activitatilor vor fi expuse în cadrul Centrului 

Tematic al grupei, unde copiii le vor  analiza 

si aprecia, apoi vor primi recompensele. 

Pentru tot ce au realizat , copiii primesc 

aprecieri orale, aplauze şi recompense.  

        

 

 

Turul 

galeriei 

 

 

Recompen-

se; 

 

Frontala Evaluare 

formativă 

Aprecieri 

verbale 

Auto-

evaluarea; 

Analiza 

produselor 

activitatii; 

Recompen-

se  
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            A fost odata un dinozaur diferit de toti ceilalti dinozauri. Il chema Dino si era extrem de curios. I se intampla ca, atunci cand se juca cu 

ceilalti dinozauri, sa se opreasca si sa intrebe:     

 ,,De ce e cerul albastru? ” sau  ,,De ce e cald cand stam la soare?”. Padurea in care traia  era chiar la malul marii. Dinozaurii nu stiu sa inoate 

si de aceea nu se prea apropiau de apa. Dino se juca toata ziua cu prietenii lui si era foarte vesel si bucuros, doar ca prietenii lui nu prea stiau 

sa-i raspunda la intrebarile lui curioase. Intr-o zi Dino jucandu-se aproape de mal, s-a oprit, a privit marea  si s-a intrebat:  ,, Ce-o fi sub apa? ”  

si si-a bagat capul in mare. A vazut multi pesti colorati si plante de care nu mai vazuse niciodata. Era o alta lume si asta l-a pus pe ganduri. Dino 

a observat ca crengile si copacii cazuti in apa plutesc si sunt purtati de curent. S-a intrebat:  

 ,, Ce-i dincolo de locul  unde cerul se uneste cu pamantul?”.  Cum nimeni nu-i putea  raspunde, Dino s-a apucat sa-si faca o barca din crengi si 

ramurele, apoi s-a urcat in ea si s-a lasat purtat de curenti. Isi facuse chiar si o vasla dintr-o creanga potrivita.  

          A plutit asa cateva zile si-si petrecea timpul urmarind  zborul pasarilor sau zbenguiala pestilor care inotau pe sub barca lui.  Cand s-a uitat 

in urma  n-a mai vazut tarmul, locul de unde venea, si s-a intrebat: ,,Unde a disparut uscatul?  ”  Dino a inceput sa vasleze inapoi catre tarm, 

incepand sa-si strige prietenii dar nu mai stia incotro s-o ia. Vaslind speriat, dintr-o data a auzit o bubuitura foarte mare si a vazut mai din 

departare ..... 

 

                                                                                      DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
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          PROIECT DIDACTIC 
 

PROF. ÎNV. PREŞC.: Donea Tecuceanu  Gina 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR7 SLATINA, OLT 

GRUPA: Mare  

TEMA ANUALĂ: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?” 

SUBTEMA: „SURPRIZELE TOAMNEI” 

TEMA ACTIVITĂŢII: „BOGĂȚIILE TOAMNEI” 

FORMA DE REALIZARE : activitate integrată                       

 ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

                       DŞ: ,, Roata Toamnei” - Joc didactic ( concurs)  

                       DOS: ,,Zâna Toamnă și coșurile sale” - activitate practică 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic / activitate practică 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

• Consolidarea și aplicarea cunoștințelor și deprinderilor însușite în legătură cu diferite aspecte 

ale anotimpului toamna 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să denumească lunile anotimpului și să precizeze anotimpul în care ne aflăm; 

- să descrie succint muncile care se desfășoară în anotimpul toamna; 

 - să descrie fructul sau leguma aleasă precum și utilizarea acesteia;  

- să sorteze  fructele și legumele de toamnă (cel puțin 4 elemente din fiecare categorie); 

- să răspundă corect la ghicitori (la cel puțin 4-5 ghicitori). 

SARCINA DIDACTICĂ:  

-     precizarea celor  patru anotimpuri; 

-     descrierea muncilor care se desfășoară în anotimpul toamna; 

-     sortarea fructelor în funcție de grupa de elemente din care face parte; 

-     ghicirea răspunsului corect. 

SARCINI ŞI REGULI DE JOC:  

 Fiecare preșcolar are un medalion în piept, în funcție de care grupa se împarte în doua echipe: 

fructe și legume. Câte un reprezentant de la fiecare echipa va învârti o roata și va descrie imaginea. Se 

va alege un jeton-imagine cu o legumă sau un fruct și va spune tot ce știe despre el. Copiii vor sorta : 

fructe, legume de toamnă. Echipa care rezolvă corect sarcinile propuse pentru fiecare dintre probe, 

primește la sfârșitul probei câte o frunză de toamnă. La ultima probă preșcolarii  vor răspunde rapid și 

corect la câteva ghicitori. Câștigă echipa care la sfârșitul concursului are cele mai multe frunze adunate. 

ELEMENTE DE JOC: competiția, mânuirea materialului, ghicirea, aplauzele, înregistrarea după fiecare 

probă a rezultatelor. 

STRATEGII DIDACTICE:  

METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, expunerea, munca  în  

echipă, jocul; 

MATERIAL DIDACTIC: roata cu aspecte de toamnă, jetoane-imagini cu animale, coș cu fructe, 

legume, frunze. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe echipe 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

“Curriculum pentru învățământul preșcolar”, Editura DIDACTIC PUBLISHING HOUSE, 2009 

Softuri educațional - „A sosit toamna!”, „Bogățiile toamnei” - EDUTECA 

„Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii”, GHEORGHE-CÂRŢU 

ALEXANDRU, 2009 

„Metode interactive de grup”, Editura ARVES, 2009 
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Partea I - DȘ (Cunoașterea mediului) 

Evenimentul didactic Conţinutul știinţific Strategii didactice Evaluare 

Momentul 

organizatoric 

Asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a 

activităților : 

- Aerisirea sălii de grupă; 

- Amenajarea spațiului de desfășurare a 

activităților; 

- Pregătirea materialului didactic necesar 

activității. 

- Intrarea în sala de grupă se face pe 

cântecul ”A, a, a acum e toamnă, da !” 

- Copii vor fi așezați în sala de grupă în 

funcție de ecusonul din piept. 

Conversația  

Captarea atenției Se aude cineva bătând în ușă.... oare cine este? 

Intră în sala de grupă Zâna  Toamnă. 

Zâna aduce în coș mai multe surprize ce vor fi 

descoperite pe parcursul activității. 

”Cine a venit la noi?” 

”Cum este îmbrăcată?” 

”Ce anotimp reprezintă?” 

  Observația 

  Conversația 

 

 

Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

     Pentru că Zâna Toamna ne-a făcut o așa 

surpriză haideți să-i facem și noi o bucurie 

arătându-i ce isteți și pricepuți suntem și cât de 

multe știm despre anotimpul toamna. Vom 

desfășura un concurs: Roata Toamnei 

Conversația 

Instructajul verbal 

 

Orală 

Prezentarea 

conținutului și 

dirijarea învățării 

Copiii vor fi împărțiți în doua echipe în funcție de 

ecusoanele primite de la Zâna Toamna: echipa 

fructelor, echipa legumelor. 

Concursul va avea trei probe: proba roatei, proba 

coșului cu bogățiile toamnei și proba ghicitorilor. 

 

Proba 1 – „Roata hărniciei” 

Copiii rotesc roata și descriu succint fructele si 

legumele descoperite. 

Echipa care rezolvă corect sarcinile propuse 

pentru fiecare dintre probe, primește la sfârșitul 

probei câte o frunză.  

 

Proba 2 – „Coșul cu bogățiile toamnei” Copiii 

sortează fructele și legumele de toamnă, 

așezându-le în coșurile potrivite. Proba 3 – 

„Răspunde repede și bine” 

Copiii răspund la ghicitori despre anotimpul 

toamna și despre fructe și legume de toamnă. 

Această probă se desfășoară cu ajutorul unui soft 

educațional. (un fragment) 

                               

Instructajul verbal 

 

 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Exercițiul 

Demonstrația 

 

Orală 

 
Aplauze 

 

 

Apreciere pe 

grupe 

 

 

 

 
 

Apreciere 

individu-ală 
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Obținerea 

performanței 

La finalul jocului se numără frunzele fiecărei 

echipe.    

 Câștigă echipa care la sfârșitul concursului are 

cele mai multe frunze.                                                                                                     

Explicația 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Evaluarea 

performanțelor și 

încheierea activității 

Evaluarea se face în mai multe moduri: aprecierea 

grupei adverse, aprecieri individuale și aprecierea 

finală a educatoarei. Zâna Toamnă spune 

următoarele: 

V-ați gândit, v-ați consultat / Și răspunsuri bune 

ați dat / Dar timpul s-a terminat. 

Copiii  din ambele echipe vor primi câte o 

diplomă. 

 Aprecieri 

verbale 

Tranziția către activitatea a doua se face prin cântecelul: ,, Bate vântul frunzele!’’ 

  

 

 

 

Partea II 

PROF. ÎNV. PREŞC.: Donea  Tecuceanu Gina 

GRUPA: Mare  

TEMA ACTIVITĂŢII : „ Zâna Toamnă și coșurile sale” 

FORMA DE REALIZARE: Lucrare colectivă                    

DOMENIUL DE ACTIVITATE: DOS – activitate practică 

MIJLOC DE REALIZARE: lucrare colectivă 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de priceperi și deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Formarea deprinderilor de a realiza o lucrare 

colectivă, aducându-și aportul personal la finalizarea temei. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

9. să execute corect tăierea după contur, în linie dreaptă sau curbă  

10. să lipească frunzele, fructele și legumele  pe suportul mare   

 -  să coopereze cu partenerii de lucru (să ceara ajutorul sau să ofere ajutor atunci când e nevoie); 

 -  să respecte etapele de lucru pentru finalizarea lucrării  

STRATEGII DIDACTICE:  

METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, expunerea, munca  în  

echipă, jocul; 

MATERIAL DIDACTIC: o planșă mare care ilustrează aspecte de toamnă, elemente de toamna de 

decupat, foarfece, lipici, coșulețe.  

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe 

 

Partea II - DOS – ,,Tablou de toamnă”  – lucrare colectivă  

Eveniment didactic Conţinut știinţific Strategii didactice Evaluare 

Moment 

organizatoric 

Se creează condițiile necesare desfășurării în 

bune condiții a activității. Se pregătesc 

materialele necesare: foarfece,  material 

individual cu elemente de toamnă (frunze, 

fructe, legume), suport, lipici. 

Exercițiu 

organizatoric 
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Captarea atenției Se va prezenta copiilor cele 3 suporturi mari și 

anume Zâna Toamnă și coșurile sale unul cu 

fructe și altul cu legume dar și lucrarea începută 

care va trebui  completată de ei cu elementele 

lipsă (rochia Zânei realizată din frunze, umplerea 

celor două coșuri cu fructe și legume).  

Conversația  

Anunțarea temei Se anunță tema activității: “Zâna Toamnă și 

coșurile sale”  ce va fi realizat prin decupare,  

lipire. Se prezintă  Zâna  ce are rochia realizată 

din frunze de diferite forme și culori iar coșurile 

ei sunt pline cu fructe și legume. 

  

Intuirea 

materialelor 

Sunt intuite materialele cu ajutorul cărora se va 

realiza macheta incompletă “Zâna Toamnă și 

coșurile sale”: foarfece, lipici,  material 

individual cu elemente de toamnă, suport pentru 

realizarea  celor 3 machete. 

Conversația 

Observația 

Formativă 

Demonstrarea 

modului de lucru 

Se prezintă etapele ce trebuie urmate în 

realizarea machetei: 

6. Decuparea elementelor de toamnă; 

7. Asamblarea elementelor la locul 

potrivit; 

8. Lipirea pe macheta mare. 

Demonstrația este însoțită de exercițiile 

corespunzătoare. 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

Frontală 

 

 

Exerciții de încălzire 

a mușchilor mici ai 

mâinii 

Înainte de începerea lucrului se vor executa 

câteva exerciții de încălzire a mușchilor mâinii:  

” Mâinile le scuturăm 

Cu palmele aplaudăm 

Degetele le-nvârtim 

De lucru ne  pregătim” 

 Frontală 

Executarea lucrării 

de către copii 

 

 

 

Copiii își aleg materialele corespunzătoare, le  

decupează, le lipesc pe macheta mare îmbinând 

cât mai bine elementele  astfel încât să realizeze 

macheta de toamnă estetic și corect. 

Se supraveghează  modul de lucru al  

copiilor. 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea activității 

 

 

 

Încheierea activității 

Zâna Toamnă face  aprecieri finale asupra felului 

în care s-a desfășurat activitatea cu privire la 

respectarea criteriilor stabilite. Se acordă 

fursecuri în formă de fructe, legume, frunze. 

Ieșirea din sala de grupă se face pe cântecul” A, 

a, a acum e toamnă ,da!” 

Conversația Aprecieri verbale 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
 

 

 

 
 

 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 SLATINA - OLT  

DATA:  09 .10 2019 

NIVEL DE VARSTA: I  

grupa: Mică   

EDUCATOARE: GRIGORE ANA-MARIA 

TEMA ANUALA: „Cum este / a fost si va fi aici pe Pamant ?” 

TEMA PROIECTULUI: „Si viețuitoarele au suflet” 

SUBTEMA: „În ograda bunicilor” 
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ACTIVITATI  DE  INVATARE 
 

 
 

 

I. ACTIVITATI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALA (ADP): 
 

   # ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: ,,Ai fost la Circ sau Zoo? Ce ai văzut?” 

                                                                  (dezvoltarea abilităților de comunicare) 

      RUTINE: salutul ,,Bună-dimineața, prieteni necuvântători!”, prezența,  

                      calendarul naturii, mesajul zilei ,,Să ajutăm și să iubim animalele  

                      domestice!”, știrea zilei ,,Astăzi vom avea invitați surpriză!”. 

   # TRANZIȚII: - Frământări de limbă (onomatopee) 

                              - ,,Rățuștele” (joc muzical)             
 

 

 

 
 

II. ACTIVITATI  LIBER-ALESE (ALA 1):  
 

   # CONSTRUCTII: ,,Ferma bunicilor”(din cuburi, rotodiscuri) 
 

   # ȘTIINȚĂ: „Animale domestice”(fișă de lucru) 
 

 
 

 

 

III. ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE (ADE): 
 

   # DOMENIUL ȘTIINȚĂ (DȘ): Activitate matematică 

                  „Chiar de sunt mic, știu să mă descurc un pic!”   
 

 

   # DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (DOS): Activitate practică 

                    „Să-l ajutăm pe ciobănaș !”  
 

 

 
 

 

IV. JOCURI SI ACTIVITATI RECREATIVE (ALA 2) : 
 

   # JOC DISTRACTIV: „Statuile muzicale” 
 

   # JOC CU TEXT ȘI CÂNT : „Bat din palme” 
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Scenariul zilei 
 

 

 

După primirea copiilor, ziua debuteaza cu salutul „Bună-dimineața, prieteni 

necuvântători!”, prezența („Plici, licurici,/ Mă bucur că ești aici!”), modificarea 

calendarului naturii (se lucrează pe panou: „Ce zi este astăzi? Cum este 

vremea?”), transmiterea mesajului zilei („Să ajutăm și să iubim animalele 

domestice!”) și a știrei zilei („Astăzi vom avea invitați surpriză!”),  

La categoria tranziții, se vor purta cateva discutii cu copiii despre animalele 

domestice, dupa care întreaga grupa va executa frământări de limbă – 

onomatopee.  

Prin metoda interactiva „mâna oarbă”, copiii isi aleg centrele de interes – 

activitățile liber-alese (ALA 1): „Să-ncepem lucrul cu spor, / Spre  mese ne-

ndreptăm, / Cu bucurie lucrăm / Și surpriza o așteptăm!” 

La sectorul Știință (Ș) tema este „Animale domestice”(fișă de lucru), având 

următoarele  obiective : să denumească animalele din imagini și să le 

încercuiască pe cele domestice. La sectorul Construcții (C) tema este „Ferma 

bunicilor” (din cuburi, rotodiscuri), având următoarele obiective: să construiască 

cu ajutorul cuburilor și rotodiscurilor ferma bunicilor; să aprecieze verbal 

realizările proprii si pe cele ale colegilor. Le explic apoi copiilor pe rând 

sarcinile de lucru, vor intui materialele puse la dispoziție și vor realiza cerințele 

cerute. La final, copiii merg pe la fiecare centru pentru a vedea şi a aprecia 

lucrările şi prestaţia fiecărui coleg. 

 Ziua continuă cu jocul muzical „Rățuștele”, executând ritmic mișcările sugerate 

de textul cântecului (pe fond muzical), după care copiii vor merge la spălător: 

„Să ai mâinele curate / Bine-i pentru sănătate, / Dacă pe mâini m-am murdărit / 

La chiuvetă am fugit!”. 

Întreaga grupă se pregătește pentru activitățile pe domenii experiențiale (ADE). Li 

se va spune despre invitatul surpriză – ciobănașul, despre sarcinile de lucru din 

cadrul jocului didactic matematic ,,Chiar de sunt mic, știu să mă descurc un pic”, 

după care urmează activitatea practică cu tema „Să-l ajutăm pe ciobănaș!” 

(lipire). La final se realizează „turul galeriei”, după care va fi apreciață și 

recompensată activitatea desfășurată de grupa Mică B.  

Ziua se va încheia cu jocuri recreative (ALA 2): „Bat din palme” (pe fond muzical) 

și „Statuile muzicale”. 
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I. ACTIVITATI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALA (ADP) 
 

 

SCOPUL: stimularea comunicării, interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi şi  

                  formării comportamentului empatic la preşcolari. 

OBIECTIVE OPERATIONALE:  

         - să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite  

           împrejurări;            

         - să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg, cunoscându-i chipul şi în  

           acelaşi timp numele; 

         - să observe cu atenţie vremea de afară, oferind verbal câteva caracteristici  

          ale acesteia si marcându-le prin  simbolul  adecvat. 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: Ziua debuteaza cu salutul („Bună-dimineața, 

prieteni necuvântători!”), prezența, modificarea calendarului naturii, 

transmiterea mesajului zilei („Să ajutăm și să iubim animalele domestice!”) și a 

știrei zilei („Astăzi vom avea invitați surpriză!”), activitatea de grup (Frământări 

de limbă – onomatopee și jocul muzical „Rățuștele”). 
 

 

 
 

 

 

II. ACTIVITATI  LIBER-ALESE (ALA 1) 
 

 

# CONSTRUCȚII: „Ferma bunicilor” 
 

SARCINI DE LUCRU :  

-să construiască cu ajutorul cuburilor și rotodiscurilor ferma bunicilor; 

-să aprecieze verbal realizările proprii si pe cele ale colegilor. 

MATERIAL DIDACTIC : trusă cuburi, rotodiscuri, mulaje animale domestice. 
 

 
 

# ȘTIINȚĂ: „Animale domestice” 
 

SARCINI DE LUCRU :  

-să denumească animalele din imagini (domestice și sălbatice); 

-să încercuiască animalele domestice. 

MATERIAL DIDACTIC : fișe cu animale domestice și sălbatice, creioane. 
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III.1. ACTIVITATE PE DOMENIU EXPERIENTIAL 
 
 
 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Știință (DȘ) 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematica 

TEMA ACTIVITATII: „Chiar de sunt mic, știu să mă descurc un pic!” 

MIJLOCUL DE REALIZARE: joc didactic                                              

TIPUL ACTIVITĂȚII: verificare de cunoștințe 

SCOPUL: verificarea cunoștințelor matematice referitoare la recunoașterea și    

                 descrierea formelor geometrice, formarea grupelor de obiecte după     

                  anumite criterii, recunoașterea și denumirea culorilor, identificarea și  

                 denumirea pozițiilor spațiale, formarea de mulțimi, corespondența  

                 numărului la cantitate și invers. 

OBIECTIVE OPERATIONALE:  

                         -să recunoască și să denumească formele geometrice (cerc, pătrat); 

 -să formeze grupe de obiecte după anumite criterii (mărime, culoare); 

 -să recunoască și să denumească culorile prezentate; 

 -să identifice și să denumească pozițiile spațiale ; 

 -să raporteze numărul la cantitate și invers; 

 -să formeze mulțimi de obiecte (animale domestice); 

 -să folosească un limbaj matematic adecvat. 
 

SARCINA DIDACTICA: recunoasterea și denumirea unor forme geometrice, 

culori, poziții spațiale, formarea de mulțimi de obiecte, gruparea după anumite 

criterii, raportarea numărului la cantitate și invers. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, manuirea materialului, recompense. 

REGULA JOCULUI : Invitatul nostru surpriza este un ciobanas. Acesta s-a 

ratacit si este tare suparat ca nu gaseste stâna. A auzit ca grupa noastra este 

isteata si ca cei mici il pot ajuta. El ne propune un joc didactic matematic cu 

surprize.  

DESFĂȘURAREA JOCULUI: Copiii trebuie sa descopere ce se afla sub fiecare 

servetel (surpriza), sa rezolve sarcinile, verbalizând acțiunile. A adus si 

recompense, stiind ca grupa Mică B este tare cuminte si isteata. Cu cat vor 

rezolva mai repede si corect, cu atat ciobanasul va pleca fericit si multumit la 

stâna lui.  

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode și procedee: conversatia, explicatia, exercițiul, observația, 

problematizarea, jocul, munca în grup, „Metoda cubului”. 
 

b) Material didactic: imagine ciobănaș cu oi, ciobănași-siluete (trist, 

fericit), jetoane animale domestice, forme geometrice, păpușă cu 

păturică, penar cu creion, jetoane cu cifre și culori, coșulețe, cub, 

poezia „Culorile”, recompense (bomboane). 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual. 

RESURSE TEMPORALE: 10-15 minute 
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MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

- ,,Metode interactive de grup” -  Ghid metodic, Editura Avers, 2006; 

- ,,Revista invatamantului prescolar” (nr. 1-2 și 3-4), Editura Arlequin, 

               Bucuresti, 2011. 
 
 
 
 
 
 

SCENARIU DIDACTIC 
 

 
 

 
ETAPELE 

ACTIVITATII 

 
CONTINUTul STIINTIFIC 

 
METODE  SI  
PROCEDEE 

 
EVALUARE  

 
M

O
M

E
N

T
 

O
R

G
A

N
IZ

A
T

O
R

IC
 

Se asigura conditiile necesare unei bune 

desfasurari a activitatii:  

- aerisirea salii de grupa; 

- dispunerea mobilierului; 

- pregatirea materialului didactic; 

- introducerea copiilor in sala de 

grupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C

A
P

T
A

R
E

A
 

A
T

E
N

Ț
IE

I 

Atentia copiilor este captata prin 

prezentarea invitatului surpriza, 

ciobanasul si a poveștii lui triste.  

Copiii sunt de acord sa faca o fapta 

buna, si anume sa-l ajute pe ciobanas sa 

se intoarca la stana lui. 

 

Observatia  

 

Conversatia  

 

Explicatia  

 

Observare 

comporta-

ment 

 

 
A

N
U

N
Ț

A
R

E
A

  
 T

E
M

E
I 

Se anunță tema „Chiar de sunt mic, știu 

să  mă descurc un pic!” si se enumera 

obiectivele propuse: să recunoască și să 

denumească formele geometrice (cerc, 

pătrat); să formeze grupe de obiecte 

după anumite criterii (mărime, culoare); 

să recunoască și să denumească culorile 

prezentate; să identifice pozițiile 

spațiale; să raporteze numărul la 

cantitate și invers; să formeze mulțimi 

de obiecte (animale domestice). 

 

Explicatia 

 

 

 

Conversatia  
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D

IR
IJ

A
R

E
A

 
ÎN

V
Ă

Ț
Ă

R
II

 

Se trece la explicarea sarcinilor si 

fixarea regulilor jocului: invitatul nostru 

surpriza este un ciobanas care s-a ratacit 

si este tare suparat ca nu isi gaseste 

stâna. A auzit ca grupa noastra este 

isteata si ca cei mici il pot ajuta. 

Copiii sunt așezați de o parte și de alta a 

trei măsuțe, pe care se afla câteva 

șervețele albastre. Sub acestea se găsește 

materialul didactic necesar în realizarea 

sarcinilor (forme geometrice, coșulețe, 

jetoane cifre, animale și culori).  

Copiii recunosc și să denumesc formele 

geometrice (cerc, pătrat), formeaza 

grupe de obiecte după anumite criterii 

(mărime, culoare), recunosc și denumesc 

culorile prezentate, identifică pozițiile 

spațiale, raportează numărul la cantitate 

și invers, formează mulțimi de obiecte  

(animale domestice) 

Ciobănașul le promite la sfârșitul acestui 

joc o surpriza și le face copiilor o 

invitatie la stâna lui.  

 

Conversatia 

 

Explicatia 

 

Demonstratia 

 

Exercitiul 

 

Jocul  

 

Problematizare 

 

Metoda cubului 

 

Verbalizarea 

actiunilor 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 
A

S
IG

U
R

A
R

E
A

  
F

E
E

D
-B

A
C

K
-U

L
U

I 

  

Fixez tema activitatii:  

        -,,Ce am realizat astazi?” 

        - ,,Credeti ca l-am ajutat pe 

ciobănaș ?”.  

Copiii primesc nu numai aprecieri 

verbale, ci si recompense (bomboane), 

acestea aflându-se sub ultimul șervețel. 

 

Conversatia 

 

Aprecierea  

 

 

Aprecieri 

verbale  

 

A
P

R
E

C
IE

R
I 

  

 

Fac aprecieri generale si individuale 

asupra modului de participare al copiilor 

si de desfasurare al activitatii. 

 

 

Conversatia 

 

Aprecierea  

 

Aprecieri 

verbale  

 

ÎN
H

E
IE

R
E

A
 

A
C

T
IV

IT
Ă

Ț
II

 

  

 

Copiii isi iau ramas bun de la ciobănaș si 

parasesc sala de grupa interpretand 

cantecul „Azi Grivei e mânios”. 

 

 

 

Conversatia 

 

Exercitiul  

 

Aprecieri 

verbale  
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III.2. ACTIVITATE PE DOMENIU EXPERIENTIAL 
 
 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Om și Societate (DOS) 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică 

TEMA ACTIVITATII: „Să-l ajutăm pe ciobănaș !” 

MIJLOUL DE REALIZARE: lipire                                               

TIPUL ACTIVITĂȚII: formare de priceperi și deprinderi 

SCOPUL: - formarea și consolidarea  deprinderii de lipire, folosind tehnici și  

          materiale cunoscute;  

       - dezvoltarea simțului practic și estetic. 

OBIECTIVE OPERATIONALE:  

                -să foloseasca corect tehnica de lucru însușită anterior – lipire; 

                -să lucreze corect și estetic; 

                -să-si dezvolte abilitatile de cooperare, de cerere si oferire a ajutorului,  

                  de prietenie cu ceilalti copii, pentru a finaliza lucrarea; 

                -să evalueze obiectiv munca celorlalte echipe. 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode și procedee: conversatia, explicatia, exercițiul, observația,  

                                  metoda „Turul galeriei”. 

b) Material didactic: imagine ciobănaș cu oi, ciobănași-siluete (trist și   

                              fericit), oi șabloane, lipici, vată, șervețele, cântecul  

                              „Iepurașul Țup”, recompense (medalii), CD-player,  

                              CD muzică. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual. 

RESURSE TEMPORALE: 10-15 minute 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

- ,,Metode interactive de grup” -  Ghid metodic, Editura Avers, 2006; 

- ,,Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii”,   

     Editura V&Integral Bucuresti, 2005. 
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SCENARIU DIDACTIC 
 

 

 
ETAPELE 

ACTIVITATII 

 
CONTINUTul STIINTIFIC 

 
METODE  SI  
PROCEDEE 

 
EVALUARE  

 
C

A
P

T
A

R
E

A
  

A
T

E
N

T
IE

I 

In sala de grupa încă se mai afla 

ciobanasul, însă trist. Li se propune 

copiilor să îl ajute și de data aceasta, 

realizându-i câteva oi, pentru ca acesta 

să nu fie singur. 

Copiii observa si o plansa cu un cioban 

si oile sale. 

Observatia  

 

Conversatia  

 

Explicatia  

 

Observare 

comporta-

ment 

 

 
A

N
U

N
T

A
R

E
A

  
 T

E
M

E
I 

Se anunta tema „Să-l ajutăm pe 

ciobănaș!” si se enumera obiectivele 

propuse: sa foloseasca corect tehnica de 

lucru insusită anterior: lipire; sa-si 

dezvolte abilitatile de cooperare, de 

cerere si oferire a ajutorului, pentru a 

finaliza lucrarea; sa evalueze obiectiv 

munca celorlalte echipe. 

 

Explicatia 
 

 
 

Conversatia  

 

 

 

 

 
IN

T
U

IR
E

A
 

M
A

T
E

R
IA

L
U

L
U

I 

D
ID

A
C

T
IC

 

 

Copiii identifica si denumesc  

materialele distribuite pe mese: cosulete 

cu vată, lipici, oi sabloane, servetele. 

 

Conversatia 

 

 

 
D

IR
IJ

A
R

E
A

 
IN

V
A

T
A

R
II

 

Educatoarea  prezinta copiilor lucrarea 

model, dupa care le explica și le 

demonstreaza tehnica de lucru, iar copiii 

retin ordinea efectuarii operatiilor: 

întinderea lipiciului pe trunchiul oii si 

lipirea de vat ape aceasta suprafata. 

Se trece la realizarea lucrarii dupa ce se 

executa cateva exercitii pentru incalzirea 

muschilor mainilor. 

Se va lucra pe fond muzical. 

Educatoarea trece printre mese si da 

indicatiile necesare acolo unde este 

nevoie, dupa care semneaza lucrarile. 

 

 

Explicatia 
 

 

Demonstratia 
 
 

Exercitiul 
 

 

 

 

 

Verbalizarea 

actiunilor 
 

 

Realizarea 

sarcinii de 

lucru 
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E

V
A

L
U

A
R

E
A

  
L

U
C

R
A

R
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O
R

 

 

Fiecare copil isi va lua lucrarea si o va 

expune la panou.  

Se analizeaza lucrarile, folosindu-se 

metoda ,,Turul galeriei”.  

Turul se va realiza pe o perioada de 3 

minute.        

Analiza 

lucrarilor 

 

Metoda ,,Turul 

galeriei” 

 

 

Formativa 
 

A
P

R
E

C
IE

R
I 

  

Se fac aprecieri generale si individuale 

asupra modului in care s-a desfasurat 

activitatea. 

Ciobanasul este fericit ca intreaga grupa 

l-a ajutat si promite ca va lua cu el toate 

oile la stână (este prezentat ciobanasul 

fericit). 

 

 

Conversatia 
 

 

Aprecierea  

 

 

 

Aprecieri 

verbale  

 
IN

C
H

E
IE

R
E

A
 

A
C

T
IV

IT
A

T
II

 

  

Copiii nu primesc numai aprecieri 

verbale, ci si stimulente (medalii) si 

parasesc sala de grupa interpretand 

cantecul „Iepurașul Țup”. 

 

 

Exercitiul  

 

Aprecieri 

verbale  

 
 
 
 

IV. JOCURI SI ACTIVITATI RECREATIVE 
 

 

 

1. JOC DISTRACTIV: ,,Statuile muzicale’’ 
 

2. JOC CU TEXT ȘI CÂNT: ,,Bat din palme’’ 
 

SCOPUL: - crearea unei stări de relaxare şi bună dispoziţie în rândul copiilor; 

           - consolidarea deprinderilor de a executa anumite mişcări sugerate de   

              jocul cu text si cant. 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

- să intoneze linia melodică a fragmentelor muzicale din joc; 

- să execute mişcările sugerate de text, în ritmul melodiei. 

STRATEGII DIDACTICE: 

        a). METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, jocul, cântul,  

                                                         exercițiul. 

        b). MATERIAL DIDACTIC: CD-player, CD-muzică. 
 

 

 

 

        SCENARIU  DIDACTIC 
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ETAPELE 

ACTIVITATII 

CONTINUTUL 

STIINTIFIC 

METODE SI 

PROCEDEE 

EVALUARE 

Moment 

organizatoric 

Pregătirea spaţiului 

educaţional şi a materialelor 

necesare. 

  

Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

Educatoarea anunţă jocurile 

pe care copiii urmează să le 

execute.  

Conversaţia  
 

Explicaţia 

Observare 

comportament 

Dirijarea  

jocului 

Copiii cântă şi execută 

mişcările sugerate de textul  

jocului muzical ,,Bat din 

palme’’ si executa si jocul 

distractiv „Statuile 

muzicale”. 

Jocul 
 

Exercitiul 
 

Cantul 

 

 

Aprecieri Se apreciază modul în care 

s-a desfasurat activitatea. 

Conversaţia Aprecieri 

frontale 
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ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATEA               

COPIILOR NOŞTRI  

                                             Prof.înv. preșc. LABANOV ADRIANA  NARCISA 

                                                  GRĂDINIȚA CU P.P NR 19 DR.TR. SEVERIN 

JUD. MEHEDINȚI 

 

                       ALIMENTAŢIE  SĂNĂTOASĂ, ACASĂ  DAR  ŞI  LA GRĂDINIŢĂ 

PRIN METODE DE BUNE PRACTICI. 

 

 O persoană sănătoasă trăieşte în armonie cu sine, cu semenii, cu mediul înconjurător. 

 Drepturile copilului: 

,,Familia constituie elemental fundamental al societăţii. Ea ocroteşte copilul şi are dreptul la ocrotire 

din partea societăţii.” (Declaraţia Universală a Drepturilor omului, art. 1) 

 Educaţia pentru sănătate reprezintă o verigă a educaţiei pentru societate. Sănătatea nu înseamnă 

absenţa bolii, ci un mod de viaţă echilibrat. Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate din 

fragedă vârstă pentru a pătrunde cât mai adânc în modul de viaţă cotidian. Optimizarea activităţilor de 

educaţie pentru sănătate  se poate realiza şi prin folosirea proverbelor şi zicătorilor, în cadrul activităţilor 

de lectură după imagini, poveşti, povestiri, basme, precum şi diferite situaţii adaptate programului zilnic 

desfăşurat în grădiniţă. Multe proverbe şi zicători pot fi adaptate unor situaţii ivite prin activităţile 

practice, artistico-plastice făcându-se referiri la modul cum au lucrat, cum s-au comportat.  

GHICITORI 

Te consultă şi-ţi prescrie                                             Mărul, para ,şi căpşuna 

Potrivita doctorie                                                        Piersica, cireaşa, pruna 

Cum să nu fi bucuros                                                         Strugurele cel zemos, 

Când te face sănătos (medicul.)                                Pepenele cel gustos, 

                                                                                Împreună au un nume, 

                                                                                Ştiţi voi care e anume? (fructe) 
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O altă metodă de abordare in cadrul activităţilor de Educaţie pentru sănătate o constituie jocurile 

didactice, convorbirile, textele literare, cântecele, jocurile de rol, activităţile interdisciplinare, 

concursurile cu teme de sănătate, imaginile ppt, activitaţi integrate, dramatizări etc.  Jocuri: Spune la ce 

foloseşte, Săculeţul cu surprize, De-a cofetarii, De-a  brutarii, La dentist, La spital. 

Texte literare:Murdărica, Ce-i bine şi ce-i rău?, Praful –Fl. Iordache, Maricica  de Luiza 

Vlădescu, Iedul cu trei capre de Octav Panciu Iaşi,etc 

Convorbiri:  Curăţenia-mama sănătăţii, Microbii-duşmanii noştrii, Minte sănătoasă în corp 

sănătos. Ce mâncăm , cum mâncăm?  

 Cântece: A plecat mama la piaţă, Batista. 

Activitaţi practice constituite din următoarele exemple: Ştim să primim musafiri?, La ziua unui 

coleg, Arănjăm masa. 

 La domeniul Ştiinţă se pot realiza jocuri didactice despre sănătate pe diverse teme de legume, 

fructe, etc,  exerciţiu cu material individual, de descompunere şi compunere a unui număr, fişe de lucru, 

labirinturi pentru copii isteţi. 

 Doamnele profesor Mihalache Emilia si Apostol Simona au derulat un proiect integrat pe 

parcursul unei zile în parteneriat cu părinții:  

”La grădiniță și acasă, numai hrană sănătoasă care s-a desfăşurat astfel: 

1. prezentarea unui program artistic, în care copiii au fost costumați în legume și fructe: 

”CARNAVALUL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR” 

2.  lucrul pe ateliere împreună cu părinții, care s-a realizat pe centre:  

JOC DE ROL:”Salata de fructe”,  

BIBLIOTECĂ: ”Cărți despre fructe și legume”, prezentarea unei povești: ”Elefănțelul curios”,  

ȘTIINȚĂ:”Știați că....” -fructe și legume hazlii,  

ARTĂ: ”Ștrengăreii iubesc sănătatea colorată”. 

 Au fost derulate aceste activităţi pentru a sensibiliza copiii să conştientizeze efectele benefice 

ale consumului legumelor şi fructelor pentru sănătatea proprie În cadrul carnavalului, copiii și-au 

prezentat rolul pe care l-au avut, au jucat teatru și au dansat. 
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LUCRUL PE ATELIERE: 

-JOC DE ROL: ”SALATA DE FRUCTE” 

Descrierea activității:  

- spălarea fructelor; organizarea materialelor : vase pentru fructe, taietoare, tacâmuri, 

ingrediente, cosul pentru resturi alimentare; 

- învăţarea regulilor de igienă pentru prepararea salatei de fructe: 

„Degeţele, degeţele ne-am spălat pe ele”-zicătoare- tip rutină; 

- convorbire „Vitamine, vitamine, de la cine?”  în care vor fi incluse noțiuni generale 

despre alimentația sănătoasă și echilibrată, igiena alimentară; 

- prepararea „Salatei de fructe”- concurs – „Cea mai frumoasă farfurie”- ca la master 

chef; 

- consumarea salatei de fructe- constientizând că valoarea ei este benefică pentru 

organism; 

- rutină- strângerea si igienizarea locului unde s-a desfăşurat activitatea;  

Resurse: 

o materiale: vase pentru fructe, taietoare, tacâmuri, ingrediente, cosul pentru resturi 

alimentare; 

o procedurale: conversația, explicația, observația, demonstraţia; 

o financiare: resurse proprii 
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Elefănţelul curios  

A fost odată, demult, un elefănţel foarte curios. Într-o  zi s-a trezit cu o nouă întrebare:  ,,Ce 

mănâncă crocodilul seara?” 

Aşa că a plecat prin pădure să întrebe animalele şi s-a întâlnit cu ursuleţul şi-l întreabă: 

-Ursuleţule, ce mănâncă crocodilul seara? 

-Nu ştiu, a răspuns ursuleţul, dar du-te la lac şi vei afla. 

Şi a plecat mai departe elefănţelul să caute lacul .Pe drum s-a întâlnit cu o broscuţă: 

-Broscuţo, ce mănâncă crocodilul seara? 

-Nu ştiu, a răspuns broscuţa, dar elefănţelul s-a intâlnit cu şarpele boa: 

-Şarpe, ce mănâncă crocodilul seara? 

-Nu ştiu, a răspuns broscuţa, dar uite lacul aici, sunt sigur că vei afla răspunsul. 

 Tocmai atunci ieşea din apă crocodilul. Elefănţelul s-a apropiat de el, dar nu ştia că vorbeşte 

chiar cu crocodilul: 

-Scuză-mă te rog, ştii cumva ce mănâncă crocodilul seara? 

Crocodilul şiret îi spune: 

-Vino mai aproape să-ţi spun la ureche să nu ne audă nimeni. Elefănţelul s-a apropiat şi 

crocodilul – haţ! l-a apucat de nas, că pe vremea aia elefănţelul avea nas ca toate nasurile, micuţ aşa ca 

al tău. 

 Şi cum se chinuia bietul elefănţel să scape din gura crocodilului a venit repede, repede şarpele 

boa, care se afla în apropiere şi a început să-l tragă pe elefănţel de coadă. Şi atâta a tras crocodilul de nas 

şi şarpele boa de coadă, că până la urmă şarpele a reuşit să-l salveze pe elefănţel, dar nasul i se întinsese 

atât de tare că aproape îi atârna pe jos. Şi uite aşa, de atunci are elefănţelul trompă. 

Sfaturi pentru a fi sănătos: 

-Spală-te pe mâini înainte de a te aşeza la masă! 

-Dinţii trebuie spălaţi după fiecare masă. 

-Nu-ţi roade unghiile, nu introduce degetele în nas, nu introduce nici un obiect în urechi. 
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-Nu împrumuta obiecte de uz personal. 

-Fructele se spală înainte de a fi consumate. 

-Mănâncă cât mai multe legume proaspete 

 

ACTIVITATE SAPTAMÂNALĂ:   ” VITAMINE PENTRU MINE” 

,,Ceasul bate ora de sanatate” 

Scop  -  Formarea unei atitudini pozitive si responsabile fată de sănătatea sa si a celor din jur, a 

unui stil de viată sănătos prin consumarea in fiecare zi a unui fruct sau o leguma. 

Rezultate: -Consumarea fructelor sau a legumelor  zilnic. 
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INOVAŢIE  ŞI  CREAŢIE  IN  ACTIVITATEA  DIDACTICA 

          

                                                                       Prof.inv.primar Dinu Gianina 

                                                                     Scoala Gimnaziala nr.11 Buzau 

 

 

 

In societatea  contemporană, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul 

trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o permanentă inovaţie şi creaţie 

in activitatea didactică. 

Obiectivul general este acela de a promova creativitatea ca factor cheie în dezvoltarea 

competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii dar şi de a găsi 

strategii moderne folosite pentru asigurarea unei educaţii de calitate în învăţământ. 

Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie axată pe valori 

în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, fundamentale din punctul lor 

de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. 

Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de 

programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce 

reprezintă o necesitate evidentă . 

Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor didactice 

şi idealurilor educaţionale. 

Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci pentru a 

veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa didactică 

fundamentală. Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă. 

Formarea capacităţii de a utiliza calculatorul ,de a folosi internetul este benefică elevilor,atât în 

activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv cât şi psihic,prin relaţionarea cu lumea 

oferită de aceste instrumente de lucru ale mileniului al III-lea. 

Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului determina  de asemenea o dezvoltare optimă din 

punct de vedere somantic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual. 

In abordarea creativitǎţii in procesul educaţional, elevul trebuie încurajat să gândească 

independent, să îşi asume riscuri si responsabilităţi in demersul său spre formare 

intelectuală.        Evaluarea pentru asigurarea calităţii şi rezultatele obţinute trebuie să ne lărgească 

perspectiva asupra situaţiei reale din şcoli, să identifice nivelul de pregătire al elevilor şi să ne ajute să 

descoperim componentele ce au nevoie de sprijin în dezvoltare. 

Noua imagine a profesorului trebuie stabilită prin luarea în considerare a tuturor abordărilor de 

până acum, de la conceperea ca distribuitor de recompense sau ca sursă de informaţii, până la cea de 

„manager al învăţării”. 

Procesul instructiv-educativ trebuie astfel conceput şi desfăşurat, încât să-i convingă pe elevi să 

preţuiască propria moştenire naţională, să primească contribuţiile originale ale oricărei naţiuni la 

civilizaţia modernă, pregătind atât elevii, cât şi dascălii să înţeleagă valoarea diversităţii şi a 

independenţei de spirit. 
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Creativitatea, in termeni generali, este un proces mental care permite generarea de idei şi concepte 

noi sau asocieri originale intre concepte şi idei deja existente. 

         Obiectivul principal este promovarea unor abordări inovative şi creative în diferite domenii de 

activitate. 

Educaţia şi formarea profesională sunt factori decisivi pentru realizarea acestui lucru. Activităţile 

anului 2009 ar trebui să se concentreze pe crearea unui mediu favorabil pentru creativitate şi inovaţie şi 

să stimuleze o strategie pe termen lung. 

Ar trebui, de exemplu, să se pună accent pe o gamă largă de subiecte, precum matematica, ştiinţa 

şi informaţia şi alte tehnologii. 

Criteriul de calitate aplicat educaţiei are un rol foarte important deoarece măsurile propuse pentru 

a promova creativitatea şi capacitatea pentru inovare vor fi adaptate fiecǎrei etape din cadrul învăţării 

continue. 

Fiecare activitate de evaluare a rezultatelor şcolare este însoţită de o autoevaluare a procesului pe 

care profesorul l-a desfăşurat cu toţi elevii şi cu fiecare elev în parte. Astfel poate fi descris nivelul de 

formare a competenţelor pentru fiecare elev şi pot fi stabilite modalităţi prin care se pot regla, de la o 

etapă la alta, activităţi de învăţare-formare a elevilor, în mod diferenţiat. 

De asemenea este necesară folosirea cu o mai mare frecvenţă a metodelor de autoevaluare şi de 

evaluare prin consultare, în grupuri mici, vizând verificarea modului în care elevii îşi exprimă liber opinii 

proprii sau acceptă cu toleranţă opiniile celorlalţi, capacitatea de a-şi susţine şi motiva propunerile etc. 

           In viziunea metodologilor moderne, demersul didactic se centrează pe elev şi are in vedere 

transformarea acestuia din “obiect” al procesului didactic in” subiect activ” al propriei deveniri. 

Modelul de proiectare a activităţii didactice are în vedere trecerea de la centrarea pe conţinut la 

centrarea pe activitatea elevului, care presupune deplasarea accentului în activitatea didactică: 

Ar trebui să se ţină cont de toate formele de inovaţie socială şi antreprenorială. De asemenea, ar 

trebui să se acorde atenţie creaţiei artistice şi noilor abordări în domeniul culturii.  

         

 

 

 

Bibliografie: 

1. Ionescu M., Radu I.-” Didactica modernă”, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2001; 

2. Alois Gherguţ,- “Management general şi strategic în educaţie”, Ed. Polirom, Iaşi, 2007; 

3. I..Cerghit – “Sisteme de instruire alternative”, Aramis, Bucuresti, 2002. 
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PROIECT DE LECȚIE 

 

Propunător: Croitoru Luminița 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Traian- Structură Silistraru 

Clasa: pregătitoare 

Aria curriculară: Științe 

Disciplina de învăţământ: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea tematică: ,,Printre lumini și sunete” 

Subiectul lecției: ,,Adunarea cu 1. Adunarea cu 2” 

Tipul lecției: Predare 

Efectivul clasei: 22 de elevi 

Durata: 45 min (activitate propriu-zisă-35 min și activitate recreativă-10 min); 

 COMPETENȚE SPECIFICE: 

MEM 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente 

dintr-o mulţime dată 

3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul 

identificării unor regularităţi 

AVAP 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale 

  OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• Pe plan cognitiv: 

O1: să așeze în brad numărul de globuri specificat; 

O2:să numere elementele în concentrul 0-10; 

O3:să identifice utilitatea aparatelor prezentate; 

O4:să rezolve exerciții de calcul în concentrul 0-10; 

• Pe plan afectiv: 

O6: să manifeste interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate; 

• Pe plan psiho-motric: 

O7: să adopte o poziție corecta în bancă pe parcursul lecției. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Resurse procedurale: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea  ; 

Resurse materiale: ghicitori, caiete auxiliare, imagini aparate, fișă degete, fișă exerciții de calcul 

Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe ; 

Forme de evaluare: aprecieri verbale, observarea comportamentului ; 

BIBLIOGRAFIE: 
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1. Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului ( clasa pregătitoare, 

clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

 

 



 

 

Nr

crt 
Etapele lecției 

Ob

. 

op. 

Timp 

Conținutul informațional Strategia didactică 
Forme de 

evaluare Activitatea propunătoarei 
Activitatea 

elevilor 

Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

1 

Moment 

organizatoric 

 

 

 

O6 

O7 

5’ 

Asigurarea condiţiilor optime 

pentru desfășurarea lecției 

propriu-zise; 

Pregătirea materialului 

didactic necesar pentru buna 

desfăşurare a lecției. 

 

 

Se pregătesc pentru lecție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frontală  

          

2 Captarea atenției 

 

 

O6 

O7 

6’ 

Citesc elevilor ghicitori despre 

aparate care utilizează 

electricitatea. (Anexa1) 

 

 

Răspund la ghicitorile citite 

de către învățătoare. 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Ghicitori 

 

 

Frontală 

 

Individuală 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Aunțarea temei  

 

O7 

 

 

1’  

 -Copii, astăzi vom așeza 

globuri în brad, vom număra 

diferite elemente pentru a afla 

câte sunt și vom rezolva 

exerciții de calcul cu ajutorul 

degetelor. 

Elevii sunt atenți la 

explicațiile învățătoare. 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 
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4 

 

 

Desfășurarea      

lecției 

 

 

 

 

 

 

O6 

O7 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

10’ 

 

Propun elevilor să îmbodobim 

bradul. 

Așez în brad 4 globuri roșii. 

 

 

Solicit elevilor să rezolvăm 

exercițiul 1 de la pagina 63 

din caietul auxiliar. 

 

Propun rezolvarea exercițiului 

2 de la pagina 63 din caietul 

auxiliar. 

 

Prezint elevilor imagini cu 

diferite aparate. (Anexa2) 

Ex: imagine cu aspirator- îl 

folosim pentru a face curat  

 

 

 

Elevul numit așază tot 

atâtea globuri albastre câte 

sunt cele roșii. 

Numără perele din frigider 

și scriu răspunsul în casetă. 

 

Numără elementele și 

calculează. 

 

 

Elevii spun la ce ne folosesc 

aparatele ilustrate. 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

auxiliare 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

5 

 

Obținerea 

performanței 

O4 

 

 

7’ 

Împart elevilor câte o fișă cu 

degete. Pe fișă sunt scrise 

exerciții de calcul.(Anexa3) 

În grupe de câte doi elevi 

calculează cu ajutorul 

degetelor de pe fișă și scriu 

rezultatul. 

 

Problematizarea 

 

 

 

Fișă cu 

degete 

 

 

Pe grupe 

 

 

Aprecieri verbale 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 

1256 

 

 

 

 

6 

 

Asigurarea feed-

back-ului 

 

O5 

 

 

8’ 

Propun rezolvarea a două 

exerciții de calcul individual. 

(Anexa4) 

Rezolvă cele două exerciții 

de calcul individual. 

 

Exercițiul 

 

 

Fișă  

Individuală 

 

Aprecieri verbale 

 

7 

 

Încheierea lecției 

O7  

1’ 

Se fac aprecieri globale și 

individuale cu caracter 

motivant privind participarea 

elevilor la desfășurarea lecției. 

Activitate recreativă 10 

minute: ,,Spune ce sunet ai 

auzit”. 

Copiii închid ochii, iar 

învăţătoarea produce un 

zgomot    ( rupe sau 

mototoleşte o hârtie, sună un 

clopoţel sau nişte chei, loveşte 

o sticlă, etc ).  

Sunt atenți la explicații. 

 

 

 

 

 

 

Copiii trebuie să ghicească 

obiectul care a produs 

zgomotul respectiv 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

Stickere 

stimulente 

 

 

 

 

 

Obiecte 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

Aprecieri verbale 

Stickere 

stimulente 
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                                      PROIECT  DIDACTIC 

                                                                  Prof. înv. preșc. DINA DANIELA 

                                                                  Grădinița P.P. “LICURICI”, loc. Ovidiu, jud. Constanța 

 

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: 3-4 ani, nivel I, Grupa mica 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:,,Pe tărâmul emoțiilor !” 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,, Iedul cu trei capre ” de Octav Pancu Iași 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

- Activități de Dezvoltare Personală:  

          Joc liber 

       Rutine : Deprinderi de păstrare a igienei personale 

       Intâlnirea de dimineață: ,,Bună dimineața, copii fericiți!” 

       Tranziții:   „ Bat din palme- Clap,  clap, clap! 

                              Din picioare – Trap, trap, trap !  

                              Ne-nvârtim, ne răsucim /  

                              Și spre centre noi pornim!” 

 

- Activități liber alese: 

      Joc de rol  -“Pâinică pentru ieduț” 

                            “ Pregătim masa pentru ieduț” 

        Artă: - ,,Ieduțul” –lipire 
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                  Știință: - „Căsuța iedului,” – elemente din fetru 

                                 ,,Personaje din poveste” – punere în perechi 

                                  “Drumul ieduțului” – labirint(cutiuța luminoasă) 

                  Construcții :  - „ Căsuța ieduțului” – din piese Lego 

                     

       Tranziție: ” Rândul iute să-l  formăm, iezișori 

                              Veseli  să ne adunăm  

                              Și zâmbind  să aștempăm  

                              Către baie să plecăm.” 

- Activițăți pe Domenii Experiențiale: “Iedul cu trei capre” de Octav Pancu Iași (Domeniul om și societate – povestea educatoarei; Domeniul estetic și creativ- 

pictură) 

- Activități Liber Alese 2:  

                                „ Clap, clap song” –joc de mișcare 

                                 „Călătoria ieduțului” – joc distractiv 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacității de înțelegere și exprimare a propriilor emoții valorificând creații literare și estetice. 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:  

Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă); 

Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă); 

Activare si manifestare a potențialului creativ; 

Autocontrol si expresivitate emoțională; 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor; 
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COMPORTAMENTE VIZATE:  

Demonstrează că înțeleg mesajele simple; 

Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în situații uzuale în calitate de auditor/vorbitor; 

Recunoaște și exprimă emoții de bază; 

Demonstrează abilități de autocontrol emoțional; 

Demonstează creativitate prin activități artistico-plastice, în conversații și povestiri; 

Integează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți; 

Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor,  emoțiilor, semnificațiilor (comunicarea expresivă). 

 

OBIECTIVE:  

O1- Să modeleze aluatul prin mișcări circulare ale mâinii pentru realizarea pâinicilor; 

O2- Să lipească elementele pe o suprafață dată,  pentru confecționarea ieduțului, folosind corect tehnicile lipirii; 

O3- Să asculte cu atenţie povestirea educatoarei pentru a reține succesiunea  

momentelor acţiunii şi mesajul transmis prin textul literar; 

O4- Să formuleze cel puțin un enunț corect din punct de vedere gramatical referitor la emoțiile trăite de personaj pe baza textului audiat; 

O5- Să exprime emoția de tristețe, respectiv bucurie printr-o mimică și gestică adecvată; 

O6- Să aplice culoarea prin diverse tehnici învățate (pata de culoare, punctul, linia); 

O7- Să manifeste spirit de fair-play și colaborare în realizarea sarcinilor. 

 

 

 

STRATEGII  DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversația, exercițiul, povestirea, observația, explicația, demonstrația, jocul, Turul Galeriei, metoda Orff. 

Resurse materiale: aluat, figurine din fetru  și carton, bețisoare de urechi, fețe zâmbitoare și triste, păpuși marionete (personajele din poveste), decor teatru de păpuși, 

acuarele, bureți fețe zâmbitoare, coroană ieduț, piese Lego, set de bucătarie, bețe din lemn, pungi din hârtie, bețe din lemn, cutia luminoasă .  
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Bibliografie : 

✓ Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului- „Curriculum pentru educație timpurie a copiilor  OMEN 4694/02.08.2019 
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Școala Gimnazială ”Coresi” Târgovişte 

Prof. pentru înv.primar BANU GABRIELA 

 

PROIECT DIDACTIC  

 

 

DISCIPLINA 
 

COMPETENȚE SPECIFICE 

 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE 

CLR 

 

2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de 

enunţuri înlănţuite logic; 

O 2.1.1. să formuleze răspunsuri la  întrebări printr-o suită de enunțuri; obiectivul se 

consideră atins dacă fiecare elev formulează cel puțin un răspuns referitor la locul acțiunii; 
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3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul 

cunoscut; 

 

O 3.1.1. să citească textul/ fragmente din text/predicții, corect, conştient, fluent, expresiv, în 

diferite maniere; obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev citește corect cel puțin 

propozițiile enunțiative; 

 

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se 

relatează întâmplări, fenomene din universul 

cunoscut  
 

O 3.2.1. să ordoneze imagini după ordinea logică de desfășurare a evenimentelor; obiectivul 

se consideră atins dacă fiecare elev ordonează cel puțin primele imagininile în care sunt 

prezentate locul și personajele;   

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu 

respectarea convenţiilor de bază  

O 4.2.1. să redacteze enunțuri scurte referitoare la conținutul textului citit; obiectivul se 

consideră atins dacă fiecare elev redactează cel puțin un enunț pe baza unei imagini; 

MEM 

 

4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în 

urma observării unor relaţii, fenomene, procese 

simple  
 

O 4.2.1. să identifice caracteristicile  de adaptare la mediul de viață de la Polul Nord a 

animalelor polare; obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev identifică cel puțin blana 

urșilor/ vulpilor polare ; 

 

 OBIECTIVE EDUCATIVE: 

➢ dezvoltarea operaţiilor şi calităţilor gândirii 

➢ formarea capacității de exprimare clară și corectă 

➢ dezvoltarea interesului pentru lectură 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) metode şi procedee: conversaţia 

b) mijloace de învăţământ:  

c) forme de organizare a activităţii:  activitate frontală, individuală, în grup 
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BIBLIOGRAFIE: 

MOLAN, V., (2014), ”Didactica disciplinelor Comunicare în limba română și Limba și literatura română în învățământul primar, ediție revizuită, actualiztă 

și completă. Studii critice”, Editura Miniped, București 

***Suport de curs – ”Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii mici”, 2012 

***Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română - clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobată prin OMEN 3418/19.03.2013, 

București, 2013 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Momentele 

lecției 

Ob. 

op. 

Conținutul activității Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Resurse Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

 Asigur condiţiile organizatorice şi psihologice 

necesare pentru desfăşurarea orei de comunicare în 

limba română. 

  

 

- activitate 

frontală 

 

2. Captarea 

atenției 

O 2.1.1. 

 

Se propune vizionarea unui film ” Fram, un pui de urs 

la Polul  Nord”.  

- conversația 

 

- videoproiector,  

- calculator 

- activitate 

frontală 
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  - mat. video 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor  

 Se anunță titlul și obiectivele noii lecții. 

 

explicaţia 

 

 - activitate 

frontală 

 

4. Dirijarea 

învățării și 

prezentatrea 

noului 

conțniut 

 

O 3.1.1. 

 

O 2.1.1. 

O 4.2.1. 

 

 

 

 

O 2.1.1. 

*Se solicită citirea textului ” Fram, un pui de la Polul 

Nord”( citire în gând, pe fragmente cu voce tare, 

integral, în lanț, ștafetă). 

*Sunt explicate cuvintele noi. 

*Se solicită formularea răspunsurilor la întrebări 

referitoare la conținutul textului citit, apoi se 

realizează citirea selectivă. 

 

 

*Se solicită formularea de întrebări 

- conversația 

- explicația 

 

- exercițiul 

 

 

 

 

 

- explozia 

stelară 

- manual digital 

Intuitext 

 

 

 

 

 

 

 

- planșă –

explozia stelară  

fișe întrebări 

- activitate 

frontală 

 

- activitate 

frontală 

 

 

 

 

- activitate 

pe grupe 

 

- observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

- observare 

sistematică 
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( cine, ce, unde, 

când, de 

ce,cum) 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

O 3.2.1. 

O 4.2.1. 

 

 

 

 

Se solicită ordonarea imaginilor ce reprezintă 

fragmentele textului , lipirea acestora pe o planșă și 

formularea unor scurte enunțuri referitoare la 

acestea. Se scrie titlul lecției în caiete și enunțurile 

formulate. (Se notează mai întâi pe fișa de grup, apoi 

se scriu în caiete). 

- conversația 

- exercițiul 

- jurnalul cu 

dublă intrare 

 

 

 

 

- planșe imagini 

- fișe de grup 

- caiete 

 

 

 

 

- activitate 

pe grupe 

 

 

- activitate 

individuală 

 

 

 

-

interevaluarea 

 

 

- observare 

sistematică 

 

 

6. Evaluare O 3.2.1. 

O 4.2.1. 

Evaluare formativă 

1. Alege varianta corectă 

2. Completează enunțurile 

- munca 

independentă 

- fișă de 

evaluare 

- activitate 

individuală 

 

- probă scrisă 
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3. Ordonează logic întâmplările. 

7. Încheierea 

activității 

 Aprecieri și recomandări cu privire la corectitudinea 

răspunsurilor și a comportamentului elevilor. 

- conversaţia  - activitate 

frontală 

- aprecieri 

verbale 
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Fram, un pui de urs la Polul  Nord 

 

          S-a născut acum multă vreme, într-o peşteră înghețată, pe insula înconjurată de sloiuri şi de noaptea polară care ține o jumătate de an. Aici totul este 

înconjurat de ape și de gheață! 

           Primele săptămâni de viață, Fram le-a petrecut dormind, cuibărit în blana caldă a mamei. A simțit dragostea și grija ei în fiecare moment. Uneori  însă, 

se trezea  singur şi speriat: ea nu era acolo. Peștera i se părea atunci un hău care l-ar fi înghițit dacă ar fi deschis ochii. Nu-i deschidea, însă, îi ținea strânși, 

până ce mama se întorcea, aducând cu ea căldură şi lapte. Atunci era cel mai fericit  pui din lume! 

         După cinci săptămâni, a deschis ochii. Dar tot ce vedeam era întuneric, şi în pesteră, şi afară. Cel de afară era înspăimântător: era negru-negru, şi presărat 

cu puncte mici şi strălucitoare. 

         Dar pe ursulețul Fram l-a speriat foarte tare. A urlat de frică şi lumina s-a stins. Poate i-a fost şi ei la fel de frică de el? 

 

1. Fram s- a născut demult, într-o peșteră înghețată. 

2. În primele săptămâni, el a fost îngrijit cu dragoste de mama sa. 

3. Când a deschis ochii pentru prima dată, era întuneric. 
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 Fișă de evaluare 

 

1. Alege varianta corectă. 

a. Fram s-a născut 

de curând acum multă vreme iarna 

 

b. Primele săptămâni de viașă le-a petrecut. 

Pe un ghețar la circ în peșteră 

 

c. Când a deschis ochii a văzut 

 

zăpadă         întuneric o lumină orbitoare 

 

2. Completează enunțurile: 

Noaptea polară ține ...................................................... 

Când venea mama, Fram era ............................. 

Când a urlat de frică, lumina....................................... 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Grupa: Mijlocie  

Unitatea de înv.: Grădinița Nr. 133, București, Sector 2 

Cadru didactic: Ed. Andrei Burlacu 

Tema anuală de studiu: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Tema săptămânii: ,,MAGIA POVEȘTILOR- Binele învinge răul!” 

Domeniul experiențial: Domeniul Om și Societate (DOS) 

Tipul activității: Formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi 

Categoria de activitate: Activitate practică 

Tema activității: ,,Măști ale personajelor din povești” 

Forma de realizare: Confecționare 

Scop: Dezvoltarea capacității de utilizare a unor tehnici de lucru cu diverse materiale și ustensile, de proiectare, de confecționare și de evaluare a unor produse simple, 

utile.  

Obiective operaționale: 

O1 → Să identifice materialele puse la dispoziție. Obiectivul se consideră realizat dacă toți preșcoșlarii denumesc și utilează corecrt elementele puse la dispozitiție. 

O2→ Să efectueze tema propusă folosind tehnici de lucru cunoscute: lipire și colorare în spațiul dat. Obiectivul se consideră realizat dacă toți preșcolarii efectuează tema 

propusă folosind tehnicile de lucru cunoscute: lipire și colorare în spațiul dat. 

O3 → Să evalueze propriile lucrări și ale colegilor după criteriile: corectitudinea execuției și aspectul lucrării. Obiectivul este atins dacă toți copiii evaluează corect 

corectitudinea execuției și aspectul lucrării. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 

Mijloace de învățământ: coli cartonate, hârtie colorată, modelul educatoarei, creioane colorate, carioci colorate, lipici, elastic, CD cu muzică, computer, pene, fulgișori, 
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lipici cu sclipici, diverse materiale pentru înfrumusețare, oglinda fermecată, măști. 

Formă de organizare: frontal, individual. 

Durata: 15-20 minute 

Bibliografie: 

 

1. Florica Mitu, Ștefania Antonovici, ,,Metodica activităților de educare a limnajului în învățământul preșcolar”, Editura Humanitas, București, 2005. 

2. ,,365 lucruri de creat și confecționat”-caiet de activități pentru preșcolar și școlari, Editura Rao, București, 2012; 

3. Preda Viorica, Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Ed. Miniped, Bucureşti, 2002; 

4.  Ștefania Antonovici, Paula Neațu, ,,Jocuri și activități alese”, Editura Aramis, București, 2008. 

 

DEMERSUL DIDACTIC 

 

 

 

Etapele 

activității 

 

 

Conținut științific 

 

Strategii 

didactice 

 

 

Evaluare 

 

 

 

 

 

1.Moment 

organizatoric 

Se asigură condițiile optime pentru 

desfășurare activității: 

- se aerisește sala de grupă; 

- se aranjează mobilierul în forma 

corespunzătoare activităților; 

- se pregătește materialul didactic 

 

 

 

 

Conversația 
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necesar, care urmează a fi așezate pe măsuțele 

copiilor; 

- se asigură intrarea ordonată a copiilor 

în sala de grupă, dar și liniștea necesară desfășurării 

activității. 

 

 

 

 

 

 

2.Captarea 

atenției 

 

 

 

 

Captarea atenției se realizează printr-o surpriză: zâna 

copiilor le-a trimis cadou copiilor o ,,oglindă 

fermecată”, din care cadrul didactic scoate mai multe 

imagini reprezentative (măști) ale unor personaje din 

povești, dar și diplome, pentru cele mai bune lucrări. 

 

Conversația 

Dialogul 

Oglinda 

fermecată 

Măști 

Diplome 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Astăzi la activitatea practică vom confecționa măști 

ale unor personaje pozitive și negative din poveștile 

învățate de noi. 

 

Pentru a confecționa aceste măști, voi trebuie mai 

întâi să le colorați, dar cel mai important: să le 

înfrumusețați cu diverse materiale. 

 

Aveți mare grijă să respectați toate instrucțiunile, 

 

 

Explicația 

Conversația 

Toate mijloacele 

de învățământ 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

copiilor 
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deoarece cei care le veți respecta veți fi premiați!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Dirijarea 

învățării 

Se analizează și se identifică materialele ce se găsesc 

pe măsuțele de lucru. Copiii sunt atenționați că 

acestea sunt materialele cu care vom confecționa 

astăzi măștile și este esențial să nu facem abuz de 

ele, pentru ca toți colegii să se poată bucura de ele. 

 

Observarea și analiza modelului 

 

Cadrul didactic le transmite copiilor: ,, Eu împreună 

cu piticii Albei ca Zăpada, am pregătit pentru voi mai 

multe măști, pentru carnavalul din pădure. Din 

păcate, nu am reușit să le terminăm, așa că vă rugăm 

să le observați și haideți să confecționăm și noi unele 

asemănătoare.” 

Se analizează toate modelele de măști confecționate 

de către cadrul didactic, pentru ca preșcolarii să-și 

formeze o idee despre modul de desfășuare al 

activității. 

 

Explicarea și demonstrarea procedeului 

de lucru 

 

Educatorul explică copiilor procedeul de lucru. În 

 

Exercițiul 

Explicația 

Demonstrația 

Conversația 

Mască 

 

Lipici 

 

Sclipici 

 

Coli colorate 

 

Pene 

 

Fulgișori 

 

 

Carioci colorate 

 

 

Cd cu muzică 

 

 

Evaluare orală 

 

Observarea 

comportamentului 

și respectarea 

cerințelor primite. 
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funcție de masca primită, copiii trebuie să o coloreze 

adecvat, să lipească hârtie colorată în spațiul dat, 

dacă este cazul. 

După ce este creată baza măștii, se lucrează pentru 

înfrumusețarea acesteia prin diversele materiale puse 

la dispoziție: , pene, fulgișori, lipici cu sclipici, 

diverse materiale pentru înfrumusețare. 

 

Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici 

ai mâinii 

 

,, Plouă încet ,să auzim ,cu vârf de degete măsuța 

lovim 

Plouă mai tare ploaia tot vine ,/ Lovim cu degetele 

banca bine. 

Sună grindina în trotuare ,/să ciocănim și noi mai 

tare 

Tună puternic uneori ,/Bat pumnii în tobele de nori, 

Vreme frumoasă s-a făcut ,și-un curcubeu a apărut 

Noi brațele ușor rotim și norii îi gonim.” 

 

 

Realizarea temei de către copii 

 

 

Elastic 

 

 

 

 

Toate 

materialele 

didactice 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Evaluarea 

sistematică a 

copiilor 
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- Se rostește îndemul: ,,Spor la treabă!” 

 

Fiecare copil își confecționează o mască a 

personajului îndrăgit de el. 

Cei care întâmpină dificultăți în realizarea temei sunt 

ajutați și primesc indicații de lucru suplimentare. 

 

 

 

5. Evaluarea 

activității 

 

Lucrările realizate sunt observate și 

analizate împreună în funcție de aspectul și 

corectitudinea execuției măștilor. 

Se realizează expoziția de măști cu personaje 

pozitive și negative din povești 

 

 

 

Conversația 

Panou 

Frontală 

 

Observarea 

comportamentului 

și respectarea 

cerințelor primite. 

 

 

 

6. Încheierea 

activității 

 

Se fac aprecieri asupra comportamentului copiilor la 

activitate și asupra modului în care au lucrat. 

Sunt recompensați toți preșcolarii, după care sunt 

invitați să participe la ,,Carnavalul măștilor” din 

pădure. 

Conversația 

Recompense 

(fețe 

zâmbitoare) 

 

Frontal 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 

1278 

 

 

 

 
Unitatea de învăţământ: Şcoala Profesională Dagâţa – Iaşi 

Clasa: a X- a   Î.P.T.- Calificare profesională: Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 

Data: 24.10.2019 

Profesor: ing. Danciu Aida 

PROIECT DIDACTIC  

Disciplina: M III – Asamblări mecanice 

Unitatea de învăţare: Noţiuni generale despre tehnologia asamblării 

U.R.Î.: Realizarea asamblărilor mecanice 

Rezultatele învăţării (codificate conform SPP): 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

6.1.1. Noţiuni 

generale despre 

tehnologia 

asamblării  

6.2.1. Realizarea schemei de asamblare a 

unui produs simplu 

6.2.2. Alegerea SDV- urilor/utilajelor 

necesare executării operaţiilor pregătitoare 

aplicate  pieselor în vederea asamblării 

 6.2.3. Utilizarea SDV- urilor/utilajelor în 

vederea executării operaţiilor pregătitoare 

aplicate pieselor în vederea asamblării 

 6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului 

comun şi a celui de specialitate 

6.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 

6.3.2. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru 

primită 

6.3.3. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informaţiei 

6.3.4. Preocuparea pentru colectarea şi transmiterea informaţiilor relevante cu privire la construcţia şi 

funcţionarea echipamentelor de lucru utilizate 

6.3.5. Respectarea termenelor/ timpului de realizare a sarcinilor 

6.3.6. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme 

6.3.7. Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă 

6.3.8. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor în muncă şi a bolilor profesionale 

Tema: Noţiuni generale despre tehnologia asamblării – Test de evaluare 

Tipul lecţiei: lecţie de evaluare a cunoştinţelor (de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare)   

  Scopul lecţiei: de control şi evaluare a noţiunilor asimilate cu privire la tehnologia asamblării  
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Competenţe derivate: CD1- enumerarea elementelor componente ale procesului tehnologic de măsurare şi ale produsului în poziţia de asamblare 

                                      CD2- identificarea condiţiei de bază pentru prelucrarea corectă a unei piese 

                                      CD3- diferenţierea relaţiilor de calcul dimensional 

                                      CD4- precizarea ordinii operaţiilor tehnologice aplicate în vederea asamblării 

                                      CD5- întocmirea unei ciclograme           

                                      CD6- descrierea diferitelor tipuri de metode de asamblare   

   

   Metode şi procedee didactice: conversaţie, explicaţie, exerciţiul 

Mijloace didactice de instruire: catalog, pixuri, test de evaluare sumativă cu barem de corectare şi notare 

Forme de organizare a instruirii: frontală (pentru discutarea testului), individuală (pentru rezolvarea testului) 

Timp: 50 min. 

Bibliografie: Moraru, I., Bălăceanu, E., ş.a., Modulul I Tehnologia asamblării  structurilor metalice - Manual pentru Şcoala de Arte şi Meserii: clasa a X-a,                                 

                      Calificarea profesională: lucrător în lăcătuşărie mecanică- structuri, E.D.P., Bucureşti, 2006 

Desfăşurarea lecţiei  

Etapele lecţiei Competenţe derivate Activitate profesor Activitate elevi 

Metode şi 

procedee / 

Mijloace 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

(2 min) 

Asigurarea condiţiilor 

optime în clasă pentru 

desfăşurarea orei 

Se verifică prezenţa elevilor, se notează elevii 

absenţi în catalog şi se pregătesc mijloacele care 

vor fi folosite.  

Informează diferite aspecte: 

absenţe, învoiri etc. şi se pregătesc 

pentru oră. 

Conversaţia 

Catalog 

Observare 

sistematică 

2. Verificarea 

cunoştinţelor 

elevilor 

 

(35 min)  

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

CD5 

Propune elevilor testul de evaluare ce a fost 

anunţat de ora trecută. 

Împarte testele de evaluare în clasă- Anexa 1. 

Prezintă conţinutul acestuia şi explică modul de 

rezolvare a cerinţelor din test. 

Elevii primesc testul de evaluare. 

Îşi însuşesc recomandările făcute şi 

explicaţiile la subiectele ce 

urmează a le rezolva. Se 

concentrează, citesc cu atenţie şi 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Teste de 

Evaluare scrisă 

individuală 

Se evaluează 

cunoştinţele 

elevilor privind    
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CD6 

 

 răspund în scris la subiectele 

primite. 

evaluare 

sumativă 

Pixuri 

tehnologia 

asamblărilor 

3.  Realizarea 

feed-back-ului 

 

(10 min) 

Analizarea testelor de 

evaluare 

 

 

Strânge lucrările scrise, pune în discuţie 

subiectele rezolvate de elevi, prezintă elevilor 

răspunsurile corecte din testul de evaluare şi 

face observaţii dacă este cazul. 

 

Reţin modul de rezolvare a 

subiectelor şi, prin comparaţie cu 

ceea ce au rezolvat în test, se pot 

autoevalua. 

Conversaţia 

Explicaţia 

Teste de 

evaluare 

sumativă 

Evaluare orală 

frontală 

Se evaluează 

capacitatea 

elevilor de a se 

autoevalua 

4.  Încheierea   

(3 min) 

Aprecierea 

desfăşurării lecţiei 

Formulează aprecieri asupra modului de  

desfăşurare a lecţiei, face observaţii şi 

recomandări dacă este cazul. 

Reţin aprecierile, observaţiile şi 

recomandările făcute. 

 

Conversaţia 

 

Evaluare orală 
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Tema testului: Noţiuni generale despre tehnologia asamblării                                                             Anexa 

1 

Clasa:  a X- a Î.P.T  

Nume şi prenume elev: 

TEST DE EVALUARE 

I. (10p) Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. Cel mai simplu element al asamblării este: a) piesa de bază;  b) reperul;  c) mecanismul. 

2. Reprezentarea grafică a operaţiilor de asamblare în ordinea succesiunii lor, în funcţie de timpul  necesar 

execuţiei se numeşte: a) fişa tehnologică;  b) planul de operaţii;  c) ciclograma asamblării. 

3. Fiecare piesă sau unitate din schema de asamblare se reprezintă printr-un: a) pătrat;  b) dreptunghi;  c) 

triunghi. 

4. Condiţia ca o piesă să fie corespunzător lucrată este: a) Dmin ≤ E ≤ Dmax;  b) Dmin ≤ N ≤ Dmax;  c)  

E ≤ N.        

5. Dimensiunea limită maximă se calculează cu relaţia: a) Dmax = N+ E;  b) Dmax  = E+ As;  c) Dmax  = 

N+ As. 

II. (16p) Utilizând noţiunile studiate, completează în mod corespunzător schemele logice 

prezentate: 

                                 

III. (8p) Completează spaţiile libere astfel încât enunţurile să fie corecte: 

Procesul  tehnologic de asamblare reprezintă ….……………........... operaţiilor tehnologice care urmăresc 

aşezarea şi ……………... pieselor în poziţie bine determinată, cu scopul de a obţine un 

……………………. corespunzător d.p.d.v. tehnic şi funcţional.   

IV. (6p) Înscrie în dreptul fiecărui dreptunghi cifrele/ literele corespunzătoare pentru ordonarea 

etapelor procesului de asamblare: 
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V. (20p) Întocmeşte ciclograma asamblării ştiind că realizarea unui produs necesită 4 operaţii într-

un timp total de 60 min, împărţit în mod egal pe fiecare operaţie. 

VI. (20p) Explică metoda interschimbabilităţii parţiale şi metoda ajustării într-un minieseu (av., 

dezav.) 

 Timp de lucru 35 min. Se acordă din oficiu 20p. Total 100p. 

 

 
 

 

Barem de corectare şi notare 

I.   (item obiectiv cu alegere multiplă)                                       ........................... 2p x 5 = 10p 

1. a)  

2. b) 

3. c) 

II.  (item semiobiectiv tip întrebare structurată)                       .......................... 2p x 8 = 16p 

                             

III. (item semiobiectiv de completare)                                        ........................... 2p x 4 =  8p 
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totalitatea, fixarea, produs finit 

    IV.  (item semiobiectiv tip întrebare structurată)                     ............................ 1p x 6 =  6p 

Alegerea pieselor, controlul, pregătirea pentru asamblare, asamblarea prealabilă, asamblarea 

definitivă, verificarea funcţionării. 

V. (item subiectiv tip rezolvare de probleme)                           ………..……….. 5p x 4 = 20p                                                                     

 

VI. (item subiectiv eseu)                                                              ……………….. 10p x 2= 20p 

Metoda interschimbabilităţii parţiale presupune: la asamblare nu sunt necesare ajustări, timp redus 

de asamblare, piesele sunt interschimbabile, dar precizia de prelucrare este mică, preţul de cost al 

pieselor ridicat şi se aplică în producţia de serie mare şi masă. 

Metoda ajustării presupune: piesele se execută cu toleranţe largi şi sunt interschimbabile, dar timpul 

necesar asamblării este mare, se utilizează elemente de compensare (inel, şaibă) şi se aplică în 

producţia de serie mică şi unicate  

 

Se acordă din oficiu 20p. Total 100p.  
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Școala Gimnazială ”Coresi” Târgovişte 

Prof. pentru înv.primar CORNECI ADELA 

 

PROIECT DIDACTIC  

Clasa: a II-a   

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea tematică: ,, Prin toate colțurile lumii”  

Subiectul lecției: Fracții. Jumătatea. Sfertul  

Scopul: Formarea priceperilor şi deprinderilor de utilizare a fracțiilor: jumătate, sfert 

Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe 

 

DISCIPLINA 
 

COMPETENȚE SPECIFICE 

 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE 

MEM 1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 

prin adunări/scăderi repetate; 

O 1.5.1. să efectueze înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-100 prin 

adunări/scăderi repetate; obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev rezolvă 

cel puțin o operație de adunare / scădere repetată; 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri 

matematice (sumă, total, termenii unei sume, 

diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, 

O 1.6.1. să utilizeze fracțiile jumătate/ sfert în rezolvarea unor sarcini concrete; 

obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev utilizează noțiunea de jumătate/ 

sfert în situații concrete cu sprijin în obiecte; 
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factorii unui produs, cât, deîmpărţit, 

împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea 

şi/sau compunerea de probleme;  
 

 

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de 

adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, 

imagini sau reprezentări schematice; 

O 5.2.1. să rezolve probleme simple în care intervin operații de adunare/ scădere în 

concentrul 0-100; obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev utilizează în mod 

corect noțiunile învățate; 

CLR 

 

3.2. Identificarea mesajului unui text în care 

se relatează întâmplări, fenomene din 

universul cunoscut ; 
 

O 3.2.1. să identifice informații de detaliu dintr-un text citit; obiectivul se 

consideră atins dacă fiecare elev identifică informațiile cerute; 

MM 2.3. Reprezentarea unor calităţi ale sunetelor prin 

semne convenţionale; 

O 2.3.1. să marcheze duratele unor sunete muzicale reprezentate prin simboluri; 

obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev marchează durata de un timp 

 

OBIECTIVE EDUCATIVE: 

➢ dezvoltarea atenţiei, a gândirii, a spiritului de observaţie; 

➢ stimularea curiozităţii, a încrederii în forţele proprii; 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) metode şi procedee: conversația, explicaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, demonstrația, învățarea prin descoperire, jocul didactic; 

b) mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, manual digital, manual, caiete, fişe de lucru pe grupe, tuburi muzicale 

boomwhackers, jetoane, biscuiți, ciocolată, mere, cuțit, sfoară, lipici, foarfecă, cercuri colorate, piese puzzle imagini; 

c) forme de organizare a activităţii:  activitate frontală, individuală, în perechi, pe grupe;  
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BIBLIOGRAFIE: 

CIOLAN, L., Învățarea integrată – fundamente pentru curriculum transdisciplinar, Editura Polirom, Iași, 2008; 

***Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobată prin 

OMEN 3418/19.03.2013, București, 2013 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Nr. 

crt. 

Momentele 

lecției 

Ob. 

op. 

Conținutul activității Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Resurse Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

 Organizarea colectivului de elevi şi a spaţiului de 

lucru pentru buna desfăşurare a activităţii. 

 

 

  

 

 

-activitate 

frontală 

 

2. Captarea 

atenției 

O3.2.1.  

 

Se solicită completarea unor enunțuri lacunare din 

textul ”Dorul lui Fram”. 

Îți dăm ................. din peștii pescuți de noi! 

Un .............  din drum l-a petrecut luptându-se cu 

zăpezile. 

- exercițiul -fișe de lucru 

în perechi 

 

-activitate 

frontală 

 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor  

 Sunt anunțate titlul noii lecții, ” Fracții. Jumătate. 

Sfert” și obiectivele pe înțelesul elevilor. 

 

 

  

 - activitate 

frontală 
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4. Dirijarea 

învățării și 

prezentarea 

noului 

conținut 

 

 

 

 

O 1.6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 1.6.1. 

 

 

 

 

 

 

Voi demonstra copiilor cum obțin jumătatea unui 

măr prin tăiarea lui. Elevii vor urmări apoi 

prezentare video- obținerea jumătății.  ( manual 

digital Intuitext). 

*Se solicită obținerea jumătății unui cerc, pliind și 

tăind cercul roșu aflat pe bancă. Copiii sunt dirijați 

să abstractizeze că jumătatea unui nr. se obține 

împărțind numărul la 2. Se urmărește continuarea 

prezentării video. Se notează în caiete: 

Se demonstrează obținerea sfertului mărului. Se 

urmărește materialul video (manual digital) 

*Se solicită obținerea sferturilor cercului verde. 

 Copiii sunt dirijați să abstractizeze că sfertul  unui 

numărul se obține împărțind nr. la 2. Se urmărește 

continuarea prezentării video. Se notează in caiete: 

*Se solicită lipirea unei jumătăți de cerc pe un cerc 

întreg, apoi lipirea a 2 sferturi pe un cerc întreg. Se 

observă că 2 sferturi sunt egale cu o jumătate. 

(o jumătate are 2 sferturi). 

O parte sau mai multe părți dintr-un întreg 

reprezintă o fracție. 

- demonstrația 

- observația dirijată 

-conversația 

- explicația 

- învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

- demonstrația 

- observația dirijată 

-conversația 

- explicația 

- învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

- conversația 

 - mere 

- cuțit 

-videoproiector 

-manual digital 

-caiete 

- cercuri 

colorate 

- foarfecă 

 

 

-mere 

-cuțit 

-videoproiector 

-manual digital 

-caiete 

- cercuri 

colorate 

- foarfecă 

 

-bucăți de 

sfoară 

- activitate  

frontală 

 

 

 

- activitate 

individuală 

 

 

 

-activitate  

frontală 

- activitate 

individuală 

 

 

 

 

- activitate  

frontală 

 

 

 

 

 

- observare 

sistematică 

 

 

 

- observare 

sistematică 

 

 

 

 

- observare 

sistematică 
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O 1.6.1. 

 

 

 

O 1.5.1. 

 

O 1.6.1. 

1

2
=

2

4
      

 

* Se propune efectuarea unor activități cu material  

aplicativ. 

- Obține jumătatea acestei bucăți de sfoară . 

- Obține jumătatea biscuitelui. 

- Află câte bucăți de ciocolată revin fiecăruia din 

tableta dată. 

 

- explicația 

- învățarea prin 

descoperire 

- observația dirijată 

- conversația 

- explicația 

- învățarea prin 

descoperire 

- exercițiul 

-biscuiți 

Crackers 

-tabletă 

ciocolată 

- activitate 

individuală 

 

 

- activitate 

în perechi 

-observare 

sistematică 

 

5. Fixarea 

cunoștințelor 

O 1.5.1. 

O 5.2.1. 

O 1.6.1. 

 

 

 

* Se solicită recompunerea unor imagini de la Polul 

Nord din piese pe baza rezolvării unor sarcini 

referitoare la noțiunile învățate.  

* Se solicită efectuarea unui joc muzical cu tuburi 

Boomwhackers. 

Duratele notelor sunt reprezentate prin părți de cerc: 

sfert ( pătrimea- un timp), jumătate (doimea- 2 

timpi) 

cerc întreg (nota întreagă- 4 timpi). 

 

- conversația 

- exercițiul 

- joc didactic 

 

 

- demonstrația 

-exercițiul 

-elemente de joc 

 

 

 

-planșe de 

reconstituire 

puzzle 

-piese puzzle 

cu sarcini 

matematice 

- lipici 

 

 

-activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

-observare 

sistematică 

 

 

 

 

-probă practică 
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 -se propune o combinație ritmică pe baza unei 

scheme: 

 

 

 

 

 

 

-tuburi 

muzicale 

boomwhacker 

-planșe   

6. Aprecieri și 

recomandări 

 Se completează fișa de autoevaluare a stării 

emoționale, completată și la dezvoltare personală. 

Conversaţia - fișă de 

autoevaluae a 

stării 

emoționale 

- activitate 

individuală 

- aprecieri 

verbale 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

VASILE MIHAELA 

 

 
GRUPA – MIJLOCIE  

TEMA ANUALĂ- Când, cum și de ce se întâmplă 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ- Iarnă de  poveste 

TEMA ACTIVITĂȚII- „Ziua în care a nins „ de  Erza Jack Keats 

CATEGORIA DE ACTIVITATE-A.D.E.- D.L.C.-educarea limbajului 

TIPUL ACTIVITĂȚII- transmitere de cunoștințe 

MIJLOC DE REALIZARE- povestirea educatoarei 

SCOPUL ACTIVITĂȚII- dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a 

semnificațiilor structurilor verbale orale. 

OBIECTIVE  : 

O1 – să asculte cu atenţie povestea educatoarei  

O2- să-și îmbogățească vocabularul cu cuvinte și expresii noi din text (troiene, afundau, de-a fir a păr, 

dâre)  

O3-să redea pe scurt  conţinutul poveștii  folosind metoda explozia stelară 

 

STRATEGII DIDACTICE : 

       Metode şi procedee :explicaţia, conversaţia, metoda explozia stelară . 

       Material didactic : cartea „Ziua în care a nins” de  Erza Jack Keats, boxă wifi, stick, zăpadă 

artificială,  sănii, siluete din poveste, copac, vatelină, bulgări de zăpadă, om de zăpadă, tabla magnetică ; 

Forma  de organizare :frontal şi individual ; 

Durata :20 de  minute 

Bibliografie: 

- Curriculum pentru învăţământ preşcolar(3-6/7 ani )2008 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Eveniment didactic Conţinut ştiinţific Metode şi 

procedee 

Evaluare 

 

1.Moment 

organizatoric  

 

 

 

 

 

2.Captarea atenţiei 

 

    Se asigură un climat  necesar desfăşurării 

optime a activităţii: 

- se aeriseşte sala de grupă; 

-se  pregătesc  materialele didactice; 

-copiii se vor aşeza pe sănii. 

 

     Captarea atenției se realizează prin 

descoperirea zăpezii artificiale în sala de grupă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

3.Reactualizarea 

cunoştinţelor  

     Copiii  vor reactualiza cunoştinţele despre  

anotimpul iarnă 

- În ce anotimp suntem? Ce știm despre iarnă? 

(Ninge, e frig......De ce vă place anotimpul iarna? 

(ne dăm cu sania, cu patinele, facem oameni de 

zapadă....) Pornind de la aceste discuții 

educatoarea anunță activitatea de astăzi. 

 

conversația Aprecieri 

verbale 

4.Anunţarea temei  şi 

a obiectivelor 

   Astăzi la activitatea de educarea limbajului 

veți asculta  povestea ,,Ziua  în care a nins’’ 

scrisă de  Erza Jack Keats, o poveste despre un 

băiat și întâmplările prin care el a trecut. 

Ascultați cu atenţie povestea  şi veți descoperi 

cuvinte și expresii noi cu care  veți formula 

propoziții să vă puteți îmbobăți vocabularul. 

 

 

explicaţia 

frontal 
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5. Desfăşurarea 

activităţii  

   Educatoarea redă povestea, începe expunerea 

cronologică a  siluetelor însoțite de efecte sonore 

specifice (scârțâitul zăpezii ) stabilind o legătură 

strânsă cu  preşcolarii, expunerea fiind clară şi 

expresivă, vocea, tonul variind în  funcţie de 

conţinutul povestirii.  

   Pe parcursul povestirii  educatoarea îşi  

schimbă ritmul vorbirii conducând astfel la 

sporirea expresivităţii şi a stării emoţionale a 

copiilor  și explica sensul cuvintelor  noi  în 

timpul apariției lor în text (troiene, afundau, de-

a fir a păr, dâre )   .                            

       Educatoarea va folosi pauzele determinate 

de punctuaţie  acestea conducând la o povestire 

vie cu înţelegerea semnificaţiilor şi a mesajului 

povestirii. 

   Mimica şi gesturile vor contribui la perceperea 

afectivă şi conştientă  de către copii a textului 

lecturat.   

 

conversația  

exercițiu 

 

 

 

 

 

 

 

explicaţia  

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Obținerea 

performanței 

      Se fixează de către copii titlul  poveștii 

ascultate, iar conţinutul principal al povestirii 

este redat de copii prin  metoda exploziei stelară 

, un copil adresând întrebarea( CE?, CUM? 

CINE? CÂND?UNDE ?) alt copil răspunde și 

așază răspunsul corect ( imagini sugestive) în 

dreptul steluței cu întrebare. 

Pentru a arăta că au înțeles cuvintele și 

expresiile noi din text, copiii  formulează 

propoziții cu acestea. 

 

 

 

Metoda 

exploziei 

stelare 

 

 

 

Frontal 

 

individual 

 

7. Încheierea 

activităţii  

   Se vor face aprecieri individuale şi colective 

asupra comportamentului copiilor din timpul 

zilei, iar preşcolarii sunt invitați să se joace cu 

Conversaţia  frontal 
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zăpada artificială care le-a captat atenția la 

începutul activității.  

 

„Ziua în care a nins „de  Erza Jack Keats 

 

 „Într-o dimineață de iarnă, Peter s-a trezit și a privit pe fereastră. Ninsese în timpul nopții. Totul 

era acoperit cu zăpadă. După micul- dejun, s-a îmbrăcat cu hăinuța de iarnă și a alergat afară.  

  Zăpada era adunată în troiene înalte de-a lungul străzii, pentru a deschide cărare trecătorilor. 

Scârț, scârț, scârț, picioarele lui se afundau în zăpadă. A mers depărtându-și vârfurile picioarelor, uite-

așa.: A mers apropiindu-și vârfurile picioarelor, uite-așa: Apoi și-a  târâit picioarele înceeeet, ca să lase 

dâre în urmă. Și a văzut o altă dâră, făcută de ceva ascuns în zăpadă. Era un băț...un băț tocmai bun ca să 

lovească într-un copac acoperit de zăpadă. Și- buf! – zăpada a căzut drept în capul lui Peter. 

              Tare i-ar fi plăcut să se bată cu bulgări împreună cu băieții mai mari, dar știa că era prea mic- 

trebuia să mai crească. Așa că a făcut un om de zăpadă care zâmbea, apoi a făcut îngeri de zăpadă. Și-a 

închipuit că e alpinist. S-a cățărat pe un troian înalt de zăpadă...și și-a dat drumul la vale. A luat zăpadă 

în palme- și încă o dată, și încă o dată. A strâns-o până a făcut un bulgăr rotund și tare, pe care l-a pus în 

buzunar pentru a doua zi.  

            Apoi s-a întors acasă la căldură. În timp ce mama îi scotea ciorapii uzi, i-a povestit de-a fir a păr 

peripețiile lui. Iar Peter s-a gândit și s-a tot gândit la ele. Înainte să meargă la  culcare, a căutat în  buzunar. 

Buzunarul era gol. Bulgărul de zăpadă dispăruse. S-a întristat. A dormit și a visat că soarele topise toată 

zăpada. Dar dimineața visul s-a risipit. Totul era acoperit de zăpadă. Și ningea întruna! După micul-dejun, 

l-a chemat pe prietenul lui care locuia alături și au ieșit împreună în zăpada proaspătă și pufoasă.” 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

RADU ANAMARIA 

NIVEL DE VÂRSTĂ /GRUPA – 3-5 ani, niv I, Grupa Mijlocie 

TEMA ANUALĂ  DE STUDIU- Când, cum și de ce se întâmplă? 

TEMA PROIECT TEMATIC- „Toamna colorată, toamna cea bogată” 

SUBTEMA- „Toamna în culori de flori” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL:D.L.C. – Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Educarea limbajului 

TEMA ACTIVITĂȚII- „Crizantema “ 

MIJLOC DE REALIZARE- memorizare 

Tipul activității- transmitere de cunoștințe 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

• Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

• Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înţelegerii şi receptării lui; 

• Demonstrează înţelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoţiilor, 

semnificaţiilor; 

SCOPUL ACTIVITĂȚII- dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a 

semnificațiilor structurilor verbale orale. 

- OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1- să recunoască părțile componente ale unei flori; 

O2- să-şi însuşească noile cuvinte şi expresii din poezie ; 

O3- să recite poezia cu respectarea intonaţie, ritmului, pauzei, în concordanţă cu mesajul transmis. 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, exerciţiul verbal, explicaţia, demonstraţia, 

problematizarea, jocul  

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT:  flori de toamnă (crizantema), planşe reprezentând aspectele 

caracteristice poeziei, textul poeziei 

Durata: 20 minute 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

- Programa activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii; 

- Repere fundamentale în înv.și dezv. timpurie a copilului de la naștere la 7 ani 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Nr.c

rt. 

Eveniment 

didactic 

Conţinut ştiinţific Strategii 

didactice 

Evaluare 

 

1. Moment 

organizato 

ric 

Voi aşeza scăunelele în formă de semicerc asigurând 

pentru toţi copiii o bună vizibilitate la planşele cu 

imagini din poezie (crizantema, grădina cu flori de 

toamnă) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Captarea atenţiei 

 

Voi descoperi ghivecele cu flori  din  grupa noastră în 

care se află  şi un plic. Citesc scrisoarea din plic  şi 

aflăm că  Zâna toamnă  ne provoacă la un joc  despre  

cum putem desena o crizantema 

 

Conversaţia  

 

frontală 

3. Reactualiza 

rea cunoștințe 

lor 

Voi purta o mică discuţie cu copiii despre  părtile 

componente ale unei flori si de ce au nevoie acestea 

pentru a se putea dezvolta  

 

- Ce observați în imagine? 

- Ce   culori au florile? 

- Unde cresc aceste flori 

explicaţia Frontală  

individuală 

4. Anunţarea temei 

 

- Copii, Zâna toamnă ne-a trimis în plic şi o poezie să o 

învăţăm împreună. Ea se numeşte “Crizantema » , 

mesajul poeziei ne învață cum putem desena o 

crizantemă 

       Voi recita poezia integral şi apoi o voi explica 

folosindu-mă de  imaginea prezentată anterior. Voi 

Exerciţiul verbal 

 

frontală 
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explica expresii şi cuvinte noi din text. „ completez,  

adaug, folosindu-le apoi în propoziții  formulate de 

copii. 

5. Dirijarea învăţării 

 

 

       

 Prima recitare-model creează emoţia care contribuie la 

realizarea învăţării 

Recitarea-model este clară; expresivă; însoţită 

de mimica și gestica adecvată; 

 Educatoarea recita poezia cu intonație  apoi se va   

trece la învăţarea pe secvențe logice. 

A doua recitare-model, urmată de analiza textului – prin 

care preșcolarii descoperă trăirile afective, 

sentimentele și muzicalitatea versurilor – îi pregăteşte 

pe copii pentru memorarea poeziei. 

 

Demonstraţia  

Problematizarea  

individuală 

6. Evaluarea 

 

 

          În final voi propune un joc “Continuă tu” în care 

copiii numiţi    vor recita poezia de unde a rămas 

copilul solicitat înaintea lor. 

 

Joc-exerciţiu 

 

individuală 

7. Încheierea 

activităţii 

    În încheiere voi face aprecieri asupra desfăşurării 

memorizării de către copii. Iar aceştia vor desena 

crizantema, dupa versurile învățate. 

 Frontală  

individuală 
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„CRIZANTEMA” 

 

Un cerc mare desenez, 

Cu linii scurte completez 

Acum seamănă cu-n soare 

Dar eu vreau să fie floare 

 

Îi adaug o tulpină 

Și apoi o rădăcină 

Frunză-n stânga, frunză-n dreapta 

Crizantema este gata 
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PROIECT DE ACTIVITATE  

STEFAN ANDREEA 

 

GRUPA: Mică 1 “Fluturașii“ 

Tema anuală: ”Când, cum și de ce se întâmplă?”;                                                       

Subtema: ,,Animale domestice”; 

Tema activității: ,,Graiul animalelor”; 

 Domeniul experiențial:  D.Ș. (Cunoașterea mediului) 

Mijloc de realizare: Joc didactic – ”Cine a venit la noi?” 

Tipul activităţii: Verificarea de cunoștințe 

Scopul jocului: verificarea și sistematizarea cunoștințelor despre animalele cunoscute privind înfățișarea, 

hrana și foloasele pe care le aduc. 

Sarcina didactică: -recunoașterea animalului după onomatopee.  

                                 -denumirea și descrierea înfățișării acestuia, indicarea hranei necesare animalului 

corepunzător. 

Regulile jocului: copilul va recunoaște animalul după onomatopee. Cel indicat de educatoare îl selectează 

din mulțimea de animale-jucării și spune ce știe despre el (îl denumește, redă onomatopeele, numește 

hrana acestora) 

Elemente de joc: Aplauze, surpriza 

Material didactic: animale-jucării (câine, pisică, vacă, iepure), jetoane reprezentând hrana fiecărui 

animal. 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee:  

 Conversaţia, explicaţia, demonstrația, exerciţiul, descrierea, jocul. 

Materiale didactice: 

 Animale jucării, jetoane reprezentând hrana fiecărui animal, panoul, roata individuală cu hrana, 

cârlige cu animale, coș suport, cățelul, balonul, scrisoarea.   

Forme de realizare: 

 frontal, individual.
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Locul desfăşurării: sala de grupă  

Durata: 15 minute 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

*Curriculum pentru învățământ preșcolar, DPH, București, 2009 

* Tătaru,  L.; Glava. A.; Chiş, O. (coord.) (2014). Piramida cunoaşterii. Piteşti: Diamant. 

*Mătăsaru M., Chiriloaie M., Nedelci C., Pricopoaia V., Mătăsaru L., (2008) Proiectarea didactică în învățământul preșcolar,  

Momentele 

activității 
Conținutul activității 

Metode și 

procedee 
Material didactic Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Se asigură condițiile optime pentru realizarea activității: 

aerisirea sălii de grupă, aşezarea mobilierului pentru activitate, 

aranjarea materialului demonstrativ la îndemâna educatoarei, 

intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă, controlul ținutei și a 

poziției copiilor pe scaune. 

Conversația 
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2. Captarea 

atenției 

 

În fața clasei va apărea un cățeluș care va avea un coș plin cu 

surprize. Legat de coș se va afla un balon, pe care scrie ”Sparge-mă”. 

Din balonul pe care îl voi sparge va ieși ”zăpadă” și un bilet scris de 

Zâna Animalelor. Le citesc copiilor scrisoarea:  

”Dragi fluturași,  

 De câteva zile sunt tare tristă. Nu reușesc să mai fac animalele din 

ferma mea fericite. Sunt tare agitate. Eu am auzit că voi sunteți 

foarte isteți și cu siguranță veți reuși să le înveseliți. V-am pregătit 

câteva surprize. 

Cu drag, Zâna Animalelor” 

 

Conversația 

Cățelul, balonul, 

scrisoarea 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului copiilor 

 

Frontal 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor pe 

înțelesul copiilor 

”-Copii, ce ziceți o ajutăm pe Zâna Animalelor?” 

Le voi spune copiilor, că pentru a o înveseli atât pe Zână cât si 

animalele va trebui să ne jucăm jocul ”Cine a venit la noi?”. În cadrul 

acestui joc vom recunoaște animalele în funcție de graiul lor 

(onomatopee) și vom descoperi hrana fiecăruia.  

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

Frontal 
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4. Desfășura-rea 

activității 

 

 

 

 

I. Explicarea și demonstrarea regulilor jocului: 

Copilul va recunoaște animalul după onomatopee. Cel indicat de 

educatoare îl selectează din mulțimea de animale-jucării și spune ce 

știe despre el. (cum se numește și cu ce se hrănește) 

II. Jocul de probă: 

Educatoarea imită sunetul unui animal (ex. Câine). Copiii trebuie să 

recunoască, să îl denumească și să spună cu ce se hrănește acesta, 

alegând ulterior jetonul cu hrana acestuia..  

 

III. Jocul propriu-zis: REC DUPA ONOMATOPEE , 

RECUNOAȘTE, DENUMESTE ALEGE DIN MULTIME. 

Copiii ascultă onomatopeele înregistrate pe laptop, recunosc 

animalul, iar cel ales de educatoare, numește animalul și îl 

selectează din mulțimea de pe masă. 

 

IV. Complicarea jocului: (Varianta 1 )  

 

În față se va afla o roată mare, pe care va fi poziționată hrana 

animalelor. Copiii recunosc animalul în funcție de hrana lui și 

 

 

Explicația 

 

 

Conversația 

Demonstrația 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

Animale-jucării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roata, materialul 

individual, jetoane cu 

hrana animalelor, 

animalele 

Observarea 

comporta-

mentului copiilor 

 

 

Frontal 

 

 

 

Frontal 

 

Frontal 

 

 

Individual 
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vorbește despre acesta. (ce culoare are blana, părul; câte picioare 

are acesta; cu ce este acoperit corpul) 

Educatoarea cheamă un copil în față. Acesta va trage de roată, 

aceasta oprindu-se la hrana unui animal (câine, pisică, vacă), 

urmând să aleagă de pe masă jetonul cu animalul corespunzător, pe 

care îl va prinde de roată. 

Fiecare copil va avea pe bancă câte o roată și un coș cu jetoane, 

urmând să execute și ei aceași sarcină cu toate animalele pe care le 

au la dispoziție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Evaluarea 
  Vom purta o discuție liberă despre ce am vorbit astăzi la activitatea 

noastră.  
Conversația  

Aprecieri verbale  

6. Încheirea 

activității 
Se vor face aprecieri verbale asupra implicării copiilor în activitate, 

globale și individuale. 

Pentru că astăzi au lucrat foarte frumos și au făcut-o atât de fericită 

pe Zână, aceasta le-a trimis pe cățelușa Mimi și o surpriză. Voi găsi 

în coșul trimis de Zână medalioane. 

 

 

 

Conversația 

 

 

Recompensele 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Unitatea de învățământ: Liceul Special ,,Moldova” Tg. Frumos 

Cadru didactic: Prof. psihopedagog   Ioana Ciurea 

Clasa: a I a 

Descrierea beneficiarului: Elev cu deficienţă senzorială de vedere, tetrapareză spastică sechelară, hipotrofie staturo-ponderală, grad Grav NAP, retard psihic 

sever/mediu, 10 ani 

Domeniul de activitate: Psihomotor  

Tip de terapie: Terapie psihomotrică  

Subiectul activităţii: Zâmbet și mișcare 

Tipul activităţii: Recuperativ-terapeutică 

Scopul activităţii: Antrenarea întregului psihism în deplasare și orientare, îmbunătățirea coordonării motrice fine și generale, exersarea structurilor 

perceptiv-motrice de formă, mărime, culoare. 

Argument:  Terapia psihomotrică se referă în principal la activitățile destinate recuperării, ameliorării, dezvoltării și antrenării conduitelor și 

structurilor perceptiv-motrice (schema corporală, lateralitate, orientare, organizare, organizare și structurare spațio-temporală, 

realizare motrică). Elevii cu deficiențe de vedere ce prezintă și deficiențe motrice au nevoie de activități menite să le sporească 

încrederea în capacitățile proprii, să le îmbunătățească abilitățile motrice, acestea conducând la stimularea dorinței de a explora 

mediul și de a se deplasa în mod independent.    

Obiective operaționale:  

Cognitive:  
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O1: Să precizeze culorile florilor de pe masa de  lucru. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul precizează cel puțin o culoare 

din cele trei.  

O2: Să numere inimoarele de pe masa de lucru. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul numără corect fără ajutorul 

profesorului. 

            Psihomotorii:  

O3: 

 

 

                                                           

O4:      

  

 

                                                           

O5:      

 

 

Să prindă cu cleștele flori confecționate. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul prinde cu cleștele cel puțin trei flori fără 

ajutorul profesorului. 

Să pună cu cleștele florile într-o vază confecționată. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul pune cel puțin trei flori cu 

cleștele din șapte posibile. 

Să așeze nuci într-un cofraj de ouă. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul așază nucile din două mişcări în proporție de 

80%; 

Să prindă cu cârligul inimoare de diferite dimensiuni. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul agață inimoare în proporție 

de 80%. 

Să așeze inimoarele în funcție de criteriul mărime. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul așază corespunzător cel puțin 

șase inimoare din nouă posibile. 

Să arunce cercuri în suporturile așezate în fața sa. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă poziționează cel puțin patru cercuri 

din zece posibile. 
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O6:      

 

 

                                                           

O7: 

 

 

                                                           

O8: 

O9: 

 

 

                                                             

O10: 

Să parcurgă un traseu definit. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul reuşește să parcurgă traseul în proporție de 80%.  

Să-şi coordoneze mişcările pentru îndeplinirea sarcinilor. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul îşi coordonează 

mişcările în proporţie de 70%. 

    O11: Să așeze mingi pe suluri de hârtie. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul așază o minge din trei posibile. 
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Afective:  

O12: 

 

 

Să manifeste o atenţie activă faţă de subiectul propus în cadrul activităţii. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul își 

menține atenția concentrată în 75% din sarcini. 

Metode și procedee: Conversaţia, explicaţia, observația, exercițiul, jocul didactic. 

Mijloace didactice: Flori, vază, clește, cofraj de ouă, nuci, cârlig, inimoare, cercuri, suporturi, lingură mare, mingi, coș, suluri de hârtie. 

Forme de organizare: Individuală. 

Evaluare: Forme de evaluare: formativă, observația curentă - capacitatea de concentrare a atenţiei, capacitatea de identificare a cartonașelor, 

capacitatea de coordonare a mișcărilor,  capacitatea de a se centra pe o sarcină, capacitatea de orientare şi mobilitatea. 

Timp: 25 minute  

Locul desfăşurării: Camera multisenzorială 

Bibliografie: Mușu, I., Taflan, A. (coord.), 1997, Terapia educațională integrată, Editura Pro Humanitate, București  

Cucoș, Constantin, 2002, Pedagogie, Editura Polirom, Iași 

Sălăvăstru Dorina, 2006, Didactica psihologiei, Editura Polirom, Iași 

Gherguț Alois, Frumos Luciana, Raus Gabriela, 2016, Educația Specială Ghid metodologic, Editura Polirom, Iași 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Momentele activității Timp Ob. op. Demersul instructiv-educativ Metode Mijloace de învățământ Evaluare 

 

Moment organizatoric 

 

1 min. 

 Crearea climatului psiho-afectiv adecvat desfășurării activității.  

Prof. psihopedagog încurajează comunicarea, pregătește materialul didactic ce 

urmează a fi utilizat în cadrul activității.  

 

 

Conversaţia 

  

Observaţia curentă 

Captarea atenţiei 5 min. O1 

O3 

O4 

 

Elevul este invitat să pună cu ajutorul unui clește flori confecționate într-o mică 

vază pentru a crea o atmosferă caldă a spațiului de lucru. 

Explicația 

Exercițiul 

Flori 

Vază 

Clește 

Capacitatea de coordonare a 

mişcărilor 

Anunţarea temei şi a 

obiectivelor urmărite 

 

1 min. 

 Se specifică tema propusă spre desfăşurare: ,,În activitatea de astăzi îți propun ca 

temă Zâmbet și mișcare deoarece astăzi îmi doresc să zâmbești dar și să punem 

degețelele, mâinile și piciorușele la mișcare.” 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 Capacitatea de concentrare a 

atenţiei 

Dirijarea activităţii 

terapeutice 

 

5 min. 

O5 

O2 

Pentru începutul activității elevul, cu ajutorul unui clește, va așeza nuci într-un 

confraj de ouă și cu ajutorul unui cârlig va agăța inimoare ce vor fi aranjate pe 

masă în funcție de mărimea lor. 

Explicaţia 

Exercițiul 

Clește, cofraj, nuci 

Inimoare, cârlig 

Capacitatea de coordonare a 

mişcărilor 
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Momentele activității Timp Ob. op. Demersul instructiv-educativ Metode Mijloace de învățământ Evaluare 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

O6 

O7 

 

O12 

O8 

O10 

 

 

 

O9 

O10 

 

 

În continuarea activității se prezintă jocul ,,Aruncă cercul”. Elevul va arunca 5 

cercuri pentru a nimeri mai întâi un singur suport așezat în fața lui după care va 

arunca cercurile în trei suporturi.  

 

Activitatea continuă cu un mic traseu în care elevul va avea următoarele sarcini: 

va păși prin interiorul unor cercuri așezate pe jos având în mână o lingură mare 

ce va conține o minge. Când ajunge la capătul traseului va arunca mingea în 

interiorul unei coș. Traseul va fi reptetat de cinci ori. 

 

 

 

Conversaţia 

Jocul 

 

 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

Jocul 

 

 

Cercuri 

Suporturi 

 

 

 

Cercuri 

Lingură 

Mingi 

Coș 

Capacitatea de a se centra pe 

o sarcină 

 

Capacitatea de orientare şi 

mobilitatea 
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Momentele activității Timp Ob. op. Demersul instructiv-educativ Metode Mijloace de învățământ Evaluare 

O12 

 

 

Evaluare 

 

2 min. 

 

O11 

 

 

Activitatea se finalizează prin realizarea unui exercițiu în care va așeza pe trei 

suluri de hârtie trei mingi. 

 

Explicaţia 

Exercițiul 

Suluri hârtie 

 

Mingi 

Capacitatea de coordonare a 

mişcărilor 

 

Încheierea activităţii 

1 min.  Se fac aprecieri verbale asupra modului de participare şi implicare în activitate şi 

se recompensează elevul cu o bomboană. 

Se anunţă tema viitoare ,,Formă și culoare”. 

Conversaţia 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 
prof. Scarlat Nicoleta, Şcoala Gimnazială ,,A.S. Puskin” - Gradinita Nr 21 Brăila 

 

NIVELUL II 

TEMA ANUALĂ : ,,Cine sunt /suntem?” 

   TEMA ZILEI : ,,O zi în parc” 

TIPUL ACTIVITĂŢII : consolidare şi verificare de cunoştinţe 

FORMA DE REALIZARE : activitate integrată ( ADP+ALA1+ADE<<D.Ş. + D.E.C.>> + ALA2)  

DURATA : o zi 

SCOPURI :  

- Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor referitoare la numeraţia în concentrul  

0 – 10; 

- Consolidarea tehnicilor specifice redării unei teme plastice. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

O1 – să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1 – 10 obiecte şi cifrele corespunzătoare; 

O2 – să raporteze numărul la cantitate şi invers; 

O3 – să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1 - 2 unităţi, în limitele 1 –10. 

O4 – să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii. 

O5 – să picteze un număr dat de pietre  folosind tehnicile învăţate. 

STRATEGIA  DIDACTICĂ    :  

1. Resurse procedurale  : conversaţia , explicaţia , povestirea , jocul. 

2. Resurse materiale :machetă , cifre, material individual cu imagini din parc, zar, panouri publicitare, creioane colorate, carioca, acuarele, 

pensule, recipiente cu apă, cocă, forme pentru prăjituri, bomboane decorative, placintare, tocator, medalioane. 

3. Forme de organizare : frontal, pe grupuri, individual. 

4. Evaluare : observarea sistematică a comportamentelor, analiza produselor, probe practice, aprecierea răspunsurilor copiilor.  

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

1. ACTIVITĂŢI  DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Întâlnirea de dimineaţă :  
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11. Salutul : „ Bună dimineaţa dragi copii! ” 

12. Prezenţa : ,,Cine lipseşte astăzi?” 

13. Calendarul naturii : orientarea spaţio – temporală  ,, Astăzi este miercuri, 23 mai 2018. Suntem în anotimpul de primăvară” 

14. Activitate de grup – intonare cântec ,,Grădina din luna mai” 

15. Noutatea zilei : ,,Este ziua europeană a parcurilor” 

Tranziţii :,,Azi în parcul plin de soare”    

                 ,,Ştiţi voi astăzi ce-am să fac?” 

                 ,,Pisica şi şoriceii” 

                 ,,Vine vara” ,   

                 ,,O lume a basmelor” 

                 ,,Fluturaşul” 

2. ACTIVITĂŢI  LIBER ALESE 1 

9. BIBLIOTECĂ : ,,Şotronul din parc” 

Sarcină : copiii vor arunca cu zarul, vor număra punctele de pe zar şi vor sări la cifra corespunzătoare numărului de puncte, apoi vor povesti 

imaginea ce conţine cifra respectivă. 

7. JOC DE ROL : ,,Covrigei şi fursecuri pentru copii” 

Sarcină : copiii vor pregăti din aluat covrigi şi fursecuri pentru copiii din parc. 

 

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

• DOMENIUL ŞTIINŢĂ – joc didactic ,,Detectivii din parc” 

  Sarcina didactică : descoperirea cifrelor din parc, raportarea numărului la cantitate şi invers, alcătuirea unor probleme ilustrate după 

imagini si rezolvarea acestora cu ajutorul operaţiilor matematice. 

 Regulile jocului :  

Varianta 1 – se va desfăşura frontal , cu toată grupa de copii. 

Copiii vor recunoaşte cifrele aşezate pe macheta şi vor aşeza tot atâtea elemente , corespunzătoare cifrei descoperite. 

Varianta 2 – se va desfăşura tot frontal, cu toată grupa de copii. 

Copiii vor număra obiectele din fiecare grupă şi vor aşeza cifra corespunzătoare numărului de obiecte de pe machetă. 

Varianta 3 – într – un coş sunt mai multe plicuri ce conţin diverite sarcini distractive pe care , copiii trebuie să le îndeplinească. Cu ajutorul unui 

balon voi numi copilul care trebuie să răspundă provocării. Copilul numit extrage un plic, educatoarea îi citeşte sarcina iar el trebuie să o 

îndeplinească. 

Varianta 4 – se va desfăşura cu un grup de copii, la sectorul Ştiinţă. Copiii vor alcătui probleme ilustrate după imagini şi le vor rezolva cu ajutorul 
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operaţiilor matematice. 

Elemente de joc :  mişcarea, manipularea materialelor, surpriza din plic, aplauzele, întrecerea , recompensele. 

• DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV – pictură pe piatră ,,Pietre vesele” 

Copiii vor picta pietre folosind tehnicile învăţate. 

4 . ACTIVITĂŢI  LIBER ALESE 2 – jocuri sportive : ,,Întreceri în parc” 

Copiii se vor întrece intr – un parcurs aplicativ. Parcursul testează următoarele deprinderi motrice : alergare, săritură, târâre prin tunel, aruncarea la 

ţintă. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Dumitru Gherghina, Cornel Novac, Alexandru Mitrache, Didactica activităţilor instructiv-educative pentru învăţământul preprimar , Ed. 

Didactica Nova, Craiova 2005 

• Revista învăţământului preşcolar, nr. 3-4/2011; 

• Revista învăţământului preşcolar, nr.1-2/2010; 

• Curriculum pentru învăţămantul preşcolar(3-6/7ani); 

• Smaranda Maria-Cioflica,Camelia Lazar, Ziua bună începe la “Întâlnirea de  dimineaţă”, Editura Tehno-Art,Petroşani, 2009; 

• Metode interactive de grup, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, ed. Arves, 2007. 

SCENARIUL ZILEI :  

 Activitatea debutează cu salutul ,,Bună dimineaţa dragi copii”, se completează calendarul naturii şi se face prezenţa. Noutatea zilei este 

prezentată sub forma unei povesti despre ,,Parcul Mare”( ,,Ştim cu toţii că a fost vreme rece, de iarnă iar copiii nu au mai iesit din casă, iar acum 

fiind vreme frumoasă, copiii îşi doresc să iasă în parc, în gradină, să se bucure de vremea frumoasă. Şi pentru că ne dorim foarte mult să mergem în 

parc, m-am gândit să avem parcul nostru. Copiii vor merge pe un traseu până în sala de grupă, unde vor desfăşura jocul didactic matematic de la 

DOMENIUL ŞTIINŢE ,,Detectivii din parc” - joc frontal. 

 Prima variantă – copiii vor fi aşezaţi pe pernuţe în semicerc iar în mijlocul semicercului va fi aşezată o machetă ce va simboliza ,,parcul”. 

Copiii vor descoperi cifrele ,,ascunse” de pe machetă şi vor aşeza elementele corespunzătoare numărului descoperit. (Exp : ,,Am descoperit cifra 5, 

vom aşeza cinci leagăne”). Materialele puse la dispoziţie sunt jetoane ce ilustreaza jocuri din parc. 
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 A doua variantă – copiii  vor număra cantitatea de obiecte aşezată pe machetă şi vor aşeza cifra corespunzătoare numărului de obiecte. 

(,,Eu în parc am numărat 8 brazi, voi aşeza cifra 8”). 

 A treia variantă este una distractivă deoarece fiecare copil , pe rând va extrage câte un plic cu diverse sarcini matematice distractive ( exp : 

sari ca un iepure de 5 ori!). 

 După desfăşurarea celor trei variante de joc frontal se trece la lucru pe centre. Fiecare centru de lucru are un număr ( 1, 2, 3 ) iar copiii 

primesc ecusoane cu 1, 2 şi 3 puncte. Fiecare copil va merge la centrul al cărui număr corespunde cu punctele de pe ecusonul sau. Astfel se face 

împărţirea copiilor pe centre de lucru. 

 La centrul nr 1 ,,Artă” copiii vor picta pe piatră diverse imagini ale copilăriei. 

 La centrul nr 2 ,, Bibliotecă” copiii vor juca ,,Şotron”. Pe fiecare patrat al şotronului este ilustrată o imagine din parc şi o cifră. Preşcolarii 

vor arunca cu zarul, vor număra punctele obţinute şi vor sări la patratul ce conţine cifra corespunzătoare numărului de puncte de pe zar apoi vor 

povesti imaginea respectivă. 

 La centrul ,,Joc de rol” copiii vor pregăti prăjituri şi covrigei din cocă , ajutându – se de forme pentru prăjituri, bomboane decorative, etc. 

 La centrul nr 3 ,,Ştiinţă” se va desfăşura ultima variantă a jocului matematic unde copiii vor primi câte un ,,panou publicitar” cu o 

problemă ilustrată. Copiii vor alcătui după imagini problema şi o vor rezolva cu ajutorul operaţiilor matematice. Aceste panouri le vom aşeza pe 

macheta şi vor desemna ,,garduţul parcului”. 
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 După parcurgerea celor patru centre de lucru copiii vor desfăşura jocuri şi întreceri sportive cu diferite exerciţii : săritură, mers cu ocolire 

de obstacole, trecere prin tunel şi aruncare la tintă. 

 Evaluarea activităţii 

La finalul activităţii  vor fi evaluate  produsele obţinute  la toate centrele . 

FINALITATEA  ZILEI : 

• ,,Parcul Mare” - macheta 

EVENIM

ENT 

DIDACTI

C 

 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ   

EVALUAR

E 

 

METOD

E ŞI 

PROCE

DEE 

RESURS

E 

MATERI

ALE 

FORME 

DE 

ORGANIZ

ARE 

CAPTAR

EA 

ATENŢI

EI 

Se va realiza printr – o poveste despre copiii 

din parc ,,Dragii mei , stiţi că afară a fost 

vreme rece şi nu am ajuns în parc , stiu că 

voi vă doriţi foarte mult lucrul acesta , de 

aceea m – am gandit să amenajăm un parc 

,aici ,la noi în clasă. 

 

conversa

ţia 

  

frontal 

 

 

Obsevarea 

comportame

ntelor 

copiilor 

ANUNŢA

REA 

TEMEI 

Pentru că vă place foarte mult în parc şi 

pentru că mâine este ,,Ziua Internaţională a 

parcurilor”, astăzi vom amenaja un parc, în 

miniatură, la noi în grupă, vom aşeza 

aparatele de joacă şi toate elementele pe care 

Conversa

ţia 

 

Explicaţi

a 

Materiale 

necesare 

activităţilo

r 

 

frontal 

Obsevarea 

comportame

ntelor 

copiilor 
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noi le întâlnim în parc, vom aşeza garduri din 

panouri publicitare, vom pregăti prăjituri 

pentru copiii din parc şi vom picta pietre 

pentru a delimita aleele din parc. 

DIRIJAR

EA 

CONSOL

IDĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii intră în sala de grupă ghidaţi de un 

traseu cu urme şi se aşează în semicerc pe 

pernuţe pentru desfăşurarea jocului didactic 

de la Domeniul Ştiinţe ,,  Astăzi, la activitate 

matematică vom fi detectivi în acţiune. În 

parcul nostru sunt aşezate cifre şi simboluri. 

Fiecare detectiv descoperă o cifră şi aşează 

atâtea elemente de acelaşi fel ca cel din 

imaginea simbolului, câte îi arată cifra. 

Se va executa jocul o dată pentru 

exemplificare. 

Exp : Am descoperit cifra 7 şi simbolul unei 

ciuperci. Voi aşeza în parc 7 ciuperci. 

Varianta se va repeta până la epuizarea 

cifrelor şi a materialelor.  

Varianta a 2- a se va desfăşura tot frontal, cu 

toată grupa de copii. 

Copiii vor număra obiectele din fiecare grupă 

şi vor aşeza cifra corespunzătoare numărului 

Conversa

ţia 

 

Explicaţi

a 

Demonst

raţia 

Jocul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traseu cu 

urme 

balansoare 

tobogane 

flori 

ciuperci 

carusel 

trenuleţ 

copaci 

bancuţe 

brazi 

mingi 

leagăne 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare  

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare  

orală 
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DIRIJAR

EA 

CONSOL

IDĂRII 

de obiecte de pe machetă. 

Exp : ,,Am numărat 8 brazi , voi aşeza cifra 

8” 

Varianta se va repeta până la epuizarea 

cifrelor şi a materialelor. 

Varianta a 3-a , cea distractivă se va 

desfăşura cu ajutorul unui balon. ,,Dragii mei 

, avem un coşuleţ cu mai multe plicuri. În 

plicuri există o sarcină. Cel numit cu ajutorul 

balonului, va extrage un plic, vom citi 

sarcina împreună iar el trebuie să execute 

acea sarcină până ce colegii lui vor număra 

crescător până la 10.  

După executarea celor trei variante de joc se 

va trece la lucrul pe centre. 

,,Pe fiecare masă este aşezată câte o cifră de 

la 1 la 3. Fiecare dintre voi va extrage câte un 

ecuson. Pe fiecare ecuson este desenat 1 , 2 

sau trei puncte. Te vei aşeza la masa care 

corespunde numărului de puncte de pe 

ecuson. 

Vom observa materialele şi modul de lucru 

pentru fiecare centru în parte. 

La centrul Artă copiii vor picta pe pietre 

 

 

 

Conversa

ţia 

 

Explicaţi

a 

Demonst

raţia 

Jocul  

 

 

 

 

Conversa

ţia 

 

Explicaţi

a 

Demonst

raţia 

Jocul  

Problem

 

balon 

coş 

plic cu 

sarcini 

 

 

 

 

 

ecusoane 

cifre 

 

 

 

 

 

 

pietre 

acuarele 

pensule 

recipiente 

cu apă 

sotron cu 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

pe grupuri  

 

 

 

 

 

 

 

 

pe grupuri 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezolvarea 

corectă a 
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imagini la alegere. 

La centrul Bibliotecă vor juca Şotronul. Vor 

arunca zarul, vor sări la cifra corespunzătoare 

numărului de puncte de pe zar , apoi vor 

povesti imaginea de la cifra obţinută prin 

săritură. 

La centrul Joc de rol vor pregăti prăjituri şi 

covrigi din cocă. 

La centrul Ştiinţă copiii vor desfăşura ultima 

variantă la jocul didactic matematic unde vor 

rezolva probleme ilustrate pe panouri 

publicitare. 

 

După parcurgerea centrelor de activitate 

copiii vor desfăşura jocuri sportive cu 

diverse deprinderi motrice (mers, săritură , 

trecere prin tunel , aruncare la ţintă). 

atizarea  

 

 

 

Conversa

ţia 

 

Explicaţi

a 

Demonst

raţia 

Jocul  

Problem

atizarea  

imagini 

cocă 

bomboane 

decorative 

forme pt 

prăjituri 

tunel 

cercuri 

joc pt 

aruncare 

la tintă 

jaloane 

panouri cu 

imagini 

 

 

 

 

pe echipe 

sarcinilor de 

lucru 

 

 

 

 

 

respectarea 

regulilor 

jocului 

ASIGUR

AREA 

RETENŢ

IEI ŞI A 

TRANSF

ERULUI 

Copiii, despre ce am vorbit astăzi? 

Ce v - a placut? 

Ce ati dori să repetăm din activităţile de 

astăzi? 

conversa

ţia 

 frontal Evaluare 

orală 
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INCHEIE

REA 

ACTIVIT

ĂŢII 

Activitatea zilei se incheie cu cântecul ,,Azi 

în parcul plin de soare” şi înălţarea  

baloanelor spre cer. 

conversa

ţia 

baloane frontal Analiza 

produselor 

finale 
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                    Proiect didactic 
PROF.ȊNV.PRIMAR: Crăciun Daniela 

UNITATEA DE ȊNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială  “I. A. Bassarabescu” 

PROF.ȊNV.PRIMAR: Crăciun Daniela 

ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii 

DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice  

UNITATEA TEMATICĂ: În lumea poveştilor 

SUBIECTUL LECŢIEI: Activităţi obţinute prin prelucrarea hârtiei -Peştişorul 

TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi și deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DOMENII INTEGRATE:  CRL, DP, MM, MEM 

 

SCOPUL LECŢIEI: Formarea priceperilor şi deprinderilor  de a asambla materialele avute în scopul realizării  unui produs  finit. 

COMPETENŢE VIZATE: 

Competențe generale:  

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau esteticefolosind materiale şi tehnici elementare diverse 

Competențe specifice:  

Arte vizuale şi abilităţi practice 

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual; 

2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte; 

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici  accesibile; 

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente nde exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică; 

Competențe integrate: 

 Dezvoltare personală 

   2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate; 

   2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă. 

 Comunicare în limba română  

1.1.Identificarea semnificatiei unui mesaj oral,pe teme accesibile,rostit cu claritate; 

1.2 Identificarea unor informatii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate; 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute. 

 Muzică şi mişcare 

2.2.Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură;  
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3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale .   

 Matematică și explorarea mediului: 

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000  

   1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate  

 

OBIECTIVE OPERATIONALE:  

O1  Să numească materialele şi metodele folosite în planşa model; 

O2 Să decupeze corect, după contur elementele necesare realizării compoziţiei; 

O3 Să asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele componente, respectând modelul 

O4 Să decoreze cât mai original lucrările confecţionate;  

O5 Să evalueze lucrarea  proprie şi a altora ținând cont de următoarele aspecte: finalizare, corectitudine, aspectul estetic al lucrării; 

O6 Să rezolve corect sarcinile jocului didactic. 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observația, explicaţia, munca în pereche , munca independentă , exercițiul,  Turul galeriei. 

RESURSE MATERIALE: planşa didactică, ghicitori, carioca, foarfece, lipici, hartie glace, farfurie carton;  

o FORME DE ORGANIZARE: frontal,  în pereche , individual; 

o FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: evaluare orală, aprecierea răspunsurilor, aprecierea asupra modului de rezolvare a sarcinilor,  

            analiza produselor activităţii; 

o RESURSE TEMPORALE: 45 minute  

o RESURSE UMANE : 32 de elevi 

BIBLIOGRAFIE: 

− MECTS-„Programa pentru disciplinele Comunicare in limba romana,  Matematica si explorarea mediului, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare si 

Arte vizuale si abilități practice, aprobata prin ordinul ministrului nr.3418/19.03.2013 

SCENARIUL DIDACTIC 

ETAPELE 

LECŢIEI 

 

 

OB. 

OP. 

CONŢINUT INFORMATIONAL SI 

DEMERSUL DIDACTIC 

STRATEGII DIDACTICE 

 

MIJLOACE DE 

EVALUARE 

ACTIVITATEA 

PROPUNĂTOAREI                                                                                                  

 

METODE MIJLOACE                                                                   FORME DE 

ACTIV. 
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1.Moment 

organizatoric 

 

 Se asigură condiţiile necesare unei bune 

desfăşurări a lecţiei: 

-pregătirea materialului didactic necesar; 

-stabilirea ordinii şi liniştii în clasă. 

Conversaţia 

Instructajul verbal 

 

Materiale 

necesare 

activităţii 

 

Frontal  Observare individuală 

2. Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

Prezint ghicitori , insoţite de un exerciţiu şi o 

literă. Cerinta exercitiului este aceea de a da 

soluţia la ghicitori şi de a aranja in ordine 

crescatoare numerele pentru a descoperi 

mesajul . 

Dupa ce elevii aranjeaza crescator numerele 

observa ca au descoperit cuvantul PEŞTE 

Raspunsurile ghicitorilor vor fi indicii care vor 

conduce la elementele lucrării (Anexa 1) 

Le propun elevilor următorul joc: 

Ȋi invit să interpreteze personajele din sceneta 

„Ursul păcălit de vulpe” (Anexa 2). 

  

Conversaţia 

Explicaţia, reflecţia 

personală,jocul de 

rol, dramatizarea 

 

Ghicitori 

 

mască pentru 

cele trei 

personaje: 

vulpe, 

urs si ţăran 

 

Frontal  Observarea sistematică 

Aprecieri verbale 

 

3.Discuţie 

pregătitoare 

 

 

Anunțarea titlului 

și a obiectivelor 

 

  

 

 -Toată clasa a auzit ce s-a întâmplat între vulpe 

şi urs. Credeţi că vom reuşi să-i împăcăm pe cei 

doi? 

 

-Specific faptul că vom lucra în pereche. 

- Comunic elevilor faptul că azi la  ora de 

educatie tehnologica vom realiza peştişorul  

din "Ursul păcălit de vulpe "pentru care s-au 

certat cei doi eroi. 

Voi  va  trebui  să  decupaţi  corect  să  le  

asambaţi  corect  şi  să  le  lipiţi  conform  

modelului  ce  vi-l  voi  prezenta .  

Conversaţia 

Explicaţia 

 Frontal  Observare sistematică 

 

4. Dirijarea 

activității de 

consolidare a 

cunoştinţelor 

 

  

 

 

 

 

 

 

O1 

 

a)Intuirea materialului şi prezentarea 

lucrării model 

Elevii observă lucrarea-model  cu subiectul 

compoziţiei propus şi îi antrenez în discuţii 

care au legătură cu lucrarea 

prezentată.Împreună împreună  identificăm 

 

Observaţia 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Planşa model 

 

 

 

Frontal 

Observarea sistemică 

 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 

1322 

 

 

materialele din care sunt alcătuite, precum şi 

principalele tehnici de lucru. 

  - Ce observați în imagine?  

  - Ce materiale s-au folosit în realizarea 

acestei  lucrări ? 

  - Ce tehnici de lucru credeţi că au fost 

aplicate ? 

  - De ce instrumente şi materiale de lucru  

avem nevoie? 

     Se vor realiza exerciţii pentru ȋncălzirea 

musculaturii fine a mâinii: 

- ȋnchidem şi deschidem  

pumnişorii; 

- mişcăm degetele;  

- plouă; 

- cântăm la pian; 

- avem un boboc de floare, care  

ȋncepe să se deschidă ȋncet, ȋncet, până când ȋi 

cad petalele; 

- mâna noastră este un cap de  

lebădă, care se tot mişcă: se roteşte, ciuguleşte 

grăunţe. 

     Se asigurǎ un climat favorabil lucrului cu 

ajutorul muzicii – fond 1322usical  

Anotimpurile – A. Vivaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Explicarea şi demonstrarea modului de 

lucru  

Dau indicații în ceea ce privește asamblarea 

elementelor după model şi aşezarea pe planşa 

suport, astfel încât să se respecte un echilibru 

plastic al lucrării. 

Pe tablă sunt afişate etapele de lucru necesare 

realizării lucrării. 

c)Verbalizarea 

Explicaţia 

 

 

Munca 

independentă  

 

 

 

 

 

 

Planşă model 

/planșa pe 

videoproiector 

 

farfurie carton, 

şabloane, 

foarfecă, lipici, 

etc.  

Tehnici de 

lucru : 

  

 

 

observaţia sistematică 
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O2 

O3 

 

 

 

 

 

 

O4 

Numesc un elev care va repeta etapele de 

lucru pentru o mai bună înţelegere a mesajului 

transmis.  

În timp ce elevii aranjează piesele fără să le 

lipească voi trece printre bănci pentru a-i 

îndruma şi ajuta. 

 Supraveghez şi ajut elevii, dând indicaţiile 

corespunzătoare acolo unde este cazul. 

 

 

 decupare şi 

lipire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)Executarea lucrării de către elevi  

Ajut elevii care întâmpină dificultăţi în 

realizarea modelului; 

Dau indicaţii individuale suplimentare, acolo 

unde este cazul. 

Atenţionez că se vor putea împărţi sarcinile 

astfel încât să realizeze planşa corect şi estetic.  

Urmează lipirea elementelor şi obţinerea 

produsului finit. 

Se va lipi fiecare piesă una câte una.  

Conversaţia 

 

Procesul 

tehnologic 

În pereche Probă practică  

5. Obținerea 

performanței 

O5 e)Analiza lucrărilor realizate 

Voi desemna doi elevi care vor alege câteva  

lucrări ce consideră ei a fi cele mai corect 

realizate,  în funcție de următoarele criterii de 

evaluare  

- aspectul îngrijit al lucrării; 

- respectarea etapelor de lucru: 

-decuparea corectă a pieselor;  

- așezarea corectă a pieselor;  

- lipirea corectă și curată a pieselor. 

- finalizarea lucrării.  

Realizez o expoziţie în faţa clasei cu lucrările 

elevilor. Grupele vor trece pe rând şi vor 

observa lucrările colegilor. 

Se va oferi măscuţe fiecărui elev. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turul Galeriei 

 

 

 

 

 

 

 

Planşe  

Măscuţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluare 

Evaluare orală 

 

6. Încheierea 

lecției 
 Fac aprecieri generale şi individuale asupra 

participării elevilor la lecţie, precum şi asupra 

comportamentului lor pe parcursul orei. 

Se intonează cântecelul ,,Vulpe , tu mi-ai furat 

gâsca”. 

Conversația   

Frontal 

Aprecieri verbale  
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7.Curatenia la 

locul de munca 

 Le voi cere elevilor sa faca curatenie la banca, 

sa- si stearga banca de lipici. 

    

PROCES TEHNOLOGIC 

Nr. 

crt 

Operaţii de lucru Îndrumări tehnologice Instrumente folosite Materiale 

1 Organizarea 

 lucrului 

-corespunzătoare lucrului -coli colorate, foarfece, lipici  

 

 

-Planşa model 

2 Decupare -pe contur -foarfece -coli 

3 Asamblare -după model,fixarea elementelor 

obţinute  pentru a realiza imaginea 

corectă.  

cercuri  

Cercuri  

4 Lipire  Lipirea pentru  a se fixa imaginea Lipici Planşa suport 

5 C.T.C. Control şi autocontrol -criterii de analiză - 
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ACTIVITĂŢI EXTRAȘCOLARE LIMBA ENGLEZĂ 

PROF. RASU IULIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERĂEȘTI 

 

FIȘĂ DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARA 1  

Activitate parteneriat educational „The wonderful world of fairytales” (Minunata lume a 

poveștilor/basmelor) 

 

Titlul activităţii:   „The wonderful world of fairytales”(Minunata lume a poveștilor/basmelor) 

Coordonatorii activităţii: Prof. Rasu Iulia, prof. Durea Gina 

Data desfăşurării: martie  

Durata activităţii:   2 ore 

Grupul ţintă:  elevi de la clasele V-VIII 

Parteneri implicaţi:  Școala Gimnazială, Comuna  Gherăești - Școala Gimnazială Ruginoasa 

Obiectivele : 

-stimularea interesului pentru lectura în limba engleză prin lecturarea unor poveşti cunoscute 

 -creșterea interesului pentru învățarea și cunoașterea limbii engleze 

-dezvoltarea imaginației și creativității 

-dezvoltarea exprimării în limba engleza 

Resursele: 

a. umane : profesori, elevi 

b. materiale : poveşti în limba engleză (Cinderella, Snow White, The spirit în the bottle, 

Rapunzel), fişe de lucru, carduri true/false , carduri cu personaje din poveşti. 

Descrierea activităţii : 

 De la fiecare clasă de la gimnaziu (de la ambele coli) a paticipat cate un număr de copii care au 

primit cate o poveste, în funcție de nivelul de studiu al limbii engleze.Activitatea a pus accent în primul 

rȃnd pe citirea corecta în limba engleza . Apoi ,copiii au rezolvat diverite sarcini axate pe Reading 

pentru a se verifica înțelegerea conținutului poveștilor: au răspuns cu adevărat/fals la diverse afirmații 

legate de poveștile citite, au ales personajele corecte care apar în povestea lor, și-au exprimat părerea 

despre poveștile citite (ce le-a plăcut mai mult), au descris personajele preferate etc 

Rezultate aşteptate: 

 Scopul principal a fost creșterea interesului pentru  pentru lectura în limba engleză  

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

Impresiile pozitive ale copiilor vizavi de activitate 

Impresiilie pozitive ale profesorilor 

Rezultate înregistrate: 

Participarea copiilor cu entuziasm și interes la activitate 
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Sugestii, recomandări: 

Continuarea și pe viitor a unor astfel de activități 

 

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARA  2 

 

Titlul activităţii:  „Să ne jucăm cu vocabularul limbii engleze”- realizarea unui dicționar englez ilustrat. 

Coordonatorul activităţii: Prof. Rasu Iulia 

Data desfăşurării: 1-5  APRILIE  2018 

Durata activităţii:    1 ora/clasa 

Grupul ţintă:  Clasele V-VI 

Parteneri implicaţi:  Școala Gimnazială, Comuna Gherăești 

Obiectivele : 

-aprofundarea vocabularului limbii engleze printr-o activitate practică și relaxantă. 

-creșterea interesului elevilor pentru învățarea și folosirea limbii engleze 

-dezvoltarea abilităților de lucru în echipă  

Resursele: 

a. umane : profesori, elevi 

b. materiale : diverse imagini decupate din reviste cărti vechi, lipici, foi albe, dicționarul englez. 

Descrierea activităţii : 

Copiii de la clasele V-VI au fost antrenai într-o activitate practic de aprofundare sau reluare a unor 

termeni ai vocabularului limbii engleze, realizând un fel de dicționar englez cu imagini ; sub fiecare 

imagine au scris cuvântul în limba engleza  reprezentat. 

Rezultate aşteptate: 

Scopul principal a fost utilizarea de către elevi  a vocabularului limbii engleze (diverse cuvinte) în 

vederea reluării și aprofundării acestora . 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

Aprecierea verbala a lucrărilor realizate de către elevi și a elevilor care și-au pregătit materialele 

necesare 

 Impresiile pozitive ale copiilor vizavi de activitate. 

Rezultate înregistrate: 

Participarea copiilor cu entuziasm la activitate 

Dezvoltarea spiritului de lucru în echipa/grupa 

Folosirea vocabularului  limbii engleze într-o activitate practica , relaxanta și atractiva 

Sugestii, recomandări: 

Continuarea și pe viitor a unor astfel de activități 
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FIȘĂ DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ 3 

 

Titlul activităţii: Jocuri și concursuri în limba engleză 

Coordonatorul activităţii: Prof. Rasu Iulia 

Data desfăşurării: aprilie 2019, Școala Altfel 

Durata activităţii:    1-2 ore/clasa 

Grupul ţintă:  Clasele a-VIII-a (A/B) 

Parteneri implicaţi:  Școala Gimnazială, Comuna Gherăești 

Obiectivele: 

Utilizarea competentelor dobândite la limba engleză în diverse jocuri. 

Creșterea interesului elevilor pentru învățarea limbii engleze. 

Dezvoltarea imaginației și a creativității. 

Dezvoltarea spiritului de echipă, competiție dar şi colaborare. 

Resursele: 

a. umane : profesori, elevi 

b. materiale : o mingiuta, bilete, stickere, tabla, creta, markere 

Descrierea activităţii : 

Copiii au fost antrenați în diverse jocuri: au ordonat cuvinte pentru a forma propoziții, au scris cuvinte 

/expresii /propoziții după autodictare și dictare, au jucat „Telefonul fară fir” în limba engleză, diverse 

jocuri bazate pe vocabular precum și activități de comunicare ”In 3 minutes speak about...”( În 3 minute 

trebuiau să vorbească pe anumite subiecte: favourite book, school, family, food, Englisg etc), jocuri 

bazate pe întrecere. 

Rezultate aşteptate: 

Scopul principal a fost utilizarea de către elevi a competenţelor dobândite în limba engleză într-o 

atmosfera relaxată și relaxantă  bazata pe joc. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

Impresiile pozitive ale copiilor 

Rezultate înregistrate 

Participarea copiilor cu entuziasm la toate activitățile 

Dezvoltarea spiritului de competiție și lucru în echipă 

Folosirea limbii engleze sub o formă distractivă 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de învăţământ: Şcoala  Profesională, Comuna Cerașu 

Clasa: a III-a  

Data: 16.01.2019 

Propunător: prof. înv. primar Dan Elena Cătălina                       

Aria curriculară: Arte și tehnologii                       

Disciplina: Muzică și mișcare    

Unitatea tematică: Armonia sunetelor 

Tipul lecţiei: Formare de priceperi și deprinderi  

Subiectul: Gama Do 

Scopul lecţiei: Formarea deprinderilor de a cânta corect, clar şi expresiv în colectiv, individual şi pe 

grupe, redând prin mişcări ritmice corespunzătoare înălţimea sunetelor. 

Competențe specifice: 

❖ Muzică și mișcare : 1.1; 2.1; 3.2 

❖ Comunicare în limba română: 1.1; 1.5 

❖ Educație civică: 3.1; 3.2 

Obiective operaționale: 

La sfârșitul activității didactice elevii vor fi capabili: 

O1 - să adopte o poziție corectă în timpul cântării; 

O2 - să intoneze cântecele, exercițiile de încălzire și omogenizare a vocii; 

O3 - să respecte înălțimea și durata sunetelor muzicale; 

O4 - să reprezinte pe portativ notele muzicale; 

O5 - să reproducă textul și linia melodică a cântecului învățat; 

RESURSE: 

I. Metodologice  

Strategii didactice: 

• Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, demonstrația. 

• Mijloace de învăţământ: calculator, videoproiector, fișe 

• Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe. 

II. Temporale - 50 minute  

III. Umane - 11 elevi 

IV. Forme si tehnici de evaluare - observarea sistematică a comportamentului elevilor, 

aprecieri verbale 

V. Bibliografice: 
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• M.E.N. - Programa şcolară pentru disciplina „Muzică și mișcare” -  clasele a III-a-a IV-a, 

Bucureşti, 2014 , Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014; 
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Momentele lecţiei 

 

 

 

Ob. 

op. 

 

Timp 

 

 

Activităţi de învăţare 

Strategia didactică 

 

 

 

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

 

1.Moment 

organizatoric 

  

1 min 

         Se creează condiţiile optime  pentru 

desfăşurarea lecţiei: pregătirea 

materialului didactic necesar,  stabilirea 

liniştii, îndrumarea elevilor în activitatea 

de pregătire. 

 

Conversaţia 

 

 

Manuale 

Caiete 

Calculator 

 

Frontal  

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

2.Captarea şi 

orientarea 

atenţei 

 

  

1 min  

       Le prezint elevilor o planșă cu o scară. 

 

Separat, o avem și pe Năluca. Cu ajutorul 

căprioarei vom descoperi ce se află pe 

fiecare treaptă a scării. 

 

Conversația 

 

 

Planșa 

 

 

Frontal 

 

Observarea 

sistematică 

 

3.Anunţarea 

subiectului şi a 

obiectivelor lecției 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

         Li se comunică elevilor că Năluca îi 

va ajuta să descopere notele muzicale. 

Elevii sunt anunţaţi că îi aşteaptă multe 

surprize plăcute, sarcini pe care le vor 

rezolva individual sau în grup și că la 

sfârșitul orei acesția vor cunoaște nu doar 

notele muzicale, dar și un cântecel despre 

acestea. 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 

1331 
 

 

  4. Dirijarea 

învățării 

  

 

 

O1 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 min 

     Elevilor li se citește o poveste despre 

Gama Do.  

Pe  parcursul lecturii, căprioara va urca 

câte o treaptă, descoperind cu ajutorul 

noilor informații care sunt notele muzicale. 

(DO,RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO)  

 

     

Vom nota 

la 

tablă și pe caiete titlul lecției și vom 

reprezenta pe portativ notele muzicale.  

      Invit elevii să-și pregătească vocea 

pentru a cânta. 

     Se asigură poziția relaxată a corpului, 

astfel încât aparatul fonator să aibă 

capacitatea de a emite corect sunete. 

         1. Exerciţii prevocale 

a) Exerciții de respirație: oftatul, mirositul 

florilor, zboară fulgul

 

Stinge lumânările de pe tort! - elevii  

înspiră și expiră prelungit  pe gură, ca şi 

când ar sufla uşor peste flacăra unei 

lumânări,  simultan  cu aplecarea din talie 

înainte. 

 

Explicatia  

 

Exercițiul 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă cu 

povestea 

 

Videopro -

iector  

 

Tablă 

 

Caietele 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videopro-

iector 

Fișa cu 

cântecelul 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

Observarea  

sistematică 
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O3 

 

 

 

O5 

b ) Exerciţii de dicţie: 

•      „Rici,  rici, măi arici,  scoate ţepele de-

aici / Buş-buş, cărăbuş ieşi afară din 

culcuş”. 

 

        2. Exerciții de cultură vocală:  

a a a a a a a a a a a a a a  ……..  

ma                ma 

ma           ma  ma        ma    maaaaaaa 

ta                 ta 

ta         ta    ta         ta      taaaaaaaaa 

     După ce am realizat exerciții pentru 

încălzirea vocii, elevii vor primi câte o fișă 

pe care au Cântecul Gamei. Citim textul 

pentru a ne familiariza cu acesta, iar apoi îl 

vom interpreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

5. Obținerea 

performanței 

O1 

O2 

O3 

O5 

 

5 min 

      Se organizează un concurs de 

interpretare. Se vor forma 2 grupe de elevi 

care vor interpreta și în diverse moduri 

noul cântecel și vor exprima prin gesturi 

mesajul versurilor.  La finalul concursului 

toți elevii vor fi câștigători. 

   

 

Individual 

 

 

6. Aprecieri finale 

  

  

 

5 min 

      

      Fac aprecieri asupra modului de 

desfășurare a lecției.  

 

Explicaţia  

 

Conversaţia  

 

 

Recompense 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Proiect de lecție 

Prof. înv. primar Fazacaș Daniela 

Școala Gimnazială ,,Radu Tudoran”, Comuna Blejoi 

 
Unitatea de învăţământ: Şcoala  Gimnazială ,,Radu Tudoran”, Comuna Blejoi 

Clasa: a III-a  

Aria curriculară: Matematică și științe 

Disciplina: Științe ale naturii 

Unitatea tematică:  ,,Interacțiuni dintre corpuri. Forțe și efecte” 

Subiectul lecţiei: Interacțiuni dintre corpuri 

Tipul lecţiei: recapitularea cunoștințelor 

Scopul lecţiei: Verificarea achizițiilor despre efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri 

Competențe specifice: 

❖ Științe ale naturii 

• 1.2. Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese; 

• 2.1. Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjurător pe baza unui plan dat; 

• 2.2. Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător; 

• 2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatului demersului investigativ; 

• 2.5. Prezentarea concluziilor demersului investigativ realizat pe baza unui plan dat. 

Obiective operaționale: 

La sfârșitul activității didactice elevii vor fi capabili: 

O1 - să precizeze în ce stare se află un corp față de un reper (mișcare, repaus); 

O2 - să recunoască forțele care acționează pentru producerea mișcării; 

O3 - să efectueze experimente simple pentru a observa gravitația, electrizarea, interacțiunea de contact 

(frecarea); 

O4 - să precizeze transformările suferite de corpuri sub acțiunea unor forțe. 

RESURSE: 

V. Metodologice  

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, experimentul; 

b) Mijloace de învăţământ: planșă cu rebus, fișe de lucru, gumă de șters, ghemotoc de hârtie, minge de 

fotbal, foi de hârtie, o bilă, prosop, bucățele de hârtie, bobițe de polistiren, riglă de plastic, o bucată de 

stofă de lână, manualul de Științe ale naturii, Ed. Aramis. 

c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe. 

VI. Temporale - 45 minute  

VII. Umane - 26 elevi 
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VIII. Forme si tehnici de evaluare - observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri 

verbale, evaluare formativă, autoevaluarea, acordarea de recompense.
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Momentele 

lecţiei 

 

 

 

Ob. 

op. 

 

Timp 

 

 

Activităţi de învăţare 

Strategia didactică 

 

 

 

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

 

1.Moment 

organizatoric 

  

1 min 

Cadrul didactic se asigură  

de existenţa materialelor de lucru pe 

mesele elevilor şi a materialului de 

lucru frontal. 

 

 

Conversaţia 

 

 

Manuale 

Caiete 

Fișe de lucru 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

2.Verificarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

 

O1 

O2 

O4 

 

8 min 

      Se verifică achizițiile legate de 

interacțiunea dintre corpuri cu 

ajutorul unui rebus. (Anexa 1) 

 

Exercițiul 

Explicația 

 

Planșă 

rebus 

 

 

Frontală 

 

 

Evaluare 

formativă 

 

3.Captarea şi 

orientarea 

atenţei 

 

 

 

 

 

 

4 min 

 

       Captez atenția elevilor prin 

intermediul unei ghicitori. 

       ,,În jurul nostru ele se găsesc, 

         Prin formă, culoare și 

dimensiuni se deosebesc, 

         Un spațiu în mediul 

înconjurător găsesc, 

          Imi spuneți, voi, dragii mei, 

cum se numesc? ” 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

4.Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

 

 

 

 

1 min. 

 

 

 

 

 

       Anunț titlul lecției: 

Interacțiunea dintre corpuri – 

recapitulare. 

      Anunț obiectivele operaționale 

într-o manieră accesibilă elevilor. 

 

Conversația 

 

Caietele 

elevilor 

 

Frontală 

 

Observarea  

sistematică 
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5. Dirijarea 

consolidării  

 

 

O1 

O2 

O4 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

       Propun elevilor rezolvarea 

exercițiilor 1, 2, 3 și 5 din manual, 

pagina 27.  

 În continuare solicit elevii să 

participe activ la realizarea unor 

experimente. Astfel elevii vor fi 

împărțiți în șase grupe și vor face 

experimente având trei teme: 

•  Interacțiuni dintre corpuri. 

Gravitația 

•  Interacțiunea de contact 

(frecarea) 

•  Interacțiunea electric 

 

       În urma observaţiilor realizate 

elevii vor completa fișele de lucru. 

Liderul grupei va prezenta 

concluziile. 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Problematiza-

rea 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Experimentul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caietele 

elevilor 

Manualul 

digital 

 

 

 

 

 

-gumă de 

șters, 

ghemotoc de 

hârtie, minge 

de fotbal, foi 

de hârtie, o 

bilă, prosop, 

bucățele de 

hârtie, bobițe 

de polistiren, 

riglă de 

plastic, o 

bucată de 

stofă de lână; 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Observarea  

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obținerea 

performanței 

 

O1 

O2 

O4 

 

 

 5 min 

      Propun elevilor jocul didactic 

DA/NU, prin intermediul căruia vor 

răspunde la diferite întrebări. 

 

 

Joc didactic 

 

Fişe de lucru  

 

 

Frontal 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

7. Feed-back 

 

O1 

O2 

O4 

 

 

 

5 min 

      

 Distribui elevilor o fișă de lucru.  

 

 

Fișă de lucru 

 

Problema-

tizarea 

Explicația 

Exercițiul 

 

Individual 

 

Evaluare 

formativă 
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8. Aprecieri 

finale. 

Tema pentru 

acasă 

  

 

1 min 

 

 

      

      Fac aprecieri asupra modului de 

desfășurare a lecției.  

 

Explicaţia  

 

Conversaţia  

 

 

 

 

Recompense 

 

 

Frontal 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Anexa 1 

                                                                    Rebus A 

 

                                                      

                                                                                  

 

                                                                      B 

1. Cauza schimbării stării de mișcare/repaos a unui corp este acțiunea unor … . 

2. Corpurile pot fi în stare de mișcare sau de  … față de un reper ales. 

3. Când un corp își schimbă poziția față de un reper, apunem că se află în … . 

4. Acțiunea reciprocă a două corpuri se numește …  . 

5. Punct fix față de care stabilim starea de mișcare/repaus. 

6. Forța cu care sunt atrase obiectele de pământ.  

7. Greutatea unui corp este forța de atracție cu care pământul acționează asupra sa. 

8. Obiecte sau … . 

9. Forța de atracție dintre corpurile din Univers menține … Sistemului Solar. 

10. Prin … se produce fenomenul de electrizare a unor corpuri. 

11. Prin interacțiunea dintre corpuri se poate produce … unora dintre ele.  

12. Experiență științifică.  
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 

 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR IACOB HARICLIA 

Şcoala Gimnaziala ,,A. S.  Puskin” Braila 

  

NIVEL II 

TEMA ANUALĂ: „ Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?” 

TEMA PROIECTULUI : ,,Din lumea necuvântătoarelor” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ : ,,În pădure” 

TEMA ZILEI:  „Carnavalul  din pădure” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ALA I + ADP + ADE + ALA II 

TIPUL ACTIVITĂȚII:  consolidare şi sistematizare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. 

DURATA : o  zi 

ELEMENTE COMPONENTE  ALE ACTIVITĂŢII  INTEGRATE :                                                                                                                   

SCOPUL:  

- Dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală, de înţelegere şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor verbale. 

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ  

-     Întâlnirea de dimineaţă 

16. Salutul : „ Bună dimineaţa dragi copii! ” 

10. Prezenţa : ,,Cine lipseşte astăzi?” 

11. Calendarul naturii : orientarea spaţio – temporală  ,, Astăzi este   vineri  , 20 februarie  2015.  

12. Activitate de grup – ,, Deschid o carte fermecată” 

13. Noutatea zilei : ,,Astăzi vom organiza un carnaval ” 

RUTINE ,, Învăţăm să protejăm” 

Tranziţii : ,,O lume a basmelor”    

                   ,, Ogarul şi iepuraşul” 

                   ,, Şoriceii şi pisica” 

                    ,,Veveriţa” 

2. ACTIVITĂŢI  LIBER ALESE 1 

8. Ştiinţă : ,, Ajută animalul să hrănească puiul! ” – labirint 

Sarcină   -  Copiii vor descoperi puiul animalului sălbatic şi îl va hrăni cu mâncarea corespunzătoare. 

9. Joc de rol : ,, Ne pregătim de carnaval” – activitate gospodărească 

Sarcină  -  Copiii vor pregăti prăjituri , sucuri , ceaiuri calde pentru petrecere, vor orna sala de clasă , vor 

aşeza masa pentru petrecere. 

3.   ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

• DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE : ,, De vorbă cu animalele din pădure”  – joc didactic 
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• Sarcina didactică  : alcătuirea de propoziţii, determinarea numărului de cuvinte dintr – o propoziţie,  

despărţirea cuvintelor în silabe, înşiruirea logică a unor evenimente, răspunderea promtă la o cerinţă 

dată. 

• Regulile jocului:  

VARIANTA 1  - Copiii de la centrul bibliotecă recunosc imaginea de pe jeton, alcătuiesc propoziţii , 

determină numărul cuvintelor.Se alege un cuvânt component al propoziţiei şi se desparte în silabe. 

VARIANTA 2 – Copiii trebuie să găsească cuvinte cu 1, 2, 3, 4, silabe. Pentru a putea vorbi , ei trebuie să 

folosească cipul primit.Copilul care a răspuns nu mai are voie să răspundă până ceilalţi colegi ai săi nu 

răspund. 

VARIANTA 3 – Pornind de la formulă  îi provoc (comform principiilor lui John Hatie) pe copiii să  alcătuim o 

poveste cu început dat. Propoziţiile trebuie să fie în ordinea logică a întâmplărilor. 

     3.  Elemente de joc :  mişcarea, manipularea materialelor, surpriza, aplauzele, întrecerea , recompensele. 

• DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE  -  ,, Măşti pentru carnaval ” – colaj 

Sarcină  -   copiii vor decora măştile  pentru carnaval  cu materiale la alegere. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :  

5. să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical; 

6. să precizeze numărul cuvintelor dintr – o propoziţie; 

7. să identifice numărul de silabe dintr – un cuvânt dat; 

8. să alcătuiască o poveste urmărind înşiruirea logică a evenimentelor. 

9. să  decoreze măştile  cu materiale la alegere. 

4. ACTIVITĂŢI  LIBER  ALESE 2 

,,Carnavalul din pădure” – servirea mesei , cantece , joc şi voie bună – servirea prăjiturilor gătite de copii. 

STRATEGIA  DIDACTICĂ    :  

• Resurse procedurale  : conversaţia , explicaţia, problematizarea , turnirul enunţurilor, cip- urile 

vorbitoare, jocul. 

• Resurse materiale :jetoane -  imagini cu animale din pădure , cip-uri, măşti,  lipici, hârtie colorată, 

materiale textile, fişe individuale, biscuiţi, suc, pahare, forme de prăjituri, computer pentu muzică . 

• Forme de organizare : frontal, pe grupuri, individual. 

• Evaluare : observarea sistematică a comportamentelor, analiza produselor,  probe practice, aprecierea 

răspunsurilor copiilor, stimulente.  

BIBLIOGRAFIE : 

• Curriculum pentru învăţământul preşcolar(3-5/7ani) 

• Breben  S., Gancea E.,“Metode interactive de grup”,Ed. Arves, Craiova, 2004 

• Revista învățământului preșcolar și primar 3-4/2013, Ed. Arlequin. 

• Dumitru Gherghina, Cornel Novac, Alexandru Mitrache, Didactica activităţilor instructiv-educative 
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pentru învăţământul preprimar , Ed. Didactica Nova, Craiova 2005 

• Revista învăţământului preşcolar, nr. 3-4/2011; 

• Revista învăţământului preşcolar, nr.1-2/2010; 

• Curriculum pentru învăţămantul preşcolar(3-6/7ani); 

• Smaranda Maria-Cioflica,Camelia Lazar, Ziua bună începe la “Întâlnirea de  dimineaţă”, Editura 

Tehno-Art,Petroşani, 2009; 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII INTEGRATE 

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă  ,,Bună dimineaţa dragi copii”, completăm 

calendarul naturii apoi voi preciza că astăzi vom incheia proiectul tematic despre animale sălbatice şi  m- am 

gândit să organizăm  un ,,Carnaval al animalelor din pădure. Pentru această petrecere vom pregăti materialele 

necesare, vom învăţa să vorbim frumos,cu formule de adresare,  vom aşeza masa pentru petrecere, vom orna 

măştile cu animale. Pentru inceput ne vom juca  un joc care se numeşte ,,Amestecă – îngheaţă – formează 

perechi”.Vom forma echipele de lucru apoi vom merge pe la toate centrele pentru a identifica materialele şi 

modul de lucru. 

 La centrul Bibliotecă vor desfăşura un joc didactic unde vor alcătui propoziţii , vor despărţi 

cuvintele în silabe şi vor alcătui o poveste. 

 La centrul Artă vor decora măşti cu animale salbatice cu materiale la alegere. 

 La centrul Ştiinţă copiii vor rezolva o fişă de muncă independentă în care vor ajuta animalele sa îşi 

gasească puiul şi să îl hrănească. 

 La centrul Joc de rol copiii vor pregăti prăjituri , vor paşeza  masa pentru carnaval. 

În incheierea activităţii ne vom juca cu măştile şi vom petrece la ,,Carnaval”. 

Secvența 

didactică 

Conținutul activității Strategii didactice Evaluare 

Momentul 

organizatoric 
Asigurarea condițiilor necesare unei bune 

desfășurări a activității. 
Distribuirea în prealabil a unor mijloace de 

învățământ în fiecare centru de activitate. 

Întâlnirea de dimineață: 

1.Prezența; 

2.Salutul; 

3.Calendarul naturii 

4.Împărtășirea cu ceilalți;        5.Activitatea 

de grup; 

6.Noutatea zilei. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare continuă 

Captarea atenției Se va realiza printr-o scurtă conversaţie: 

„Imaginaţi-vă că suntem în pădure şi trebuie 

să pregătim un carnaval” , unde copiii îşi vor 

exprima părerile.  

Observând curiozitatea şi interesul vostru 

pentru animale  m – am gândit că astăzi  ar fi 

un moment ideal pentru a organiza un 

carnaval al animalelor din pădure.Veti 

extrage câte un medalion pentru a forma 

grupele de lucru asa cum facem de obicei.” 

 

 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

Metoda “Amestecă, 

 

Observarea 

comportamentelor 

copiilor 

Analiza acţiunilor şi a 

răspunsurilor 
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(Primesc madalioane pentru a forma grupele 

de lucru. Fiecare grup va merge la centrul 

unde este aşezat acelaşi  simbol ca cel din 

pieptul său.) 

îngheață, formează 

perechi” 

Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

 

 

   Prin intermediul întrebărilor ajutătoare, voi 

stimula copiii să descopere singuri, în funcţie 

de materialele din cadrul centrelor, care vor 

fi sarcinile pe care le au de îndeplinit:  “ 

Astăzi ne vom juca cu măşti ale animalelor 

din pădure, vom alcătui propoziţii, vom 

despărţi în silabe şi vom pregăti prăjituri 

pentru carnavalul din încheierea activităţii.  

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Învӑțarea prin 

descoperire 

 

 

 

Observarea 

comportamentelor 

copiilor 

Analiza acţiunilor şi a 

răspunsurilor 

 

 

 

Desfășurarea 

activității pe 

centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfășurarea 

activității pe 

centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin tranziția ,, Plecăm , plecăm , la centre ne 

aşezăm” le voi prezenta materialele şi modul 

de lucru pentru fiecare centru. 

  

La centrul Artă trebuie să decorăm măştile 

pentru carnaval  cu materiale la alegere. 

Le voi exemplifica pe  o mască   modul de 

lucru . 

La centrul Ştiinţă vom  rezolva  o fişă 

individuală cu un labirint.Vom alege un 

animal , apoi îi vom căuta puiul şi la sfârşit îl 

vom hrăni. 

La centrul  Bibliotecă vom desfăşura jocul 

didactic  ,, De vorbă cu animalele din 

pădure” 

Explicarea regulilor de joc: 

 Vom desfăşura un joc de probă: 

VARIANTA 1 

Un copil alege un jeton, recunoaşte 

imaginea, determină numărul cuvintelor din 

propoziţia alcătuită . Exp: Am ales jetonul în 

care  este ilustrată o vulpe. ,,Vulpea este 

şireată” – propoziţia are trei cuvinte. 

VARIANTA 2 

,,cip - urile vorbitoare” 

Folosinduse de aceste cip – uri copiii vor 

alcătui propoziţii despre  imaginea de pe un 

jeton apoi se alege un cuvânt din propoziţie 

şi îl va despărţi în silabe.Pentru a putea vorbi 

ei trebuie să folosească cipul primit.Copilul 

care a răspuns nu mai are voie să răspundă 

până ceilalţi colegi ai săi nu răspund. 

Exp : eu spun ,,lup” 

,,Lupul trăieşte în pădure. 

Exp : ,,Daţi exemplu de cuvinte cu 1 silabă” 

,,urs” , ,,lup” ,  ,,cerb” 

VARIANTA 3 

Conform  principiilor lui john Hatie îi provoc 

pe copii să alcătuiască  o poveste   folosindu 

- se de propoziţii în ordinea logică a 

întâmplărilor . 

Exp : ,, Am fost în pădure.Acolo am văzut o 

 

 

Conversația 

Expunerea  

 

 

 

 

Explicatia 

 

 

 

Explicatia 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicatia 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicatia 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

Evaluarea modului de 

înțelegere a sarcinii de 

lucru 

 

 

 

În grup 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Verificarea realizării 

cerinței atât individual, 

cât și în grup 

 

 

 

Stimularea verbală 

 

Analiza acţiunilor şi a 

răspunsurilor 

 

Corectarea imediată a 

greşelilor  
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Desfășurarea 

activității pe 

centre 

 

 

 

vulpe....” 

La centrul  Joc de rol   copiii vor pregăti 

biscuiţi , ceaiuri, sucuri pentru petrecere 

verbalizând acţiunile întreprinse în propoziţii 

formulate corect din punct de vedere 

gramatical. 

Vom executa în prealabil, diferite exerciţii 

pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii: 

-,,Boboc, floare” 

-,,Plouă….pic..pic…pic…tună, fulgeră, a 

ieşit soarele!” 

-,,Cioc, boc, spargem nuci” 

-,,Morişca” 

-,,Mişcăm degeţelele, /Batem tare 

palmele/Strângem pumnii binişor/ Şi morişca 

repejor/Unim degeţelele/Apăsăm şi 

palmele/Pumnişorii îi lovim/ De lucrat ne 

pregătim!” 

 

 

 

 

povestirea 

 

 

 

Stimularea verbală 

 

Analiza acţiunilor şi a 

răspunsurilor 

 

Corectarea imediată a 

greşelilor  

 

 

 

 

 

Stimularea verbală 

 

Analiza acţiunilor şi a 

răspunsurilor 

 

Corectarea imediată a 

greşelilor  
Evaluarea 

activității 
 

- Dragii mei, sala este gata pentru 

petrecere, prăjiturile şi sucurile sunt 

aşezate pe masă , măştile  sunt decorate,  

nu rămâne decât să începem petrecerea! 

 

 

Conversația 

 

 

Verificarea cunoștințelor 

acumulate 

 

Evaluarea produselor 

 

Încheierea 

activității 
Corespunde cu finalitatea activității, şi 

anume “Carnavalul din pădure” 

De asemenea se vor face aprecieri asupra 

întregii zile atât de educatoare cât şi copiii 

între ei, precum şi autoaprecieri. 

 

Conversația  

 

  

Aprecieri verbale 

Autoaprecierea 
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PROIECT DIDACTIC 

MODULUL II : Tehnologii specifice în industria alimentară fermentativă 

CLASA: a -XI-a  

TITLUL LECŢIEI: Procesul tehnologic de obţinere a vinului  

TIPUL LECŢIEI: Lecţie de fixare şi sistematizare 

DURATA: 50 minute 

MEDIUL DE INSTRUIRE: sala de clasă 

REZULTATUL ÎNVĂȚĂRII: Tehnologia de obținere a vinului 

Obiective operaţionale: 

           O 1: să clasifice vinurile după conținutul de zahăr; 

           O 2: să precizeze scopul operaţiilor executate în vinificarea strugurilor; 

           O 3: să enumere condiţiile necesare pentru conducerea raţională a operaţiei de presare; 

           O 4: să caracterizeze fazele fermentării mustului de struguri; 

           O 5: să enumere îngrijirile elementare ale vinului;  

           O 6: să precizeze metode de condiționare a vinului; 

           O 7: să descrie cauzele apariției diferitelor defecte în vin; 

           O 8: să identifice asemănările şi deosebirile dintre tehnologia de obţinere a vinului alb şi roşu; 

Cunoștințe:  

9.1.2. Clasificarea vinurilor; 

9.1.3. Prezentarea documentației tehnice; 

9.1.4. Procesul tehnologic de obținere a vinului; 

9.1.6. Descrierea defectelor; 

9.1.7. Prezentarea măsurilor de prevenire și remediere a defectelor; 

Abilități: 

9.2.3. Organizarea procesului tehnologic de obținere a vinului, cu respectarea normelor de igienă, SSM și 

protecția mediului; 

9.2.11. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate; 

Atitudini: 

9.3.1. Comunicarea, în cadrul echipei de lucru, în scopul realizării sarcinilor de lucru primite; 

9.3.7.Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de desfășurare a 

activității; 

9.3.8. Asumarea, în cadrul echipei de lucru, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită; 

Tipuri de strategii: 

1. Mijloace didactice: 

Ppt-ul, laptopul, videoproiector, ecran – deoarece se poate reda un volum  mare de informații într-un timp 

redus şi răspunde stilurilor individuale de învăţare, adică comunică vizual şi ilustrativ. 

Fișe de lucru, caietul, portofoliul elevului. 
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2. Metode și procedee didactice: expunerea, conversația, explicația, exercițiul de scriere, problematizarea, 

observarea dirijată, observarea independentă, studiul de caz, dialogul; 

3. Forme, moduri de organizare a activitatii: 

17. Individual – prin tema pentru acasă; 

18. Frontal – expunerea prezentării; 

19. Pe grupe – fișe de lucru; 

20. Strategia de evaluare: 

21. Tema pentru acasă; 

22. Fișe de lucru; 

23. Proiect realizat pe parcursul activitații; 

5. Criterii de evaluare: 

24. Calitatea intervenţiilor pe parcursul activităţii susţinute; 

25. Calitatea răspunsurilor elaborate în conţinutul lucrării scrise, susţinute la final de unitate; 

26. Calitatea proiectului; 

6. Mediul de instruire – presupune un cadru formal, cu actori ce işi asumă rolurile. 

27. Are o importanta majoră în procesul instructiv-educativ deoarece există nevoia/necesitatea organizării 

elevilor pe clase, în funcţie de vârste, de nivel de pregătire, pe grupe, etc. 

28. Se impune cunoaşterea mediului de instruire pentru adaptarea eficienta la particularitaţile clasei, la 

aptitudinile şi performanţele ei. 

7. Sugestii metodologice: acestea reprezintă un sistem de referinţă pentru elaborarea programelor şcolare şi 

pentru orientarea demersului didactic la clasa. Ele sunt concretizate în scopuri, competente, conţinuturi. 

Conţinuturile trebuie să contribuie la realizarea finalităţilor vizate, să fie relevante din punct de vedere ştiinţific, 

să fie accesibile şi să permită progresul învăţării. Alături de conţinuturi sunt explicitate şi alte rezultate ale 

învăţării, condiţii intelectuale, deprinderi, atitudini şi aceasta poarta numele de competenţe. 

8. Surse documentare: 

- Cătălina P. Utilajul şi tehnologia în industria alimentară fermentativă, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1992; 

- Nichita M., ș.a. Efectuarea analizelor specifice în industria fermentativă, Editura OSCAR PRINT, București, 

2007; 

- Milcu V., Nichita M.L., ș.a, Pregătire de bază în industria alimentară, Editura OSCAR PRINT, București, 

2000; 

- Valentina C., ș.a.  Manual pentru pentru clasa a XI-a, Editura CD PRESS, 2012. 
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Proiectul lecţiei:  

Nr. 

crt. 

Etapele lecţiei Timp 

minute 

Activităţi de învăţare: 

Profesor                          Elevi 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

 

1. 

 

Moment organizatoric 

 

2 

Verifică prezenţa, starea de 

igienă a clasei, ţinuta elevilor. 

Notează absenţii. 

Elevul de serviciu 

nominalizează elevii absenţi. 

Conversaţia 

 

Dialogul 

 Frontal 

 

2. 

 

Precizarea 

conţinutului lecţiei 

 

5 

După o scurtă introducere, 

împarte elevilor planul de 

recapitulare după care se va 

desfăşura lecţia şi prezintă 

obiectivele. Reaminteşte că 

lecţia se va desfăşura prin 

prezentarea informaţiilor în 

PPT şi se va face cu ajutorul 

fişelor de lucru pentru a antrena 

întregul colectiv.  

Ascultă informaţiile prezentate 

şi consultă planul de 

recapitulare. 

Conversaţia  

 

 

 

 

Frontal 

 

3. 

Recapitularea 

conţinutului pe baza 

planului stabilit 

 

 

10 

Prezintă pe scurt conţinutul. 

Clarifică şi elimină confuziile 

constatate. 

Îşi fixează şi îşi consolidează 

termenii cheie. 

Conversaţia Prezentar

e PPT 

 

 

4. 

 

Completarea de către 

elevi a fişelor de lucru 

 

 

 

10 

Împarte elevii pe grupe, dă 

fiecărei grupe fişe de lucru, 

explică modul în care trebuie 

rezolvate sarcinile de lucru.  

Observă măsura în care fiecare 

membru al grupului participă la 

Sunt atenţi la explicaţiile 

profesorului, se mobilizează în 

cadrul grupului pentru 

rezolvarea sarcinilor din fişe.  

 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Fişe de 

lucru 

 

 

Pe grupe 

Frontal 
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rezolvarea sarcinilor, dă 

indicaţii elevilor care întâmpină 

dificultăţi. 

La expirarea timpului de lucru, 

cere elevilor să prezinte 

răspunsurile. Corectează 

eventualele greşeli. 

Dacă au neclarităţi, pun 

întrebări profesorului. Prezintă 

răspunsurile. Corectează 

eventualele greşeli ale 

colegilor. 

Observaţia 

 

Studiul de caz 

 

Problematizarea 

 

 

Pe grupe 

Frontal 

5. Aprecierea activităţii 

elevilor 

10 Discută cu clasa rezolvarea 

corectă a aplicaţiilor. 

Primesc explicaţii despre 

rezolvarea sarcinilor de lucru, 

adresează întrebări. 

Explicaţia   

6. Conexiunea inversă  

 

8 

Invită elevii să sintetizeze 

noţiunile învăţate în cadrul 

lecţiei prin completarea 

diagramei Venn. 

Încearcă sintetizarea noţiunilor 

învățate. 

Dialogul   

Evaluare 

orală 

 

7. 

 

Încheierea lecţiei 

 

5 

 

Formulează concluzii 

referitoare la desfăşurarea 

lecţiei.  

Apreciază şi notează elevii care 

s-au evidenţiat. 

Tema: Realizați un referat cu 

tema: Materii prime folosite la 

fabricarea berii. 

Urmăresc aprecierile 

profesorului, sunt atenţi şi îşi 

manifestă părerile. 

Expunere  Frontal 

Întocmit , 

Schipor Nicoleta Adriana 
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PROIECT DIDACTIC 
 

A. Algoritm introductiv: 

Unitatea de învățământ: Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea 

Profesor: Simona Maria CADAR 

Clasa: a XII-a  

Data: 17.02.2020 

Disciplina: Matematică 

Unitatea de învățare: Inele de polinoame 

Lecția: Inele de polinoame. Aplicații. 

Tipul lecției: De sistematizare și consolidare a cunoștințelor 

Locul de desfășurare: Sala de clasă 

• Competențe specifice:  

CS 1. Folosirea corectă a terminologiei specifice matematicii în contexte variate de aplicare. 

CS 3. Utilizarea corectă a algoritmilor matematici în rezolvarea de probleme cu diferite grade de dificultate.              CS 4.  Exprimarea și redactarea corectă și 

coerentă în limbaj formal sau în limbaj cotidian , a rezolvării sau a       strategiilor de rezolvare a unei probleme. 

• Competențe derivate:  

A. Cognitive:  

CC 1.  Să aplice corect formulele  

CC 2.  Să identifice noțiunile pe care trebuie să le aplice. 

• B.Psiho-motorii: 

CP 1. Să redacteze în mod logic rezolvarea unor exerciții . 

CP 2. Să dovedească abilitate în rezolvarea exercițiilor. 

• C. Afective: 

CA 1.  Să fie atenți la lecție. 
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CA 2.  Să-și dezvolte interesul pentru studiul matematicii prin aplicarea cunoștințelor în  probleme variate. 

CA 3.  Să participe activ la lecție . 

• Evaluarea: Formativ - ameliorativă   

• Valori și atitudini vizate: 

Dezvoltarea unei gândiri deschise și creative. 

Dezvoltarea independenței în gândire și în acțiune pentru a avea disponibilitate de a aborda sarcini variate. 

Dezvoltarea spiritului de observație. 

• Strategii:  activ-participativă, dirijată. 

 

• Metode didactice:  

- conversația euristică (M1), explicația (M2), observația (M3), exercițiul (M4), munca independentă (M5), învățarea prin descoperire(M6), metoda turul galeriei 

(M7), ciorchinele (M8) 

• Instrumente de evaluare  

- observarea sistematică 

- verificarea orală – frontală  

- fișe de lucru  

- colaborare de grup 

• Forme de organizare a activității 

- frontală, pe grupe 

• Resurse: 

                -  umane : 20 elevi 

                - de timp : 50 min 

                -  materiale: Programa școlară, Proiectarea unităților de învățare, 

                 manual Matematică clasa a XII-a, Ed. Carminis  (RM1) 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 

1350 
 

                                    Ghid de pregătire bac 2020. Ed. Delfin (RM2)  

                                    fișe de lucru (RM3), flipchart (RM4), tablă (RM5), ciorchine (RM6) 

B. Demersul didactic: 

 

Secvențe 

didactice 

Compe- 

tențe 
Activitatea profesorului Activitatea elevului 

Resurse 

materia-

le / 

procedur

ale 

Evalua-

re 

Moment 

organizatoric 

(2 min) 

 

-notează absențele, organizează 

materialele necesare; 

-asigură condițiile optime necesare 

desfășurării activității 

-se pregătesc pentru 

activitate; 

-răspund cerințelor 

  

Verificarea temei 

(5 min) 
CA1 

- verifică frontal tema, eventual se 

lucrează la tablă exercițiile pe care 

elevii nu au știut să le rezolve acasă  

 -elevii compară 

răspunsurile lor și 

corectează eventualele 

greșeli 

RM2 

M3 

M4 

M5 

Orală 

Anunțarea temei 

și a 

competențelor 

(3 min) 

CA2 

- anunță titlul lecției ” Inele de 

polinoame. Aplicații.” și  

competențele urmărite. 

-elevii notează titlul in 

caiete   

 

RM1 

M1 

M3 

Observa- 

ția 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

(5 min) 

CA2 

𝐶𝐶2   

- reactualizarea cunoștințelor se face 

cu ajutorul unui ciorchine (Anexa 1) 

 

-elevii, sub îndrumarea 

profesorului, vor nota 

pe foaia de flipchart 

toate ideile care le vin 

în minte în acel 

 

RM4 

RM6 

M1 

M2 

M3 

Frontală 

Observare 

sistemati-

că 

Individua-

lă 
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moment despre  inelele 

de polinoame . 

M8 Orala 

 

Consolidarea 

cunoștințelor 

(12 min) 

𝐶𝐶1,

𝐶𝐶2   

𝐶𝐶3, 

CP1,CP2

, CA1, 

CA2, 

CA3 

 

- împarte clasa în  patru grupe 

-fiecare grupă primește câte o fișă de 

lucru formată din diferite exerciții 

(Anexa 2), precum și coli de flipchart 

- fiecărei grupe i se va cere să rezolve 

problemele din fișa de concurs, pe care 

au primit-o , într-un timp limitat astfel 

încât fiecare elev să rezolve o sarcină 

iar un elev să scrie rezolvările pe coli de 

flipchart  

- asupra faptului că grupa câștigătoare 

va fi premiată corespunzător. 

-fiecare grupă are la 

dispoziție 15 minute 

pentru a rezolva toate 

exercițiile de pe fișă 

-fiecare membru al 

grupului se va strădui 

sa lucreze corect și 

rapid sarcina proprie  

 

RM1 

RM2 

RM3 

RM6 

 

M2 

M4 

M5 

M7 

 

 

 

orală și 

scrisă 

Asigurarea  feed-

back-ului 

(18 min) 

𝐶𝐶2   

𝐶𝐶3, 

CP1,CP2 

  - după ce a expirat timpul alocat pentru 

fișă, colile de flipchart cu rezolvările 

vor fi expuse în clasă, iar reprezentantul 

fiecărei grupe va prezenta clasei 

problemele rezolvate. 

- profesorul declară câștigătoare grupa 

care s-a încadrat în timp și a avut cele 

mai puține greșeli în rezolvare 

-reprezentantul fiecărei 

grup prezintă exercițiile 

rezolvate  

-fiecare elev urmărește 

cu atenție modul în care 

au fost rezolvate 

exercițiile, modul de 

exprimare în limbaj 

matematic, precum si 

RM3 

RM6 

 

M2 

M3 

M4 

M6 

M7 

- fișe de 

lucru pe 

grupe 

- autoe- 

valuarea 

- apreci- 

erea 

colegilor 
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corectitudinea 

exercițiilor 

-colabo-

rare de 

grup 

Tema pentru 

acasă 

(2 min) 

 - Testul 1, pg 117, (RM2) -notează tema   

Evaluare 

(3 min) 
 

-analizează activitatea elevilor 

-nominalizează  grupa câștigătoare 

-elevii completează 

fișele, 
 

-notarea 

elevilor 

Fișa nr. 1 

1. În inelul ℝ[𝑋] se consideră polinomul   , cu rădăcinile  și  . 

a) Arătați că  ; 

b) Calculați ;  

c) Să se determine câtul  și restul împărțirii polinomului f la polinomul  ; 

d) Demonstrați că  . 

Fișa nr.2 

1. Se consider polinomul 𝑓 = 𝑋3 + 2𝑎𝑋2 + (𝑎 − 2)𝑋 − 2 ∈ ℝ[𝑋] cu rădăcinile  și  . 

a) Pentru , calculați  ; 

b) Să se determine 𝑎 ∈ ℝ știind că  este divizibil cu  ; 

c) Să se determine 𝑎 ∈ ℝ știind că   

d) Pentru , să se calculeze  𝑥1
2 + 𝑥2

2 + 𝑥3
2 

 

 

3 25 5f X X X= + + + 1 2,x x 3x

( 5) 0f − =

( 10) ( 9) (9) (10)f f f f−  −   

2 6 5g X X= + +

3 2 1

1 2 1 3 2 3

23

5

x x x

x x x x x x
+ + = −

1 2,x x 3x

3a = (1)f

f 1X −

1 2 3 2x x x+ + = −

1a =
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Fișa nr.3 

1. Fie polinomul 𝑓 = 𝑋3 − 3𝑋2 + 6𝑋 − 4 ∈ ℝ[𝑋]cu rădăcinile . 

a) Calculați ;  

b) Arătați că ; 

c) Determinați valoarea expresiei 𝑥1
2 + 𝑥2

2 + 𝑥3
2; 

d) Să se calculeze  . 

Fișa nr.4 

1. Fie polinomul  ∈  𝐶[𝑋], unde , cu rădăcinile  și  .  

a) Pentru , calculați  ; 

b) Pentru , calculați restul împărțirii polinomului  la ;  

c) Determinați  pentru care polinomul  se divide cu ; 

d) Determinați pentru care   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321 ,, xxx

( 1) (0)f f− +

)1( −Xf 

( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 2 3 1 3x x x x x x+ + + + +

3 22 5f X X X m= + − + m R
1 2,x x 3x

2m = ( 1)f −

30m = − f 1X −

m R f 2X +

*m R
1 2 3

1 2 3

1 1 1
x x x

x x x
+ + = + +
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Proiect de activitate didactică 

 

DATA: 24.02.2020 

PROFESOR EDUCATOR: Bălan Cristina - Simina 

CLASA: a VI -a B (clasă de elevi cu dizabilități multiple severe și grave) 

DISCIPLINA: Ludoterapie (Terapii educaționale complexe și integrate) 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic Special Dej                                                   SUBIECTUL: Salata de fructe 

TIPUL LECȚIEI:  Formare de priceperi și deprinderi 

COMETENȚĂ GENERALĂ: 

1.Dezvoltarea capacității de autocunoaștere, cunoașterea celorlalți și a mediului înconjurător 

COMPETENȚĂ SPECIFICĂ: 

1.Explorarea senzorială (vizuală, auditivă, gustativă, olfactivă, tactil - kinestezică) a obiectelor, ființelor 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1 – Să identifice cele cinci fructe (banană, portocală, măr, pere, kiwi) în baza caracteristicilor prezentate (după miros, gust, aspect); 

O2 – Să taie fructele utilizând cuțitul de plastic, cu ajutor minim sau independent după caz; 

O3 – Să curețe suprafața de lucru, în mod independent; 

RESURSE EDUCAȚIONALE: 

a) Procedurale: explicația, conversația, demostrația, exercițiul; 

b) Materiale : plasă cu fructe ( 4 banane, 4 portocale, 4 mere, 4 kiwi, 4 pere ), 7 farfurii de unică folosiință, 7 furculițe și cuțite, suc/compot, sac menajer/ 

coș de gunoi, lavete umede; 

c) Organizatorice: frontal, individual; 

d) Resurse de timp: 45 min; 
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e) Număr de elevi: 7 elevi cu deficiențe severe și moderate; 

EVALUARE: observație sistematică 

SCENARIU DIDACTIC 

 

Etape Obiective 

operaționale 

Conținuturi și activitate didactică Evaluare 

1

. 

Moment 

organizatoric 

 Se pregătesc materialele necesare 

(fructele și vesela: cuțit, furculiță, 

farfurie )și se creează mediul optim 

pentru desfășurarea activității. 

 

 

2

. 

Captarea 

atenției 

 Elevii aleg pe rând din plasă câte un 

fruct fără să privească și numesc fructul 

primit respectiv caracteristicile 

acestora prin întrebări ajutătoare din 

partea profesorului. (”Ce culoare are ? 

Ce gust are? Cum se simte coaja? Coaja 

este comestibilă? Se poate consuma cu 

sau fără coajă?”) 

 

 

3

. 

Anunțarea 

temelor și a 

obiectivelor 

 După ce fiecare dintre elevi a ales câte 

un fruct profesorul  le spune că vor face 

din fructele observate o salată de fructe 

și astfel vor face cunoștiință în detaliu 

 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 

1356 
 

cu fructele prin toate simțurile. (Miros, 

pipăit și gust) 

 

4

. 

Desfășurarea 

lecției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

Înainte de toate, profesorul discută cu 

elevii despre importanța igienei 

alimentare și a faptului că înainte de 

fiecare masă ne spălăm pe mâini, iar 

înainte de a gătii spălăm produsele, iar 

noi vom spăla acum fructele pe care le 

folosim. Elevii merg împreună cu 

profesorul și spală fructele chiar și cele 

cu coajă necomestibilă (portocală, 

banană, kiwi) și propriile mâini. Li se 

împart fructele pe care le curăță 

împreună descoperind din mers 

caracteristicile fructelor folosite. Se 

oferă câte jumătate din fiecare fruct, 

fiecărui elev. Aceștia încep să taie 

fructele unii cu ajutor, ceilalți în mod 

independent după modelul prezentat al 

profesorului. 

Se discută în același timp de consistența 

fructelor (portocala e zemoasă, banana 

și kiwi sunt lipiciose, mărul și para sunt 

umede, dar și mai tari decât restul 

fructelor), gustul și aspectul acestora. 

Se consideră obiectiv: 

Atins : Elevii identifică 

cel puțin 4 din fructele 

prezentate. 

Parțial atins : Elevii 

identifică 2 fructe 

prezentate. 

Neatins: Elevii nu 

identifică nici un fruct, 

în baza caracteristicilor 

prezentate. 

 

Se consideră obiectiv: 

Atins : Elevii taie cel 

puțin 4 din fructele 

prezentate în mod 

independent. 

Parțial atins : Elevii 

taie cel puțin 4 din 

fructele prezentate în 

mod independent. 
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Ulterior li se adresează întrebări în baza 

celor discutate. 

 

Neatins: Elevii nu taie 

nici un fruct pentru 

salata de fructe. 

 

5

. 

Asigurarea 

retenției și a 

feedback-ului 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

În timp ce elevii finalizează salata, 

profesorul le toarnă compot ușor 

înduclit peste fructe, moment în care se 

realizează un joc de recunoaștere. 

”Spune-mi ce fruct este”, profesorul și 

ceilalți elevi expun caracteristicile unui 

fruct iar ceilalți elevi trebuie să 

ghicească. (Ce fruct este galben și 

lipicios?(banana); Ce fruct are sâmburi 

foarte mici și negrii?(kiwi); Ce fructe 

pot fii roșii, verzi sau galbene?(merele, 

perele); Ce fruct are gust dulce - 

acrișor? (portocala); Ce fruct are coaja 

aspră și seamănă cu un cartof?(kiwi), 

Ce fructe se pot consuma cu tot cu 

coajă? (mere,pere); Ce fruct este foarte 

zemos?(portocala) 

 

Se consideră obiectiv: 

Atins : Elevii răspund la 

5 întrebări corect. 

Parțial atins : Elevii 

răspund la 3 întrebări 

corect. 

Neatins: Elevii nu 

răspund la nici o 

întrebare. 

 

6

. 

Încheierea 

lecției 

 

 

O3 

 

Elevi servesc salata de fructe realizată 

fiind felicitați de contribuția fiecăruia. 

La final își spală vesela pentru a o putea 

Se consideră obiectiv: 

Atins : Elevii își curăță 

masa corespunător, 

aruncă cojile și resturile 
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 reutiliza pe viitor și sterg masa pe care 

au derulat activitatea. 

 

la gunoi, spală farfuria 

cuțitul și furculița 

proprie. 

Parțial atins : Elevii 

curăță masa superficial, 

și spală cel puțin 

farfuria. 

Neatins: Elevii nu 

curăță după ei, sau curăță 

alți colegi în locul 

acestora. 
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Proiect de lecție după modelul ERR 

 

Profesor: Răileanu Oana Elena 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 1 Orășeni-Deal 

Aria curriculară: Consiliere și orientare 

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală 

Clasa: a VIII-a 

Tema: Stima de sine – cheia succesului școlar 

 

Competențe generale 

1. Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine și a unui stil de viață sănătos și echilibrat 

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare 

 

Competențe specifice 

1.1. Reflectarea critică asupra resurselor personale și a modelelor de reușită în raport cu aspirațiile educaționale și de carieră 

3.1. Gestionarea eficientă a motivației, timpului și efortului pentru învățare în contexte variate 

3.2. Manifestarea interesului pentru învățare, ca proces personal, autonom și continuu, în contexte formale, nonformale și informale 

 

Strategii didactice: 

a) Metode și procedee: conversația, brainstormingul, Gândiți!/Lucrați în perechi!/Comunicați!, jurnalul reflexiv 

b) Mijloace didactice: laptop, videoproiector, fișe de lucru 

c) Forme de organizare: frontală, individuală, în perechi 

 

Desfășurarea activității 

Evocare 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 

1360 
 

Se vizionează un filmuleț de pe youtube (Validation – traducere în limba română: Tu ai făcut pe cineva să zâmbească azi?):  

https://www.youtube.com/watch?v=aTBXfwKTBkI&t=427s  

Prin utilizarea metodei brainstormingului, profesorul le cere elevilor să exprime sentimente, emoții, atitudini referitoare la materialul vizionat. Apoi, le 

adresează întrebarea: Care credeți că sunt momentele în care Hugh Newman (personajul principal) a procedat greșit? Le va cere elevilor să lucreze în perechi 

pentru a răspunde la această întrebare, folosind metoda Gândește!/Lucrați în perechi!/Comunicați! 

Realizarea sensului 

Elevii din fiecare grupă le prezintă colegilor concluziile la care au ajuns. Prin intermediul conversației, se abordează principalele aspecte care trebuie reținute de 

către elevi: 

- încrederea în sine garantează reușita în viață, pe toate planurile; 

- eșecul nu trebuie să ne demoralizeze, ci să ne motiveze să muncim și mai mult pentru a ne îndeplini visurile; 

- fiecare persoană poate contribui la consolidarea stimei de sine a celorlalți, prin rostirea unor aprecieri la adresa acestora, la momentul potrivit. 

Fiecare elev  lucrează apoi individual, completând o pagină de Jurnal reflexiv, prin care încearcă să răspundă la următoarele întrebări: 

• Consideri că există anumite discipline de studiu la care ai putea obține rezultate mai bune dacă ai avea mai multă încredere în capacitățile tale de 

învățare? 

• În cazul unui eșec școlar, apelezi la persoane care pot să te ajute (profesori, părinți, colegi, consilier școlar)? 

• Ai tratat vreodată cu superioritate un coleg pentru că  obține rezultate mai slabe decât tine la învățătură? Dacă nu, ai încercat să-l ajuți? 

• Ai învățat ceva nou din activitatea desfășurată pe parcursul acestei ore? Dacă da, oferă exemple concrete prin care ai putea să-ți schimbi atitudinea 

față de sine și față de ceilalți în urma discuțiilor care au avut ca punct de plecare filmulețul vizionat la începutul orei. Dacă nu, sugerează pentru 

următoarele ore de Consiliere și dezvoltare personală alte activități care ți  s-ar părea utile pentru a învăța lucruri noi, aplicabile în viața de zi cu zi. 

Răspunsurile elevilor se discută frontal, cu întreaga clasă, doar în măsura în care aceștia se simt confortabil și doresc să își împărtășească gândurile profesorului 

și colegilor. Niciun copil nu este forțat să răspundă. Important este ca fiecare să reflecteze la faptul că dispune de abilități care îl transformă într-o persoană 

capabilă să realizeze lucruri mărețe în viață și că ceea ce pare la prima vedere imposibil se poate transforma în realitate. 

Reflecție 

La finalul activității, se trag concluziile. Se scoate în evidență faptul că filmulețul poate fi interpretat în multe feluri și reprezintă un punct de plecare pentru 

realizarea unor dezbateri interesante. Profesorul le stârnește elevilor curiozitatea cu privire la următoarea activitate, solicitându-le să își imagineze ce ar scrie 

într-o scrisoare adresată propriei persoane, ce are o vârstă cu patru ani mai mare decât cea din prezent. 

https://www.youtube.com/watch?v=aTBXfwKTBkI&t=427s
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             Evaluarea 

Se realizează pe parcursul întregii ore prin observare sistematică și aprecierea răspunsurilor. Profesorul completează fișe de evaluare a competențelor atitudinale 

pentru câțiva elevi selectați încă de la începutul orei (pe parcursul următoarelor ore se vor evalua alți elevi), urmărind modul în care ascultă aceștia indicațiile, 

respectă regulile, au intervenții adecvate, au grijă de materiale, colaborează armonios cu ceilalți colegi. Permanent, copiii evaluează răspunsurile colegilor. 

Profesorul îi încurajează să se exprime politicos, să scoată în evidență în primul rând aspectele pozitive, pentru a nu-și inhiba colegii, astfel încât aceștia să 

simtă că pot comunica deschis orice opinie pe parcursul orelor de Consiliere și dezvoltare personală, fără teama de a fi ridicoli. Jurnalul reflexiv reprezintă o 

modalitate foarte bună de autoevaluare. În plus, imediat după vizionarea filmulețului, elevii pot completa o fișă de autoevaluare, folosind metoda cadranului, 

conform exemplului următor: 

 

I. Ilustrează printr-un emoticon starea pe care ți-a indus-o 

filmulețul vizionat (de exemplu: încântare, satisfacție, tristețe, 

nedumerire...) 

II. Numește o calitate a lui Hugh Newman pe care o consideri 

esențială pentru a reuși în viață. 
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III. Numește o ocazie din viața ta în care poți folosi ceea ce ai 

învățat în urma vizionării filmulețului.  

IV. Acordă o notă de la 1 la 10 filmulețului, apreciind măsura în 

care a contribuit acesta la consolidarea încrederii tale în propriile 

capacități de învățare. 

 

În cazul elevilor aflați în situații de risc din cauza unor perioade dificile din viața lor socială sau familială, această activitate este mai mult decât 

binevenită, însă consider că nu e suficientă. Pentru a nu se ajunge la abandon școlar, e nevoie ca profesorii, părinții și consilerul școlar să colaboreze pentru a 

identifica în stadiu incipient dificultățile de învățare, stresul socio-emoțional, pierderea interesului. Filmulețul poate fi utilizat ca punct de plecare în cadrul unor 

ședințe individuale sau în grupuri mici de elevi, consilierul școlar urmând să desfășoare apoi cu aceștia  diverse activități, care să le dezvolte încrederea în sine 

și să îi ajute să înțeleagă rolul școlii în formarea personalității individului. Consilierul poate utiliza metode pe care elevii le cunosc, precum: jocul de rol, 

brainstormingul, dezbaterea, studiul de caz, având abilitatea de a asculta activ, de a utiliza întrebările în mod constructiv, de a oferi un feedback eficient, 

manifestând, totodată, o atitudine de empatie și acceptare necondiționată. 

 

În cadrul orelor de limba și literatura română, activitatea se poate desfășura cu scopul formării competențelor de comunicare orală și redactare de text. 

Elevii vizionează filmulețul, discută pe baza acestuia, își exprimă părerea, se autoanalizează din perspectiva încrederii pe care o au în capacitățile proprii. 

Profesorul îi familiarizează apoi cu elementele specifice argumentării și structura unui text argumentativ. Se pot organiza dezbateri ce presupun argumentarea 

unui punct de vedere pornind de la materialul vizionat și negocierea acestuia în cadrul discuției cu ceilalți colegi. Unii elevi au rol de evaluatori, completând o 

fișă de evaluare ce conține diferiți parametri: calitatea argumentelor și a argumentării, limbajul (corectitudine, fluență, adecvarea la partener, folosirea 

elementelor nonverbale și paraverbale). Astfel, elevii învață să manifeste și anumite comportamente nonverbale și paraverbale cu efect persuasiv. Se iau în 

calcul și atitudinile comunicative: flexibilitate, asertivitate, disponibilitate la negociere. Inteligența emoțională joacă un rol important în realizarea unei 

comunicări eficiente cu ceilalți, mai ales atunci când se confruntă puncte de vedere opuse. Altă metodă care se poate utiliza în cadrul lecțiilor de comunicare 

orală este jocul de rol, prin care elevii exersează capacitatea persuasivă. Aceștia pot interpreta rolul unui personaj din filmul vizionat, elaborând un discurs prin 
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care să își justifice comportamentul în diferite situații, apelând la argumente raționale (fapte, exemple, dovezi), la patos (emoție), la etos (valori morale). Pentru 

ca acest discurs să le capteze atenția celorlalți, este necesar să se facă apel la aspecte din realitatea cotidiană care le sunt cunoscute, facilitând astfel empatizarea 

cu ,,personajul”. În acest mod se valorifică și strategiile de ascultare activă: elevii înțeleg și evaluează punctul de vedere al colegilor, prin raportare la ceea ce 

știu sau în relație cu propriile opinii.   

După ce are loc familiarizarea cu modul în care se realizează o argumentare, profesorul poate solicita realizarea unui text argumentativ în scris. 

Filmulețul utilizat ca resursă educațională oferă posibilitatea formulării unor ipoteze multiple. Astfel, elevii filtrează ceea ce vizionează prin propria sensibilitate 

și formulează opinii personale și argumentate. În cazul textului scris, aceștia trebuie să respecte normele de redactare : așezare corectă în pagină, coerență, 

vocabular adecvat, ortografie, punctuație, lizibilitate. Se solicită apoi redactarea computerizată a textului scris de mână, deoarece în societatea contemporană 

competențele digitale sunt esențiale pentru viața profesională și participarea activă în societate. Se mai pot aborda aspecte legate de prezentarea textului în fața 

unui public (grafica poate fi o modalitate  de a capta atenția) și etica redactării (originalitatea, respectarea drepturilor de autor).  
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PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”, Suceava 

Profesor: Silvia Chifan 

Clasa: a XI-a   

Obiectul: Limba şi literatura română 

Tema: In vreme de razboi 

Tipul de lecţie: însușire de noi cunoștinț 

Competenţe generale: 

• Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite situaţii de comunicare; 

• Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

Competenţe specifice: 

1.3. Expunerea orală a unor opinii/comentarii pe marginea textelor literare /nonliterare  

2.1. Folosirea unor tehnici variate pentru analiza unor texte diverse 

2.2. Evidenţierea unor posibilităţi diferite de interpretare a aceluiaşi text în funcţie de mai multe perspective de lectură 

3.3. Argumentarea unei opţiuni personale în confruntarea cu puncte de vedere divergente 

Obiective operaţionale 

 La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1-să identifice tema nuvelei În vreme de război, de I. L. Caragiale; 

O2-să menționeze personajele care iau parte la acțiune;  

O3-să prezinte structura nuvelei, identificând momentele subiectului; 

O4 -să interpreteze titlul nuvelei. 

Resurse materiale: material bibliografic, fişe de evaluare, anexe, tablă; 

Resurse procedurale: problematizarea, conversaţia euristică, dezbaterea, analiza de text, dialogul; 

Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back dat elevilor, nota; 

Bibliografie: 
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➢ Manual de limba si literatura română, clasa a XI-a, Editura Art,  

➢ Boghiu, Emilia, Vulpeș, Lăcrămioara, Hermeneutică și naratologie aplicată, Eurocart, Iași, 2003 

➢ Caragiale, I., L., O făclie de Paște, Păcat, În vreme de război, Editura Garamond, București, 1996 

➢ Pamfil, Alina, Didactica limbii şi literaturii române. Gimnaziu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000 

 

Etapele lecţiei/ 

Timp 

Secvenţe de conţinut Activităţi de învăţare Strategii didactice Evaluare. Itemi 

Forme de 

organizare a 

învăţării 

Resurse 

materiale 

Resurse 

procedurale 

1.EVOCARE 

 

 

Realizarea ancorelor 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

Enunţarea temei şi a 

competenţelor 

 2 min.  

 

 

termenul „clasic” 

 

 

 

 

 

 

opera lui Caragiale 

 

 

-identificarea accepțiunilor 

cuvântului „clasic” 

-încadrarea scriitorului 

Caragiale în epoca marilor 

clasici 

 

 

-menționarea principalelor 

opere din creația lui I.L. 

Caragiale 

Frontal 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

conversaţie 

euristică 

 

problematiza

rea 

dialogul 

 

 

 

 

 

 

 

expunerea 

Expunerea şi argumentarea 

orală a opiniilor. 

Propuneți accepțiunile 

cuvântului clasic. 

Argumentați situarea lui I. L. 

Caragiale în epoca marilor 

clasici.  

  

Numiți principalele opere 

scrise de I.L.Caragiale? 
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2.REALIZAREA 

SENSULUI 

 

Dirijarea procesului de 

învăţare 

 

32 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tema  nuvelei 

 

 

personajele 

 

 

spațiu și timp 

 

structura 

compozițională 

 

momentele subiectului 

 

 

 

 

titlul nuvelei 

 

 

 

 

 

 

 

-Prezentarea temei nuvelei. 

  

- Identificarea personajelor 

din nuvelă (importanța lor). 

 

-Precizarea indicilor de 

spațiu și de timp. 

-Stabilirea structurii 

compoziționale a nuvelei 

 

-prezentarea momentelor 

subiectului, cu exemple din 

text 

 

 

 

-interpretarea titlului nuvelei 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

Individual 

 

 

frontal 

 

individual 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tablă 

 

 

 

 

textul 

nuvelei 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

euristică 

 

 

   

 

exerciţiul 

analiza 

textului 

 

exerciţiul 

 

problematiza

rea 

 

expunerea 

 

 

dialogul 

 

conversația 

exercițiul 

problematiza

rea 

 

 

 

Identificați tema nuvelei. 

 

 

Numiți personajele 

prezentate în nuvelă. 

Precizați rolul lor. 

 

Precizați indicii de spațiu și 

de timp prezenți în text. 

Prezentați structura 

compozițională a nuvelei? 

Realizați subiectul nuvelei, 

ținând cont de momentele 

subiectului. Dați exemple din 

text de momente 

semnificative. 

 

Prezintă semnificațiile 

titlului? 
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3. REFLECŢIA 

 

Asigurarea feed-back-

ului 

10 min. 

 

Asigurarea retenţiei şi 

a transferului 

1 min. 

 

 

 

 

 

 

 

Tema pentru acasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

frontal 

 

 

test de 

evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

expunerea 

 

 

Anexa 1 

 

 

 

 

Realizați, în scris, subiectul 

nuvelei În vreme de război, 

ținând cont de momentele 

subiectului. 
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ANEXA 1 

Nume: 

Clasa:  

 

TEST DE EVALUARE 

 

 

1. Numește personajul principal din nuvela În vreme de război, de I. L. Caragiale  

(..................................................................) .1p 

2. Precizează numărul de capitole al  nuvelei? 

(..............................................................................................................  ............)0,5p 

3. Numește locul unde se petrece acţiunea nuvelei  ( ...................................................)                                                                

0,5p 

4. Dă un sinonim pentru sintagma buiestraş mândru.  (....................................................)                                                            

0,5p 

5. Identifică capul bandei de tâlhari.                           

(...................................................................................................................) 1p 

6. Prezintă soluția pe care o găsește Stavrache ca să-și scape fratele de ocnă. 

............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

..................)0,5p 

7. Citează întrebarea  mereu repetată de hangiu. 

(...................................................................................................................    ..)0,5p 

8. Precizează răspunsul pe care îl dă avocatul. 

(...................................................................................................................    ....)0,5p 

9. Numește  ipostazele în care popa Iancu îi apare în vis hangiului?                                                                                              

1p 

a...............................................................................................................................................................................

........................... 

b...............................................................................................................................................................................

........................... 

10. Prezintă, pe scurt, deznodământul nuvelei.           3p 

 

Notă! Se acordă 1 punct din oficiu. SUCCES! 
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Prof. IORDĂCHIOAIE TEODORA 

Școala Gimnazială 

Com. Ion Creangă 

Jud. Neamț 

DENUMIREA PROGRAMULUI: CE MAI FACE COPILUL TĂU? 

Definirea problemelor: în goana timpului, în stresul zilnic, părinţii rezervă tot mai puţin timp copiilor lor, comunicând 

cu ei din ce în ce mai puţin. 

Descrierea problemelor: comunicarea în familie ar simţi un progres vizibil dacă părinţii s-ar implica mai mult în 

înţelegerea nevoilor psihologice ale copilului.  

      Majoritatea părinţilor elevilor din clasa mea, consideră că dacă oferă copiilor hrană, îmbrăcăminte şi rechizite 

acestora le rămâne de făcut un singur lucru: să înveţe şi să aibă rezultate bune la şcoală, să obţină o notă mare la examen 

ca să aibă asigurat un loc la un liceu bun. Deşi au o situaţie financiară bună acasă, elevii mei nu au mereu acea sclipire 

în priviri pe care ar trebui să o aibă orice copil la vârsta lui. Ei sunt în clasa a opta, iar acum, deşi eu consider că e încă 

prea devreme, au loc primele iubiri, au loc primele eşecuri în dragoste iar vulnerabilitatea lor este foarte mare.  

      Din discuţiile purtate cu ei în orele de consiliere am aflat că aceştia nu discută cu părinţii problemele lor, fie că nu 

văd în părinţii lor nişte prieteni, le este ruşine să le împărtăşească problemele, fie că părinţii sunt tot mai ocupaţi cu 

serviciul şi treburile gospodăreşti. 

Identificarea posibililor factori de formare şi dezvoltare a problemei 

   Clasa nu este foarte numeroasă, la începutul anului şcolar au fost înscrişi 12 elevi. Este o clasă omogenă, disciplinată 

dar copiii sunt necomunicativi. Mulţi colegi se plâng de faptul că elevii sunt prea retraşi, neîncrezători, necomunicativi. 

Foarte rar vezi un zâmbet pe chipul lor. Par tot timpul abătuţi de parcă ceva i-ar măcina mereu. Consider că un astfel de 

proiect este foarte binevenit deoarece implicarea părinţilor în proiect îi va apropia de copii, le vor înţelege mai bine 

problemele şi vor fi pregătiţi să îi ajute la nevoie. 

Identificarea factorilor de menţinere 

Factorii de menţinere a problemelor de comportament ale copiilor sunt: 

– Lipsa de timp a părinţilor; 

– Lipsa comunicării asertive; 

– Ignorarea transformărilor specifice vârstei care duc la anumite dezechilibre; 

– Utilizarea restricţiilor, a ameninţărilor; 

– Nerespectarea intimităţii adolescentului. 

 

PLANUL DE INTERVENŢIE 

Obiectiv de lungă durată: creşterea calităţii comunicării părinte-copil. 

Obiective specifice: 

– Sensibilizarea părinţilor cu privire la înţelegerea nevoilor copilului; 

– Dobândirea de către părinţi a capacităţilor de a gestiona eficient timpul în favoarea copilului; 

– Identificarea barierelor în comunicarea părinte-copil; 
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– Sprijinirea părinţilor de toate vârstele şi toate categoriile sociale în demersul lor de îndrumare a copiilor către 

maturitate. 

STRATEGII DE INTERVENŢIE 

Întâlniri cu părinţii 

 

1. Ce ştiu despre el? 

Obiectivele activităţii: 

– Restabilirea comunicării dintre părinte şi copil; 

– Acordarea de sprijin pentru gestionarea eficientă a timpului; 

– Cunoaşterea unor laturi nevăzute ale personalităţii copilului. 

Desfăşurarea şedinţei: 

– Spargerea gheţii are loc prin alegerea unui emoticon dintr-o listă, în funcţie de starea pe care o are fiecare 

părinte şi motivarea alegerii făcute; 

– Se vor face prezentările; 

– Se stabilesc nişte reguli ce vor fi respectate pe tot parcursul derulării proiectului (discuţiile vor avea loc la 

persoana întâi, se va vorbi pe rând, fiecare participant are dreptul la opinie, se va păstra confidenţialitatea 

discuţiilor purtate); 

– Se vor face cunoscute obiectivele acestui proiect; 

– Se va aplica un chestionar pentru a cunoaşte personalitatea părinţilor, nivelul lor de cultură şi educaţie, cu ce 

fel de tip de părinte ne confruntăm (competent, permisiv, autoritar sau neglijent), care este atmosfera în 

familie, raporturile dintre membrii familiei, care este relaţia dintre părinte şi copil; 

– Fiecare părinte va prezenta o problemă cu care se confruntă în relaţie cu copilul său şi va expune motivele 

care crede el că stau la baza acesteia; 

– Se discută despre modul în care se poate restabili comunicarea dintre ei şi copii, li se propune să utilizeze 

exprimarea asertivă deoarece copiii au nevoie de atenţie, de a fi ascultaţi şi înţeleşi. 

– Ca temă pentru acasă li se dă să studieze o fişă în care sunt prezentate  transformările fizice, hormonale şi 

sociale prin care trece adolescentul şi care pot duce la anumite comportamente; 

– În încheiere, părinţii sunt solicitaţi să-şi exprime părerea cu privire la activitatea derulată şi ne vom întoarce la 

fişa cu emoticoane de unde vor selecta unul în funcţie de starea lor din final. 

     Tema pentru acasă: completarea unor fişe de observare a copilului. 

 

 

 

2. Ce nevoi are? 

Obiectivele activităţii: 

– Identificarea nevoilor social-emoţionale ale copiilor; 

– Dezvoltarea abilităţii de interpretare a unor fapte (cauze, factori); 

– Dezvoltarea abilităţii de a depista situaţii de criză prin care trec copiii. 
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Desfăşurarea şedinţei: 

– Se fac prezentările 

– Se poartă discuţii pe baza fişelor de observare a copilului; 

– Pe o altă foaie, fiecare părinte va nota două comportamente pe care le-a observat la copilul său şi care ar fi 

cauzele unui astfel de comportament; 

– Se vor purta discuţii de grup pe baza fiecărui comportament depistat de către părinţi la copiii lor, vom observa 

câte din aceste comportamente se regăsesc şi la alţi copii, cauzele care au dus la astfel de comportamente 

(diferite sau identice), cum au încercat părinţii să gestioneze situaţiile de criză prin care au trecut; 

– Vom face apoi un top al celor mai des întâlnite probleme în relaţiile cu copiii lor; 

– Se dă ca temă pentru acasă completarea unor fişe de tip „Jurnal cu dublă intrare”: fapta săvârşită                  

gânduri, sentimente, intervenţii. 

– Şedinţa se încheie cu prezentarea impresiilor tuturor celor prezenţi la activitate asupra celor dezbătute şi să 

definească printr-un singur cuvânt ceea ce simt în acel moment. 

 

3. Tehnici şi strategii de acţiune 

Obiectivele activităţii: 

– Dezvoltarea abilităţii de a rezolva conflictele care apar; 

– Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi întărirea relaţiei părinte-copil. 

 

Desfăşurarea şedinţei. 

– Se fac prezentările şi se vor purta discuţii pe baza fişelor completate de părinţi; 

– Se discută despre faptele săvârşite de copii, despre cât de mult au lovit aceste fapte în sufletul părintelui, care 

au fost soluţiile pe care acesta le-a găsit şi le-a aplicat; 

– Se vorbeşte despre necesitatea de intimitate a copilului (mulţi dintre ei au deja buletin iar acest fapt a dus la o 

altă etapă a dezvoltării lui, el se percepe acum adolescent, capabil să ia decizii singur în ceea ce priveşte viaţa 

lui). Părinţii trebuie să le acorde o mai mare libertate, să nu îi mai dădăcească. Să nu intre peste ei în cameră 

neanunţaţi, să nu le verifice telefonul, să-i lase singuri când vorbesc la telefon. Să comunice cu ei foarte mult 

dar, dacă aceştia nu vor dori la un moment dat să discute cu ei o problemă să nu insiste, să nu devină pisălogi. 

– Se recomandă o discuţie cu copilul şi ambii părinţi în care să se stabilească nişte reguli clare care vor implica 

participarea tuturor membrilor familiei şi, de asemenea, vor fi respectate de toţi. 

– Şedinţa se încheie cu concluzia şi cuvântul de final. 

 

4. Studii de caz 

Obiectivele activităţii: 

– Desprinderea unor concluzii; 

– Formularea de ipoteze. 

Desfăşurarea şedinţei: 

– Se fac prezentările; 

– Se vor viziona două filmuleţe educative; 
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– Se vor prezenta câteva cazuri concrete (cauze – efecte – factori) de neglijare a nevoilor emoţionale ale 

copiilor; 

– Exerciţii de raportare a aşteptărilor părinţilor şi posibilităţile reale ale copilului; 

– Concluzii de final şi cuvântul de încheiere 

 

5. Rezultate / evaluarea 

– Exerciţii de formulare a punctelor tari şi a punctelor slabe în program; 

– Dezbateri pe marginea aplicării programului; 

– Schimburi de experienţă între părţi; 

– Se poartă discuţii despre efectele pe care le-a avut parcurgerea acestui proiect în relaţia părinte – copil; 

– Se va aplica un chestionar pentru a vedea dacă relaţia cu copilul s-a schimbat în urma acestui experiment sau 

cum s-a schimbat părintele în urma acestui curs. 
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Unitatea de învățământ: Gradinița P.P. Nr. 53 “Amicii”– Constanța 

Grupa: Mijlocie 

                             PROIECT  DIDACTIC 

 

DATA:14.06.2019 

CANDIDAT: Stanciu Nicoleta 

TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Vine vacanța” 

TEMA ZILEI: “Plaja” 

TIPUL DE ACTIVITATE: Verificare și consolidare de priceperi și deprinderi 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul estetic și creativ(DEC)- pictură 

FORMA DE REALIZARE: frontal, individual 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Verificarea cunoștințelor despre materialele și tehnicile de lucru. 

OBIECTIVELE OPERAȚIONALE:  

O1- să denumească ustensilele de lucru puse la dispoziția lor; 

O2- să picteze cu acuarele, astfel încât să reiasă peisajul cu plaja; 

O3- să verbalizeze acțiunile întreprinse, folosind un limbaj adecvat; 

O4- să exprime opinia atât față de lucrarea proprie, cât și de cele ale colegilor, motivându-și părerea.  

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 

Material didactic folosit: acuarele, pahare pentru apă, pensule, fișe cu imaginea ce trebuie pictată și macheta 

cu plaja în miniatură. 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

1. “Curriculum pentru învățămîntul școlar 3-6\7 ani”, 2008. 

2. “Revista învățământului preșcolar și primar, Ed. Arlequin, București, 2014. 

3. M.E.N.-“Programa activităților instructiv- educative în grădinița de copii”, București, 2006 

DURATA:20-30min 

EFECTIV COPII:33copii
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Desfăsurarea activității 

 

 

 

Evenimentul 

Didactic 

 

 

 

 

Conținutul științific 

 

Strategiile 

                   didactice 

 

 

 

Evaluarea 

(instrumente și 

indicatori) 

 
 

Metode și 

procedee 

Materiale 

didactice\ 

Mijloace de 

învățămănt 

 

 

 

1.Moment organizatoric 

 

Se vor asigura condițiile optime pentru 

desfășurarea activității: 

➢ aerisirea sălii de grupă 

➢ pregătirea materialelor didactice 

➢ amenajarea sălii pentru activitate 

 

   

 

 

2.Captarea atenției 

 

 

Se va capta atenția copiilor cu ajutorul unui 

element surpriză – macheta(plaja în miniatură) 

 

 

Conversația 

 

 

Macheta cu plaja 

în miniatură 

 

Observarea 

interesului 

manifestat de 

copii 

 

 

3.Anunțarea temelor și 

enunțarea obiectivelor 

 

Cadrul didactic va anunța tema activității cât și 

obiectivele operaționale urmărite. 

 

 

Conversația 

  

Observarea 

reacției  

copiilor 

 

 

4.Desfăsurarea activității 

 

a. Se vor intui materialele de lucru aflate pe                                             

măsuțe. 

 

Conversația 

 

 

Acuarele 

 

 

Aprecierea 

modului în care  
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b. Explicarea și demonstrarea modului de 

                              lucru: 

 

  - se expune lucrarea model(Anexa 1) 

 

  - se explică și se demonstrează în același timp 

modul de folosire a instrumentelor de pictat. 

 

După explicarea și demonstrarea modului de 

lucru, se vor face exerciții pentru încălzirea 

mușchilor flexori ai mâinilor: 

   

   “Mâna lebădă o fac, 

     Care dă ușor din cap, 

     Degetele sunt petale, 

     Se deschid ca la o floare, 

     Vântul bate neîncetat, 

     Brațele eu le-am mișcat, 

     Ploaia cade uite așa, 

     La pian eu pot cânta.” 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Pensule 

 

 

 

Pahare cu apă 

 

 

 

Fise cu imaginea 

ce trebuie pictată 

 

 

 

copiii realizează 

lucrările 

 

 

 

5.Obținerea performanței și 

asigurarea feed-back-ului 

 

Executarea lucrării de pictură de către copii: 

 

Se anunță începerea executării lucrării, 

educatoarea verificând modul de lucru al 

copiilor. Se oferă explicații și ajutor acolo unde 

este nevoie. 

 

 

 

Conversația 

 

Explicația 

  

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

6.Încheierea activității 

 

Odata cu terminarea picturilor, cu peisajul de 

plajă, educatoarea va face aprecieri verbale 

 

 

Conversația 

 

 

Stimulente 

Aprecieri 

verbale 
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individuale și colective, îi va evidenția pe copiii 

care au lucrat corespunzător cerințelor date și le 

va oferi stimulente. 

 

 

 

individuale și 

colective 

 

Aplauze 
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Proiect didactic 

  
Clasa: a III-a C 

Profesor: Treșină Daniela  

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română (lectură) 

Unitatea tematică: Magia cărților 

Subiectul  lecţiei: ,,Scamatorii, scamatorii, scamatorii”, Marin Sorescu 

Tipul lecţiei: transmitere și însușire de noi cunoștințe 

Forma de realizare: lecţie integrată 

 

Competenţe specifice: 

1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate; 

2.4. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme. 

 

Obiective operaţionale: 

a. Cognitive: 

OC1- să citescă fluent, corect şi expresiv textul ; 

OC2- să desprindă elemente esenţiale ale textului( titlu, autor, personaje); 

OC3- să valorifice în enunţuri proprii cuvintele şi expresiile noi; 

Oc4- să formuleze mesajul / proverbul lecturii; 

OC6: să coopereze în vederea rezolvării sarcinilor de lucru. 

b. Afective: 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 

1378 
 

• OA: Manifestarea spiritului de colegialitate și cooperare. 

 

 

RESURSE: 

IX. Metodologice  

Strategii didactice: 

d) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, cvintetul, jocul de rol, joc didactic. 

e) Mijloace de învăţământ:  planşe didactice în format electronic, laptop, videoproiector, fişe de lucru, caiete de lectură, fişe de evaluare formativă,  cartonașe -gândire 

negative, material PPT, mascote dinozauri 

f) Forme de organizare: frontală, individuală, în perechi, pe grupe. 

X. Temporale 

Ora are o durată de 50 minute. 

XI.  Umane 

           Clasa are un număr de 33 de elevi. 

     IV. Bibliografice: 

● ştiinţifice:  

- auxiliare didactice:  

- Corina Istrate, Dora Măcean, Manuela Koszorus, Nicoleta Todoran,  Pușculița cu lecturi, Editura Kreativ, Târgu-Mureș, 2009; 

- Roșu, Adeluța, Călătorie prin limba română, Auxiliar de exerciții pentru limba română, Editura Carminis, Pitești, 2016 

 ●  oficiale:      

- Programa şcolară pentru clasele  a III-a şi a IV-a, nr. 5003/02.12.2014 

● metodico – didactice: 

- Molan, Vasile, Didactica dispiplinei  Limba şi literatura română  în învăţământul primar, Editura Miniped, Bucureşti, 2010 

- Şerdean, Ioan, Didactica limbii şi literaturii  române în învăţământul primar,  Editura Corint, Bucureşti, 2006. 
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Demersul didactic 

Nr. 

crt. 

Momentele 

lecției 

Obiective Elemente de conținut Resurse Evaluare 

Procedurale Materiale Forme de 

organizare 

Temporale 

1. Pregătirea 

clasei pentru 

activitatea de 

învățare 

 

OA 

Asigurarea unui climat educațional favorabil. 

Pregătirea celor necesare bunei desfășurări a 

lecției.  

 

Conversaţia 

 

CD, calculator  

Frontală 

 

2 min. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Captarea și 

orientarea 

atenției 

OA ,,Astăzi avem un invitat special la lecție! Am 

aflat că ați achiziționat dinozauri și l-am invitat 

pe prietenul meu Dino să vă transmită câteva 

provocări. Haideți să aflăm ce vă propune!  

Pentru început vă propune un joc de gândire 

pozitivă . Elevii primesc un cartonaş pe care 

sunt rugaţi să scrie toate gândurile negative care 

ar putea să le distragă atenţia de la oră . Aceste 

cartonaşe vor fi aruncate la coș, simbolizând 

astfel o eliberare de posibile tensiuni .   

Observația 

 

 

Conversaţia 

Joc didactic 

 

Mascota Dino 

 

 

cartonașe -

gândire negative 

Frontală 

 

3 min. Evaluare 

frontală 

/aprecieri 

verbale 

 

3.  Reactualiza-

rea 

cunoștințelor 

OC1 

 

 

OC2 

Elevii vor fi invitați să prezinte Harta povestirii 

studiate anterior.  

Conversaţia 

Exercițiul 

Explicația 

Fișa  

videoproiector 

Frontală 3 min. Evaluare 

frontală 

/aprecieri 

verbale 
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Vor stabili apoi valoarea de adevăr a 

propozițiilor prezentate pe PPT, propoziții ce 

vizează înțelegerea textului. 

Material PPT Observare 

sistematică 

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

Dinozaurul Dino vă propune să  descoperim 

împreună un nou text, ,,Scamatorii, scamatorii, 

scamatorii” Voi trebuie să fiți atenți și să 

respectați cerințele propuse de acesta. 

Conversația 

 

Explicația 

 Frontală 2 min.  

5. Dirijarea 

învățării 

OC1 

 

 

OC2 

 

 

 

 

 

OC3 

 

 

OC4 

OC1 

 

 

Fiecare elev are pe bancă un dinozaur de o 

anumită culoare. În funcție de culoare vom 

organiza clasa pe echipe.  

Se prezintă un material PPT cu informaţii din 

lecţie ( date despre autor, informaţii despre 

personaje ) 

Fiecare echipă va studia un anumit fragment din 

lectura nouă.  

Solicit elevilor să citescă lectura în gând,  citirea 

în lanţ.  

    Se vor citi cuvintele  necunoscute întâlnite 

apoi  se vor introduce în contexte noi.( oral ) 

 

Se va lucra fișa nr. 1 ,,La circ” 

Elevii vor lucra în perechi pentru a găsi 

,,Animale în plante”. 

Explicația 

 

 

Observația 

 

Lucrul cu 

manualul 

 

 

 

Exercițiul 

Videoproiector 

Calculator 

 

Material PPT 

 

 

 

Fișa cu 

fragmentul 

 

 

 

 

 

Fișa nr. 1 

Frontală 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

În perechi 

 Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

Evaluare pe 

echipe 

 

Evaluare 

frontală 

/aprecieri 

verbale 

 

Evaluare în 

perechi 
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6.  Obținerea 

performanței 

OC1 

OC2 

OC4 

Elevii vor fi invitați să scrie un cvintet despre 

personajele povestirii.  

cvintetul  frontală   

 

7. Retenția și 

transferul 

OC1 

OC2 

OC4 

OA 

Elevii vor prezenta prin joc de rol un dialog 

imaginar între două personaje din textul studiat 

Elevii vor lucra Fișa nr. 2 

Joc de rol  

fişe de evaluare 

formativă 

frontală  Evaluare 

formativă 

8. 

 

 

Aprecieri 

finale 

OA Se fac aprecieri colective și individuale. 

Se prezintă tema pentru acasă: ,,Recunoaște 

cine...” 

 Caiet de lectură   Autoevalua

re 

Evaluare 

frontală/ 

aprecieri 

colective și 

individuale 
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GRĂDINIȚA  P. P. ,,LICURICI” OVIDIU, JUDEŢUL  CONSTANŢA, GRUPA MARE  ,,VOINICEL” 

 
 

    
 

     
        

 

Prof. Ȋnv. Preşcolar:  ZELCA  SANDA – ADRIANA                            

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Tradiţii şi obiceiuri la români ȋn prag de sărbători” 

TEMA  ACTIVITĂŢII: „Din lada bunicii” 

ELEMENTE   COMPONENTE  ALE  ACTIVITĂŢII  INTEGRATE: 
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• Activităţi de Dezvoltare Personală: 

                                       Jocul liber 

                           Rutine: deprinderi de păstrare a igienei personale 

                           Întâlnirea de dimineață: ,,Bună dimineața, nepoţei!” 

 

                      Tranziții: „ Bat din palme- Clap,  clap, clap! 

                                       Din picioare – Trap, trap, trap!  

                                       Ne-nvârtim, ne răsucim /  

                                       Și spre centre noi pornim!” 

 

• Activităţi Liber  Alese: 

 

                           Artă: - ,,Covorul  bunicii” – ţesut  

                           Joc de rol:  -„Covrigii bunicii” 

                                       Bibliotecă: - ,,De pe vremea bunicii...” – confecţionare carte 

                           Știință: - ,,Ia şi fota” – realizare ȋn pesmet,  pe light box-uri 

                                - „Din lada  bunicii”- fişă individuală cu punere ȋn corespondenţă   

 - „Florile bunicii” – experiment –  colorarea firelor de aţă; realizarea                                 

                                  florilor;     

                   Tranziții:     ,,Rândul iute să-l formăm, repede 

                                        Către ușă ne-aşezăm, repede 

                                        Și cuminți să așteptăm 

                                       Către baie noi  plecăm, repede!” 

• Activităţi  pe Domenii Experienţiale:  ,,Ce avea bunica odată!” (Domeniul Estetic şi Creativ – pictură;  Domeniul Psihomotric) 

• Activităţi Liber  Alese  2 : ,,Dansurile populare preferate ale bunicii”– prezentare moment artistic cu dansuri populare; 
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SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacității de înțelegere și exprimare a propriilor emoții valorificând creații estetice; 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

• Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare; 

• Conceptul de sine; 

• Activare şi manifestare a potenţialului creativ; 

• Relaţii, operaţii şi deducţii logice în mediul apropiat; 

• Caracteristici structurale şi funcţionale ale lumii înconjurătoare; 

• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistent ȋn activități); 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

• Participă la activităţile de grup şi la activităţile  de joc ȋn situaţii uzuale ȋn calitate de auditor /vorbitor; 

• Demonstrează creativitate ȋn realizarea lucrărilor artistico-plastice; 

• Integrează ajutorul primit pentru realizarea sarcinilor de lucru la care ȋntâmpină dificultăţi; 

• Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate; 

• Îsi poziţionează corpul și membrele ȋn mod corespunzător pentru a imita ceva / pe cineva sau pentru a executa o mişcare (a merge, a sări, a alerga, a rostogoli o 

minge); 

• Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei; 

• Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare; 

• Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale utilizând  reguli de securitate fizică personală;  

• Demonstrează  acceptare şi înţelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat; 

• Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi; 
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OBIECTIVE:  

O 1 – Să schimbe impresii, opinii, păreri  după utilizarea  formulei de salut adecvată, momentelor zilei; 

O 2 – Să folosească corect tehnicile de lucru însușite anterior: lipire, asamblare ȋn vederea confecţionării anumitor obiecte; 

O 3 – Să modeleze aluatul  prin mişcări circulare ale mâinii pentru realizarea  covrigilor bunicii; 

O 4 – Să experimenteze schimbarea culorii unor fire de aţă cu ajutorul colorantului alimentar; 

O 5 – Să aplice culoarea prin diverse tehnici  învățate – pată de culoare, punctul, linia pentru a realiza portul popular tradiţional românesc; 

O 6 – Să manifeste spirit de fair-play și colaborare ȋn realizarea sarcinilor; 

O 7 – Să execute corect săritura succesivă cu deplasare înainte, cu desprindere de pe ambele picioare şi aterizare pe ambele  picioare; 

O 8 – Să prezinte dansuri populare din diferite zone ale ţării ȋntr-o atmosferă relaxantă, de festivitate;  

 

STRATEGII DIDACTICE:  

 

           Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, exerciţiul, observaţia, explicaţia, demonstraţia, expunerea, jocul, Turul Galeriei; 

            Resurse materiale: cufere, cutia cadou, şorţuleţul fetru, figurine, aluat, bonete, şorţuri,  imagini, lipici, light box, pesmet, fire din aţă, colorant alimentar, instrumente 

de scris, fişe individuale de lucru, şabloane, acuarele, beţişoare de urechi, bureţi, postituri, fluier, Zoingo-Poingo, cercuri, mingi, scăunele, coş, lampioane cu mingi, lădiţe, 

costume tradiţionale româneşti, medalii. 

         Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

    *„Curriculum pentru educaţie timpurie a copiilor”, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, OMEN 4694 / 2. 08. 2019. 

   *„Curriculum pentru educatie timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ”, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 2008. 

  * „Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani”, UNICEF, 2008. 

    * Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela „Activitatea integrată ȋn grădiniţa ”(ghid pentru cadrele didactice din ȋnvăţământul preuniversitar), editura Didactic Publishing House, 

Bucureşti, 2008. 
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    * Gongea, Elena; Berben, Silvia; Ruiu, Georgeta; Fulga Mihaela  „Metode interactive de grup – ghid metodic”, editura Arves, Craiova, 2006. 

    * Lolica, Tătaru; Glava, Adina; Chis, Olga „Piramida cunoaşterii - Repere metodice ȋn aplicarea  curriculumului  preşcolar”,  editura Diamant 2014.    
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor: Coman Gigi Florica 

Liceul Tehnologic ”General David Praporgescu” Turnu-Măgurele 

Clasa: a X-a A 

Tema: Alcooli 

Tipul lecţiei: Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor 

Conţinut conceptual: 

• Alcooli-caracterizare generală 

• Proprietăţi chimice ale alcoolilor 

Competenţe specifice: 

1.1. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 

2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii 

3.2. Formularea unor reguli, definiţii, generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi 

4.2. Utilizarea în mod sistematic, a terminologiei specifice, într-o varietate de contexte de comunicare 

Obiective operaţionale / Competenţe derivate 

La sfârşitul lecţiei de recapitulare, elevii trebuie să fie capabili: 

O1- Să modeleze formulele plane ale unor alcooli  

O2 - Să indice metode de obţinere a etanolului; 

O3 - Să indice proprietăţile fizice şi chimice ale alcoolilor studiaţi; 

O4 - Să scrie ecuaţii ale reacţiilor chimice prin care se obţin alcooli şi care ilustrează proprietăţi chimice ale alcoolilor; 

O5 - Să verifice experimental unele proprietăţi fizice sau chimice ale unor alcooli; 

O6 - Să aplice algoritmii specifici pentru rezolvarea unor probleme cantitative. 

Metode de învăţământ: problematizarea, experimentul, observarea, conversaţia, explicaţia. 

Mijloace şi materiale didactice: substanţe chimice, ustensile de laborator, fişe de lucru 

Bibliografie: 

1. Vlădescu, L., Tărăbășanu, C., Mihăilă,L., Doicin,I. – Chimie, manual pentru clasa 

a X-a, Grup editorial Art, 2004 

2. S. Fătu – Diactica chimiei, Ed Corint, București, 2008 
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Scenariu didactic 

Captarea atenţiei 

Alcoolii sunt substanţe cu deosebită importanţă practică (se prezintă la videoproiector câţiva alcooli şi utilizările lor). 

Desfăşurarea activităţii 

Se distribuie elevilor următoarea fişă de lucru: 

 

FIŞĂ DE LUCRU 

I. Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile date: 

1. Alcoolii conţin în molecula lor grupa ............. (-OH / -COOH) 

2. Între moleculele de alcool se stabilesc legături ................ (covalente / de hidrogen) 

3. Metanolul .................. solubil în apă.(este / nu este) 

4. Metanolul …………. toxic. (este / nu este) 

5. Glicerina conţine în moleculă ............ grupe hidroxil, -OH. (două / trei) 

6. Etanolul ……………….. în apă. (se dizolvă / nu se dizolvă) 

 

II. Se consideră alcoolii A, B, C, D, E de mai jos: 

          A.  H3C--CH2--OH                           D.   H3C--CH--CH2--OH 

                                                                                      I 

                                                                                     CH3 

          B.  H3C--CH2--CH2--OH              E.     H3C--CH--CH3 

                                                                                    I 

                                                                                   OH 

          C.          OH 

                         I 

               CH3--C--CH3 

                         I 

                         CH3 

              a. să se indice denumirea conform IUPAC a acestor alcooli; 

          b. clasificați alcoolii după tipul atomului de carbon de care se prinde gruparea -OH. 

III. Verficarea caracterului acid al alcoolilor ( reacţia cu metalele alcaline ) 

     Materiale necesare:  cristalizator, pâlnie, hârtie de filtru, bisturiu,clește, etanol, sodiu metalic, feoftaleină. 

      Mod de lucru:  Într-un cristalizator introdu 2-3ml alcool etilic şi o bucăţică de sodiu metalic proaspăt tăiat şi uscat pe o 

hârtie de filtru. Verifică caracterul acido-bazic al soluţiei rămase în cristalizator cu ajutorul indicatorilor. 

Ce observaţi? 

Trageţi concluzia! 

Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice! 

IV. Oxidarea etanolului cu soluţie acidă de K2Cr2O7 

    Materiale necesare : sol. K2Cr2O7, sol. H2SO4, sol. etanol, eprubete. 
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    Mod de lucru : Pune peste 1 ml sol. K2Cr2O7, 1 ml sol. H2SO4. Adaugă peste amestecul oxidant sol. etanol. Scrie 

observaţiile şi reacţia chimică. 

Ce observaţi? 

Trageţi concluzia! 

Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice! 

V. Arderea 

Materiale necesare : sticlă de ceas, etanol, chibrit. 

Ce observaţi? 

Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice! 

VI. Un alcool monohidroxilic saturat este supus arderii. Ştiind că prin arderea a 18,4g de alcool s-au obţinut 35,2g de CO2, 

se cere: 

a) determină formula moleculară a alcoolului. 

b) calculează volumul de aer (20% O2) consumat în reacţia de ardere; 

c) scrie trei utilizări ale alcoolului determinat. 
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                                           PROIECT DE ACTIVITATE DIDDACTICĂ INTEGRATĂ 

 

                                                                                                Prof. Înv. Preșcolar: Pintiuța Mariana Camelia 

                                                                                              GPN Nr 4 Bogei 

Nivel de vârstă/grupa: 5-6 ani, nivel II, grupa mare  

Tema anuală de studiu: ,,Cum este, a fost și va fi aici pe pământ” 

Tema proiectului: ,,E iarnă iar, e sărbătoare” 

Tema activității: ,,Spiridușii harnici ai moșului” 

Tipul de activitate: Fixarea și consolidarea de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

Elemente componente ale activității integrate:  

ADE: ,,Crăciunul copiilor” DLC- ,,Cine știe mai bine ?” (joc didactic); DOS- ,,Ornamente pentru bradul de Crăciun” 

(activitate practică)  

Scopul activității: Consolidarea cunoștințelor despre: silabe, cuvinte, propoziții; Consolidarea deprinderilor practice 

specifice nivelului de dezvoltare motrică; Dezvoltarea simțului estetic și creativ. 

OBIECTIVE  

• Să despartă diferite cuvinte în silabe și să le reprezinte grafic; 

• Să formeze propoziții  enunțiative, interogative, exclamative și să le reprezinte grafic; 

• Să găsească sensul opus  al unor cuvinte; 

• Să lipească diferite elemente date; 

• Să mototolească hârtia; 

• Să șnuruiască cizmulița Moșului ; 

SARCINA JOCULUI DIDACTIC: Despărțirea cuvintelor în silabe și reprezentarea lor grafică, formarea de propoziții  ( 

enunțiative, exclamative, interogative) și reprezentarea lor grafică, găsirea sensului opus unor cuvinte, stabilirea de 

asemănări și deosebiri între două cuvinte. 

REGULILE JOCULUI: Fiecare copil din fiecare grupă, va extrage un jeton, va identifica imaginea, va despărți cuvîntul 

în silabe, și-l va reprezenta grafic. Copilul ales din fiecare grupă, va forma o propoziție enunțiativă, exclamativă, interogativă 

pe care o va reprezenta grafic, doi/trei copiii din fiecare grupă vor alege jetonul care arată sensul opus unui cuvânt. Copiii 

aleși, vor găsi asemănările și deosebirile dintre două cuvinte. 

ELEMENTE DE JOC: aplauze, folosirea versurilor ( Bagheta fermecată s-a rotit/ Și pe tine te-a numit!,; Foaie verde de 

cicoare/ Hai și-mi pune o  întrebare!; Foaie verde de sulfină/Vino-ncoace și te miră!”, mânuirea materialului, extragerea 

jetoanelor, primirea unui fulg pentru fiecare răspuns corect. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația, jocul, exercițiul, problematizarea, 

 

 turul galeriei, piramida, diagrama Venn. 

Metode de evaluare: Lucrări practice, apreciei verbale, aprecierea respectării sarcinii date, observarea directă, autoevaluarea, 

Turul galeriei. 

Resurse materiale: sacul Moșului, pliculețe, scrisoarea Moșului, căciulițe de moș, bagheta magică, tablă, ecusoane, hârtie 

creponată, lipici, globuri din polistiren, paiete, steluțe, pampoane mici, accesorii, șnur,  sclipici, recompense , etc. 
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Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual. 

Durata: o zi 

BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru educație timpurie 2019; Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a 

copilului de la naștere la 7 ani, Revista învățământul preșcolar și primar 3-4/ 2018, Metode interactive de grup- Silvia Breben, 

Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Editura Arves. 

 

                                                      DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

                   

                            CONȚINUT ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

1.Moment organizatoric Pentru buna desfășurare a activității se se asigură condițiile necesare: aerisirea sălii de 

grupă, pregătirea materialului didactic, aranjarea mobilierului. 

 

2.Captarea atenției      Se realizează prin primirea sacului surpriză. Se aud bătăi în ușă. Oare cine este? E 

poștașul care ne aduce un frumos sac roșu. Oare de la cine este? Se caută în sac și se 

găsește o scrisoare.   

Surpriza 

Conversația 

Observația 

3.Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

     Educatoarea citește scrisoarea: ,,Dragii Moșului, Am auzit că la această grădiniță sunt 

cei mai cuminți, harnici și isteți copii. Cred că știți că se apropie sărbătoarea Crăciunului 

și copiii din lumea întreagă mă așteaptă ca să le duc cadouri. Of, dar vaiii! Spiridușii mei 

s-au răcit iar acum trebuie să pregătesc eu toate cadourile, iar brădulețul meu o să rămână 

neîmpodobit. Puteți să mă ajutați? Acum închideți ochii pentru că o să vă transform pe 

toți în spiriduși. (se aruncă în aer căciulițe roșii, moment în care li se spune să deschidă 

ochii). O să aveți de îndeplinit câteva sarcini. Prima sarcină va fi de fapt un joc, un 

concurs care se numește ,,Cine știe mai bine”, în care o să-mi arătați cum știți voi să 

despărțiți în silabe și să le reprezentați grafic, ce frumoase propoziții enunțiative, 

exclamative și interogative alcătuiți voi, o să găsiți sensul opus al unor cuvinte iar apoi 

veți găsi asemănările și deosebirile dintre două cuvinte. Și pentru ca brădulețul meu să nu 

rămână neîmpodobit o să-mi realizați câteva ornamente pentru brad, veți orna globuri, 

veți mototoli hârtie creponată pe care o să o lipiți pe steluțe și veți șnurui cizmulița 

moșului pe care apoi o să o ornați cu diferite accesorii. Vă mulțumesc frumos și spor la 

lucru! Cu drag Moș Crăciun!  

Conversația 

 

 

 

 

Surpriza 
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 4.Prezentarea 

conținutului și dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea jocului 

O să avem un concurs între trei echipe: echipa globurilor, echipa fulgilor de zăpadă și 

echipa cizmulițelor de Moș. Concursul o să conțină patru sarcini, pe care o să vi le spun 

pe rând, când vom termina câte o sarcină. La fiecare sarcină , bagheta magică va alege 

doi/trei copii care vor îndeplini sarcinile cerute. Fiecare răspuns corect, va primi câte un 

fulg de zăpadă. Grupa care acumulează cei mai mulți  fulgi, câștigă. 

Jocul de probă 

La începutul jocului, se va efectua un joc de probă pentru a se observa gradul de 

înțelegere a sarcinilor jocului. 

Executarea propriu zisă a jocului 

Se vor parcurge primele trei sarcini ale jocului iar prin a patra sarcină se va realiza 

complicarea jocului, în care se va completa o diagramă Venn. 

Sarcina1: Despărțirea de cuvinte în silabe și reprezentarea grafică a acestora; Doi/trei 

copiii din fiecare grupă vor extrage câte un jeton, vor recunoaște imaginea și vor despărți 

în silabe cuvintele pe care apoi le vor reprezenta grafic. Se va realiza o piramidă, la bază 

fiind cuvinte formate din trei silabe, apoi două silabe și  o silabă. 

           Ex.                      Măr  Ac  Nas    

                                 Pa-ră  Ca-să  Ma-să     

                            A-vi-on   Flu-tu-re   Ghi-o- cel 

Sarcina 2: Alcătuiea de propoziții enunțiative, interogative, exclamative și reprezentarea 

grafică a acestora; Doi/trei copii din fiecare grupă, vor extrage câte un jeton și vor forma 

cu ajutorul acestora, propoziții pe care apoi le vor reprezenta grafic. 

Sarcina 3: Găsirea sensului opus unui cuvânt; Doi/trei copii din fiecare grupă vor 

extrage câte un jeton, vor recunoaște imaginea și vor găsi sensul opus acestor imagini. 

Sarcina 4: Găsirea de diferențe și asemănări între două cuvinte. Fiecare grupă va găsi 

asemănări și deosebiri între două cuvinte, realizându-se astfel o diagramă Venn. (Ex: Ac 

și Arici- asemănări: amândouă încep cu sunetul A, deosebiri: Ac- o silabă, Arici- două 

silabe) 

 Prin versurile : ,,Bagheta fermecată s-a rotit și pe tine te-a numit !”, vor fi aleși copiii 

care vor despărți cuvinte în silabe și vor alcătui propoziții enunțiative. Prin versurile: 

,,Frunză verde de cicoare,/Hai și-mi pune o întrebare  !”, vor fi aleși copiii care vor 

alcătui propoziții interogative. Prin versurile: ,,Frunză verde de sulfină vino-ncoace și te 

miră!”; vor fi aleși copiii care vor alcătui propoziții exclamative. Fiecare propoziție va fi 

reprezentată grafic. 

După executarea jocului didactic, prin tranziția: ,,Brăduleț, brăduț drăguț !”( poezie) se 

trece la activitatea de DOS-activitate practică. 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

Conversația 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Piramida 

 

 

Jocul 

 

Conversația 

Observația 

 

 

Diagrama Venn 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Conversația 
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5.Obținerea 

performanței 

Copiilor li se readuce aminte faptul că Moșul le-a cerut să realizeze câteva ornamente cu 

care să orneze bradul. 

Li se prezintă modelul, se intuiesc materialele puse la dispoziție, li se explică și 

demonstrează cum vor lucra, după care se realizează exercițiile de încălzire a mușchilor 

mici ai mânii. 

O grupă va decora globurile,  pictate in prealabil, cu diferite accesorii ( paiete, pompoane 

mici, steluțe, sclipici, etc).; altă grupă va mototoli  și lipi hârtia creponată pe steluțe, iar 

cealaltă grupă va șnurui cizmulița Moșului, pe care o vor orna apoi cu fulgi de zăpadă și 

vată. Lucrările realizate vor fi atârnate în brăduleț. Fiecare copil va alege lucrarea care-i 

place cel mai mult, motivând alegerea făcută. 

Conversația 

 

Explicația 

Observația 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

Turul galeriei 

Conversația 

6.Evaluarea activității Se fac aprecieri atât individuale cât și frontale asupra activității copiilor, urmând ca 

aceștia să fie recompensați cu mici cadouri găsite în sacul Moșului. 

Aprecieri verbale 

Recompense 

7.Încheierea activității Se face printr-o scurtă conversație despre ceea ce au realizat copiii azi, urmată de 

cântecelul ,,O brad frumos!”. 

Conversația 
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PROIECT DE ACTIVITATE- “PRIETENII FLORILOR” 

 

                         PROF. ÎNV. PREȘC. MORARI MARIȘCA 

                                                               GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28, BAIA MARE 

 

GRUPA: Mică  

TEMA DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă? 

TEMA SĂPTAMÂNII: „Înfloresc grădinile” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Prietenii florilor” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

TIPUL DE ACTIVITATE: Mixtă 

COMPONENTA ACTIVITĂȚII: ADP+ALA1+ADE+ALA2 

ADP:-  

- ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: - SALUTUL: „Bună dimineața florilor”; PREZENTA: „Îmi pun poza pe 

panou”; CALENDARUL NATURII: data, ziua, anotimpul,  starea vremii; ȘTIREA ZILEI: „Azi vom pătrunde în 

lumea minunată a florilor”; ÎMPĂRTĂȘIREA: „Floarea ta preferată” 

- RUTINE: „Flori frumoase, multă sănătate!”- deprinderea de a îngriji florile pentru a avea sănătate, prin oxigenul 

oferit de acestea. 

- TRANZIȚII: „Vine, vine primăvara”- joc muzical, „Trenulețul magic”-joc de mișcare.       

ALA1: STIINŢĂ: „Drumul printre flori”- joc senzorial (moale/tare); NISIP ȘI APĂ: „Plantăm flori în ghiveci”; JOC DE 

ROL: „Prăjituri floricele”; JOC DE MASĂ: „Ajută albina să ajungă la flori”- labirint „Ajută albina să ajungă la stup”- 

labirint 

ALA 2: „Albinele vin la flori”- joc de mișcare. 

ADE: DLC – Domeniul Limbă și Comunicare- „Povestea florilor certărețe ”(poveste populară) – lectura    educatoarei; 

DOS – Domeniul Om și Societate-  „Vaza cu flori” – activitate practică- lipire 

SCOP: - Dezvoltarea deprinderii de a audia „Povestea florilor certărețe”(poveste populară), de a desprinde ideile principale 

și mesajul educativ. 

- Consolidarea deprinderilor și a tehnicilor de lucru însușite în vederea realizării temelor propuse(lipirea vazei cu 

flori, prepararea prăjiturii în formă de floare, rezolvarea labirintului, rezolvarea puzzle-lului, plantarea florilor în 

ghiveci, efectuarea corectă a mișcărilor propuse la jocului „Albinele vin la flori”)  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: să specifice titlul poveștii prezentate; să demonstreze înțelegerea textului, răspunzând 

la întrebările puse de educatoare; să demonstreze înțelegerea noilor cuvinte (adresa, proteja, răsfăța, fâstâcea, zarvă) 

precizând sinonimele acestora; să se exprime în propoziții simple și complexe corecte din punct de vedere gramatical; să 

potrivească piesele de puzzle; să ilustreze o vază cu flori folosind materialele puse la dispoziție; să aplice crema pe biscuiți 

realizând prăjiturele în formă de floare; să definească materialele care au textură moale; să definească materialele care au 

textură tare; să execute corect plantarea unei flori în ghiveci; să identifice modalitatea de rezolvare a labirintului; să exprime 
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sentimente de bucurie; să respecte regulile jocului; să analizeze în spirit critic lucrarea personală și a celorlalți colegi; să 

comunice grupului propriile puncte de vedere; să-și asume responsabilitatea față de cuvântul rostit. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversația, demonstrația, explicația, expunerea, invățarea prin descoperire, exercițiul, munca în 

echipă, turul galeriei, jocul, analiza, metoda Puzzle, metoda R.A.I., aprecierea. 

Mijloace didactice: flipchart, calculator, video proiector. 

Material didactic: ecusoane, flori în ghiveci, crengi copac, covor sensorial, bulbi de flori, pământ pentru flori, ghivece, 

stropitori, lopățele, sorțulețe, bonete, planșete, biscuiți, cremă de ciocolată, bomboane colorate, farfurii, labirinturi, perne 

în formă de floricele, lipici, carton colorat, costume albine, aripioare fluturaș, minge, fond muzical. 

Material bibliografic: - Laurenția Culea și colaboratori, ,,Activitatea integrată din grădiniță”, ghid metodic, Editura 

Didactica Publishing House, 2008 

- *** ”Metode interactive de grup”, - ghid metodic, Editura Arves, București, 2002. 

Durata:  o zi.  

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

 

EVALUAREA 

INSTRUMENTE ȘI 

INDICATORI 

1.MOMENT 

ORGANIZATORIC 

- Crearea condițiilor necesare bunei 

desfășurări a activității 

* aerisirea sălii de grupă 

* aranjarea mobilierului 

* pregătirea materialului didactic 

          * introducerea copiilor în sala de 

grupă 

 

 

 

2.CAPTAREA 

ATENŢIEI 

 

Copiii vor avea parte de o surpriză.  

Poștașul va aduce de la Zâna Primăverii 

multe cutii de cadou și o scrisoare, 

reprezentând povestea zilei. 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

-Observarea interesului 

manifestat de copii la 

apariția elementelor 

surpriză 

-Evaluare 

orală(întrebări/răspunsuri) 

3.ANUNŢAREA 

TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR 

 

  Se va anunța titlul activității, ”Prietenii 

florilor”, precum și obiectivele activității. 

 

Conversația 

 

Explicația 

-Evaluare 

orală(întrebări/răspunsuri) 

-reținerea scopului și a 

obiectivelor activității 
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4.PREZENTAREA 

CONŢINUTULUI ŞI 

DIRIJAREA 

ÎNVǍŢǍRII 

   Se derulează activitatea de educare a 

limbajului, povestirea, cu întreaga grupă de 

copii, prezentare power point- cu 

interpretarea textului prin ton, mimică, 

gestică adecvată. 

   Se explică cuvintele noi: adresa, proteja, 

răsfăța, fâstâcea, zarvă. 

   VALORIFICAREA CONȚINUTULUI 

EDUCATIV: Se extrage mesajul educativ, 

moral din poveste. 

   Evaluarea povestirii se va face prin 

metoda puzzle, utilizând o imagine 

potrivită povestirii. Sarcinile vor fi 

împărțite în așa fel încât vom avea un 

emițător, un receptor, iar restul grupei sunt 

observatorii, urmând să reluăm evaluarea 

povestirii în cadrul activităților de după 

masă. 

Povestirea 

 

 

Explicația 

 

Conversația 

 

Metoda puzzle 

- Evaluare orală 

- exprimarea în propoziții 

simple și complexe din 

punct de vedere gramatical 

- precizarea titlului 

povestirii 

- rezolvarea puzzle-lui 

5.OBȚINEREA  

PERFORMANŢEI 

  Copiii, îndrumați de educatoare se vor 

îndrepta spre centrele de activitate unde 

vor descoperi materialele puse la 

dispoziție.  

     La centrul Știință copiii se vor plimba 

pe drumul din grădina amenajată (covorul 

senzorial) pentru a admira frumusețea și 

parfumul florilor dar și pentru a sesiza 

diferența dintre materialele aflate pe 

covorul senzorial (moale/ tare). La centrul 

Nisip și apă copiii vor planta flori în 

ghiveci. La centrul Joc de rol copiii vor 

pregăti prăjiturele în formă de floare. La 

centrul Joc de masă copiii vor trebui să 

ajute albinele să ajungă la flori și în stup. 

Iar la centrul Artă va avea loc activitatea 

practică în cadrul căreia copiii vor lipi vaze 

cu flori. 

Observația 

Explicația 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

-Evaluare  

practic-acțională 

 

-Evaluare  

practic-acțională 
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     Educatoarea supraveghează toate 

centrele de activitate asigurându-se de 

atingerea obiectivelor propuse, oferă 

sprijin, încurajează activitatea individuală 

și colectivă. 

După realizarea sarcinilor date se va 

aprecia munca copiilor. 

Toate lucrările si produsele muncii lor vor 

fi duse la sectorul știință, unde vom 

finaliza împreună grădina cu flori de 

primăvară. 

 

Turul galeriei 

6.ASIGURAREA 

RETENŢIEI ŞI A 

TRANSFERULUI 

           Pentru că au  fost atât de buni 

prieteni și au lucrat atât de frumos copiii 

vor fi transformați în albinuțe și ne vom 

juca jocul „Albinele vin la flori”. 

      Copiii vor fi albinuțe. Din scaune se va 

amenaja un stup pentru albine. La semnalul 

„Albinele vin la flori” albinuțele vor zbura 

la flori și vor culege polenul, iar la 

semnalul „Albinele în stup” copiii se vor 

întoarce  în stup.    

     Folosind metoda R.A.I. (Răspunde, 

Aruncă, Interoghează) se va face evaluarea 

activităților derulate de-a lungul întregii 

zile.                     Copiii vor arunca mingea 

de la unul la altul și vor pune întrebări cu 

privire la activitățile derulate de-a lungul 

zilei.  

Explicația 

 

 

Demonstrația 

 

 

Jocul 

 

 

 

Metoda R.A.I. 

-Evaluare  

practic-acțională 

 

 

 

 

 

 

-Evaluare orală 

7.ÎNCHEIEREA 

ACTIVITǍŢII 

- se vor face aprecieri generale și 

individuale 

- se vor împărți recompense copiilor 

Aprecierea 

 

- Aprecieri individuale și 

globale 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

                                                 

          Grupa: mare ,,Albinuțele’’ 

Educatoare: Nechita Dana 

Tema anuală de studiu: ,,Cum este, a fost și va fi pe pământ?’’ 

Tema săptămânală: ,,Gâze mii, în păduri și pe câmpii’’ 

Tema activităţii: „Buburuza -Ruza” 

Forma de realizare: integrată 

Tipul de activitate: predare-învățare 

Componența activității: ADP+ADE(DLC+DOS)+ALA1+ALA2 

          1.Activități de dezvoltare personală(ADP)   

    Întâlnirea de dimineață: Prezența, salutul, calendarul naturii, noutatea zilei. 

         2.Activități pe domenii experiențiale (ADE) 

          Domeniul Limbă și comunicare( DLC)  ,,Buburuza’’- memorizare 

          Domeniul Om și Societate(DOS) ,,  Buburuza’’- confecție       

          3.Activități liber alese(ALA1) 

          Construcții:,,Scări/ case’’- pentru buburuze 

          Joc de rol: ,,Bucătarii pregătesc frunze pentru buburuze’’ 

          Știință: ,,Micii cercetători’’-( observare insecte) 

                      ,,Așază pe frunză tot atâtea buburuze cât arată cifra!’’ 

          Joc de masă: ,,Ajută buburuza să ajungă la frunză’’(labirint)                                                                         

       4. Activități liber alese(ALA2) 

              Joc de mișcare:  ,, Mica buburuză’’                    

       Scopul activității: 

 

Formarea deprinderii de a memora , reproduce voluntar și logic, poezia ,,Buburuza’’ 

Consolidarea deprinderilor și a tehnicilor de lucru însușite în vederea realizării temelor propuse: (confecționarea 

buburuzelor folosind plastilină și coji de nucă, prepararea frunzelor din aluat utilizând materialele puse la dispoziție, 

construirea de case și scărițe pentru buburuze prin îmbinare, suprapunere, observarea insectelor din insectare cu lupa, 

raportarea numărului la cantitate și invers prin așezarea numărului de bububruze raportat la cifră, trasarea corectă a drumului 

buburuzei la frunză, efectuarea corectă a mișcărilor propuse la jocul de mișcare ,,Mica buburuză’’) 

 

Obiective operaţionale: 

          -să se exprime corect din punct de vedere gramatical; 

         - să recite corect și cât mai expresiv poezia respectând intonația; 

- să confecționeze buburuze,folosind jumătăți de coji de nucă, plastilină, boabe de piper și orez ; 

- să raporteze conștient numărul la cantitate și invers; 

-să identifice insectele  cu ajutorul lupei; 

-să reprezinte frunze, utilizând aluatul, uneltele puse la dispoziție; 
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- să  realizeze prin îmbinări și suprapuneri, case, scări pentru buburuze; 

-să identifice modalitatea de rezolvare a labirintului utilizând creionul cu șnur ; 

-să aprecieze lucrările realizare, urmărind aspectul estetic și respectarea cerințelor; 

- să respecte regulile joculi de mișcare. 

Strategii didactice: 

• Metode: conversația, explicația, Mâna oarbă, exerciţiul, demonstraţia, expunerea,Turul galeriei, ascultarea activă, 

Textul lacunar, jocul, tehnica ,,Amestecă, îngheață, formează perechi’’ aprecierea. 

• Materiale:  imagini reprezentând insecte, enciclopedii, ecusoane, insectare, lupe, cifre, buburuze, frunze,creion 

cu șnur, tablițe, etichete cu numele copiilor, șorțuri, aluat, planșete, ciocane de lemn(scărițe), cuburi colorate, 

macheta , spice de grâu, lan de grâu încolțit, jumătăți din coji de nucă, plastilină, planșete, boabe de piper, boabe 

de orez, panou-textul lacunar,  costume de buburuze, recompense . 

• Mijloace:  calculator, boxe, radiocasetofon . 

• Locul de desfășurare: sala de grupă. 

• Forma de organizare: frontală, individual . 

    Durata: o zi. 

    Bibliografie: 

           -,,Activitatea Integrată în Grădiniţă”, Ed.Didactica Publishing House, 2008;    

           -,,Curriculum Pentru Invăţământul Preşcolar” Ed.Dph-Bucureşti 2009; 

           - ,,Ghid pentru proiecte tematice”, Ed.Didactica Publishing House, 2008 

           -,,Învăţământul preşcolar şi primar”,Ed. Arlequin, 2013. 

 

 

 

 

                                                           SCENARIUL ZILEI 

 

Conform proverbului: ,,Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă”, grupa Albinuțelor începe ziua cu întâlnirea de dimineaţă.  

Se derulează cronologic salutul, prezența și citirea calendarului naturii. 

Are loc împărtășirea cu ceilalți, având ca temă ,,Dac-aș fi o bububruză’’  iar la activitatea de grup ne vom 

juca : ,,Adevărat/Fals’’. 

La noutatea zilei apare în sala de grupă ,,Ruza-Buburuza’’ care le spune copiilor că este foarte tristă, deoarece într-

una din zile, în timp ce își admira frumoasa haină de catifea, a venit un vânt zburdalnic de primăvară care a sucit-o și a 

învârtit-o până când aceasta a rămas fără nici o bulină. Fiind fără buline, prietenele ei nu au mai recunoscut-o , așadar, Ruza-

Buburuza a rămas și fără buline și fără prietenele ei dragi . Ruza Buburuza a venit să ne ceară ajutorul, deoarece a auzit că 

la noi în grupă se află cei mai isteți, mai frumoși și mai prietenoși copii, drept pentru care ne roagă frumos  să o ajutăm să-

și găsească bulinele și totodată prietenele. 

Motivația zilei: Dacă vor reuși să o  ajute  să-și găsească bulinele,  aceasta va avea o surpriză pentru ei,  iar la finalul zilei 

le propune copiilor să fie ei înșiși  buburuze prin jocul de mișcare ,,Mica buburuză’’. 
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Pentru ca Ruza Buburuza să-și recapete bulinele, noi vom desfășura activitatea ,,Ruza -Buburuza’’, vom învăța 

poezia ,,Buburuza’’și vom confecționa buburuze. Fiecare reușită a copiilor îi va aduce câte o bulină neagră. 

Pentru început se prezintă centrele de interes deschise unde copiii vor desfășura activități liber alese. Prin metoda,, Mâna 

oarbă’’ copiii își vor alege jetoane cu insecte și se vor așeza la centrele corespunzătoare. Cu ajutorul tranziției: ,,Bat din palme. 

Clap, clap, clap/ Din picioare/ Trap, trap, trap, / Ne-nvârtim,/ Ne răsucim /Și spre centre noi pornim’’ copiii se împart pe centrele 

de interes. 

Se vor prezenta materialele și sarcinile de lucru.. La ,,Știință’’ vor observa cu lupa insecte în insectare, și vor așeza pe 

frunze tot atâtea buburuze cât arată cifra. La ,,Joc de rol’’ vor pregăti mâncare pentru buburuze din aluat fraged, după o rețetă 

ilustrată , la ,,Joc de masă’’ vor ajuta buburuza să ajungă la frunze găsind drumul potrivit(labirint) iar la ,,Construcții’’ vor construi 

case,respectiv scări, pentru buburuze. Se va urmări realizarea cât mai corectă a sarcinilor de lucru. 

După ce copiii s-au rotit pe la toate centrele și au finalizat sarcinile, se face ,,Turul galeriei’’. De la cele patru centre , 

Ruza/Buburuza va primi patru bulinuțe negre. 

Cu ajutorul tranziției ,,Înspre baie ne-ndreptăm /La fel ca buburuzele/ Mai curați să arătăm / La fel ca mămăruțele’’, copiii 

ies din sala de grupă  și se întorc în sală imitând zborul buburuzelor. 

Trecerea spre activitatea pe domenii experiențiale se face prin tranziția ,,Mămăruță Ruță/ Zboară-n grădiniță/Și oriunde 

vei zbura/Acolo mă voi așeza’’. Activitate din cadrul domeniului Limbă și Comunicare constă în memorizarea 

poeziei ,,Buburuza’’. După invățarea primelor patru versuri se întrerupe poezia și se trece la activitatea din domeniul Om și 

Societate care se desfășoară în centrul Artă. Copiii vor confecționa buburuze din jumătăți de coji de nucă și plastilină, apoi 

adaugă boabele de piper și cele de orez .Se fac înainte câteva exerciții de încălzire a mușchilor fini ai mâinii. Se trece la învățarea 

celei de-a doua strofe, reluând și prima strofă. Copiii vor așeza buburuza realizată pe frunzulițele pregătite anterior la centrul Artă. 

Se continuă învățarea poeziei, reluându-se și primele două strofe. 

Pentru că au învățat poezia și au realizat buburuze, ,,Ruza-Buburuza’’ mai primește încă două buline negre. 

Prin metoda ,,Textul lacunar’’se face fixarea cunoștințelor referitoare la poezia învățată, astfel se mai adaugă o bulină 

la ,,Ruza-Buburuza’’. 

Aceasta este foarte fericită pentru că și-a recăpătat aproape toate bulinele și le propune copiilor să se joace cu ea. Trecerea 

spre activitățile din etapa a treia se se face prin tranziția,, Mii de albine’’.Copii vor fi antrenați într-un joc de mișcare,, Mica 

buburuză’’. Se va desfășura jocul de probă, după care are loc desfășurarea propriu-zisă a jocului. Se obține ultima bulină neagră. 

Evaluarea întregii activități se face prin metoda ,,Amestecă, îngheață, formează perechi’’. 

Întreaga activitate se încheie cu o poezie de mulțumire din partea buburuzei pentru copii.,,Vă mulțumesc tuturor/Pentru-al 

vostru ajutor./Ați răspuns și ați ghicit/Bulinele mi-am primit/Prietenele le-am găsit./Pot zbura din frunză-n frunză,/Acum sunt o 

buburuză!/ Multe insecte mititele /Vor fi prietenele mele,/Drept răsplată, ia priviți!/O comoară descoperiți. Educatoarea face 

aprecieri verbale referitoare la desfășurarea întregii activități, iar copiii vor primi recompense din partea ,,Ruzei- Buburuza’’. 

 

           Buburuza 

    Într-o zi o buburuză 

    Se-mbrăcă în catifea 

    Și zbură departe-n zare 

    Cu bulinele pe ea. 
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    După ce zbură deasupra 

    Unui lan întreg de grâu, 

    Se opri micuța gâză 

    Pe o frunză, lângă râu. 

 

    Se-odihni puțin, privindu-și 

    Cu mult drag rochița fină, 

    Însă mare-i fu mirarea 

    Că-i lipsește o bulină. 

 

    Și atunci, fără zăbavă, 

    Necăjită, mămăruța 

    Își luă înapoi zborul 

    Să găsească bulinuța. 
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PROF.ÎNV.PRESC.: TEGLA AMALIA GABRIELA 

GRĂDINIŢA:  

GRUPA: Mijlocie  

NIVEL: I 

DATA:   

TEMA ANUALĂ: Cu ce si cum exprimăm cea ce simtim? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”MARTISOARE, MARTISOARE”  

TEMA ZILEI: ”LA BRAȚ CU PRIMĂVARA” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată  

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupuri mici 

TIPUL DE ACTIVITATE: Verificare de priceperi şi deprinderi 

DURATA: O zi 

ACTIVITĂȚI  DE  ÎNVĂȚARE: 

I.ADP: ACTIVITATE  DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ 

     Rutine: Întâlnirea de dimineață: Salutul:” Bună dimineața vestitori ai primăverii!”; împărtășirea cu   ceilalți: activitatea 

de grup: Joc de mișcare: “Dacă vreau să cresc voinic”, prezența copiilor, calendarul naturii, noutatea zilei: păpușa “Elena 

din Avalor”; spălatul pe mâini, micul dejun. 

II.ALA 1: ACTIVITĂȚI  LIBER  ALESE 

             Artă: “ Chipul femeii” – aplicație 

                       „Vază cu flori” -colorare in contur 

                Bibliotecă: “Coșulețul decorat” -grafisme învațate 

                       “Primăvară, bine ai venit!” – citim imagini  

              Joc de masă: “Flori de primăvară “ – puzzle 

III.ADE. ACTIVITĂȚI  PE  DOMENII  EXPERIENȚIALE: 

               DȘ: “Surprizele primăverii!” -joc didactic -concurs 

            DOS: “Felicitării de ziua femeii!” -aplicație 

IV.ALA 2: JOCURI  DISTRACTIVE: 

                      -“Poștașul” 

                      -“Am căzut într-o fântână” 

SCOPUL:  

    Verificarea cunoștințelor referitoare la gruparea unor obiecte după criteriul dat și a deprinderilor practic aplicative 

învațate. 

OBIECTIVE: 

      -să utilizeze formule de salut, de politețe și comportamente adecvate in diferiterite momente sau imprejurări ale zilei; 

       -să raporteze numarul la cantitate și invers; 

       -să realizeze clasificari de obiecte după criteriul culoare; 

       -să recunoasca grupe cu 1-6 elemente și cifrele corespunzătoare; 

       -să respecte regulile jocului; 

       -să foloseasca corect tehnicile de lucru insușite anterior : lipire, asamblare; 

       -să indeplineasca in ordine etapele de lucru in vederea realizării temei; 

       -să analizeze din punct de vedere estetic lucrarile; 

       -să manifeste atitudine de cooperare , spirit de echipă, de competiție 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

       1. Metode si procedee: conversatia, explicația, demonstrația, exercițiul oral, munca independenta, problematizarea, 

aprecierea. 

       2. Material didactic: calendarul naturii, fișe cu imagini, puzzle cu flori de primăvară, coșulete cu grafisme, lalele 

confecționate origami, flori naturale de lalele, lalele confecționate,cosuleț, vaze pentru flori, clopoțel, cub, tabla 

magnetică, cifre magnetice, lipici, lâna, creoane colorate, creon grafic, CD, calculator, noutatea zilei, plicuri, păpușa 

Elena din Avalor, jetoane cu cifre 1-6.  

       3. Mijloace de realizare: joc didactic, aplicație 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 

1403 
 

         4. Forma de realizare: frontal, individual, grupe mici. 

Bibliogfafie: 

       - Curriculum pentru educație timpurie 2019 

       - Suportul pentru aplicarea noului curriculum pentru educatie timpurie 2019 

       - Activitatea integrată in grădiniță, Ghid pentru cadre didactice din invățământul preuniversitar, Editura Didactica 

Publishing House, 2019 

 

                                                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

DOMENII EXPERENŢIALE: 

 DS-Joc didactic:  

            “Surprizele primaverii” 

DOS-aplicatie 

              Felicitării de ziua femeii!!!! 

 

ALA I: 

JOC DE MASA: 

• ”Puzzle” 

• Flori de 

primăvară 

 

 

ALA I: 

BIBLIOTECĂ: 

 

• “Cosuletul 

decorat”;grafisme 

invatate  

• Citim imagini cu 

anotimpul primavara 

 

ALA II: 

Program distractiv: 

“Poștașul” 

“Am căzut într-o fântână” 

 

ALA I: 

ARTA: 

 

•  “Chipul femeiii” 

aplicație 

• “Vaza cu flori” colorare 
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SCENARIUL ZILEI 

 

  

Programul zilei începe cu Întâlnirea de dimineaţă. În timpul acestei activităţi, copiii se aşează  în semicerc, pentru a se 

putea vedea mai bine şi a relaţiona în bune condiţii. Pentru aceasta, vor fi recitate versurile: “Dimineaţa a sosit / Toţi 

copiii au venit,/ În semicerc ne aşezăm,/ Cu toţi să ne salutăm.” Salutul porneşte de la educatoare: „Bună dimineaţa, 

vestitori ai primăverii!”. Fiecare copil trebuie să-şi salute colegul de lângă el. După salut vor urma discuţiile de grup care 

cuprind: completarea la panoul de prezenţă, copiii sunt invitați să numeasca absenții, câte fete și câți băieți lipsesc.Se 

numara copiii prezenți, se stabileste numarul celor absenti.Completarea calendarului naturii se va realiza prin jocul 

“Adevarat/Fals”(ex.:”Este adevarat ca azi este joi?”,”Acum suntem in anotimpul primavara?”,etc.) 

Impartașirea cu ceilalti: “Roata vremii se-nvartește/ Fiecare se gandește/ Și va spune cu glas tare/ Ce surpriza pentru 

femeie are?”, “Surpriza mea pentru femeie e...” Cine e femeia draga vouă? “ Femeia dragă mie e...” Copiii spun 

propoziția si continua cu raspunsul pentru completare. 

Activitatea de grup: joc de mișcare: “Dacă vreau să cresc voinic/ fac gimnastică de mic/ merg in pas alergător/ și-apoi sar 

într-un picior,/ mă opresc respir ușor/ întind brațele și zbor.” 

             Noutatea zilei este ca astazi vom avea un musafir in sala noastră de grupa care dorește să afle ce știm noi despre 

anotimpul care tocmai a sosit. Ziua de azi mai e  deosebita , pentru că ne pregatim să sărbătorim pe cele mai dragi ființe 

din viața noastră , care e femeia, vom avea parte de mai multe surprize. Una din surprize e că păpușa ‘Elena din Avalor’ 

ar vrea să participe și ea la activitatea noastră și ne-a adus cu ea o multime de surprize. Prima surpriză e că a venit ’’La 

braț cu primăvara” și ne-a adus niste plicuri in care o să descoperim pe rând surprizele ce conțin, aceste trei plicuri, pe 

care o să le deschidem pe rând și doar prin rezolvarea sarcinii unui plic, se va deschide urmatorul.   Astfel,se deschide 

primul plic din care copiii vor afla sarcinile pentru cele trei  sectoare. 

        La sectorul Arta copiii au la dispozitie imagini cu chipul femeii , lipici, lână pe care va trebui sa o lipească in loc de 

par. Fișe cu vază cu flori, creoane colorate și vom colora imaginea în culori adecvate. 

        La sectorul Biblioteca copiii au la dispoziție coșulete cu grafisme și imagini cu flori de primavara.    

       Iar la Jocul de masa copiii se vor juca cu puzzle.Dupa finalizare, copiii viziteaza fiecare sector pentru aprecierea 

rezultatelor și se stabilește  cine a realizat cele mai frumoase lucrari . 

  Tranzitie: “Tu,tu,tu, tu, tu, tu/ Vine trenul in gară/ Tu, tu, tu ne duce la masă/ Tica, taca, tica, taca/ Trece pe la moară/ 

Tica, taca, tica, taca/ Sacii plini coboară/ Uuuuuuuuu!/ La masă nu vorbim /Și pe jos nu murdărim / Ca să nu ne 

imbolnăvim!”, impreuna mergem in sala de mese unde servim micul dejun. În acest timp aerisim sala de grupă și 

pregătesc mobilierul pentru activitate. 

       Prima activitate pe domenii experientiale este « Surprizele primăverii » aparține domeniului știința.Copiii sunt așezați 

în semicerc pe scăunele. 

 Pentru ca sarcinile cerute in primul plic, au fost indeplinite și “Elena din Avalor” este mulțumită de modul in care ați 

lucrat, este momentul să aflăm ce probe mai avem de trecut , de aceea se va deschide al doilea plic. În acest plic sunt 

descrise regulile unui joc didactic pe care v-a trebui să le respectați pentru a putea indeplini sarcinile cerute. 

Proba 1 “Faceți ordine in coșul cu flori!” 

Proba 2. “Asociați culoarea florilor cu culoarea vazei”; 

Proba 3. “Numarați florile din fiecare vază  și spuneți ce observați, unde sunt mai multe sau mai puține flori” 

Proba 4  “Etichetati  fiecare vază cu cifra corespunzatoare “. 

Regulile jocului sunt : educatoarea cere copiilor să facă ordine pe masă în coșulețul florilor și să asocieze culoarea florilor 

cu culoarea vazei, / cer să numere florile din fiecare vază iar apoi sa asocieze cifra la numărul florilor,/ îndemn copiii să 

închidă ochii și la semnalul sonor  deschid ochii, observă schimbarea apărută în vaze,/fiecare răspuns corect este 

recompensat cu aplauze,/ copilul care nu rezolvă corect sarcina, este ajutat de un alt coleg. 

  Elementele de joc sunt: întrecerea, mânuirea materialelor, stabilirea feed- back- ului prin aprecierea permanentă a 

rezultatelor, clopoțel.  

Proba 5 “SURPRIZA” – Cubul 

  Regula de desfășurare este asocierea culorii de pe fața cubului cu culoarea florilor și așezarea pe tabla magnetică a 

numărului de flori corespunzător cifrei de pe fața cubului. 

Elementele de joc sunt: cubul în culorile roșu și galben cu cifre de la 1 la 6, flori magnetice roșii și galbene, cifre 

magnetice, tabla magnetică.La finalul activității fac aprecieri inividuale și colective.  
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        Tranzitie: cantăm ” Bat din palme clap,clap,clap/ Din picioare trap,trap,trap/ Ne-nvrtim, ne răsucim/ Și la horă noi 

pornim.(bis)/ Și la stânga uite-așa/ Și la dreapta tot așa./ Ne-nvârtim nr rasucim/ Și cu toți ne veselim (bis)”,” Iarnă dute 

acum cu bine”.In acest timp așez scăunelele la măsuțe și pregătesc plicul pentru următoarea activitate. 

         Indeplinirea cu succes a sarcinilor propuse duce la deschiderea ultimului plic: “Felicitare pentru ziua femeii!!”este a 

doua activitate pe domenii experientiale si apartine domeniului Om si Societate. Fiecare copil are ca sarcina sa realizeze o 

felicitare pentru ziua femeii. Chipul femeii realizat la ALA I împreuna cu florile de la DOS le aplicăm pe carton colorat 

pentru realizarea felicitării, pe care o să le oferim femeilor de ziua lor. Pentru a incepe această activitate trebuie să 

incalzim mușchi mici ai mâinii. “Umerii îi vom mișca/ Spatele vom indrepta/ Degetele-mi sint petale/ Se deschid precum 

o floare/ Morișca o-nvârtesc / Și la lucru eu pornesc.” Activitatea se desfășoară pe fond muzical – cântece de primăvară. 

Copiii au ca model o felicitare iar când lucrările, lor, sunt gata, sunt expuse pentru a se putea face analiza lucrărilor. Se 

fac aprecieri verbale. 

 Rasplata finalizarii sarcinii, este tocmai produsul muncii lor- felicitarea ,dar și a unor ecusoane (stickere smiley face), 

pentru eforturile depuse la realizarea cu succes a tuturor sarcinilor din aceasta zi. 

Tranziție: “Tu,tu,tu, tu, tu, tu/ Vine trenul in gară/ Tu, tu, tu ne duce la masă/ Tica, taca, tica, taca/ Trece pe la moară/ 

Tica, taca, tica, taca/ Sacii plini coboară/ Uuuuuuuuu!/ La masă nu vorbim /Și pe jos nu murdărim / Ca să nu ne 

imbolnăvim!”, impreună facem rândul și ne indreptăm spre sala de mese unde ne spălăm pe mâini și servim masa de 

prânz. În acest timp aerisim sala de grupă. 

   La intoarcere in sala de grupă ne jucăm jocurile propuse pentru ALA2. 

   Pentru că am fost harnici și am lucrat împreuna acum o să ne jucăm “Poștașul” și “Am căzut într-o fântână”. 

    Procedura de lucru pentru jocul “Poștașul”: Copiii sunt așezați la masuțe cum au fost la ultima activitate . Se cere 

copiilor să fie cuminți și se numește un copil care să fie poștașul. Acesta ia “scrisoarea” și bate cu ea în mobilier . Copiii 

ceilalti intreabă “Cine bate?” /”Poștașul!”/”Și ce ne aduce? “/”O scrisoare!“ /”Pentru cine?”/ “Pentru un copil cuminte 

care stă ...(într-o anumită pozitie sugerată de poștaș)./ Poștașul lasă scrisoarea la copilul care i-a indeplinit cerința. În 

momentul in care îi inmânează scrisoarea spune “Poftim!” iar celălalt răspunde “Mulțumesc! Urmând ca celălalt copil să 

ia locul poștașului. Jocul continua pâna când toți copiii sunt “Poștași”.   

     Procedura de lucru pentru jocul “Am căzut într-o fântână”. Copiii stau așezați la măsuțe cum au fost la ultima 

activitate si se cere sa fie cumiți și se numește un copil care se așează pe un scăunel în fața lor, a copiilor. Acesta spune “ 

Am căzut într-o fântână!” / “Cine să te scoată?”/”Un copil cuminte care…(indeplinește sarcina cerută)”/ copilul ales 

intreabă “Câți metri are fântâna ta?” cel căzut in fântâna spune un număr de la 1-10 , toți impreuna numară. Apoi dă mâna 

cu acesta și spune “Noroc,noroc treci la loc!”. Jocul se finalizează când toți copiii au fost “în fântână”. 

     Jocurile distractive și de mișcare propuse la activitatile recreative(ALA2),vor  incheia activitatile zilei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 

1406 
 

PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Data:  

Clasa: a X-a A (clasă cu deficiențe severe și/sau asociate) 

Şcoala: Liceul Tehnologic Special Dej 

Obiectul: Citire-scriere-comunicare 

Subiect: “Fata babei şi fata moşneagului” – Ion Creangă 

Tipul lectiei: consolidare de cunoştinţe 

Obiectiv fundamental: formarea cunoştinţelor şi deprinderilor vizând procesul comunicării, citirii şi scrierii 

Obiective operaţionale: 

Gr.I      O1 - să participe activ la rezolvarea sarcinilor primite 

            O2- să redea prin cuvinte proprii conţinutul povestirii, caracterizând personajele prin acțiunile lor 

            O3-să reconstruiască firul povestirii ordonând corect imginile tematice 

Gr. II   O4- să coloreze desenul dat respectând spaţiul 

Strategii didactice: 

 Metode şi procedee: conversatia euristică, explicaţia, povestirea, jocul didactic,  

expunerea, ciorchinele, Diagrama Venn, cercul de  discuții, turul galeriei, problematizarea                                               

               Resurse: fişe de lucru, imagini tematice, vol.”Povestiri”-I.Creangă, CD cu imagini tematice -PPT 

Propunător: Gălățan Nadia Leontina 

 

Scenariul didactic: 
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• Etapele 

activităţii 

• Activitatea de învăţare • Evaluare 

• 1.Moment 

organizatoric 

• Asigurarea condiţiilor optime pentru 

desfăşurarea activităţii 

• Pregătirea materialului didactic 

•  

• -verificarea existenţei 

materialelor necesare 

• 2.Exerciţii de 

spargere a gheţii 

• Se va realiza ,,Jocul numelor!,, fiind o 

modalitate de a se prezenta 

• Realizarea  jocului  de energizare 

„Pizza” 

• -aprecierea modului în care 

elevii participă la realizarea 

jocului 

• 3.Captarea 

atenţiei 

• Recitarea câtorva versuri compuse de 

Elena Dragoş, care vor face trimitere la 

tema abordată: 

• „Una-i leneşă şi rea, 

• Alta-i harnică şi-ar vrea, 

• Modestia ei să fie 

• Un model pentru oricine. 

• Sfânta Duminică le-a dat 

• Câte-un cufăr fermecat” 

•  

• -evaluare frontală și 

individuală 

• 4.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

• Reactualizarea cunoştinţelor legate de 

marele poet Ion Creangă.  

• Expunerea unei prezentări PPT 

„Fragment de autobiografie” - realizarea 

unui ciorchine  

•  

• -aprecieri verbale asupra 

implicarii în sarcină 

• 5.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

• Anunţarea şi scrierea titlului la tablă 

• Se vor comunica într-o manieră 

accesibilă obiectivele propuse 

•  

•  

• 6.Dirijarea 

învăţării 

• Prezentarea unui  invitat special, un 

Spiriduş, care va avea mai multe plicuri 

colorate, fiecărui plic îi corespunde o 

anumită sarcină de lucru. 

• Plicul nr.1- Prezentarea materialelor pe care le-au 

avut de realizat în cadrul proiectului ”Personaje 

dragi, din povestiri la fel de dragi” 

• Discuţii pe marginea sarcinilor pe care 

le-a avut fiecare 

• Plicul nr.2- Vizionarea unei prezentări în PPT, 

discuţii pe marginea faptelor şi întâmplărilor din 

povestire 

• -aprecierea orală a modului 

de exprimare a elevilor 

• -O1 se consideră atins dacă 

elevii își rezolvă sarcina 

primită în cadrul proiectului 

• -O2 se consideră atins dacă 

fiecare elev denumește cel 

puțin două acțiuni a unui 

personaj 

• -O3 se consideră atins dacă 

elevii ordonează succesiv 
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• Plicul nr.3- Elevii primesc fişe cu imagini 

sugestive din povestire pe care vor trebui să le 

ordoneze  în funcţie de momentele desfăşurării  lor 

• Plicul nr.4- Muncă individuală- pe tipuri de 

inteligență (anexa 1) 

• -Inteligenţa lingvistică- completarea 

spaţiilor lacunare din enunţul dat 

• -Inteligenţa logico-matematică- 

Rezolvarea problemei 

• -Inteligenţa vizual-spațială –Colorarea 

unui desen tematic 

• -Inteligenţa kinestezică- Imitarea 

animalului îndrăgit-căţeluşa, aratând şi 

ceea ce îi este caracteristic 

•  

evenimentele (minim 3 din 

5 imagini) 

•  

• -O1 se consideră atins dacă 

elevii își rezolvă sarcinile în 

funcție de inteligența 

predominantă 

•  

•  -aprecierea capacităţii 

elevilor de a-şi îndeplini 

sarcina primită 

• 7.Obţinerea 

feed-back-ului 

• Se va realiza un cerc al discuţiilor. Elevii 

vor trebui să-şi imagineze că dacă ar fi 

în locul moşneagului şi ar fi avut 

posibilitatea să rezolve conflictul din 

familie, cum ar fi procedat fiecare, ce 

sfaturi ar da fiecare celor două fete. 

•  

• -aprecierea orală a modului 

de participare la dialog 

urmărind ca fiecare elev  să 

menționeazee cel puțin un 

sfat, argumentându-și 

alegerea 

• 8.Încheierea 

activităţii 

•  

•  

•  

• Plicul nr.5- Tema de casă - Realizarea Diagramei 

Venn  

• -se vor face aprecieri individuale şi 

colective asupra modului de participare 

la activitate şi asupra modului de lucru.   

•  

• -vor fi notaţi unii elevi 

 

 

Anexa 1 

 

1.Inteligenţa lingvistică 

Completaţi spaţiile punctate din enunţul dat: 

Fata babei şi ..........moşneagului 

De Ion .............. 

 

 Erau odată un moşneag şi o……………..; şi moşneagul avea o ……………., şi baba iar o ……..  

Fata babei era leneşă  şi ………..Fata moşneagului însă era harnică şi ……………….. 

 

2. Inteligenţa logico-matematică 

-Cu câte plăcinte crescute şi rumene o îmbie cuptorul pe fată? 

   25 + 32 = 
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-Cu câte pere coapte și dulci ca mierea o îmbie părul pe fată? 

 

 

 

 

 

 

3.Inteligenţa vizual-spațială 

Colorarea desenului tematic 

 

4.Inteligenţa kinestezică 

Imitarea animalului îndrăgit-căţeluşa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Într-o ladă sunt 64 kg de pere. Se iau 32 kg. Câte kg de 

pere au mai rămas? 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 

1410 
 

 

PROIECT DIDACTIC 

 

EDUCATOARE: Atanasiu Florentina Simona  

DATA: 27.2.2019 

NIVEL I (Grupa Mică) 

TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: „Când, cum și de ce se întâmplă?”   

TEMA PROIECTULUI: ,, Adiere de primăvară’’ 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:  ,,Primăvară cu soare și mărțișoare!’’ 

TEMA ZILEI: ,,Bucuriile primăverii’’ 

TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă 

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată:  ADE (DLC + DOS) + ALA II   

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 

DURATA: o zi 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

ADP( Activități de dezvoltare personală): 

•  Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, calendarul zilei; ştirile zilei:,,Ce surprize ne-a pregătit 

Zâna Primăvară’’ 

•  Rutine:  -Sosirea copiilor 

                             -Deprinderi de igienă personală 

                             -Deprinderi de autonomie și autoservire 

• Tranziţii: joc cu text și cânt : - ,,Hopa, hopa’’ 

                                                                     -,, Dacă vesel se trăiește’’ 

ADE ( Activități pe domenii experențiale) 

DOMENIUL ȘTIINȚĂ- Activitate matematică 

Tema activității: - Forme geometrice ( discul și pătratul) 

Mijloc de realizare: ,,Te rog să-mi dai ...’’-Joc logic  

Competente specifice : 

2.2. Familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum 

2.3. Identificarea şi numirea formelor obiectelor din mediul înconjurător 

 

 

 

Obiective operaționale: 

O1 să identifice formele geometrice învâțate ( disc, patrat). 

O2 să grupeze piesele geometrice pe baza unor criterii date(forma, marime), verbalizand acțiunea. 
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O3 să sesizeze greșeala argumentând mișcarea facută. 

O4 să se grupeze respectând forma de pe coronițe. 

Scop: Fixarea reprezentărilor de formă (disc, pătrat), culoare ( roșu, galben, albastru) și mărime ( mare, mic). 

Sarcina didactică : Rescunoașterea și denumirea corectă a formelor geometrice învățate. 

Reguli de joc: 

☺ Fiecare copil rezolvă o sarcină dată de educatoare 

☺ Răspunsurile corecte sunt aplaudate și răsplătite cu stimulente 

☺ Răspunsurile greșite sunt corectate de către colegi sau educatoare 

Elemente de joc: figuri geometrice, coronițe, obiecte din mediul înconjurător ce au formă de pătrat/disc, discuri / 

pătrate pe parchet, utilizarea semnalului sonor ( aplauze), stimulente. 

VARIANTE DE JOC : 

Var. I – Copiii vor selecta un obiect din mediul înconjurător care are fomă de pătrat/rotundă. 

Var. II – Copiii vor pune in cercul/ patratul realizat pe parchet toate cercurile/ patratele selectandu-le dupa 

criteriul formei si cel al marimii precizat de educatoare. 

Var. III – Copiii , în funcție de coronița primită, se duc la foma geometrică corespunzătoare aflată pe parchet , 

educatoarea precizând criteriul formei al marimii și al culorii. 

Strategia didcatică: 

➢ Metode și procedee: expunerea, conversaţia, explicaţia, observația, aprecierea verbală,  

➢ Mijloace de învățământ: figuri geometrice, coronițe , obiecte în formă de pătrat/cerc, cercuri / pătrate pe 

parchet, stimulente. 

➢ Forme de organizare:Frontal  

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE – Activitate practică  

Tema activității: - ,, Mărțișoare’’ 

Mijloc de realizare: colaj 

Competente specifice: 

2.2. Însușirea și respectarea regulilor; înțelegerea efectelor acestora în planul relațiilor sociale în contexte familiare 

4.1. Recunoașterea și exprimarea emoțiilor de bază. 

Obiective operaționale: 

 O1: Să execute exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii;  

          O2: Să denumească materialele de lucru puse la dispoziţie; 

          O3 Să pregătească  materialul de modelat(plastilina)  prin frământare, rupere ; 

          O4: Să modeleze după tehnica prezentată cercul ,ducând lucrarea la bun sfârşit; 

  O5: Să aplice lipici pe porțiuni mici de pe suprafața de lucru; 

  O6: Să lipească materialele pe suport de lucru 

Strategia didcatică: 

➢ Metode și procedee: exercițiul, explicația, demonstrația, observația, aprecierea verbală; 

➢ Mijloace de învățământ: suport carton,pânză de sac, plastilină, cercuri spumă, aracet , bețioșare; 

➢ Forme de organizare: Individual  
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ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES 

JALA I 

ȘTIINȚĂ 

TEMĂ: ,,Cercul și pătratul’’ 

MIJLOC DE REALIZARE: fișă de lucru 

Obiective operaționale: 

O1 să grupeze cercurile și pătratele după anumite criterii. 

O2 să lipescă pe fișa de lucru cercurile mici astfel încât să realizeze o floare. 

CONSTRUCȚII 

TEMĂ: ,,Simbolurile primăverii’’ 

MIJLOC DE REALIZARE: ansamblare 

Obiective operaționale: 

O1- să utilizeze corect materialele si instrumentele puse la dispozitie; 

O2 - să așeze piesele, pentru a obține un simbol al primaverii; 

O3 – să precizeze ce simbol al primaverii a realizat; 

ARTĂ  

TEMĂ: ,,Mărțișoare 

MIJLOC DE REALIZARE: colaj 

Obiective operaționale: 

         O1: Să execute exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii;  

          O2: Să denumească materialele de lucru puse la dispoziţie; 

          O3 Să pregătească  materialul de modelat(plastilina)  prin frământare, rupere ; 

          O4: Să modeleze după tehnica prezentată cercul ,ducând lucrarea la bun sfârşit; 

  O5: Să aplice lipici pe porțiuni mici de pe suprafața de lucru; 

  O6: Să lipească materialele pe suport de lucru; 

 

 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

➢ Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, observația, aprecierea verbală, exercițiul, demonstrația 

➢ Mijloace de învățământ: : fișe de lucru, lipici, piese geometrice, suport de lucru, martisor 

➢ Forme de orgazare: Individual  

 

JALA II 

TEME, MIJLOACE DE REALIZARE:  

o Fluturașii zboară la floricele”- joc de mișcare 

Se vor așeza un număr de scaune mai puţin decât numărul jucătorilor. 

Când începe muzică, copiii încep să se plimbe în jurul scaunelor. Când muzica se întrerupe, jucătorii se grăbesc să 

se aşeze pe câte un scaun și să ia floarea de pe acesta. Cel care rămâne în picioare este eliminat. Un scaun este scos 
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şi cei care rămân în joc, încep din nou să se plimbe în jurul scaunelor care au rămas. Jocul continuă la fel până 

când rămâne doar un singur jucător. Acesta va fi câştigătorul. 

o ,, Cei mai rapizi fluturași’’- joc de atenție 

Copiii vor fi așezați față în față , iar între ei se va așeza o floare. Educatoarea le va da diferite comenzi, să-și pună 

mâinile la burtică, genunchi , pe cub . Când aud comanda ,, mâinile pe cub’’ copiii trebuie să ia cât mai repede 

cubul. Cel care ajunge primul, câștigă. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 

O1- Să-și găsească loc pe scaunel la semnalul educatoarei; 

O2 Să-şi coreleze mişcările în funcţie de sarcinile jocului;  

O3 Să participe cu interes la joc păstrând ordinea şi disciplina; 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ:  

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: flori din hartie, scaunele; 

METODE ȘI PROCEDEE: exerciţiul, demonstraţia, explicaţia, aprecierea verbală  

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual 

 

Bibliografie: 

• CURRICULUM  PENTRU EDUCAŢIE TIMPURIE 2019 

• Orientări metodice, Editura Delta Cart Educațional, Pitești 2016 
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PROIECT DE LECȚIE 

ȘCOALA: Școala Gimnazială nr.1 ʺMihai Viteazulʺ, Boldești-Scăeni 

CLASA: Pregătitoare C ʺAlbinuțe hărnicuțeʺ 

PROPUNĂTOR: Prof. Înv. Primar Naiden Minodora 

UNITATEA TEMATICĂ: ʺLa săniușʺ 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și Comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în Limba Română 

DOMENII INTEGRATE: Comunicare în Limba Română, Muzică și Mișcare și Arte Vizuale și Abilități practice 

SUBIECTUL LECȚIEI: Sunetul ʺsʺ și literele ʺSʺ, ʺsʺ  

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Mixt 

SCOPUL LECȚIEI: Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral prin educarea unei exprimări verbale 

corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ: 

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare, rostit clar și rar. 

1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt rostit clar și rar. 

1.3. Identificarea sunetului inițial și/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții 

rostite clar și rar. 

2.1.    Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor în enunțuri simple. 

2.4.    Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes   

          pentru comunicare.  

3.2.    Identificarea semnificației unei/unor imagini care prezintă  

          întâmplări, fenomene, evenimente familiare. 

      4.1.       Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind  

                   resurse variate. 

             MUZICĂ ȘI MIȘCARE: 

      1.4.      Receptarea cântecelor cu o structură ritmico-melodică  

                 asemănătoare cântecelor din foloclorul copiilor. 

     3.4.      Improvizarea unei combinații ritmice asemănătoare celor din  

                 folclorul copiilor și asocierea acesteia cu mișcări adecvate. 

           ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE: 

1.1 Povestirea unui eveniment sau a unui lanț scurt de evenimente persoanle, cu ajutorul desenului. 

2.1.     Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în   

           mediul familiar. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

       La sfârșitul activității, toți elevii vor fi capabili: 

   O1 – Să conducă discuții despre povestea literei S, pe baza informațiilor din ora precedentă. 

                O2 – Să execute corect sarcini de lucru despre sunetul s și literele S, s, pe baza cunoștințelor dobândite. 
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                O3 – Să intoneze cântecelul ʺSănuița fugeʺ și să exerseze mișcări spontane sugerate de versurile cântecului.              

O4 – Să scrie literele S,s, integrate în cuvinte cu diferite instrumente de scris. 

               O5 -  Să formuleze corect cuvinte din silabe diferite, pe baza modelului. 

               O6 – Să exprime mesaje simple prin culoare, formă și dimensiune.  

STRATEGII DIDACTICE:  

• METODE ȘI PROCEDEE: Conversația euristică, Explicația, Jocul didactic, Exercițiul, Brainstorming-ul, 

Observația, Problematizarea, Munca independentă, Floarea de lotus 

• RESURSE MATERIALE: mascota clasei, planșă stupul, scrisoare, fișe de lucru, jetoane cu litere/silabe, planșe 

imagini, boxă, floarea de lotus, instrumente de scris, stickere colorate. 

• FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe 

• FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, 

analiza produselor activității. 

• RESURSE TEMPORALE: 35 minute + 15 minute activități de completare 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Programa Școlară pentru Clasa Pregătitoare, 2012; 

2. Didactica Publishing House – Ghidul cadrului didactic, Clasa Pregătitoare; 

3. Molan Vasile, Manolescu Marin - ʺProiectare și evaluare didactică în învățământul primar – Limba Românăʺ, 

Editura Procioc, București, 1997; 

4. https://www.didactic.ro/ 

5. https://www.twinkl.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.didactic.ro/
https://www.twinkl.com/
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ETAPELE 

LECŢIEI 

Ob. 

op. 
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE 
Metode si 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 
 

➢ Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii. Pregătirea 

materialelor necesare desfăşurării în bune condiţii a lecţiei. 
Conversaţia  Frontal 

Observarea 

sistematică 

2. Reactualizarea 

cunoştinţelor 
O1 

➢ Le aduc aminte copiilor de povestea literei „S”, pe care am citit-o înainte 

cu o zi. Purtăm discuţii despre întâmplarea relatată. 

Conversaţia 

euristică 
 Frontal 

Aprecierea 

verbală 

3. Captarea 

atenţiei 
 

➢ Le voi citi copiilor scrisoarea primită (Anexa 1) de la Albinuța Sorinuța, 

mascota clasei. Acesta are nevoie de ajutorul lor pentru a parcurge traseul 

plin de obstacole până la biscuiții cu miere, pentru a se hrăni. Le voi spune că 

dacă dăruiesc albinuței răspunsurile corecte, o vor ajuta să ajungă la 

destinație (stupul de miere). 

Conversaţia 

Explicația 

Planșă stup 

Mascota 

clasei 

Scrisoare 

Frontal 
Observarea 

sistematică 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

➢  Aduc la cunoştinţă copiilor că obstacolele din traseul anunțat vor fi 

materializate în sarcini de lucru (Anexa 2) pentru ei, ce cuprind exerciții cu 

sunetul și litera „S”. Rezolvarea corectă a acestora o aduce mai aproape pe 

Albinuța Sorinuța de stup și mâncarea preferată.  Vom căuta cât mai multe 

cuvinte care să înceapă, să conţină sau să se termine cu acest sunet; vom 

despărţi cuvintele în silabe; vom alcătui propoziţii. La fiecare obstacol trecut, 

elevii vor primi câte un indiciu, iar la final vor descoperi în ce moment al zilei 

Albinuța va ajunge la stup. 

Explicația 

 

Conversaţia 

 

Joc didactic 

Imagini 

Plicuri 

Mascotă 

 

Frontal 

 

Analiza 

comportamentul

ui elevilor 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

5. Dirijarea 

învǎţǎrii 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

O4 

➢ Deschid plicul corespunzător primului obstacol ce conține următoarea 

sarcină: Identifică poziția sunetului „s” în cuvintele care denumesc imaginile, 

să despartă în silabe cuvintele, precizând numărul acestora (Sarcina 1 - Anexa 

2). După ce rezolvă sarcina, primesc primul indiciu (litera S). 

➢  Trecând de primul obstacol, Albinuța își continuă traseul, ajungând astfel 

la cea de-a doua sarcină: Precizează de câte ori apare sunetul „s” în cuvintele 

date și să alcătuiască propoziții cu acestea (Sarcina 2 - Anexa 2). Primesc și 

de această dată un indiciu (litera E).  

➢   Iată că  Albinuța a reușit să treacă de gerul cumplit, dar întâlnește o altă 

probă:  Răspunde corect la ghicitorile din plic (Sarcina 3 - Anexa 2). Vor primi 

al treilea indiciu (litera A). 

➢  A ajuns acum pe o  sus pârtie și are nevoie să o sfătuiți prin cântec cu ce 

Conversaţia 

euristică 

 

Brainstorming-

ul 

 

Explicaţia 

 

Exerciţiul 

 

Munca 

independentă 

Planșe cu 

imagini 

 

Plicuri 

 

Boxă  

   Mascotă  

Jetoane cu 

litere 

 

Individual 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

Observarea 

sistematică 
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poate coborî de acolo: Cântecul ʺSăniuța fuge!ʺ. Le este oferit cel de-al 

patrulea indiciu (litera R). 

➢  Albinuța mai are o singură rugăminte pentru elevi: trasarea drumului 

parcurs până acum, realizând o hartă sub forma literei S (Sarcina 4 – Anexa 

2). Vor primi ultimul indiciu (litera A). 

Fișe pentru 

trasarea 

literei S 

Analiza 

comportamentul

ui elevilor 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

 

O5 

 

➢  Pentru a descoperi cele mai active albinuțe ale clasei în rezolvarea 

sarcinilor, Albinuța Sorinuța le oferă copiilor petale de flori pentru lucru în 

echipă, în care se urmărește identificarea  cât mai multor silabe cu care vor 

forma cuvinte bisilabice (Anexa 3). Echipa care găsește cele mai multe cuvinte 

va primi drept recompensă stikere colorate. 

Conversaţia 

Floarea de 

lotus 

Explicaţia 

Problematizare 

Jetoane cu 

silabe 

Creioane 

colorate 

 

Pe grupe 

 

Observarea 

sistematică 

 

7. Activităţi 

recreative 

 

O6 
➢   Elevii vor desena secvențe din traseul parcurs de Albinuța Sorinuța și vor 

integra litera S în lucrare. 
Exercițiul 

Creioane 

colorate 

Coli 

Individual 
Observarea 

sistematică 

8. Încheierea 

activității și 

obținerea 

feedback-ului 

 

➢   Fac aprecieri generale şi individuale asupra participării elevilor la lecţie, 

precum şi asupra comportamentului lor pe parcursul orei. 
Conversația  Frontal 

Observarea 

sistematică 

Aprecieri 

verbale, frontale 

și individuale 
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Proiect de activitate integrată

 

Data:  

Clasa: Pregătitoare B 

Unitatea de învățământ: Colegiul Național ”Preparandia - Dimitrie Țichindeal” Arad 

Prof. înv. primar: Duca Alina  

Unitatea de tematică: „Ne mândrim că suntem români!” 

Detalieri de conținut: Pictură pe ipsos 

Arii curriculare: Arte și tehnologii 

                           Limbă și comunicare 

Discipline: Arte vizuale și abilități practice ( AVAP) 

                  Comunicare în limba română (CLR) 

                  Muzică și mișcare (MM) 

Competențe specifice: 

AVAP: 

1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii și a formei în ipostaze familiare, în spațiul înconjurător  

2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar 

2.3. Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/ construcții simple, pe baza interesului direct 

CLR: 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt rostit clar şi rar; 

MM :  
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3.1 Mişcarea liberă pe cântec sugerată de text; 

 

Obiective operaționale:  

O.1: - să recunoască informații despre țara lor, în scopul consolidării acestora; (CLR 1.1) 

O.2: -să precizeze corect culorile și elementele decorative ale  lucrării; (AVAP 1.2) 

O.3: -să enumere materialele care vor fi folosite în realizarea produselor; (AVAP 2.1) 

O.4: -să picteze drapelul țării, aplicând corect tehnica picturii pe ipsos; (AVAP 2.3) 

Metode și procedee: conversația, exercițiul, explicația, observația 

Mijloace de învățământ: palete de culori, tempera, culori acrilice, pensule, figurine ipsos, pahare cu apă 

Forme de organizare: frontal, individual 

Bibliografie: Programă școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice, Clasa pregătitoare, București, 2013 

 

DETALIERI DE CONŢINUT 

Obiective operaţionale Activităţi de învăţare Conţinutul esenţial        Strategii Evaluare 

O.1: - să recunoască 

informații despre țara lor, 

în scopul consolidării 

acestora; (CLR 1.1) 

 

 

Exerciții de receptare a 

mesajului oral 

Asigur cele necesare desfășurării în bune condiții 

a lecției cerând elevilor să pregătească 

materialele, să-și corecteze poziția în bancă și să 

păstreze ordinea și disciplina. 

    

Metode şi procedee: 

Conversația 

Mijloace de 

învățământ: 

Ghicitori 
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Captarea atenției se face cu ajutorul unor 

ghicitori: 

Este mândră ţara mea 

Şi se cheamă 

(România) 

Capitala ţării mele 

E-un oraş ca din poveşti 

Şi se cheamă..... 

(Bucuresti) 

Roşu,galben şi albastru 

 Sunt culorile pe care 

 El le flutură în zare. 

(steag/drapel) 

 

Forma de organizare: 

Frontal 

 

 

 

 

 

Răspunsurile 

corecte la ghicitorile 

propuse 

O.2: -să precizeze corect 

culorile și elementele 

Se anunță tema: „Drapelul țării”.  Metode și procedee: Precizarea corectă a 

culorii și a 
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decorative ale  lucrării; 

(AVAP 1.2) 

 

 

 

 

O.3: -să enumere 

materialele care vor fi 

folosite în realizarea 

produselor;    (AVAP 2.1) 

 

 

 

 

 

 

Exerciții de dialog 

provocat 

 

 

 

 

 

 

Exerciții de conversație 

dirijată 

 

 

 

 

 

Astăzi vom picta, dar nu ca de obicei. De această 

dată vom înlocui foaia cu o figurină de ipsos. Pe 

acestea vom picta drapelul țării.  

Se prezintă modelul.  

Ce culori am folosit?  

Cele trei culori le-am așezat în poziție verticală sau 

orizontală?    

    Se solicită elevilor să spună ce are fiecare grupă 

pe mese. 

Înainte ca elevii să înceapă să lucreze, se execută 

mai multe exerciții de încălzire a mușchilor mici ai 

mâinii: cântăm la pian, numărăm petalele unei 

flori, adunăm iarbă…etc. 

 

Voi atrage atenția elevilor pentru realizarea unei 

lucrări cât mai ordonate și autentice. În timp ce 

copiii pictează, pe fundal se redau cântece 

românești. 

Conversația 

Observația 

Explicația 

Exercițiul 

Mijloace de 

învățământ: 

Imagini 

Paletă pentru culori 

Tempera 

Culori acrilice 

Pensule 

Pahar cu apă 

Figurine ipsos 

Forma de organizare: 

Individual 

elementelor 

decorative ale unei 

lucrări 

 

 

 

 

Intuirea corectă a 

materialului de pe 

mese 

Executarea corectă 

a exercițiilor de 

încălzire a mușchilor 

mici ai mâinii 
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O.4: -să picteze drapelul 

țării, aplicând corect 

tehnica picturii pe ipsos; 

(AVAP 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciții de dialog 

provocat 

 

 

 

 

  

  Elevii încep să lucreze sub supravegherea 

învățătoarei care  ajută pe cine întâmpină 

dificultăți în realizarea lucrării. 

Vom expune lucrările realizate în fața clasei. 

Elevii vor aprecia critic si 

autocritic lucrările pe baza următoarelor criterii: 

-respectarea sarcinii și a temei de lucru; 

-acuratețe lucrării; 

-originalitatea lucrării; 

 

Învățătoarea va face aprecieri 

globale si individuale asupra 

modului în care elevii au participat la activitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode şi procedee: 

Conversația 

Observația 

Mijloace de 

învățământ: 

Lucrările realizate 

Forma de organizare: 

 

 

 

 

 

 

Realizarea îngrijită a 

lucrării prin tehnica 

picturii pe ipsos 

Analiza obiectivă a 

lucrărilor pe baza 

criteriilor date 
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Frontal 

Individual 
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                                                      PROIECT DIDACTIC  

 

Prof. Marian Sergiu                                                         Temele lecţiei: 

Data                                                                               1. Dezvoltarea vitezei şi îndemânării: 

Clasa a V-a                                                                             - ştafetă.                                                                 

16 elevi (16 B)                                                               2. Joc sportiv – Fotbal:                                                        

Terenul de sport (handbal)                                                     - consolidarea preluării şi lovirii                                                   

Mingi fotbal, mingi handbal, jaloane,                                      mingii cu latul;       

fluier, cronometru                                                                  - joc bilateral. 

Veriga/ 

Durata 

            Conţinutul lecţiei Dozare    Formaţii şi indicaţii metodice 

     I 

 

    2’ 

- aliniere, verificarea ţinutei şi 

a stării de sănătate, anunţarea 

temelor, raport; 

- întoarceri pe loc la stânga, la 

dreapta şi stânga-împrejur; 

- exerciţii pentru captarea 

atenţiei. 

 

 

    1’ 

 

   30’’ 

   30’’ 

- în linie pe un rând. 
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    II 

 

    4’ 

Variante de mers: 

- în cadenţă: 

- pe vârfuri; 

- pe călcâie; 

- cu scuturare; 

- cu mişcări de respiraţie. 

Variante de alergare: 

- pendularea gambei 

înainte/înapoi; 

- lateral cu pas adăugat; 

- cu călcâiele la şezută. 

 

  15 m 

  10 m 

  10 m 

 2x5 m 

2x10m 

 

2x10m  

2x10m 

  10m 

- în coloană câte unul. 

 

- cu braţele sus. 

- cu braţele la spate. 

- braţe şi picioare. 

       

- cu faţa spre interior/exterior. 

    III 

 

     6’ 

Alcătuirea formaţiei de 

gimnastică 

 

 

   30’ 

- în trepte 

 

 Exerciţiul nr. 1: 

P.i.– Stând cu braţul stâng 

întins sus: 

T1-2 Extensie şi arcuire; 

T3-4 Braţul drept întins sus, 

extensie şi arcuire; 

T5-6 Idem T1-2; 

 

 

 

2 X 8T 
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T7-8 idem T3-4. 

Exerciţiul nr. 2: 

P.i.– Stând depărtat cu mâinile 

la ceafă: 

T1-2 Răsucirea trunchiului 

spre stânga şi arcuire; 

T3-4 Răsucirea trunchiului 

spre dreapta şi arcuire; 

T5-6 Idem T1-2; 

T7-8 idem T3-4. 

Exerciţiul nr. 3: 

P.i.–  Stând cu mâinile pe 

şolduri: 

T1-2 Ridicarea piciorului 

stâng îndoit sus şi arcuire; 

T3-4 Ridicarea piciorului 

drept îndoit sus şi arcuire; 

T5-6 Idem T1-2; 

T7-8 idem T3-4. 

Exerciţiul nr. 4: 

P.i. – Stând cu mâinile pe 

şolduri: 

 

 

 

 

 

2 X 8T 

 

 

 

 

 

 

 

2 X 8T 

 

 

 

 

 

 

 

3 X 8T 

     P.i.            T1-2             T3-4 

 

 

 

 

 

        P.i.            T1-2               T3-4 

 

 

 

    

        P.i.          T1-2           T3-4 
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T1-8  Sărituri ca mingea: 

        - pe loc; 

        - stânga-dreapta; 

        - înainte-înapoi. 

        

                P.i.            T1-8            

     IV 

 

    10’ 

1. Dezvoltarea vitezei şi 

îndemânării. 

Ştafetă: 

- conducerea mingii de fotbal 

pe jos, urmată de întoarcere 

conducând mingea de handbal 

pe sol cu mâna, în linie 

dreaptă. 

 

 

 

 3x40m 

- numărul impar din şir va porni cu mingea de 

handbal şi se va întoarce cu cea de fotbal. Se lucrează 

cu 4 mingi, separat cu dreptul/dreapta-

stângul/stânga. 

 

      V 

 

     25’ 

2. Joc sportiv – Fotbal.      

Consolidarea preluării şi 

lovirii   mingii cu latul:   

- preluare şi lovire de pe loc; 

 

 

 

 

 

    5’ 

 

 

   5’ 

 

 

- pe perechi faţă în faţă la 5 m, folosind ambele 

picioare. 
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- preluare şi lovire din 

deplasare.    

 

 

 

 

 

Joc bilateral:       

- regulament: henţ, fault.    

 

 

 

 

 

   15’ 

- câte doi de-a lungul terenului, la 3 m distanţă, cu 

ambele picioare. 

      

- 3 echipe mixte de câte 7 copii. Se schimbă la 5 

minute sau un gol. Cei de pe margine joacă 

,,măgăruşul”. 

    VII 

 

      2’ 

 

- alergare uşoară; 

- mers cu mişcări de respiraţie; 

- mers cu scuturarea braţelor şi 

picioarelor.                                          

    1’ 

   30’’ 

   30’’ 

- în coloană câte unul. 

       

   VIII 

 

     1’ 

- aprecieri generale privind 

evoluţia din timpul lecţiei; 

- evidenţieri; 

- recomandări pentru 

activitatea independentă.                                                                                

 

 

     1’ 

- în linie pe un rând. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

                                                    PROF. PT. ÎNV. PREȘCOLAR:VEREȘ CRINA 

                                 GRĂDINIȚA CU P.N. NR.2 JIBOU 

 

Unitatea de învățământ: Grădinița cu P.N. Nr. 2 

Grupa: Mica “Albinuțele” 

Data: ………………. 

Educatoare:  prof. Veres Crina 

Tema de studiu:  „Când, cum și de ce se intâmplă” 

Tema saptamanii:  „Păsări de curte” 

Tema zilei: „Puișorul îngâmfat” 

Tipul de activitate:Mixt 

Activități de învățare:ADP+Activități pe domenii experiențiale( DLC+DOS)+ ALA I+ALA II 

Forma de realizare:  Activitate integrata. 

 

Scopul activităţii: Dobândirea cunoștintelor referitoare la păsările de curte. 

 

Activitati de invatare: 

 

ADP: -Intalnirea de dimineata : Salutul, prezenta, calendarul naturii, joc “Deschide urechea bine”(graiul pasarilor), noutatea zilei 

“Puisorul ingamfat” (marionetă) 
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  Tranzitii:-”Dacă vreau să fiu voinic” 

                 -”A iesit din ou la soare” 

                 -”Puișorii ies afara” 

 

ADE: DLC+ DOS “Puisorul Îngâmfat”-povestea educatoarei 

                                                               - lipire 

 Obiective operaţionale: 

         -să asculte cu atentie continutul povestii; 

         -să raspunda la intrebarile adesate; 

         -să ofere ajutor puișorului, lipind puf pe corpul lui; 

         -să reconstituie povestea cu ajutorul personajelor si al imaginii. 

          

Strategii didactice:  

 Metode şi procedee: expunerea, povestirea, explicaţia, demonstraţia,exerciţiul, problematizarea, explozia stelara. 

  Material didactic: imagini din poveste, personaje din poveste, plansa cu imagine din poveste, fisa cu puisor, lipici, puf. 

 Forma de organizare a grupei: frontal si pe grupe. 

             

ALA I: Stiinta:”Mama si puișorii ei” 

             Constructii:”Cotețul puișorilor” 

             Joc de rol:”De-a mama si puișorii” 
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Obiective operationale: 

            -să sorteze puisorii in functie de culoare; 

            -să aseze puisorii la mamele lor; 

            -să construiasca prin alaturare, suprapunere cotetul puisorilor; 

            -să aseze puisorii in cotetul construit; 

            -să foloseasca formule de politete; 

             

 

Strategii didactice: 

            Metode si procedee: conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul. 

            Material didactic: puisori, gaini, cuburi, casuta puisorilor, graunte, faina de porumb, vase. 

 

ALA II: Dans :“Cocorico” 

               Joc distractiv: “Puișorii năzdrăvani” 

 

Obiective operationale: 

              -să execute pașii de dans, înainte, înapoi; 

              -să execute mișcările sugerate de text; 

              -să respecte regulile impuse de joc. 
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Strategii didactice 

             Metode si procedee:conversatia, explicatia, demonstrația, jocul. 

             Material didactic: costume de puisori, gardulet, laptop. 

 

Bibliografie: 

 

            1. Curriculum pentru invatamantul prescolar (3-6/7 ani), M.E.C.T., Bucuresti, 2008. 

            2. Metoda proiectelor la varste timpurii, M.E.C., Edit. Miniped, Bucuresti, 2002. 

            3. Revista invatamantului prescolar, nr. 1-2 2010. 

            4. Metode interactive de grup- Ghid metodic, Edit, Arves, Bucuresti, 2002. 

 

 

 

                                                          Scenariul zilei 

   

Copiii  intra in grupa rostind urmatoarele versuri: “ Dimineața a sosit.....” Bună dimineața copii! Copiii răspund salutului 

educatoarei. Fiecare copil îi dă mânuța colegului si il salută. Facem prezenta, cate un copil vine si isi i-a poza pe care o pune la 

clema puisor, pozele copiilor absenti le intoarcem. Completăm calendarul naturii cu ajutorul educatoarei. Ne jucăm jocul 

“Deschide urechea bine” (cu graiul păsărilor). Noutatea zilei: le prezint copiilor Puișorul (marionetă) care ii ajuta sa inteleagă 

termenul “Ingamfat”.Astazi va povestesc povestea  “Puisorul ingamfat”. Ca tranzitie recitam urmatoarele versuri si miscarile 

sugerate de ele “Daca vreau sa fiu voinic....”.In cadrul activitatilor pe domenii experientiale le povestesc  povestea “Puisorul 
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ingamfat” .In momentul in care puisorul cade in apa ne ducem la sectorul arta (DOS) si vom schimba hainutele ude ale 

puisorului cu altele uscate prin lipirea de puf pe corpul lui dupa care revenim la poveste. Morala poveștii- Ce am învățat din 

poveste?  Fixarea cunostintelor o realizez prin metoda explozia stelară pe care o adaptez la nivelul de vârstă al copiilor. Le 

prezint plansa cu scena din poveste , copiii trebuie sa plaseze personajele pe plansa. Intrebarile sunt: Ce a găsit puisorul?  (o 

barcuta) copilul care raspunde corect pune barcuta pe plansa. Cine a cerut sa-l lase in barcuta? (broasca, racul si tantarul). 

Unde se dadea el cu barcuta? (pe apa). Când s-a rasturnat barcuta? ( cand a suflat vantul). Cum l-a ajutat broscuta pe  

puisor? (la scos din apa). Rutina: mergem la baie si sevim masa. Prin tranzitia “A iesit din ou la soare” trecem la realizarea 

sarcinilor de  la ALA I . Avem deschise trei sectoare : Stiinta:- copiii vor sorta puisorii in functie de culoare. Constructii:-copiii 

vor construii cotete pentru puisori prin alaturarea si suprapunerea cuburilor. Joc de rol:-copiii se vor juca “De-a mama”, ei 

vor folosii formule de politete, vor respecta reguli. Trecerea la ALA II se va face prin tranzitia “Puisorii ies afara..”. La ALA 

II copiii vor dansa pe melodia Cocorico executand pasii de dans inainte si inapoi. Ne jucăm jocul “Puisorii nazdravani”, 

puisorii interpreteaza versurile cantecelului “Puisorii ies afara “iar in momentul in care apare vulpea ei alearga spre căsuța 

lor să nu ii prindă, puisorii prinsi sunt dusi in vizuina vulpii. In incheiere fac aprecieri asupra intregii activitati, a ceea ce au 

reusit sa realizeze. 
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PROIECT DIDACTIC  
 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                              

                                                              PROF.ÎNV.PREȘC.MARINESCU ANICUȚA 

                                                                                                                                                                    

                                                             GRĂDINIȚA CU .P.P.”PRICHINDEL” JIBOU 

                                                                                                          

 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

TEMA ACTIVITĂŢII: „CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEŞTILOR” 

MIJLOC DE REALIZARE: JOC DIDACTIC 

TIPUL ACTIVITĂŢII: CONSOLIDARE DE CUNOŞTINŢE 

SCOPUL JOCULUI: consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la personajele şi poveştile învăţate, 

                                educarea  capacităţii de a exprima corect verbal şi nonverbal emoţii, sentimente, opinii proprii 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE; 

O1 – să identifice poveşti şi personaje pe baza unor imagini, ghicitori, marionete; 

O2 – să aşeze imaginile ce ilustrează scene dintr-o poveste în ordinea desfăşurării evenimentelor; 

O3 – să stabilească corectitudinea/incorectitudinea unor enunţuri referitoare la anumite situaţii,întâmplări din poveştile    învăţate; 

O4 – să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical; 

O5 – să utilizeze cuvinte şi expresii consacrate  din poveştile cunoscute sau să redea dialogul dintre personaje;  

A) psiho-motorii 

 O6 -- sâ mânuiască adecvat materialele puse la dispoziţie; 
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 O7 -- să folosească un limbaj adecvat 

SARCINA DIDACTICĂ:  descoperirea răspunsului la ghicitori; 

                                      recunoaşterea poveştii pe baza unei imagini; 

                                      ordonarea cronologică a momentelor principale din poveşti pe baza imaginilor; 

                                      recunoaştera personajelor şi a poveştilor după marionete; 

                                      stabilirea corectitudinii sau incorectitudinii unor enunţuri referitoare la anumite situaţii,întâmplări  din  poveşti 

REGULILE JOCULUI: Răspunde cerinţelor jocului  copilul care primeşte bagheta .Colaboreză cu colegii în realizarea 

sarcinilor.Apreciază sau dezaprobă  răspunsurile colegilor.  

Răspunsurile corecte vor fi recompensate cu aplauze. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, Spiriduşul Poveştilor,bagheta,mişcarea, întrecerea, folosirea  ghicitorilor,marionetelor,  

,, Pălăriile gânditoare”,recompense 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

a) METODE ŞI PROCEDEE:  conversaţia, explicaţia, demonstraţia,problematizarea, metoda,, Pălăriile gânditoare”, 

metoda ghicitorilor, aprecierea verbală, 

b) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: imagini din poveşti, panou, marionete, calculator, pălăriile, baghetă 

c) FORME DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII: individual, frontal, pe echipe. 

BIBLIOGRAFIE 

Breban, S., Fulga, M., Goncea, E., Ruiu, G.: Metode interactive de grup, Editura Arves, 

Preda, V., Dumitrana, M.: Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de 

copii, Editura V&I Integral, 2005 

Revista Învăţământul preşcolar şi primar 1-2/ Editura Arlecin, 2013 
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Proiect de activitate  

 
Unitatea de invăţământ: ”GRADINIȚA PRICHINDEL” 

Educatoare: IONIȚĂ CAMELIA 

Grupa: MARE “SPIRIDUȘII” 

Tema anuala: “CINE ȘI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?”  

Tema proiectului : ” INVAȚĂ SĂ FACI!” 

Subtema: “DIN BĂTRÂNI SE POVESTEȘTE” 

Tema zilei: ,,POVEŞTILE, COMORI NEPREŢUITE!” 

Tipul activitaţii:VERIFICARE ŞI CONSOLIDARE DE CUNOŞTINŢE 

Mesajul zilei :,,IUBITI POVEŞTILE ,COPII!” 

Forma de realizare: ACTIVITATE INTEGRATA: ADP+ALA 1+ADE+ALA 2 

ADP: 

•  Întâlnirea de dimineaţă: “ Mă prezint...”. Se vor purta discuții cu copiii, pentru a stabili anotimpul, în ce zi a săptămânii suntem, 

fenomenele caracteristice zilei. Surpriza: în buzunarul de la panou, copiii descoperă o scrisoare de la Moș Nicolae. 

ALA 1:  Centre de interes: 

• Construcţii: “Scene din poveşti”; 

• Artă: “Personajul preferat” – desen; 

• Bibliotecă: “Cartea mea cu povești!” – sortarea imaginilor, lipirea acestora și executare grafisme; 
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• Joc de masă: ”Imagini din poveşti” – puzzle. 

ADE: 

• Domeniul Limbă şi Comunicare – Educarea limbajului: 

                 “Calatoria misterioasă!” – joc didactic; 

•  Domeniul Estetic şi Creativ – Educație muzicală:  

                 “Vine, Moș Nicolae”  – predare  

                  “O lume a basmelor” – repetare 

ALA 2 : 

•  Joc distractiv: “Parada Costumelor”; 

•  Joc de mişcare: “Dansul prieteniei”. 

 

 

Scopul:  

Dezvoltarea creativităţii, expresivităţii limbajului oral prin intermediul poveştilor precum si a  gustului pentru frumos. 

Obiective operaționale: 

Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

O1 - să realizeze tema dată, folosind tehnici specifice ariilor de interes; 

O2 - să povestească după imagini, secvențe din poveștile cunoscute, folosind vorbirea directă sau indirectă; 

O3 - să caracterizeze personaje din poveşti, scoțând în evidență trăsături pozitive sau negative, pe baza unor imagini, jetoane, ghicitori, 

replici folosite de educatoare; 

O4 - să recunoască poveștile, pe baza unor caracteristici sau replici ale personajelor; 
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O5 - să cânte, respectând tonul, linia melodică, ritmul, pauzele de respirație și mișcările sugerate de textul cântecelor; 

          O6 - să participe activ la desfășurarea jocurilor de mișcare “Dansul                      prieteniei” și” Parada costumelor”. 

Sarcina didactică: Să rezolve corect toate încercările jocului pentru a înainta în “Călătoria misterioasă”. 

Regula jocului: Copilul care a primit bagheta fermecată va recunoaşte şi descrie personajele din poveştile învăţate şi va selecta imagini pe care le 

va aşeza la locul potrivit. Copiii vor respecta grupul din care fac parte şi vor intona cantecele invatate. Fiecare răspuns corect v-a fi răsplătit cu o 

floare și v-a ajuta echipa să înainteze în parcurgerea drumului printe povești. 

Elemente de joc: surpriza, bagheta fermecată, ghicirea, aplauzele, mimica, limitarea timpului, mânuirea materialelor, recompense. 

Strategia didactică: 

• Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea, exerciţiul, demonstraţia, “turul galeriei”; 

• Mijloace de invăţământ: castel, cufar, scrisoare, plicuri, imagini din poveşti, jetoane cu personaje din poveştile învăţate, scrisoarea 

din partea lui Mos Nicolae, bagheta magică, jetoane pentru constituirea grupurilor de lucru, siluete ale personajelor din poveştile 

propuse cunoscute de copii, siluete din carton, plicuri cu personaje ce aparţin poveştilor, panou, materialul necesar pentru educatie 

muzicala (imagini, paleta dirijorului, chitara, clopotel), puzzle, cuburi, Diagrama Venn, creioane colorate, scrisoare de la Moș 

Nicolae; 

 

DURATA: O zi 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă 

                                                       Scenariul activității 

 

ADP 

Activitatea incepe cu întâlnirea de dimineaţă. 

Salutul: Bună dimineaţa, personajelor! Se continuă cu prezenţa, fiecare copil salutând colegul de lângă el, prin jocul distractiv ”Tu” spunând: “Bună 

dimineaţa, piticule, prințesă,...(copiii sunt costumati în personajul preferat). Eu când mă gândesc la povești, mă gândesc la.... apoi are loc completarea 
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Calendarului Naturii. Prin intermediul tranziţiei “Bat din palme clap, clap, clap/Din picioare trap, trap, trap/Ne-nvârtim, ne rasucim/Și spre centre 

noi pornim!” se face trecerea catre activitățile din cadrul ALA 1. 

ALA 1 

După completarea calendarului, copiii vor primi un colet de la Moș Nicolae care conține un ciorap cu multe recompense (pe care le vor primi la 

sfârșitul activității) şi o scrisoare unde ne spune ca ne-a pregătit tot felul de surprize pentru a-și da seama câte lucruri frumoase au învățat ei la 

grădiniță. 

Dacă vor reuşi să rezolve aceste încercări, vor primi câte o ghetuta fermecata, pe care seara o va umple cu darurile mult asteptate. 

 Așadar, la centrul Bibliotecă – vor realiza o carte (utilizând semne grafice, sortarea imaginilor și lipirea acestora), la centrul Artă –  vor realiza 

personajele preferate pentru ca apoi să le aşeze la centrul Construcţii - unde vor construi scene din poveştile preferate ( palatul Cenuşăresei, casuţa 

Scufiţei), iar la jocul de masa vor asambla puzzeluri cu imagini din aceste poveşti.  

Tranziţii: “De n-ar fi poveștile”. 

ADE 

Grupa de copii va fi organizată în două echipe care vor parcurge un traseu cu multe incercări, asemeni personajelor din povești. Mai intâi, căpitanii 

echipelor dau cu zarul, stabilind cine începe jocul, executând în acest sens jocul de probă. Executarea jocului va viza îndeplinirea probelor pregatite 

de Moș Nicolae, în scopul de a obține ghetuța fermecată. Apoi, la activitatea muzicală, preşcolarii vor învăța un cantec despre Moș Nicolae, pentru 

a-l primi cum se cuvine, seara. La finalul activităţii, copiii vor fi recompensaţi pentru curajul lor. 

ALA 2 

Copiii îşi vor prezenta costumul purtat şi vor fi invitaţi la Carnaval, unde vor dansa un dans al prieteniei personajelor. 
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Evenimentul didactic Conţinutul activităţii Strategii 

didactice 

Evaluare 

1. Organizarea 

activităţii 

Asigur condiţiile optime desfaşurării activităţii: 

• Aerisirea sălii de grupă; 

• Pregătirea materialului didactic; 

• Organizarea mobilierului. 

În cadrul activităţii “Întalnirea de dimineaţă” se face prezenţa copiilor (Bună 

dimineaţa, Prinţesa, Făt-Frumos...Când mă gândesc la poveşti, mă gândesc la...). 

Se completează Calendarul naturii. 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Globală -observația 

 

 

 

2. Captarea atenţiei Prezint copiilor o scrisoare de la Moș Nicolae, care le transmite copiilor că doreste 

să-i supună unor încercări, la fel ca în povești, şi îi roagă pe aceştia să fie cuminţi 

şi să lucreze pe parcursul întregii zile, deoarece în felul acesta, seara, cand vor avea 

ghetuțele curate vor primi  cadoul mult asteptat. 

Conversaţia 

 

Stimularea 

interesului pentru 

activitate 

3. Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

activităţii 

Împreuna, stabilim ce anume vom lucra pe parcursul zilei. Vom lucra la centrele de 

interes, pentru a indeplini cerințele lui Moș Nicolae, apoi vom desfășura activitatea 

de limbaj, în scopul trecerii cu bine a obstacolelor întâlnite, iar apoi, la activitatea 

muzicală vom învăța un cântec intitulat “Vine, Moș Nicolae”. 

Conversaţia 

 

Globală –

observația 

Sunt   atenţi   şi   

retin numele     

jocului 

 

4. Dirijarea invăţării Le sunt prezentate copiilor centrele de interes şi sarcinile aferente fiecaruia: 

1. Construcţii: “Scene din poveştile cunoscute?”; 

• Să construiască "Casuţa Bunicuței”, ”Palatul Cenusaresei” prin 

asamblarea, îmbinarea şi alăturarea pieselor; 

2. Artă: “Personaje Preferate”; 

• Să deseneze imaginea cu personajul din poveste preferat;  

3. Bibliotecă: “Cartea mea cu povești!” – realizarea unei cărți. 

• Să lipească imaginile sortate; 

• Să decoreze cartea, executând grafisme, după model; 

     4. Joc de masă: “Imagini din poveşti”. 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 
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Copiii aleg centrul de activitate preferat, urmând să lucreze şi la alt centru dacă 

doresc. La final, prin intermediul metodei “Turul galeriei” se observă şi evaluează 

activitatea de la fiecare sector de activitate. 

Tranziţie: “De n-ar fi povestile” – joc cu text si cânt. 

5. Obţinerea 

performanţei 

ADE (DLC+DEC) 

Activitate: EDUCAREA LIMBAJULUI 

Copiii sunt organizaţi în două echipe, în funcţie de ecusonul din piept.  

La această activitate, copiii vor fi asemeni personajelor adevarate și vor trece prin 

mai multe probe pregatite de Moșul nostru drag.  

a)  Explicarea jocului 

Fiecare echipă va raspunde sarcinii date şi va avea voie, dacă raspunsul este corect, 

să-și așeze o floare în coșul echipei sale. Va caştiga echipa care obține (culege de 

pe traseu) cât mai multe flori.  

 

b) Regulile jocului 

Copilul care a fost atins cu bagheta fermecată va rezolva o sarcină, astfel va reuşi 

să treacă peste un obstacol şi să înainteze în parcurgerea drumului prin poveşti.                                                                     

 

c) Jocul de probă 

Căpitanii echipelor dau cu zarul stabilind care echipă începe jocul.  

Se oferă explicaţii suplimentare în cazul în care se constată că regulile sau modul 

de desfăşurare nu au fost bine înţelese. 

 

Dacă răspunsurile sunt corecte atunci vom putea începe călătoria. 

 

d) Executarea jocului: 

 

Proba 1: 

Voi prezenta copiilor planşe cu scene din poveştile cunoscute. Copiii trebuie să 

precizeze din ce poveste face parte scena respectivă, ce moment din poveste 

reprezintă şi să spună care este mesajul educativ al poveştii.  

• ,,Capra cu trei iezi” de Ion Creangă 

• ,,Alba ca zapada” de Fratii Grim  

 

 

Explicaţia 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

Joc – exercițiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 

Observarea directă 

a copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Orală 

Observarea directă 

a copiilor 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

 

Individuală 
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Proba 2: 

 - “Cui aparține replica?” 

 

„Blânde porumbiţe şi voi turturele, şi voi păsări ale cerului, veniţi cu toatele de-mi 

ajutaţi s-alegem lintea Bobul bun, ici în ulcică/Iar cel rău în guşulică...” 

  (Cenuşăreasa de Fraţii Grimm)     

 

„Fată frumoasă si harnică, grijeste-mă şi curaţă-mă de omizi, că ţi-oi prinde şi eu 

bine vreodată.” (Părul din povestea „Fata babei si fata mosneagului”) 

 

 Dacă trecem această probă vom putea înainta în călătoria misterioasa.  

 

Proba 3: 

– “Aşează imaginile în ordinea desfăşurării evenimentelor şi spune cum se numeşte 

povestea”. 

(Imagini din poveștile “Ursul pacalit de vulpe” şi “Scufita Rosie”). 

 

  Mergem mai departe şi întâmpinăm noi obstacole pe care trebuie să le depăşim. 

Proba 4: 

 Fiecare grup de copii va primi câte un plic în care sunt siluete ale personajelor din 

mai multe poveşti. Pe o coală de hârtie care este împărţită în două (o parte albă şi 

una neagră) ei trebuie să aşeze personajele în funcţie de trăsăturile lor de caracter: 

personaje pozitive – personaje negative. 

  

• ”Alba ca zăpada şi cei şapte pitici” de Fraţii Grimm 

• ”Scufiţa roşie” de Fraţii Grimm                              

 

Vor numi titlul poveştii, numele personajelor şi faptele care îi fac buni sau răi. Vor 

observa că numărul personajelor pozitive este întotdeauna mai mare decât numărul 

personajelor negative. Îi voi întreba cu ce personaj din aceste poveşti ar dori să 

semene şi să motiveze alegerea făcută. 

                   

Proba 5: 

Joc-exerciţiu: ,,Am spus bine, n-am spus bine?” - voi citi copiilor 4 propoziţii 

inspirate din poveştile învăţate, iar copiii stabilesc corectitudinea sau 

incorectitudinea enunţului formulat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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• ,,Lupul avea gânduri bune şi a sfătuit-o bine pe Alba ca zapada”; 

• ,,Deschizând lada, o mulţime de balauri au ieşit dintr- însa şi pe loc au 

mâncat pe babă cu fată cu tot, de parcă n-au mai fost pe lumea asta”; 

• ”Hai, Cenuşăreaso, hai şi tu la petrecere, o roagă mama vitregă şi cele două 

surori”; 

• ”Vulpea a mancat multe bunătăți și a căzut în groapa cu jăratec”. 

 

Proba 6: 

 Copiii vor găsi câte un cufăr ”fermecat” ce conţine obiecte care apar în poveşti (o 

mască de urs și urechi de vulpe, un batic roşu și o mască de lup). 

 Copii vor extrage obiectele şi va spune ce sunt, cui aparţin, din ce poveste fac parte 

si vor interpreta rolul acestora.  

 

e) Complicarea jocului: 

 

  - Diagrama poveștilor ”Scufița Roșie “ și “Capra cu trei iezi”. 

   -Diagrama poveștilor “Albă ca Zapada și cei șapte pitici” și “Cenușăreasa”. 

 

După ce vor aşeza imaginile, le voi adresa următoarea întrebare: „Ce observaţi 

atunci când priviţi personajele din ambele poveşti? Ce credeţi că ar trebui să 

aşezăm în intersecţia celor două cercuri?”.  

 („În intersecţia celor două cercuri se aşează personajele comune”). 

 

Se face tranziţia către activitatea muzicală prin intermediul unei ghicitori: 

“E frate cu Moș Crăciun 

La fel de darnic și bun 

Ne lasă în dar punguțe 

Nu sub brad, ci în ghetuțe”  

                            Moș Nicolae 

 

Activitate muzicală: 

Anunțarea titlului noului cântec și a jocului ce va fi repetat. 

Enumerarea obiectivelor în termeni accesibili copiilor. 

 

 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 
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Exerciții pentru reglarea respirației și omogenizarea vocii: 

  -se realizează sub forma unor jocuri: 

 “Suflăm frunzele uscate”, 

 “Ne încălzim mâinile “ ,  

 “Umflăm balonul”,  

 “Mirosim floarea”. 

Se explică, se demonstrează, copiii privesc în tot acest timp, apoi excută 

concomintent. 

 

Exerciții de încălzire a vocilor – se realizează pe baza unor fragmente melodice 

din cântecul ce urmează a fi predat. 

Se propune jocul “De-a orchestra”. Se intonează de către educatoare, copiii ascultă 

cu atenție, apoi repetă într-o nuanță scăzută, mimând cu ajutorul mâinilor cântatul 

la un instrument. 

Ex: toba “Bum-bum-bum”; pianul “La-la-la”. 

 

Familiarizarea copiilor cu textul cântecului: 

-prezentarea unor imagini reprezentative pentru cântec și expunerea textului sub 

forma de poveste. 

-se cântă cântecul  model de către educatoare. 

-se recită versurile care se repetă apoi cu toți copiii. 

-se repetă cântecul model. 

-se fac precizări asupra modului de interpretare corectă a cântecului. 

Executarea cântecului împreună cu copiii: 

-se execută cântecul cu toată grupa, urmărindu-se intonatia și dicția (pe fragmente 

și în întregime) 

-se repetă de 2-3 ori 

Consolidarea  cântecului se realizează prin cântare variată: individual, în lanț sau 

sub formă de dialog. 

Interpretarea se realizează cu întreg colectivul. 

 

Reamintirea titlului jocului se face după ce copiii sunt solicitați să recunoască 

fragmentul din linia melodică a  acestuia. 

Educatoarea demonstrează jocul cu text și cânt. 

Repetarea jocului “O lume a basmelor” de către copii. 

Se va urmări executarea cât mai corectă a mișcărilor și coordonarea lor cu ritmul 

melodiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

Problematizar

ea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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Se fac aprecieri individuale și colective asupra modului de participare la activitate. 

6. Încheierea 

activității 

Se fac aprecieri asupra modului în care copiii au participat la activitate. Se 

desfăşoară “Parada costumelor” și jocul de mişcare: “Dansul prieteniei“. 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• “Didactica domeniului - Limba și comunicare din învățământul prescolar”, Vasile Molan, editura Miniped 2017; 

• “Didactica limbii si literaturii romane”, Vasile Molan și Maria Bizduna, 2006; 

• “Curriculum pentru invatamantul prescolar (3-6/7 ani)”, M.E.C.I.-2008; 

• “Metode interactive de grup-ghid metodic”, Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, editura Arves, 2002; 

• Revista Învăţământul Preşcolar nr. 3-4/2009; 

• Revista Învăţământul Preşcolar nr.1-2/ 2008; 

• “Ghid pentru proiecte tematice”, Viorica Preda, editura Humanitas, 2005.
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•  

 

PROIECT  DE   ACTIVITATE   INTEGRATĂ 

Prof.înv.preşc. Vrânceanu Miruna 

Şcoala Gimnazială Domnească,Târgu Neamţ 

Scenariul zilei 

GRUPA: Mijlocie   

TEMA ANUALĂ: Cum este,a fost şi va fi aici pe Pământ?  

PROIECTUL: Prietenii  fără  grai! 

SUBTEMA: Animale mari şi mici în grădină la bunici! 

TEMA ZILEI:  In lumea animalelor domestice ! 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată – ADP + ALA I + ADE (DŞ + DEC) + ALA II 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic/activitate artistico-plastică/jocuri liber-alese 

TIPUL ACTIVITATII: verificare şi consolidare 

SCOPUL ACTIVITATII: Consolidarea, sistematizarea şi verificarea cunoştinţelor copiilor referitoare la  

animalele  domestice. 

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI 

 I. ADP (Activităţi de dezvoltare personală) : 

          Î.D.    Prietenii  fără  grai! 

          RUTINE :Salutul, prezenţa, calendarul naturii, activitatea de grup,  regula/ mesajul zilei, noutatea zilei 

          TRANZIŢII :  Cântec de organizare : Bat din palme.. !   

 II. ALA  I (Activităţi liber – alese): 

               BIBLIOTECĂ :   Animale domestice! -citim imagini din enciclopedii                     

               JOC DE MASĂ:  Puzzle cu animale domestice!                                 

               ŞTIINŢĂ:  Ajută animalele să-şi găsească umbra! -lotto cu jetoane 

                CONSTRUCŢII:  Ferma cu animale! -leggo 

                                               Adăposturi pentru animalele! -cuburi din lemn 

III. ADE (Activităţi pe domenii experenţiale) : 

             DŞ   Cunoaşterea mediului:    Ce ştim despre animalele domestice?  -joc didactic 

             DEC  Activitate artistico-plastică: Tablouri cu animale colorate! –pictură 

 IV: ALA  II (Activităţi liber – alese)  

           Joc de mişcare : Pe urmele lui Grivei! 

                                                   Animale colorate! 
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  DURATA: 1 zi 

I.ADP (Activităţi de dezvoltare personală) : 

        Întâlnirea de dimineaţă : Prietenii  fără  grai! 

SCOP: Participarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, împărtăşirii cu ceilalţi şi formării 

comportamentului empatic  la preşcolari. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări ; 

 să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg, cunoscându-i chipul şi în acelaşi timp numele; 

 să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia; 

 să schimbe impresii, opinii, păreri transmiţând cu sinceritate  experienţele, părerile despre un anumit 

eveniment (animalele domestice); 

 să adopte un comportament de relaxare, bună dispoziţie, empatie. 

SRATEGII DIDACTICE: 

o METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, problematizarea;  

o ELEMENTE DE JOC:  mişcarea, surpriza,  mânuirea materialelor;      

o RESURSE MATERIALE: coş cu jetoane de iarnă,calendarul naturii, panou pentru prezenta,mini-rame cu 

fotografiile copiilor,catalogul grupei,regula zilei,calculator,CD-uri 

o FORME DE ORGANIZARE: frontal,  individual; 

II. ALA  I (Activităţi liber – alese): 

TIPUL  ACTIVITĂŢII: mixt 

FORMA DE REALIZARE: frontală ,pe grupuri, individual 

 SCOPUL ACTIVITĂŢII:Dezvoltarea unor deprinderi de conduită civilizată care să permită desfăşurarea simultană 

a unor activităţi preferate de copii, individuale sau colective fără să se stingherească unii pe alţii. 

               BIBLIOTECĂ :   Animale domestice! -citim imagini din enciclopedii   

                  OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

                  - să sorteze imaginile în funcţie de mediul din care face parte animalul; 

                   -să formuleze propozitii pe baza imaginilor; 

               JOC DE MASĂ:  Puzzle cu animale domestice!        

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:-să recostituie imaginile din piesele date; 

                                                     -să accepte si să ofere sprijin atunci cand este nevoie; 

               ŞTIINŢĂ:  Ajută animalele să-şi găsească umbra! -lotto cu jetoane 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

-să redea cu ajutorul construcţiei modele apropiate de realitatea înconjurătoare în plan tridimensional; 

-să interacţioneze cu partenerii de joc; 

    – să descrie verbal modelele create; 

                CONSTRUCŢII:  Ferma cu animale! -leggo 

                                               Adăposturi pentru animalele! -cuburi din lemn 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:-să identifice animalele domestice ; 
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                                                      -să găsească umbra animalelor; 

STRATEGII DIDACTICE : 

METODE:conversaţia, explicaţia, lucrul individual, problematizarea, observaţia, exerciţiul, instructajul verbal. 

MATERIALE DIDACTICE:  scene cu animale, puzzle , diferite truse existente( lego, arco,piese de construcţii 

mari si mici de lemn, piese de constructii din plastic), truse cu animale domestice si sălbatice, fişă de lucru, 

ştampile animale . 

III. ADE (Activităţi pe domenii experenţiale) : 

             DŞ   Cunoaşterea mediului:    Ce ştim despre animalele domestice?  

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoştinţe 

SCOPUL: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, stimularea curiozităţii pentru 

investigarea acestuia; 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

-să recunoască şi să denumească animalele domestice; 

-să recunoască  modul de hrănire; 

-să enumere ce foloase are omul de la ele; 

-să denumească adăposturile animalelor; 

-să respecte regulile şi sarcinile date; 

-să coopereze in formularea conţinuturilor cu membrii echipei ; 

 STRATEGII DIDACTICE: 

• metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, observaţia, problematizarea, 

povestirea, metoda Cubului; 

• mijloace de învăţământ: Jetoane cu animale, ecusoane cu animale ,săculeţ magic, cub cu animale, siluete 

de animale din plastic, machete, ţarcuri; 

• forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual; 

• forme şi metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentului copiilor, analiza răspunsurilor 

copiilor; 

SARCINA JOCULUI: exersarea achiziţiilor dobândite până in prezent despre   animalele domestce; 

REGULILE JOCULUI: Să respecte echipa din care fac parte, să colaboreze cu membrii echipei, să respecte 

ordinea solicitărilor;      

ELEMENTE DE JOC: surpriza, ghicirea, mânuirea materialelor, mimica, limitarea timpului, aplauze, 

recompense. 

             DEC  Activitate artistico - plastică: Tablouri cu animale colorate!  

MIJLOC DE REALIZARE:  pictură                                                                               

TIPUL DE ACTIVITATE:  Formare de priceperi şi deprinderi                                                                                                                                                                   

SCOPUL ACTIVITĂŢII:   Verificarea şi consolidarea deprinderilor de organizare a compoziţiei plastice prin 

tehnica  picturii . 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

     – să identifice animalele din tablouri şi culorile specifice acestora; 

    – să utilizeze un limbaj plastic  adecvat :penson,pânza.tablou,acuarele, pictură; 

   – să compună ȋn mod original şi personal spaţiul plastic; 

   – să-şi exprime opinia faţă de lucrările celorlalţi , motivându-şi părerea; 

   – să adopte o poziţie corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie. 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: pânze, acuarele, apă, şervetele, planşete, pensoane, sevalete. 

FORME DE ORGANIZARE: individual, frontal. 

IV: ALA  II (Activităţi liber – alese) :- Pe urmele lui Grivei! / Animale colorate! 

FORMA DE REALIZARE: Joc de mişcare 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Formarea deprinderii de a relaţiona cu ceilalţi copii, de a recepta  ritmul unei melodii 

executând mişcările impuse de aceasta. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  -să execute mişcări de bază asociate cu gestică şi muzică; 

                                                        -să manifeste spirit de colaborare în relaţiile cu colegii; 

                                                  -să respecte regulile jocului; 

                                                  -să se integreze activ și afectiv în activitate;                  

STRATEGII  DIDACTICE:Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul, jocul, dans tematic; 

                                   Mijloace de realizare: masti de carnaval, calculator, C.D, covor cu urme de căţel; 

                                  Forma de organizare: frontal, individual; 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Curriculum pentru educaţie timpurie, M.E.N, 2018 

 Suport de aplicare a noului Curriculum pentru educaţie timpurie  

 Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani, 

Ed.Vanemonde 
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Influența proiectelor educative extracurriculare în formarea personalității elevului 

 
Prof.psihopedagogie specială Brătilă Zonica-Cristina 

                                                                                          C.S.E.I.,,Elena Doamna”,Focșani, Vrancea 

 

            În urma integrării europene a României, una din direcţiile fundamentale ale redefinirii învăţământului 

românesc o constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii 

autonome şi creative, prin diversificarea şi optimizarea activităţii educative extracurriculare şi extraşcolare, de mare 

impact asupra elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale. 

        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. 

Există o multitudine de modalităţi de realizare a acestor activităţi. O modalitate care implică mai multă 

dăruire, talent şi muncă este proiectul. 

Proiectul educativ constă într-un set de activităţi planificate, controlate care urmăresc realizarea unui scop 

bine definit, într-un cadru bine stabilit şi într-o perioadă de timp bine definită. 

          Proiectul, după J. Dewey este o „ metodă care în mod fundamental, formativ conduce la educarea 

caracterului”. 

După W. H. Hilpatrick este o modalitate prin care se acumulează experienţă şi cunoaştere, rezolvând 

probleme practice în situaţii sociale”. 

Din multitudinea de definiţii ale proiectului educativ rezultă faptul că un proiect educativ este un instrument 

al schimbării, al dezvoltării şi inovării organizaţiei şcolare. 

        În acest scop proiectele educative extracurriculare vin în sprijinul elevilor, coordonate de formatorul de 

personalitate, omul din spatele acestor „creaţii” deosebite, cadrul didactic.   

     Proiectele educative extracurriculare (şi chiar extraşcolare) au de asemenea o importanţă tot mai mare, fiindcă 

şcoala trebuie să-i pregătească pe elevi pentru viaţă, nu numai pentru examene.  

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze punţi de legătură 

între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor / tinerilor şi perspectivele de dezvoltare 

economică a societăţii. În acest sens, colaborarea dintre elevii diferitelor şcoli nu este un proces spontan, ci este o 

activitate organizată, susţinută, conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii.  

          Aspiraţia pentru perfecţionare a numeroaselor cadre didactice, iniţiativa şi disponibilitatea cadrelor didactice 

de a participa la proiecte eduvative, motivează alegerea temei pentru simpozion. 

         Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe baza 

proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a activităţii 

didactice. 
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         Extinderea preocupărilor pentru educaţie şi mai ales elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte 

educative extracurriculare ne atrag atenţia nu atât asupra importanţei acestora, cât mai ales asupra implicaţiilor pe 

care le are asupra construirii şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care îndeplinesc 

niste condiţii : 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de 

 învăţământ ; 

- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor ; 

- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă ; 

- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar  

urmăresc un scop educativ ; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup , creează un  

sentiment de siguranţă şi încredere. 

        Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalităţii acestora prin 

contactul pe care îl au cu mediul înconjurător , cu diverşi factori din societatea din care face parte. 

         Ştim cu toţii că elevii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru faptul că aducem 

întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană. 

           Noţiunile în ciclul primar constituie baza de pornire pentru gimnaziu. Cel mai adesea descoperim însă că 

elevii sunt mai interesaţi şi participă cu mai mult suflet la activităţile extraşcolare. Acest lucru nu înseamnă că noi 

ca şi formatori  nu putem să-i  facem pe elevi să conştientizeze cât de necesare sunt cunoştinţele însuşite în clasă în 

desfăşurarea cu succes a altor activităţi. 

    Ştim  că deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât  în comunitatea de opţiune  

dintre mediile responsabile-familie, şcoală şi comunitate;de aceea este nevoie de un nou concept care să întărească 

această relaţie, acest concept fiind proiectul  educaţional. 

  Proiectul educaţional este unul din cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, un concept  şi o atitudine 

în câmpul educaţiei şi tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular flexibilă şi deschisă a 

problemelor educative-nevoia cunoaşterii,respectării şi valorizării diversităţii. 

  ,,Proiectul educaţional este forma de comunicare , cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul 

procesului educaţional.El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii 

educaţionali. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de proiecte este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoala şi, mai 

târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri in 

educaţie, se creează in jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea calităţii 

vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei pe care o face şcoala. 

Acestea sunt: 

- împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală pote fi aplicat în cadrul unei acţiuni 

concrete; 
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- acţiunile dezvoltă la elevi  responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor; 

- se creează legături la nivelul comunităţii; 

- se stimulează gândirea critică; 

- se educă percepţia multiculturalităţii, 

-se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

   Astfel de activităţi presupun utilizarea unor metode activ- participative de implicare a copiilor, multe acţiuni se 

desfasoara în afara scolii –în comunitate – acţiuni cu impact comunitar (acţiuni ecologice, sanitare, campanii pentru 

dezvoltare comunitară etc.). 

 Personal am derulat şi derulez şi în prezent proiecte şi parteneriate educaţionale în care sunt implicaţi şi 

alţi factori educativi, creând astfel un mediu bazat pe valori morale pozitive în care fiecare copil să poată deveni un 

model pentru societate. 

An de an activităţile proiectului sunt tot mai diverse, tot mai atractive şi implică tot mai mulţi elevi şi cadre 

didactice, în acelaşi timp şi foarte mulţi parteneri care sunt de un real sprijin în realizarea obiectivelor propuse. 

           Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub atenta şi priceputa 

îndrumare a dascălilor aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea elevilor, în modelarea sufletelor 

acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a comunităţii. 

           Activităţile realizate prin proiecte dau posibilitatea elevului să se manifeste, să se bucure, să acumuleze 

cunoştinţe, să fie creativi, să-şi pună în valoare talentul şi să-l facă cunoscut celor din jur. 

           Tematica diversificată a proiectelor este un mijloc de a antrena cât mai mulţi copii într-o activitate plăcută 

prin diferite forme de organizare care vizează obiectivele unei dimensiuni ale educaţiei. 

 Actul educaţional are o eficienţă sporită dacă este implicată şi familia, cu condiţia de a se stabili un cod unitar de 

cerinţe. În urma colaborărilor constante cu parinţii, aceştia au posibilitatea de a-şi cunoaşte mai bine copiii şi modul 

acestora de manifestare în cadrul grupului, îşi însuşesc procedee educative adecvate pe care le pot aplica în educaţia 

copilului.Ca  efecte majore pe care le  propun ca strategia şi proiectele educative  să le producă, se pot menţiona:  

o creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării;  

o introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice 

la fiecare obiect de studiu;  

o proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor 

acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu;  

o stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe 

educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;  

o stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii;  

o reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului  şi absenteismului şcolar;  

o creşterea ratei promovabilităţii şcolare;  

o asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;  

o ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;  

o formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;  
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o asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la 

potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a 

se integra;  

o transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.  

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi 

completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-formală şi informală 

întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi să se 

transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin comunicare verbală, 

utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile 

specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât 

rol formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care 

învaţă. 

 

 

Bibliografie 
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Proiect de  activitate integrată 

Grigorescu Ioana Camelia 

 

 

DATA:   

NIVEL DE VÂRSTĂ – 5-6 ani, nivel II, Grupa mare  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU : “Când, cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII : A venit primăvara! 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: “Zvon de primăvară”  

TEMA ZILEI : Ajutoarele Primăverii 

FORMA DE ORGANIZARE : Activitate integrată; 

DURATA : 40 min; 

LOCUL DE DESFĂȘURARE : sala de grupă. 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE : 

Activități pe domenii experiențiale : 

✓ Domeniul Știință (Activ. matematică) : “Cine știe, câștigă!”– joc didactic 

✓ Domeniul om și societate (Activ.practică): “Pomii înmuguriți” – rupere/ decupare, mototolire, lipire 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

• Consolidarea cunoștințelor în limitele 1-7; exersarea unor abilități practice specifice nivelului de 

dezvoltare motrică , valorificându-se astfel cunoștințele acestora cu privire la caracteristicile anotimpului 

primăvara. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1 - să participe activ în actul comunicării pentru a favoriza relațiile cu ceilalți; 

O2 – să recunoască cifre în intervalul 1-7, raportându-le la cantitate și invers;; 

O3– să numere corect în limitele 1-7, folosind gestul de încercuire a elementelor unei grupe; 

O4 – să rezolve corect probleme ilustrate care conțin operații de adunare și scădere cu o unitate sau două în 

concentrul 1-7; 

O5 – să realizeze bobițe din hârtie creponată pentru a decora/ a lipi pe pomi; 

O6 - să se organizeze în grup, colaborând în realizarea sarcinilor;  
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SARCINA DIDACTICĂ: 

✓ numărarea în limitele 1-7; ordonarea cifrelor în şir crescător și descrescător ; asocierea cifrei la cantitate ; 

determinarea locului fiecărui număr în şirul numeric; rezolvarea unor operații de calcul matematic în 

concentrul 1 -7; 

REGULILE JOCULUI: 

✓ Toate momentele jocului încep și se termină la semnalul educatoarei; 

✓ Se aplaudă numai răspunsurile corecte; 

✓ Fiecare probă rezolvată corect va fi punctată, ținându-se evidența rezultatelor. 

ELEMENTE DE JOC: aplauze, surpriza, închiderea şi deschidera ochilor, aşteptarea, întrecerea. 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE: explicația, conversația, demonstrația însoțită de explicație, problematizarea, jocul 

didactic, observația , exercițiul. 

MATERIAL DIDACTIC: bilet de la Zâna Primăvară, macheta cu grădina Zânei, jetoane cu flori, pomi, scândurele 

de gard numerotate, jetoane cu cifre, ecusoane, planșe cu elemente din fetru, fețe zâmbitoare pentru punctajul 

echipelor, pomi , polistiren, hârtie creponată, hârtie colorată, lipici, fișe – suport cu rândunele, foarfecă, bețișoare  

ME DE ORGANIZARE : frontal, individual, pe grupe. 

BIBLIOGRAFIE: 

✓ Curriculum pentru educație timpurie 3-5/7 ani, M.E.C, 2019; 

✓ Laurenția C., Angela S. - ,,Activitatea integrată în grădinișă”, ed.DPH, 2008; 

✓ Preda V., Pletea M., Grama F., Cocos A. - ,,Proiecte tematice-învățare integrată prin joc”(5-7 ani), 

ed.DPH, 2012; 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea optimă a activităţii:  

- aerisirea sălii de grupă;  

- aşezarea mobilierului în mod optim; 

- pregătirea materialului didactic necesar; 

- intrarea copiilor ordonată în sala de grupă. 

Distribuirea în prealabil a unor mijloace de învățământ în fiecare centru de activitate. 

✓ Întâlnirea de dimineață: 

✓ Salutul; 

✓ Împărtășirea cu ceilalți; 

✓ Activitatea de grup; 

 

Noutatea zilei: Educatoarea introduce în sala de grupî un buchet de ghiocei. Prins de buchet descoperă biletul de 

la Zâna Primăvară. Cu ajutorul acestuia se va face introducerea în activitatea desfășurată pe durata întregii zile. 

Copiii sunt anuntați că Zâna Primăvară le-a pregătit multe surprize, dar ei trebuie să o ajute să se poată instala mai 

repede prin toată țara: vor face o întrecere la matematică, apoi vor realiza pomi pentru Zână, iar in final se vor juca 

jocul distractiv : “Fiecare la cuibul lui”. 
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La sectorul Știință (ADE) se va desfășura jocul didactic : « Cine știe, câștigă ». Copiii vor extrage  dintr-un coșuleț, 

prin metoda ”Mâna moartă”, ecusoane, care ii va împărți în două echipe: echipa ghioceilor și echipa viorelelor. 

 a) Explicarea și demonstrarea jocului 

“Pentru că Zâna Primăvară a auzit că voi sunteți matematicieni foarte pricepuți s-a gândit să ne propună o întrecere 

,are nevoie să îi arătăm cum trebuie să numere florile și tot ce se află în grădina ei. Educatoarea prezintă o machetă 

în care este reprezentată grădina Zânei Primăvară Fiecare echipă trebuie să rezolve sarcinile care se găsesc în plicuri 

lăsate de Zână,iar pentru fiecare răspuns corect echipa va primi câte un punct. Echipa cu cele mai multe puncte va 

fi desemnată câştigătoare. Pe rând, câte un copil din fiecare echipă va veni și va extrage din coșuleț  probele. Fiecare 

copil din cele două echipe  va trebui să răspundă la mai multe întrebări.  

Se execută jocul demonstrativ de către educatoare, precizând și explicând succesiunea etapelor de acțiune. 

b) Jocul de probă 

Jocul de probă se va executa în scopul verificării înţelegerii regulilor de joc de către toţi copiii şi a respectării 

sarcinilor didactice.  

Un copil va veni la educatoare unde se află coșul cu probe  și va lua un plic cu sarcina , aceasta constând în 

recunoasterea cifrei 2 pentru echipa viorelelor și a cifrei 3 pentru echipa ghioceilor. 

c)Desfăşurarea propriu-zisă a jocului 

 

Sarcina nr.1 

Echipa ghioceilor – identificați în grădină floarea cu cifra 6; 

Echipa viorelelor –identificați în grădină  floarea cu cifra 4;   

Un copil de la fiecare echipă va rezolva sarcina. 

Sarcina nr.2 

Echipa ghioceilor –  aranjați scândurele de gard pe care sunt reprezentate cifrele în ordine crescătoare;   

Echipa viorelelor-   aranjați scândurele de gard pe care sunt reprezentate cifrele în ordine descrescătoare ; 

Sarcina nr.3 

Cele doua echipe vor forma grupa cu tot atatea elemente cât indică cifra –7; ( vor așeza pe machetă tot atâția 

pomi cât arată cifra, numărându-i  prin încercuire) 

Sarcina nr.4 

Cele două echipe vor descoperi ce cifră lipsește din șirul numeric.Copiii sunt îndrumaţi să închidă ochii , iar în 

acest timp educatoarea va lua  o cifră din șirul numeric realizat anterior. 

d ) Complicarea jocului 

Educatoarea le va „citi” copiilor câte două probleme pentru fiecare echipă folosindu-se de planșe cu elemente 

din fetru.  

„În grădina Zânei Primăvară: 

1. ”Cinci broscuțe: oac,oac,oac / Înnoată la soare / Una a mai venit la lac / Câte sunt acuma oare?” 

2. ”Am adus de pe vâlcele / Un coș plin de floricele, / Să le dau măicuței mele / Patru-s albe, una-i roș, / 

Câte flori sunt strânse-n coș?” 

3. ”Din 7 pui de rândunică, / Ce stau în cuib cuminței, / Unul zboară fără frică... / Câți mai rămân din ei?” 
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4. ”5 rățoi gălăgioși / Stau la sfat pe lac / 1 rău s-a supărat / Și pe loc el a plecat! / Câți rățoi stau acum pe 

lac?” 

Se stabilește echipa câștigătoare prin numărarea punctelor de pe panou. 

Educatoarea va cere copiilor să iși aleagă un pom pe care il vor decora. La sectorul ARTĂ se vor realiza „Pomii 

înmuguriți” : 

Intuirea materialelor 

Copiii trebuie să intuiască materialele din sala de grupă,cu ajutorul educatoarei: pomi , polistiren, hârtie creponată, 

hârtie colorată, lipici, fișe – suport cu rândunele, foarfecă, bețișoare pentru lipit, palete, șervețele. 

Prezentarea modelului și demonstrarea modului de lucru 

Se va arată modelul și se vor explica  și demonstra tehnicile de lucru: se vor realiza bobițe de hârtie creponată și se 

vor lipi pe coroana pomului, pe o parte și pe cealaltă; se decupează rândunelele și se vor lipi și acestea în pom; 

fiecare copil va realiza pomul, folosindu-se de creativitate și expresivitate.  

Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii 

Înainte de a începe lucrul copiii vor face exerciții de încălzire a mâinilor. 

i. Ploaia; 

ii. Închiderea şi deschiderea pumnilor; 

iii. Cântăm la pian. 

Efectuarea lucrărilor de către copii 

Se stabilesc criteriile de evaluare: să respecte cerinţele date, să lucreze îngrijit, să folosească corect instrumentele 

puse la dispoziție. 

Copiii vor executa lucrările.În timp ce lucrează vor fi supravegheați şi îndrumati individual dacă este cazul. Se reiau 

explicaţiile privind modul de lucru dacă se observă că nu au fost înţelese. Se corectează eventualele greşeli. 

Lucrările (D.O.S.) vor fi evaluate de către copii și educatoare în funcţie de criteriile stabilite .  

Educatoarea face aprecieri asupra modului de participare  al copiilor la activitate și îi va recompensa.  

Copiii sunt anuntați că vor desfășura jocul : »Fiecare la cuibul lui » .  
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 G R Ă D I N I Ţ A  C U  P R O G R A M  P R E L U N G I T  N R .  3 4  B R A Ş O V  

P R O I E C T  D E  A C T I V I T A T E  I N T E G R A T Ă  

DANIELA BUCUR - PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  

 
 

Nivel: II    grupa mare „C” – Fluturașii 

Tema anuală:   CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM? 

Tema proiectului:  TRAISTA CU POVEȘTI 

Tema săptămânii:   Magia poveștilor 

Tema zilei:    Pe tărâmul poveștilor 

Mesajul zilei:    Poveștile ne aduc bucurie! 

Tipul activității:   consolidare şi verificare de cunoștințe, priceperi şi deprinderi 

Forme de realizare:   frontal, individual, pe echipe  

Mijloc de realizare:   Activitate integrată: ADP+ALA+ADE(DLC+DOS)+ALA2 

Scopul activității: verificarea cunoştinţelor copiilor cu privire la poveştile cunoscute și personajele acestora;  

consolidarea deprinderilor de a exprima verbal şi nonverbal emoţii, sentimente, idei şi opinii proprii; educarea 

abilităţii de a intra în relaţie, de a comunica şi coopera cu membrii grupului din care face parte; consolidarea unor 

abilităţi practice specific nivelului de dezvoltare motrică;  

1. ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ - ADP: 

Întâlnirea de dimineaţă:  „O zi  fără povești ” 

Salutul; prezenţa; calendarul naturii; împărtăşirea cu ceilalţi; activitatea de grup; mesajul zilei; noutatea zilei. 

Rutine, Tranziţii: cântece: „Bună dimineața”; momente de mişcare: „Luaţi seama bine! ...”; „Bat din palme ...”; 

versuri: „Înspre baie ne-ndreptăm...”;   

Obiective operaţionale: Să utilizeze formule de salut adecvate diferitelor împrejurări; Să adopte un comportament 

adecvat în timpul salutului (mimică, gesturi, privire); Să sesizeze prezenţa sau absenţa unui coleg; Sǎ identifice 

simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp, poziția în succesiunea zilelor sǎptǎmânii); Să comunice 

pe baza unei idei elaborate; Să schimbe impresii, opinii, păreri.  

Resurse materiale: fluturași cu numele copiilor, calendarul naturii, jetoane, piticii (vesel / trist), cufărul fermecat, 

scrisoarea Zânei Poveştilor. 

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE - ALA: 

ARTĂ: „Colorează personajul”; „Decorează vasul” Obiective operaţionale: Să lipească diferite elemente 

decorative pe vas; Să coloreze personajul, folosind cât mai multe culori; Să denumească personajul pe care-l 

colorează, povestea din care face parte; Să păstreze o poziţie corectă în timpul lucrului; 

JOC DE MASĂ: „Poveşti îndrăgite” Obiective operaționale: Să sorteze piesele jocurilor tip puzzle; Să îmbine 

jetoanele tip puzzle, realizând tablouri din poveștile cunoscute; 

BIBLIOTECĂ: „Citim poveşti din cărțile noastre” Obiective operaţionale: Să „citească” imaginile 

reprezentând secvenţe ale poveștii; Să povestească fragmente din poveștile ilustrate; 
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ȘTIINȚĂ: „Unde este locul personajelor pozitive / negative?” Obiective operaţionale: Să recunoască 

personajele pozitive, respectiv negative, din aceeași poveste; Să așeze personajele în casetele rezervate (personaje 

pozitive – caseta albă; personaje negative – caseta neagră); 

            3.  ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE - ADE:  (DLC + DOS): „Pe tărâmul poveștilor” 

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE:      „A fost odată ca niciodată ...”  - joc didactic 

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE - ACTIVITATE PRACTICĂ:  „Cartea cu povești” -  decupare, lipire  

Obiective operaționale : 

Cognitive şi de limbaj: 

• să recunoască titlul poveştilor, personajele, pe baza unor imagini, jetoane, ghicitori, replici sau pe baza unei 

descrierii; 

• să participe la activitatea de grup, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; 

• să povestească imaginile prezentate; 

• să utilizeze cuvinte şi expresii consacrate din poveştile cunoscute; 

• să recunoască siluetele unor personaje din poveşti, denumind atât personajul cât şi povestea din care face parte; 

• să identifice şi să clasifice personajele pozitive şi negative, argumentând alegerea făcută; 

• să realizeze comparaţii, asocieri și asemări între personajele prezentate; 

• să răspundă la întrebările puse în legătură cu conţinutul poveştilor; 

• să utilizeze cuvinte şi expresii literare specifice textului; 

• să se exprime corect, coerent şi logic în expunerile făcute; 

Psihomotorii : 

• să selecteze corect materialele de lucru, să realizeze lucrări practice valorificând deprinderile de lucru însuşite; 

• să se grupeze conform cerinţelor educatoarei; 

• să mânuiască ustensilele de lucru cu pricepere, decupând pe contur; 

• să se deplaseze în funcţie de cerinţele grupului. 

Socio-afective : 

• să manifeste atitudini de toleranţă, prietenie, cooperare, preţuire şi ajutor reciproc; 

• să-și exprime propriile opinii, sentimente, atitudini; 

• să-şi aprecieze propriul comportament în raport cu alte persoane, personaje şi situaţii cunoscute; 

• să participe cu plăcere la activități; 

• să respecte regulile şi toate sarcinile date. 

SARCINA DIDACTICĂ:  Descoperirea răspunsului la ghicitori; Clasificarea personajelor unei poveşti în 

personaje pozitive şi personaje negative. Recunoaşterea poveștii cu precizarea titlului. Recunoașterea obiectelor ce 

aparţin unor personaje din poveşti. Precizarea titlului poveștii. Realizarea piramidei poveștilor. Realizarea unor 

pagini de poveste. 
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ELEMENTE DE JOC: Mânuierea materialului, aplauze, surpriza, mişcarea, sunet de clopoțel, atingerea cu ba- 

gheta magică. 

REGULI DE JOC: La semnalul dat de Piticul Vesel – sunet de clopoțel – este citită sarcina, cu bagheta magică 

este atins copilul care răspunde. La un răspuns corect este ridicat Piticul Vesel, la un răspuns incorect este ridicat 

Piticul Trist. La răspunsul incorect este permis ajutorul unui copil. La fiecare răspuns corect se primește o petală de 

trandafir, dacă răspunsul este incorect se poate pierde o petală dacă ajutorul dat de un alt copil nu este corect.  

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, expunerea, exerciţiul, problematizarea, jocul, metoda 

„Piramidei”, turul galeriei, ghicirea, închiderea/deschiderea ochilor, metoda Amestecă/îngheaţă/formează perechi; 

Resurse materiale: plicuri, imagini din poveşti, jetoane cu personaje din poveştile învăţate, bagheta magică, 

clopoțel, siluete ale personajelor din poveşti, coli pentru realizarea filelor de carte, materialul necesar pentru 

aplicaţie (foarfece, lipici, siluete), recompense magice. 

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici. 

4. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE - ALA:  

Tema activității: „Pe tărâmul magic al poveștilor”  Mijlocul de realizare: Joc distractiv 

Obiective operaționale: Să participe la joc, respectând regulile acestuia; Să execute mișcări în ritmul muzicii, 

exprimând starea sufletească; Să răspundă motric la comenzile primite.  

LOCUL DE DESFĂŞURARE:  Sala de grupă. 

RESURSE: Umane,  educatoarea şi grupa de copii; Temporale, o zi. 

FINALITATEA ZILEI: realizarea unei cărţi cu poveşti. 

S C E N A R I U L  D I D A C T I C  

 Dimineaţă, la sosirea la grădiniţă, fiecare copil îşi ia din coşuleţ fluturașul cu numele său şi îl aşează la panoul cu 

prezența. Fluturașii copiilor absenţi rămân în coşuleţ. 

ALA : Plecăm pe Tărâmul poveștilor și ne așezăm la măsuțe să rezolvăm primele sarcini ca să câștigăm 

recompensele pentru poțiunea magică. Educatoarea va prezenta materialele şi sarcinile ce trebuie rezolvate la 

centrele de interes.  

Tranziţie: „Înspre baie ne-ndreptăm / Ca să ne spălăm / Dăm cu apă şi săpun,/ Mai curaţi suntem acum.” 

 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

Secvenţa DLC Copiii sunt așezați în semicerc pentru jocul didactic, pe o măsuță sunt așezate materialele, sub formă 

de surpriză, Piticul Vesel / Trist, bagheta magică. 

Se anunţă titlul jocului didactic  - formula de început a unei povești - „A fost odată, ca niciodată !...” ;  

Piticii știu că vă plac poveștile. Pentru a putea câștiga cât mai multe petale de trandafir, necesare poțiunii magice, 

trebuie să demonstrăm ce știm. 

Regula jocului: la semnalul dat din clopoțel, de Piticul Vesel,  acesta citește prima sarcină. Copil atins cu bagheta 

magică, cu cuvintele „Bagheta la drum porneşte/ Şi la ... se opreşte!”  răspunde/rezolvă sarcina; la răspunsul corect 

este ridicat Piticul Vesel; la un răspuns incorect este ridicat Piticul Trist;  la prima greșeală copilul are voie să fie 

ajutat și primește o petală de trandafir; la a doua greșeală se pierde o petală din cele câștigate. 
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Sarcini:Varianta 1: Dezlegarea unor ghicitori despre personaje din poveşti; Varianta 2: Recunoașterea personajelor 

pozitive şi negative, din poveștile cunoscute. Varianta 3: Recunoaşterea poveștii cu precizarea titlului. Varianta 4: 

Recunoașterea obiectelor ce aparțin personajelor din poveşti. Precizarea titlului Varianta 5: Realizarea „Piramidei 

poveştilor” Tranziţie:  Cântec „Bat din palme ...”. Rutine 

Secvenţa DOS: Imaginile personajelor din cărțile cu povești au dispărut odată cu blestemul Zânei Poveștilor. Dacă 

adunăm toate recompensele, ca să putem face poțiunea magică, atunci o putem elibera pe Zâna Poveștilor, iar 

personajele se vor întoarce în cărțile de povești; astfel și alți copii se vor bucura de ele. 

Copiii se așază la măsuțe, descoperă materialele, intuiesc povestea și corectitudinea personajelor aflate pe masă. 

Intuiesc sarcinile de lucru. Sarcini: decupează pe contur personajele; lipește personajul în imagine astfel încât să 

realizezi scena din poveste. Se adună toate paginile și se prind cu coperta deasupra. Se descifrează titlul cărții. Se 

primește recompensa „praf de stele”, se adaugă celorlalte recompense. Toate paginile sunt prinse într-o carte magică, 

cu ajutorul căreia se face vraja. Toate recompensele sunt răsturnate în vasul pentru vrajă, se închide vasul, se așază 

peste carte și se rostește vraja, împreună cu copiii. 

Vraja: Petale de trandafir, Apă vie, Praf de stele Pană de corb, Solzi de smeu argintiu, Uite ce vreau eu? Să vă 

amestecați și să căutați Cufăr fermecat, De deferecat ce eu nu găsesc. Cum să biruiesc? Toate m-ajutați? Și ne 

bucurați Zâna s-o găsesc Să o-nsuflețesc, Personaje vii Dragi pentru copii V-ați amestecat?! Porniți la căutat ... 

Se suflă praf magic peste vas și se deschide cufărul din care iese Zâna Poveștilor odată cu ea râsul copiilor este 

eliberat dar și BUCURIA cu o melodie sugestivă și cu lumină magică (orgă de lumini). Copiii primesc „praf de 

stele” în frunte și ca recompense medalioane cu personaje vesele din povești.   

Activitățile liber alese Personajele din povești se grupează și dansează. Mișcările sunt sugestive și așa  „cum simțim 

muzica, la suflețel”. La semnalul educatoarei „îngheață” dansul se oprește și la următoarea comandă „schimbă 

perechea”  copii își vor schimba perechea. Educatoarea recompensează perechile ce dansează cel mai frumos cu 

„praf de stele” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
 

• Întâlnirea de dimineaţă 
 

• Rutine: „Înspre baie ne-ndreptăm” 
– exersarea unor deprinderi igienice 

  „Locul meu de joacă e curat şi frumos” 
– exersarea deprinderii de ordine şi curăţenie 

 
• Tranziţii:  : „Luați seama bine” „Bat din palme” 

 

      

Joc de masă 

 
„Puzzle cu 

povești 
îndrăgite” 

 

  Joc distractiv 

 
„Pe tărâmul magic al 

poveștilor” 
 

 

Artă 

 
„Recunoaște 

povestea, 
colorează 

personajul” 
 

      

Bibliotecă 

 
„Citim imaginile 

din cărțile noastre 
de povești” 

 

      

Știință 

 
„Recunoaște 
personajele 

pozitive / 
negative” 
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UNITATEA: GRADINIȚA“Prichindel” 195 

EDUCATOARE: OPREA ANDREEA ALEXANDRA 

GRUPA: MICĂ-“PUIȘORII” 

PROIECT TEMATIC: “TOAMNA CEA BOGATĂ!” 

SUBTEMA: “COȘUL CU LEGUME!” 

TEMA ZILEI: “LEGUME BUNE, VITAMINE!  ” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de cunoștințe; 

FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ: ALA+ADE (DEC+DOS)+ADP 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

- ADP-Întâlnirea de dimineață: Toamnă, toamnă harnică; 

- ALA- ARTĂ: Ce culoare se potrivește- desen după contur; 

 -JOC DE ROL: De-a gospodinele!; 

 - ȘTIINȚE: Gicește ce ai gustat?!; 

ADE ( DEC+DOS- Legumele toamnei) - DEC- Educație muzicală “Supa de zarzavat”- predare cântec;Joc cu 

cântec ,,Bate vântul’’-repetare 

            - DOS- Activitate practică (lipire) “Coșul cu legume!”; 

-ALA2- Hora legumelor! (Momentul de mișcare); 

-TANZIȚIE- Grădinarii la înviorare ( mișcări în șir după cum arată doamna educatoare). 

DURATA: 1 ZI 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal și individual 

PROIECT INSPECȚIE CURENTĂ I GRADUL II 

SCOPUL- formarea deprinderii de a intona corect, expresiv si omogen cântecul, respectând poziția corectă,tonul, 

semnalul de inceput, dicția și respirația în emiterea sunetului și dezvoltarea deprinderii de a utiliza material 

marunt pentru realizarea unei activitați practice. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
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ALA:  

JOC DE ROL: De-a gospodinele! 

• Să descrie legumele dupa forma si culoare; 

• Să realizeze acțiunile de pregătire a legumelor pentru mâncare: spălare, tocare, amestecare; 

 

ARTĂ: Ce culoare se potrivește- desen după contur 

• Să recunoască legumele după conturul lor; 

• Să deseneze conturul legumelor cu culoarea potrivită; 

ȘTIINȚE: Gicește ce ai gustat?! 

• Să recunoască legumele după gust; 

• Să demunească legumele. 

ADE: 

 DEC:Educație muzicală “Supa de zarzavat”- predare cântec; Joc cu cântec ,, Bate vântul’’-repetare. 

• Să înceapă (și să termine) cantecul la semnalul educatoarei; 

• Să interpreteze cântecul corect, expresiv și omogen, în colectiv ; 

• Să-și pastreze poziția corectă în timpul cântului ; 

• Să execute mișcarile sugerate de textul jocului cu cântec ; 

• Să denumească corect legumele , pronunţând corect sunetele şi grupurile de sunete din interiorul 

cuvintelor 

DOS: Activitate practică (lipire) “Coșul cu legume!”. 

• Să recunoască materialele primite pentru activitatea practică; 

• Să identifice culorile legumelor pentru a le lipi coresunzator în coșuleț; 

• Să lucreze curat și ingrijit ; 

• Să evalueze lucrarile colegilor și pe cele personale; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode și procedee: conversația, explicația, obervația, exercițiul, demonstrația 

• Materiale didactice: Scrisoare de la Zâna Toamnei cu ajutorul căreia copilașii află ce vor face pe 

parcusul întregii zile, legume pentru jocul de rol, fișele cu legume pentru desen în contur, legume 

în coșulețe pentru degustare, legumele din cadrul cântecului SUPA DE ZARZAVAT pentru 

realizare expoziției în fața elevilor a acestora și pentru o reținere mai ușoară a succesiunii 

acestora, filmuleț cu legumele de toamnă. 

• Formă de organizare: activitate integrate (frontal și individual) 
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SCENARIUL ZILEI 

 

Ziua începe odată cu primirea copiilor la grupă. Aceștia intră în sala de clasă, o salută pe doamna educatoare și încep jocul liber alaturi de ceilalți 

colegi prezenți. 

După primirea copiilor la grupă aceștia merg merg spre baie pentru a se pregătii pentru servirea micului dejun. Copilași sunt asezați în șir și fac 

întocmai pașii pentru ÎNVIORAREA GRĂDINARILOR, după cum le arată doamna educatoare. 

Urmează servirea micului dejun. Cu ajutorul tranziției preșcolarii se pregătesc pentru întâlnirea de dimineață. Aceștia vor fi așezați în spatele 

clasei, pe scaunele, în semicerc.  

Întâlnirea de dimineață ( Toamnă, toamnă harnică) începe odată cu salutul BUNĂ DIMINEAȚA,COPII, versus BUNĂ DIMINEAȚA, DOAMNA. 

Aceștia au parte de o surpriză. În coșulețul toamnei au primit o scrisoare de la Zâna Toamna. 

-Dragi copilași, de dimineață, pe când pregăteam coșulețul cu fructe de toamnă pentru voi, am găsit și o scrisoare. Nu am deschis-o deoarece 

îmi doresc să o deschidem împreună. Ce spuneți? Sunteți curiosi? Deschidem scrisoarea? 

- Da, da, da. Suntem! 

Doamna educatoare deschide scrisoarea și începe a le citii copilașilor: 

Dragii mei copilași. Eu sunt Zâna Toamna și v-am lăsat această scrisoare deoarece știu că voi sunteți niște copilași cuminți și îmi doresc foarte 

mult să aud și eu cum cântați și cum lucrați voi. V-am pregătit un cântecel pe care vă rog să-l învățați pentru mine. Și mai am o dorință, îmi 

doresc și eu pentru căsuța mea niște coșulețe pline cu legume. Ce ziceți, credeți că mă puteți ajuta? Voua vă plac cântecelele? Dar să lipiți 

legume în coșuleț vă place? 

-Da, te ajutăm! Ne plac cântecelele și ne place să lipim! 

Cu ajutorul scrisorii Zânei Toamnă copilașii au aflat ce vor face pe parcursul întregii zile. 
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După acest momentul vom trece la completarea calendarului naturii. Pe rând fiecare copilași vine și își pune poza, pentru a arăta că este prezent 

la grădiniță. Trecem ușor, ușor la completarea celorlalte câmpuri din cadrul calendarului și cel mai important purtăm o discuție despre toamnă.  

-Copii, știți voi în ce anotimp ne aflăm? 

-Toamna! 

-Sigur că da, noi suntem în anotimpul toamna. Dar de unde ne dăm noi seama că afară este toamnă? 

-Cad frunzele. 

-Da, așa este. Și ce formează ele? 

-Un covor de frunze? 

-Da. Așa este. Altceva, ce se mai întâmplă toamna? 

-Se coc merele, perele, gutuile, nucile, prunele. 

-Sigur, aveți dreptate copilași. Dar știți voi ce sunt acestea? Fructe sau legume? 

-Fructe. 

-Bravo! Dar în grădina de legume ce se întâmplă? 

-Se coc vinetele, cartofii, castraveții, ceapa, ardeiul gras, usturoiul, dovlecelul ș.a. 

-Foarte bine copilași. Dar acestea cum se numesc? 

-Legume! 

-Bravo! Foarte bine. 

După terminarea întâlnirii de dimineață copilașii plecă spre centrece de lucru în șir repetând după doamna educatoare mișcari diverse. Trec 

împreună pe la fiecare centru. 
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Primul centru este JOC DE ROL: De-a gospodinele!. Aici copilașiiau la dispozițielegume de toamnă, o bucătarie, plus instrumentele necesare 

pentru a prepara mâncare. Aceștia vor purta șorțulețe. 

Cel de-al doilea centru este ARTĂ: Ce culoare se potrivește- desen după contur, iar  aici preșcolarii vor găsii fișe de lucru pe care se afla 

conturul legumelor de toamnă pe care aceștia trebuie să le umple corespunzător.Vor găsi și culori. 

Cel de-al treilea centru este ȘTIINȚE:Gicește ce ai gustat?!,unde copilașiivor fi legați la ochi și vor primii spre degustare legume de toamnă. 

Aceștia trebuie să recunoască ce legumă au gustat. 

Tot cu ajutorul tranziției, aceștia trec la prima activitate pe domenii experiențiale: DEC: Educație muzicală “Supa de zarzavat”- predare cântec; 

Joc cu cântec ,, Bate vântul’’-repetare. 

 

În cadrul acestei activități copilașii trebuie să învețe cântecul SUPA DE ZARZAVAT. Preșcolarii vor fi așezați în spatele clasei în semicerc. În 

fața acestora se vor afla legumele care se regasesc în cadrul cântecului în ordinea în care se aud pentru a-i ajuta pe cei mica să rețină mai repede, 

cu ajutorul văzului, ordinea acestora în cadrul cântecului (morcovi, varză, cartofi, pătrunjel, sfeclă, ceapă).  

-Pentru a putea cânta trebuie să facem câteva exerciții musicale: 

a) exerciţii ritmice 

b) exerciţii melodice 

c) exerciţii ritmico-melodice. 

Educatoarea va interpreta cântecul model de 2 ori, expresiv și nuanțat. 

Însușirea cântecului va avea loc pe fragmente., presupune preluarea de către elevi prin imitatție. Se învață primul fragment. Acesta este interpretat 

de către educatoare de 2 ori.   

După acest moment se repetă în grupuri mici și individual. La final se reia repetarea în colectiv. 

Se învață și cel de-al doilea fragment prin acelați procedeu. După ce acesta a fost învățat se leagă fragmentul 1 cu fragmentul 2. 
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În același mod se învață și fragmentul 3.  

Se repeta toate fragmentele și astfel se parcurge tot cântecul. 

La final se repetă cântecul în grup și individual pentru realizarea evaluarii. 

După învătarea cântecului va avea loc repetarea jocului cu cânt cu ajutorul căruia copilașii merg spre măsuțe pentru cea de-a doua activitate pe 

domenii experiențiale: DOS: Activitate practică (lipire) “Coșul cu legume!”. 

Aici copilașii studiază materialele care le-au primit, și privesc atenți la doamna educatoare care realizează o planșă model și le explică copilașilor 

modul de lucru.  

Educatoarea oferă sprijin preșcolarilor pentru finalizarea lucrărilor. 

După terminarea lcrărilor va avea loc evaluarea individuală, cât și colectivă, a lucrărilor. Se realizează o expoziție cu acestea iar copilașii fac 

evaluară verbale asupra lucrarii proprii, cât și a lucrărilor colegilor. 

Aceștia vor fi premiați cu câte un stimulant în formă de legume. 

Cu ajutorul tranziției zilei, copilașii merg în spatele clasei pentru realizarea ultimei ativități a zilei: -ALA2- Hora legumelor! (Momentul de 

mișcare). 

Copilașii vor fi așezați în cerc și vor dansa HORA LEGUELOR, pe cântecelul ȚĂRANUL E PE CÂMP.  

După terminarea acestei activități vor avea loc aprecieri verbale, individuale și collective, asupra modului de lucru pe parcursul zilei. 
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ANEXA 1 

Supa de zarzavat 

Otilia Cazimir 

Fragmentul 1 

S-a dus gospodina să ia zarzavat 

Şi vine acasă cu coșul încărcat: 

Cu morcovi, cu varză, cartofi, 

Pătrunjel, cu sfeclă, cu ceapă, 

Că toate-s la fel! 

Fragmentul 2 

Şi toate încep să se certe pe masă: 

„Ba eu sunt mai dulce”, „ba eu mai frumoasă”, 

Dar morcovi, sau varză, cartofi, 

Pătrunjel, ori sfeclă, ori ceapă, 

Nu-s toate la fel? 

Le ia gospodina pe rând să le spele, 

Pe urmă le taie bucăți, bucățele, 
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Şi morcovi, și varză, cartofi, 

Pătrunjel, și sfeclă, și ceapă, 

Pe toate la fel! 

Fragmentul 3 

Pe oala în clocot, capacul tresaltă 

Şi fierb sărăcuțele, fierb laolaltă. 

Şi morcovi, și varză, cartofi, 

Pătrunjel, și sfeclă, și ceapă, 

Fierb toate la fel! 

Acuma tac toate, ce vreți să mai spună? 

Că supa e gata și-i strașnic de bună! 

Şi morcovi, și varză, cartofi, 

Pătrunjel, și sfeclă, și ceapă, 

Că toate-s la fel! 
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PROIECT TEMATIC TRANSDISCIPLINAR 

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE 

 

Autor: Pop Ana Mihaela 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare 

Aria curriculară: Limbă și comunicare, Arte, Tehnologii 

Titlu: BENZILE DESENATE 

 

Scop:  Cultivarea plăcerii de a lectura 

Modalități de exprimare a mesajului operei literare 

Obiective: 

Formarea gustului şi a interesului pentru lectură, prin lectura de plăcere 
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Formarea competenţelor specifice privind receptarea şi producerea de text literar 

Cultivarea abilităţilor de comunicare orală şi scrisă pentru o cât mai adecvată utilizarea în viaţa socială 

Stimularea gândirii critice, autonome şi reflexive a elevului 

Intersectarea universul cotidian al elevului cu cel şcolar, printr-o viziune transdisciplinară asupra literaturii şi lecturii 

Valorificarea inteligenţelor dominante în recepterea textelor lecturate 

 

Grup țintă: elevii clasei a V-a A – Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare 

Perioada desfășurării/ Etape: An şcolar  

Profesori coordonatori: Catedra de limba şi literatura română 

Echipa de proiect 

Coordonatori: prof. Mihaela POP 

Tehnoredactare şi prelucrare computerizată: prof. Mihaela POP 

Tematică: Texte din literatura română şi din literatura universală 

Lectura textului literar, interpretarea acestuia şi surprinderea mesajului artistic transmis 

Transpunerea tematicii textelor literare în creaţii libere, fie literare, fie plastice 

Diseminarea rezultatelor 

Acordarea de diplome elevilor pentru tenacitatea de care au dat dovadă în călătoria lor, în acest an şcolar, prin lumea cărţilor; 

Acordarea de premii, constând în primirea de cărţi şi reviste şcolare de specialitate; 

 

 

Activitatea 1 

Titlul activității: Prezentarea proiectului tematic 

Tipul activității: Etapele de realizare a proiectului 

Perioada de desfășurare: ... 

Locul de desfășurare: sala de clasă / mediul familial al elevului 

Număr de participanți: elevii clasei a V-a A 
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Responsabil: cadrul didactic coordonator 

Beneficiari: elevii clasei a V-a A 

Mijloace: manualul, fișe teoretice pentru compunerile tehnice, puse la dispoziție de către cadrul didactic 

Modalități de realizare: conversația 

Modalități de evaluare: discuții cu elevii și prezentarea punctajelor care se vor acorda  

Descrierea activității:  

Cadrul didactic va prezenta proiectul propus și va prezenta activitățile incluse în finalizarea acestuia: 

Noțiuni teoretice: text multimodal, banda desenată, vinetele, bulele, recitativele  

Gruparea informațiilor care vor fi transpuse în lucrare  

Realizarea unei benzi desenate 

Finalitate: Discuții cu elevii și aprecieri 

 

Activitatea 2 

Titlul activității: Fișier teoretic 

Tipul activității: Studiu individual – Consolidare de cunoștințe 

Perioada de desfășurare: ... 

Locul de desfășurare: biblioteca unității școlare / mediul familial al elevului 

Număr de participanți: elevii clasei a V-a A 

Responsabil: cadrul didactic coordonator 

Beneficiari: elevii clasei a V-a A 

Mijloace: manualul, fișe teoretice puse la dispoziție de către cadrul didactic 

Modalități de realizare: muncă individuală, lectură individuală 

Modalități de evaluare: discuții cu elevii și acordarea punctajului propus de cadrul didactic coordonator 

Descrierea activității: Opera literară din manualul elevilor este delimitată în secvențe, numeric egale cu numărul elevilor implicați în activitate.  

Se va realiza o recapitulare a noțiunilor teoretice și se va exemplifica oral elaborarea unei astfel de compuneri, evidențiidu-se următoarele sarcini de lucru: 

- textul multimodal; 
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- banda desenată; 

- vinetele, bulele, recitativele. 

Finalitate: Discutarea și acordarea punctajului pentru lucrarea elaborată.  

 

Activitatea 4 

Titlul activității: Gruparea informațiilor  

Tipul activității: Abilități artistice 

Perioada de desfășurare: ... 

Locul de desfășurare: sala de clasă  

Număr de participanți: elevii clasei a V-a A 

Responsabil: cadrul didactic coordonator 

Beneficiari: elevii clasei a V-a A 

Mijloace: manualul, creion grafic, creioane colorate, carioca 

Modalități de realizare: muncă individuală 

Modalități de evaluare: discuții cu elevii și acordarea punctajului propus de cadrul didactic coordonator 

Descrierea activității: Fiecare elev va realiza o bandă desenată din opera literară selectată. Vor fi evidențiate elementele descriptive ce vor apărea în 

lucrare. Elevii vor prezenta lucrările finale, iar colegii lor le vor adresa întrebări suplimentare, în cazul în care mesajul vizual nu este suficient de expresiv. 

Finalitate: Discutarea și acordarea punctajului pentru lucrarea artistică elaborată.  

 

Activitatea 4 

Titlul activității: Analizarea activităților proiectului tematic propus 

Tipul activității: Analiză SWOT  

Perioada de desfășurare: ... 

Locul de desfășurare: sala de clasă  

Număr de participanți: elevii clasei a V-a A 

Responsabil: cadrul didactic coordonator 
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Beneficiari: elevii clasei a V-a A 

Mijloace: proiectele elevilor 

Modalități de realizare: studiul de caz, conversația 

Modalități de evaluare: discuții cu elevii și prezentarea punctajelor finale 

Descrierea activității: Aprecieri verbale atât din partea elevilor, cât și din partea cadrului didactic coordonator 

Finalitate: Diseminarea rezultatelor, mediatizarea rezultatelor, prelucrarea computerizată a materialelor prezentate de elevi 

 

Școala Gimnazială Nr. 5 Săcele   Clasa pregătitoare B 

Institutor înv. primar: Giurma Cristina   Anul școlar 2019-2020 
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PROIECT DIDACTIC 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe      

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

DATA: 19 februarie 2019      

TEMA: Din tainele Planetei Pământ     

SUBIECTUL LECŢIEI: Corpuri geometrice    

FORMA DE REALIZARE:  activitate integrată 

TIPUL DE ACTIVITATE:   Arte vizuale și abilități practice 

DOMENII INTEGRATE: Arte vizuale și abilități practice 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

 Matematică și explorarea mediului  

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31  

2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor corpuri geometrice (cub, cuboid, sferă) în obiecte 

manipulate de copii şi în mediul înconjurător  

4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentări prin desene şi operatorii logici „şi”, „nu” 

5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat  

Arte vizuale și abilități practice 

1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/ colaj/ film/ desen animat, care reflectă un context familiar 

Comunicare în limba română 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar 

3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată,  

din universul familiar 

4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate 

Dezvoltare personală 

2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 
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 La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

- Obiective operaţionale: 

- Cognitive: 

- OC1:  să identifice figuri geometrice 

- OC2:  să identifice figuri și corpuri geometrice în obiecte manipulate și în mediul înconjurător 

- OC3: să desprindă elemente de detaliu dintr-un desen, componente ale unei scheme simple 

- OC4:  să grupeze obiecte/corpuri după un anumit criteriu 

- OC5:  să ordoneze obiecte prin măsurări succesive; 

- OC6: să recunoască figurile geometrice realizate prin amprentarea corpurilor în făină 

- Motrice: 

- OM1- să mânuiască materialul intuitiv 

- OM2- să adopte o poziţie adecvată a corpului în timp ce scriu. 

- Afective: 

- OA1- să colaboreze în rezolvarea sarcinilor 

- OA2- să respecte normele de comportament în cadrul grupului 

- OA3- să reacţioneze pozitiv dorind să răspundă; 

- OA4- să manifeste  interes pentru noile cunoştinţe; 

       STRATEGII DIDACTICE:  

Metode și procedee: conversaţia, povestirea, observaţia, exerciţiul, explicaţia, joc didactic ”Ghicește corpul”. 

Mijloace de învăţământ:  planşă suport, corpuri geometrice, fișe. 

Forme de organizare: frontală, individual, pe grupe  

Timp de lucru: 35 min+10 min activități în completare 

 BIBLIOGRAFIE:  

➢ Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, clasele CP- a II- a , anexa la ordinul ministrului educatiei 

nationale   

➢ www. didactic. Ro 

➢ Anca Veronica Tăut,matematică și explorarea mediului- Caiet de aplicații, Ed. Sinapsis, 2018 
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MOMENTELE 

LECŢIEI 

OB 

OP 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ RESURSE EVALUARE 

PROCEDURALE 

(metode si 

procedee) 

MATERIALE TEMPOR

ALE 

FORME 

DE ORG 

1. Moment  

organizatoric 

OA1 

OA2 

OA3 

Asigurarea disciplinei în sala de clasă.  

Pregătirea materialelor. 

  

 

2 min 

 

Frontal  

 

Autoevaluare 

 

2. .Captarea și 

orientarea 

atenției 

OC1 

OC2 

OA3 

Se realizează prin intermediul planșei ce 

reprezintă trenul care înconjoară globul 

pământesc. Vor enumera figurile 

geometrice învățate anterior.  

Conversația Planșă  3 min Frontal  

 

 

Individual  

Observarea  

 

Aprecieri 

verbale  

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

OA2 

OA3 

OA4 

OM2 

Informează elevii că în această lecţie vor 

recunoaşte, sorta și măsura corpuri 

geometrice. Se notează titlul pe tablă.. 

Explicația 

Conversația 

Tabla  

 

Creta  

2 min Frontal  Evaluare orală 

formativă 
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4. . Dirijarea 

învățării 

OC3 

OC4 

OC5 

OM1 

OA4 

Elevii vor observa și vor descrie 

corpurile geometrice afișate în fața 

clasei: cub, cuboid și sferă Se poartă 

discuții despre mărimea lor ( 3 

dimensiuni pentru fiecare: mic, mijlociu 

și mare). Apoi vor denumi culoarea 

fiecăruia. Cer elevilor să dea exemple de 

corpuri geometrice întâlnite în universul 

apropiat.  

Elevii împărțiți în 6 grupe vor amprenta 

fiecare corp studiat în tăvițe cu făină. 

Vor numi forma geometrică lăsată de 

fiecare corp: cub-pătrat, cuboid-

dreptunghi, sferă-cerc 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

Tăvițe cu făină, 

corpuri 

geometrice 

10 min Frontal  

 

 

 

 

 

 

Individual 

Observarea  

 

 

 

 

Evaluare scrisă 

formativă 

5. Obținerea 

performanței  

OC1 

OC2 

OC5 

OM2 

OA3 

Elevii vor primi o fișă cu sarcina de a 

colora sfera cu galben, cubul cu verde, 

iar cuboidul cu roșu. Apoi vor completa 

un tabel cu numărul potrivit din fiecare 

fel. (cerința pentru elevii cu CES: 

colorează cu galben sferele) 

 

Exerciţiul 

 

Fișă de lucru 

 

7 min 

 

Individual   

 

Evaluare scrisă 

formativă 
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SFERĂ CUB CUBOID 

 

 

 

   

6. Retenție  și 

transfer 

OC2 

OM1 

OA2 

OA3 

Joc didactic: într-un săculeț sunt așezate 

corpuri geometrice de diferite 

dimensiuni și culori. Elevii vor veni pe 

rând, vor extrage un corp geometric (cu 

ochii închiși) și vor încerca să-l 

denumească și șă intuiască mărimea 

(bazându-se pe observațiile făcute la 

începutul orei).  

Conversația Săculeț, corpuri 

geometrice 

10 min Frontal  Observarea  

 

 

Aprecieri 

verbale 
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7. Activități în 

completare 

OC1 Realizează un desen cu ajutorul figurilor 

geometrice învățate 

Conversația  Fișă de lucru 8 min  Aprecieri 

verbale 

8. Aprecieri 

finale 

OM1 

OA2 

Voi face aprecieri generale şi individuale 

asupra desfăşurării lecţiei, modului în 

care au participat elevii şi au răspuns la 

solicitări. 

Conversaţia 

Explicaţia 

 3 min Frontal  Evaluare orală 

formativă 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ  

Prof.înv.preșcolar BERINDEIE VALENTINA MARIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PITICOT”, CÂMPENI, JUD. ALBA 

 

NIVEL: Grupa mijlocie ”Fluturașilor” 

TEMA: ”Când, cum și de ce se întâmplă?” 

SUBTEMA: ”În lumea insectelor” 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Gâzuțe hărnicuțe și drăguțe” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Fixarea și consolidarea de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual și pe grupe 

DURATA: 1 zi 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

Întâlnirea de dimineață: ”În lumea insectelor” 

Rutine: ”Harnici ca albinele” – exersarea deprinderilor de igienă; 

             ”Frumoși și curați ca albinele” – exersarea deprinderilor de a munci frumos; 

Tranziții: - ”Albinuța mea” 

 ACTIVITĂȚI LIBER ALESE: 

Construcții: ”Casa albinuței” – lego; 

Joc de masă: ”Insecte năzdrăvane” – puzzle; 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE: ”Gâzuțe hărnicuțe și drăguțe” 

ACTIVITATE INTEGRATĂ:  

1. Domeniul ”Științe” – Activitate matematică, joc-concurs; 

2. Domeniul ”Om și societate” – Activitate practică; 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (A.L.A. 2): Joc cu text și cânt: ”Albinuța și florile”; 

SCENARIUL ZILEI: 

După ce toți copii au sosit, le propun să ne așezăm pe scăunele pentru a desfășura 

întâlnirea obișnuită de dimineață. Le spun salutul zilei, legat de tema săptămânii ”Insecte”, 

băieților le prind în piept câte un fluturaș, iar fetițelor buburuze. Salutul pornește de la 
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educatoare ”Bună dimineață fluturași și buburuze!”. Fiecare copil își va saluta colegul în funcție 

de ecusonul pe care îl are în piept. Se realizează prezența copiilor la panoul cu calendarul naturii  

și se vor completa ziua, luna, anul, anotimpul și starea vremii. Activitatea de grup constă în 

executarea unui joc ”Călătorim în lumea insectelor”. Noutatea zilei constă în scrisoarea primită 

de la Albinuța Zuu și în faptul că avem invitați. Preșcolarii vor trece la centrul de interes 

”Construcții”, unde vor construi, iar la ”Joc de masă” vor realiza puzzle-uri cu insecte. Împărțiți 

în 2 echipe, preșcolarii vor juca ”Cine știe mai bine”, parcurgând mai multe probe și primind 

floricele, în funcție de numărul cărora vor fi desemnați câștigătorii. Albina Zuu le propune 

copiilor să joace jocul ”Albinuța și florile”. La finalul zilei, copiii vor primi recompense. 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: ”În lumea insectelor” 

SCOP: Participarea și implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării 

interrelaționării, împărtășirii cu ceilalți și formării comportamentului expatic la preșcolari. 

OPECTIVE OPERAȚIONALE: 

• Să utilizeze formule de salut; 

• Să sesizeze absența unui coleg și să-i spună numele; 

• Să observe cum este vremea afară, reprezentând prin simbolul adecvat; 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, jocul, mișcarea, surpriza. 

RESURSE MATERIALE: calendarul naturii, ecusoane, surprizele de la Albina Zuu; 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual și pe grupe; 

ACTIVITATEA DE GRUP: Propun copiilor jocul ”Călătorim în lumea insectelor”. Copiii se împart 

în 2 echipe. Fiecare echipă alege câte un plic în care se află câte o ghicitoare, pe care educatoarea o 

citește. Copiii din cealaltă echipă ghicesc și așează la panou jetonul potrivit. 

ÎMPĂRTĂȘIREA CU CEILALȚI: Copiii sunt rugați să își aleagă ce insectă ar vrea să fie și de ce. 

NOUTATEA ZILEI: Vor fi prezentați invitații care astăzi vor asista la activitate, se cere copiilor să îi 

salute. Se aude un ciocănit la ușă. Copiii sunt curioși să vadă ce este. Educatoarea găsește un plic pe 

care scrie ”Pentru grupa Fluturașilor”. Educatoarea întreabă copii dacă vor să îl deschidă. Copiii sunt de 

acord. Educatoarea citește scrisoarea cu voce tare, iar copiii sunt foarte atenți. Educatoarea cere părerea 

copiilor despre ceea ce i-a rugat Albinuța Zuu și copiii sunt de acord să o ajute. Le spun copiilor că toate 

activitățile pe care le vom desfășura, pe parcursul întregii zile, le vom face pentru a o ajuta pe Albinuța 

Zuu să își găsească mai mulți prieteni. Pentru a primi recompense trebuie să muncim, deci să trecem la 

treabă.  
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ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 

Centre de interes: 

Construcții: ”Căsuța albinușei” – lego; 

Joc de masă: ”Insecte năzdrăvane” – puzzle; 

SCOP: Formarea unor deprinderi care să permită desfășurarea simultană a mai multor activități 

preferate de copii. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- să mânuiască corespunzător cuburile, astfel încât să îndeplinească cerința 

- să mânuiască corect piesele de puzzle; 

- să reconstituie din părți întreaga imagine; 

- să păstreze o poziție corectă în timpul lucrului. 

METODE ȘI PROCEDEE: observarea, conversația, analiza, dialogul; 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: puzzle-uri, lego; 

FORME DE ORGANIZARE: pe grupuri și individual. 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă. 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Cine știe mai bine?” 

1. Domeniul ”Știință”: Activitate matematică – joc – concurs  

2. Domeniul ”Om și societate” – Activitate practică – lipire  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

COGNITIVE: 

• Să formeze grupe după criteriile date (formă, culoare, mărime); 

• Să recunoască culorile; 

• Să recunoască formele geometrice, denumirea poziților spațiale; 

• Să descopere prin pipăire forma și mărimea pieselor; 

• Să asocieze cifra numărului corespunzător de obiecte; 

AFECTIVE: 

• Să coopereze pentru realizarea sarcinilor individuale și de grup 

• Să-și exprime opinia față de lucrarea sa și față de lucrările celorlalți, motivându-și părerile; 

• Să participe cu interes la activitate; 
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• Să găsească utilitate lucrărilor efectuate – expoziții; 

PSIHOMOTORII: 

• Să răspundă motric corespunzător cerinței; 

• Să manipuleze rapid materialele puse la dispoziție pentru realizarea sarcinilor; 

• Să lipească elementele componente ale buburuzei și fluturașilor; 

• Să păstreze o poziție corectă în timpul activității. 

REGULILE JOCULUI: Vor veni în față copii din ambele echipe. Vor alege un vârf colorat al unui 

triunghi, vor arunca cubul, vor afla unde s-a ascuns greierașul, vor numi ce piesă geometrică au scos din 

săculeț, o vor ajuta pe furnicuță și vor împodobi fluturașii și buburuzele. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, competiția, așteptarea; 

SARCINA DIDACTICĂ: formularea unor răspunsuri corecte și rezolvarea cerinței propuse; 

METODE ȘI PROCEDEE: observația, conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, jocul, 

analiza, comparația, evaluarea. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe; 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: coșulețe, forme geometrice, triunghi colorat, cubul, lipici, 

ecusoane, săculețul fermecat, recompense, CD cu cântece, panou pentru expunerea lucrărilor. 

EVALUARE: prin observarea comportamentului copiilor, prin analiza acțiunilor și a răspunsurilor, 

corectarea imediată a greșelilor, stimularea verbală și prin aplauze. 

LOC DE DESFĂȘURARE: sala de grupă. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Revista Învățământ Preșcolar 1-2/2010, Editura Arlequin; 

2. Curriculum pentru educația timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naștere și 6-7 ani, 

M.E.C.T., 2008; 

3. Ghid pentru proiecte tematice. Activități integrate pentru preșcolari, EDP, București, 2008; 

4. Revista Învățământului preșcolar. 
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G R Ă D I N I Ţ A  C U  P R O G R A M  P R E L U N G I T  N R .  3 4  B R A Ş O V  

P R O I E C T  D E  A C T I V I T A T E  I N T E G R A T Ă  

MIHAELA DAVID - PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  

  

  

 

Tema anuală:  ,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simţim?” 

Tema săptămânii:  „Afost odată…” 

Tema zilei:   „Poveştile, comori nepreţuite” 

Mesajul zilei:   „Poveştile ne învaţă, lucruri bune pentru viaţă!” 

Tipul activităţii: consolidare şi verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

Forme de realizare:  frontal, individual, pe echipe  

Mijloc de realizare:  Activitate integrată: ADP+ALA+ADE( DLC+DOS) 

 

  

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE   

PERSONALĂ 

 
• Întâlnirea de dimineaţă 

• Rutina: „Apa şi săpunul- prietenii 

mei” 

– exersarea unor deprinderi igienice 

 „Locul meu de joacă e curat şi 

frumos” 

– exersarea deprinderii de ordine şi 

curăţenie 
• Tranziţii:  :  „Trenuleţul”; „Zăpă 

ACTIVITĂŢI 

LIBER ALESE 

Bibliotecă: 

 „Citim poveşti”; 

„Ordinea 

imaginilor 

unor  

povești 

 

      

 

ACTIVITĂŢI LIBER 

ALESE 

Artă:   

„Coperţile cărţii de                        

poveşti”( 

lipire); 

     „Personajul preferat”              

(desen) 

ACTIVITĂŢI 

LIBER ALESE  

 

Joc de masă: 

 „Poveşti îndrăgite” 

(puzzle, 

cuburi) 

 

 

ACTIVITĂŢI 

LIBER ALESE 

 

„Caută-ţi perechea” 

(joc de mişcare) 

 

 

       

 

ACTIVITĂŢI PE 

DOMENII EXPERENŢIALE 

 

“Poveştile, comori nepreţuite” 

   DLC - joc didactic 

       DOS - activitate practică – decupare, lipire  

 
 

 

        ACTIVITĂŢI 

    LIBER ALESE  

 

Construcţii: 

„Castelul din 

poveşti”; 

  „Grădina castelului” 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 Dimineaţă, la sosirea la grădiniţă, fiecare copil îşi ia din coşuleţ fotografia şi o aşează la panou (la 

fereastra castelului). Pozele copiilor absenţi rămân în coşuleţ. 

SALUTUL: După rutinele de dimineaţă (primirea copiilor, mersul la toaletă, micul dejun), copiii se 

grupează în cerc.  

Educatoarea îi întâmpină cu salutul: „Dimineaţa a venit/ Şi copiii au sosit/ În cerc să ne adunăm/ Cu 

toţii să ne salutăm!/ A-nceput o nouă zi/„Bună dimineaţa, dragi copii!”. 

Copiii răspund la salut, apoi salută oaspeţii. 

Urmează minutul de mişcare, când salutăm universul:„Bună dimineaţa, cer frumos,/  Bună dimineaţa, 

soare luminos,/ Bună dimineaţa, micule vânt care-alergi pe pământ./ Bună dimineaţa, copaci 

desfrunziţi,/  Bună dimineaţa, păsări mari şi păsări mici,/  Bună dimineaţa, animale mici şi animale 

mari,/   Bună dimineaţa, pietre tari.” 

Fetiţele fac apoi un pas în interiorul cercului şi formează cercul interior, iar băieţii rămân pe loc şi 

formează cercul exterior. La semnalul educatoarei: „Amestecă!”, copiii se rotesc în cerc, intonând 

cântecul: „Bună dimineaţa”. Se opresc la semnalul: „Îngheaţă!”, iar la semnalul: „Formează perechi!”, 

copiii din cercul interior se întorc spre cei din cercul exterior, formează perechi, se salută, se 

îmbrăţişează, împărtăşesc sentimente. Se repetă comenzile de câteva ori.   

PREZENŢA: O fetiţă numără fetele prezente, un băiat numără băieţii prezenţi, iar copilul zilei 

(desemnat cu o zi înainte ca fiind cel mai activ şi cuminte) numeşte şi numără copiii absenţi (din coşuleţ). 

 CALENDARUL NATURII: Se stabileşte: În ce anotimp suntem acum? Care este imaginea ce 

reprezinta anotimpul? În ce zi suntem? Cum se numeşte ziua de azi? Dar următoarea zi?  

ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: „Piticul cel vesel / piticul cel trist” 

Copiii sunt solicitaţi să relateze o întâmplare / un moment din viaţa lor, prin care au exprimat sentimente 

de bucurie sau de tristeţe. Se aleg câţiva copii care vor împărtăşi colegilor cele solicitate. Ceilalţi copii 

pot pune întrebări. 

ACTIVITATEA DE GRUP: Vom discuta despre povestirea „Zăpă, copilul care încurcă poveştile”. 

Un copil redă pe scurt conţinutul poveştii. Ceilalţi copii îşi vor spune părerea despre modul cum s-au 

comportat copiii de la grădiniţă cu Zăpă şi cum ar fi procedat ei dacă Zăpă ar fi fost în grupa lor. 

MESAJUL ZILEI: „Poveştile ne învaţă, lucruri bune despre viaţă!” 

NOUTATEA ZILEI: Prezenţa oaspeţilor şi surpriza. Surpriza:  Se aud bătăi în uşă. Uşa se deschide 

şi un pitic aduce o scrisoare şi un cufăr cu multe surprize. Piticul este trimis de Zâna Poveştilor. Prin 

intermediul scrisorii, zâna transmite copiilor că a aflat că există copii cărora nu le plac poveştile, printre 

care şi Zăpă. De aceea, ea a vrăjit toate cărţile de poveşti, să nu mai poată fi citite.  

Zâna a făcut să dispară castelul din poveşti şi grădina acestuia, a împrăştiat prin sala de grupă personajele 

din poveşti şi a luat piticii de lângă Albă-ca-Zăpada. Pentru a destrăma vraja, toţi copiii trebuie să treacă 

prin mai multe încercări, demonstrând astfel, că iubesc poveştile. Presar praf magic peste copii pentru 

ca aceştia să prindă puteri, să fie mai cuminţi şi mai isteţi, apoi vom urca în trenuleţ şi vom porni în 

lumea poveştilor.  
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Tranziţie: copiii intonează cântecul: „Trenuleţul” 

Activităţile liber alese ALA : 

Educatoarea va prezenta materialele şi sarcinile ce trebuie rezolvate la centrele de interes, copiii fiind 

aşteptaţi la fiecare centru de către un personaj de poveste. Fiecare copil îşi alege un centru unde să se 

joace. 

Joc de masă, copiii vor aranja piesele de puzzle şi cuburile pentru a obţine „Imagini din poveşti”.  

Construcţii, copiii vor avea de construit „Castelul din poveşti şi grădina acestuia”. 

Artă copiii având de decorat „Coperţile cărţii de poveşti” şi de desenat „Personajul preferat”. 

Bibliotecă, copiii vor „citi” din cărţile de poveşti şi vor ordona imagini din diferite poveşti, realizând 

cărţi de poveşti. Copiii vor fi îndrumaţi pe tot parcursul activităţii. Se încearcă o atenţionare în ceea ce 

priveşte finalizarea lucrărilor de la fiecare centru, după care se face turul galeriei. Se expun lucrările la  

panou şi se completează macheta pregătită (cu personajele cărora li s-a risipit vraja). 

Tranziţie Rutina Tranziţie  

Activităţi pe domenii experienţiale: 

Secvenţa DLC: 

Copiii vor extrage apoi dintr-un săculeţ câte un ecuson ce reprezintă o carte (4 culori) - „mâna oarbă”. 

La auzul versurilor: „Cu bagheta fermecată/ Te ating acum, îndată,/Te roteşti, te pregăteşti,/Şi spre 

locul tău porneşti!”, copiii vor forma 4 echipe (se vor îndrepta spre locul corespunzător culorii cărţii). 

Se anunţă titlul jocului didactic: „Poveştile, comori nepreţuite” şi se prezintă regulile jocului: câte un 

copil va fi atins cu bagheta magică în timp ce se rostesc versurile: „Bagheta la drum porneşte/ Şi la ... 

se opreşte!” , iar acesta va rezolva sarcina dată, exprimându-se corect în propoziţii şi fraze; fiecare 

sarcină rezolvată permite deschiderea următorului plic. 

Se explică şi se demonstrează jocul. 

Se execută jocul de probă, apoi se trece la desfăşurarea jocului propriu-zis. 

Copiii vor avea de rezolvat atâtea sarcini, câţi pitici sunt în povestea cunoscută: 

❖ Varianta 1: Dezlegarea unor ghicitori despre personaje din poveşti; 

❖ Varianta 2: Recunoaşterea unor scene din poveşti, precizarea titlului poveştii, descrierea 

scenei respective şi enunţarea mesajului educativ. 

❖ Varianta 3: Clasificarea personajelor întâlnite într-o anumită poveste în personaje pozitive şi 

personaje negative, după trăsăturile şi faptele lor. 

❖ Varianta 4: Recunoaşterea personajului/poveştii căruia/căreia îi aparţine replica/fragmentul  

citată/citat de educatoare, caracterizarea personajelor, interpretarea rolului unor personaje… 

❖ Varianta 5: Extragerea din plic a unor jetoane reprezentând obiecte ce aparţin unor personaje 

din poveşti, le vor denumi şi vor preciza cui aparţin(cazul genitiv). 

❖ Varianta  6: Realizarea „Piramidei poveştilor”. 

După rezolvarea corectă a fiecărei sarcini, pe rând, câte un pitic va merge alături de Albă-ca-Zăpada. 

După rezolvarea primelor şase sarcini, urmează „cea mai grea încercare”- ultima sarcină. Dar pentru a 

căpăta mai multă putere, copiii trebuie să bea puţin din apa vieţii.  

Tranziţie: Cântând cântecelul „Zăpă”, copiii merg spre „Fântâna Vieţii” ( la baie) şi „îşi încarcă 

puterile”.  
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Secvenţa DOS: 

❖ Realizarea unei cărţi de poveşti. Fiecare echipă are de realizat câte două file de carte. Vor avea 

de tăiat pe contur cu foarfecele personaje din poveşti şi apoi lipirea acestora, realizând scene 

din poveştile cunoscute. 

Se vor intui materialele primite pe măsuţe, se explică modul de lucru, iar apoi se execută mişcări de 

încălzire a muşchilor fini ai mâinilor(„Ce face mânuţa mea?”). 

La finalul probei  se vor  analiza  lucrările (turul galeriei), apoi f iecare filă de poveste va fi prinsă în 

cartea de poveşti. Pentru că toate sarcinile au fost rezolvate, vraja Zânei Poveştilor s-a risipit. 

Tranziţie: momentul de mişcare: „Luaţi seama bine!” 

Când veselia din grupă va fi în toi, se va auzi clinchetul clopoţelului, iar copiii vor fi anunţaţi că acesta 

este semnalul  că Zâna Poveştilor le-a trimis nişte medalioane cu imaginea personajelor din poveşti.  

Activităţile liber alese ALA  

Cu medalioanele primite, copiii vor juca jocul „Caută-ţi povestea!”.  

Copiii se vor grupa după povestea căreia îi aparţin şi îşi vor alege un conducător. Fiecare grup va forma 

un cerc în jurul conducătorului lor şi ţinându-se de mâini se rotesc în jurul acestuia cântând un cântecel. 

La comanda educatoarei: „La plimbare!”, copiii sparg cercurile şi se deplasează spre un loc indicat 

iniţial ca spaţiu de plimbare. Conducătorii rămân pe loc. la comanda „Îngheţaţi!” copiii se vor opri din 

mers şi vor închide ochii. Educatoarea va schimba locul conducătorilor. La comanda „Caută-ţi 

povestea!” copiii se vor regrupa în jurul conducătorului ales. Câştigă cei care s-au regrupat primii. Jocul  

continuă, dar de data aceasta atunci când copiii sunt „îngheţaţi” conducătorii îşi schimbă medalioanele 

între ei. La comanda „Caută-ţi povestea!” copiii se vor regrupa în jurul conducătorului care poartă 

medalionul corespunzător poveştii din care ei fac parte. Copiii caştigători primesc aplauze. 
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G R Ă D I N I Ț A  C U  P R O G R A M  P R E L U N G I T  N R .  3 4  D I N  B R A Ș O V  

PROIECT EDUCAȚIONAL NATURĂ CURATĂ, O VIAȚĂ SALVATĂ!  2020 

EDUCATOARE: FLORICA BIANCA  

             

 
GRUPA:      Mare „B” - Bondăreii 

T E M A  A N U A L Ă :     C â n d ,  c u m  ş i  d e  c e  s e  î n t â m p l ă ?  

TEMA PROIECTULUI TEMATIC:   „Cu papucii ei de frunze, toamna se arată” 

SUBTEMA:      “Hora legumelor veselor”  

TEMA ACTIVITĂŢII:    „Piramida alimentelor” 

MESAJUL ZILEI:     „Minte sănătoasă, într-un corp sănătos”, 

FORMA DE REALIZARE:    Activitate integrată – ALA + ADE (DŞ+DOS) 

FORMA DE ORGANIZARE:   frontal, pe grupuri mici, individual; 

TIPUL DE ACTIVITATE:    fixarea şi consolidarea cunoştinţelor 

MIJLOC DE REALIZARE:    joc didactic, lipire 

DURATA:     o zi 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

1. Activităţi de dezvoltare personală: 

Întâlnirea de dimineaţă. 

Rutine: Primirea copiilor, momentul de igienă personală, micul dejun, vizita la toaletă. 

Calendarul naturii, mă pregătesc pentru activităţi. 

„Singurel îmi strâng jucăriile” – deprinderi de muncă gospodărească;  

„Ştiu să mănânc frumos singur” – deprinderi de a mânca cu lingura, corect; 

Tranziţii: „Bate vântul frunzele…”, „Câte unul pe cărare”, „Iute, iute alergăm…”,  

 

2. Activităţi  liber alese: 

Artă:  „Legume de toamnă” – colorare în contur; 

 „Alimente” – decupare pe contur; 

 „Meniuri pentru păpuşi” – lipire; 

Construcţii:  „Rafturi din supermarket”;  

 Joc de mișcare„Dansul alimentelor vesele” – dans ritmic; 

 

3. Activităţi pe domenii experienţiale: 

DŞ  - Cunoaşterea mediului „Spune ce ai gustat?” – joc didactic; 

DOS - Activitate practică „Piramida alimentelor” – lipire, lucrare colectivă. 
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S C E N A R I U L   Z I L E I  

I.  ADP 

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă. 

Salutul : Bună dimineaţa, gâze mici ,/ Mă bucur că sunteţi aici! Bondărei cu gâdilici! /  „Dimineaţa a 

sosit, 

 Toţi copiii au venit. / Într-un cerc să ne-aşezăm / Cu toţii să ne salutăm.” 

Copiii formează două cercuri ce se  rotesc în sensuri diferite, cântă  „Bună diminaţa”, la oprirea melodiei 

fetele salută şi îmbrăţişează pe băiatul din faţa ei. 

Prezenţa: verificarea prezenţei copiilor şi aşezarea pe panou a fotografiilor celor prezenţi. 

Calendarul naturii: completarea calendarului. Astăzi este marţi, este luna octombrie şi suntem în 

anotimpul … 

Împărtăşirea cu ceilalţi: Îmi pare bine că astăzi ne-am întâlnit.  

Activitate de grup: Anunţ mesajul zilei: „Minte sănătoasă, într-un corp sănătos”, de aceea executăm 

şi noi câteva mişcări de înviorare. 

Noutatea zilei:  

Vreau să vă spun că astăzi m-am întâlnit cu Zâna Toamna şi v-a trimis o surpriză. O să aflăm mai târziu 

ce conţine această surpriză. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

• Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări; 

• Execută dansul şi cântecul „Bună  dimineaţa!”; 

• Să observe cu atenţie vremea de afară, oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le 

prin simbolul adecvat; 

• Să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg identificându-l după chip şi nume; 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul, problematizarea. 

Elemente de joc: mişcarea, surpriza mânuirea materialelor. 

Resurse materiale: panoul cu Calendarul naturii, jetoanele cu care se completează, fotografii; 

Forme de oganizare: frontal, individual. 

II.  ALA Începem activitatea cu jocul de mişcare ”Suntem copaci bătuţi de vânt şi ploi”  

Continuăm cu activităţile la centrele de interes.  

Tranziţie:  „Bat din palme, clap, clap, clap, 

Artă:  „Colorăm fructele şi legumele” – colorează în contur; „Decupăm alimente” – decupează pe 

contur; 

„Meniu pentru păpuşi” – alege şi lipeşte; 

Construcţii:  „Rafturi din supermarket” – construieşte rafturi pentru alimente;  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

• Să coloreze corect legumele şi fructele; 

• Să-şi coordoneze mişcările pentru a decupa pe contur; 
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• Să construiască folosid experienţa din viaţa zilnică;  

• Să răspundă la întrebările adresate de către educatoare rostind clar şi corect cuvintele şi 

formând propoziţii simple corecte din punct de vedere gramatical;  

• Să-şi coordoneze mişcările corpului cu linia melodică sau cu ritmul muzicii. 

 

III.  ADE – ATIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE  

TEMA ACTIVITĂŢII: „Piramida alimentelor” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată – ALA + ADE (DŞ+DOS) 

DŞ (cunoaşterea mediului)“Spune ce ai gustat?” – joc didactic;     

DOS (Activitate practică) „Piramida alimentelor” - decupare, lipire. 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea 

curiozităţii pentru investigarea acestuia.  

Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul toamna, legume, fructe. Educarea 

sensibilităţii gustative, olfactive, tactile şi vizuale prin antrenarea analizatorilor corespunzători. 

Formarea şi consolidarea tehnicilor specifice activităţii practice. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE  

• Să răspundă corect la întrebările educatoarei, formulând propoziţii corecte din punct de vedere 

gramatical; 

• Să respecte regulile jocului;  

• Să decupeze, corect pe contur; 

• Să lipească în spaţiul destinat fiecărei categorii de alimente; 

• Să denumească fructele şi legumele gustate, indicând caracteristicile de gust, culoare, miros, 

textură; 

• Să denumească materialele de lucru; 

• Să participe cu interes la activitate; 

• Să analizeze obiectiv lucrările, formulând aprecieri privind activitatea colegilor; 

SARCINA DIDACTICĂ: recunoaşterea şi denumirea corectă a gustului unor alimante de bază şi a 

unor însuşiri stabilite prin intermediul celorlalţi analizatori (gust, miros, pipăit); 

REGULILE JOCULUI: Copilul legat la ochi trebuie să determine alimentul după pipăit, gust, miros 

şi să-l denumească. Copilul din echipa adversă îi confirmă corectitudinea răspunsului şi-l argumentează. 

ELEMENTE DE JOC: fular, fluier, clopoţel, ghicirea, surpriza. 

METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, explicaţia, povestirea, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, 

jocul, problematizarea, munca în echipă,  

munca independentă, turul galeriei, aprecierea. 

FORME DE REALIZARE: frontală, pe grupuri mici, individuală; 

MIJLOACE DIDACTICE:  
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Fructe şi legume proaspete de gustat, coş cu fructe şi legume, planşa cu piramida alimentelor, imagini 

pentru decupat, foarfece, lipici, fular, fluier, ghicitori;   

 

IV.  ALA „Dansul alimentelor vesele” – dans ritmic. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

• Curriculum pentru învăţământului  preşcolar - prezentare şi explicitări, 

D.P.H.,Bucureşti 2009;  

• Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii - Ed. Gheorghe Cârţu 

Alexandru, Craiova 2009; 

• Activitatea integrată din grădiniţă, D.P.H. Bucureşti 2008; 

• Metode interactive de grup – Ghid metodic, Editura Arves, Craiova, 2007; 

• Revista învăţământului preşcolar, Nr. 3- 4 / 2011, Editura Arlequin. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

CLASA : a IX- a  

PROPUNĂTOR : profesor Dănilă Mihaela Doina 

DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare 

MODULUL: Calitatea stilului de viață 

SUBMODULUL: Calitatea relațiilor sociale 

TEMA ACTIVITĂȚII : ”Bullying-ul – un fenomen care ia amploare în mediul școlar” 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: Informarea corectă a elevilor cu privire la fenomenul ”bullying”, 

definirea, conștientizarea implicațiilor și identificarea unor metode de combatere a acestui fenomen, în 

societatea civilă, în general, și în mediul școlar, în mod particular. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : Elevul trebuie să fie capabil să: 

• Să definească bullying-ul și tipurile de bullying; 

• Să explice sentimentele persoanelor implicate în fenomenul de bullying; 

• Să analizeze cauzele bullying-ului; 

• Să ia decizii despre cum să se comporte adecvat atunci când se confruntă sau sunt martorii 

fenomenului de bullying; 

• Să adopte un comportament corect când interacționează cu alți elevi; 

• Să accepte toleranța, să fie empatici. 

• Să sesizeze cazurile de bullying către părinți, diriginte, profesori, director, polițist, telefonul 

copilului . 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, expunerea, dezbaterea, problematizarea,  

brainstorming, învăţarea prin descoperire, introspecţia 

 MATERIALE NECESARE: flipchart, coli de hârtie, laptop, video-proiector, prezentare ppt, postit-

uri, fişe de lucru, internet, secvențe film 

FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală 
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                                                                DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

1. MOMENT ORGANIZATORIC (2 minute) Pregătirea materialelor necesare; crearea unui climat 

favorabil desfăşurării optime a orei de orientare şi consiliere. 

2. CAPTAREA ATENȚIEI (5 minute) Se completează pe coala de flipchart posterul de mai jos: 

 

 

 

Elevii trebuie să numească ceea ce le vine în minte în legătură cu termenii daţi: un cuvânt/ o propoziţie 

scurtă(termeni posibili: violență, amenințări, intimidare, abuz, nevoia de putere şi dominare, 

nerespectarea drepturilor, apelarea numelui într-un anumit fel, agresivitate verbală sau scrisă, 

excluderea din activități, umilire, șantaj, distrugerea proprietății...) 

3. ANUNȚAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR ACTIVITĂŢII (2 minute) Tema pe care o vom 

dezbate astăzi împreună este : ”Bullying-ul – un fenomen care ia amploare în mediul școlar”. Mi-am 

propus să definim conceptul de bullying, forme de manifestare, cauze, efecte, statistici privind gradul 

de escaladare a fenomenului în școala românească, forme de prevenție, modalități de a lua atitudine, 

de a interveni pentru voi și/sau pentru alții, în vederea diminuării numărului cazurilor de acest fel.  

4. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII (25 minute) Abordez împreună cu elevii tema propusă prin 

întrebările: Ce este bullying-ul? Care sunt tipurile de bullying? Care sunt metodele de combatere ale 

bullying-ului? Elevii definesc și explică ce înseamnă conceptele de bullying, tipuri de bullying, 

efectele bullying-ului și cauzele cu ajutorul unei prezentări ppt. Bullying este o formă de abuz aparte 
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care se manifestă printr-un comportament agresiv, intenționat, repetat asupra aceluiași copil, din partea 

altcuiva, iar în relațiile interpersonale se caracterizează prin dezechilibru de forțe. 

Persoanele care provoacă „bullying” sunt cele care nu primesc suficientă atenţie, doresc să iasă astfel 

în evidenţă, doresc să braveze şi acţionează în consecinţă, au fost ele însele hărţuite fie de colegi, fie 

de familie, provin din familii care folosesc pedeapsa corporală pentru a disciplina. 

Consecințe ale fenomenului de bullying:izolare socială – singurătate, lipsa prietenilor, încrederea de 

sine scăzută, performanţe slabe la şcoală, absenteism – frica de a mai merge la şcoală, risc crescut de 

stres, îmbolnăviri şi chiar sinucidere, probleme emoţionale – depresie, probleme de insomnie, 

probleme de comportament, anxietate – atacuri de panică, dificultate în crearea de relaţii şi de 

menţinere a acestora. Propun spre vizionare un film motivaţional cu tema Stop bullying! În urma 

vizionării elevii împărtășesc colegilor propriile sentimente față de fiecare situație, evidențiind de ce 

fenomenul de bullying este greșit și trebuie oprit. Moderez discuția și orientez elevii  prin întrebări  

spre  materializarea discuțiilor în judecăți de valoare, precum și atingerea obiectivelor. 

5. INTENSIFICAREA RETENȚIEI ȘI ASIGURAREA TRANSFERULUI (7 minute) Propun 

elevilor un exercițiu de identificare și de rezolvare a problematicii privind fenomenul bullying. Ofer 

două postit-uri fiecărui elev și îi invit să noteze un gând, o emoţie în legătură cu activitatea 

desfășurată, urmând a le lipi pe tablă și a le discuta. 

6. ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI (7 minute) Invit elevii să completeze fişele de lucru, să 

revină asupra aspectelor abordate azi.  Ei vor răspunde la următoarele întrebări: 

 Dacă aș fi profesor la clasa mea aș combate bullying-ul astfel……….. 

 Dacă aș fi dirigintele clasei  aș combate bullying-ul astfel……….. 

 Dacă aș fi directorul școlii aș combate bullying-ul astfel……….. 

7. EVALUAREA(2 minute) Se fac aprecieri generale asupra lecției. Felicit elevii pentru implicarea în 

activitate și îi invit să continue demersul de dezvoltare personală, astfel încât să depășească obstacolele 

care le stau în cale pentru a putea gestiona corect situații în care ei sau colegii lor sunt victime ale 

fenomenului bullying. 

CONCLUZII 

           În școlile românești, fenomenul de bullying are o incidență din ce în ce mai ridicată, pericolul 

venind din falsa impresie de normalitate a acestuia, majoritatea oamenilor acceptându-l ca pe o 

componentă obișnuită a vieții de zi cu zi. Prevenirea acestui fenomen este responsabilitatea tuturor şi 

nimeni nu ar trebui să fie indiferent faţă de acele persoane care se află în incapacitatea de a se descurca 

într-o asemenea situaţie.  

             Cadrele didactice pot să contribuie la diminuarea fenomenului fie prin activități de informare, 

implicare și combatere a fenomenului, fie prin neacceptarea și sancționarea imediată a unor astfel de 
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comportamente, din partea altcuiva, iar în relațiile interpersonale se caracterizează prin dezechilibru de 

forțe. 

 

Întocmit, 

Profesor Dănilă Mihaela Doina 

Liceul,,Regina Maria” Dorohoi 

Județul Botoșani 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                       ( ELEV CU CES) 

DATA:  

PROF. ÎNV. PRIMAR : Bondar Adriana Elena 

CLASA: I   

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Școala Gimnazială Stroiești 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ: ,, Minte sănătoasă în corp sănătos” 

SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul şi litera „D” 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: predare – învăţare 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECŢIE: Comunicare în limba română 

                                                             Matematică şi explorarea mediului 

                                                             Arte vizuale şi abilităţi practice 

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE: 

CLR 

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare  

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână  

4.1. Scrierea literelor de mână  

MEM 

2.1 Orientarea și mișcarea în spațiu în raport cu repere/ direcții date folosind sintagme de tipul: în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic,  

3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat  

AVAP 

1.1 Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
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     1. să identifice conştient literele [d], [D],  în cuvintele scrise în caietele speciale şi pe fişe 

2. să coreleze sunetul cu litera în procesul citirii şi al scrierii 

3.  să identifice ziua care lipsește dintr-o serie dată 

4. să deseneze într-un spațiu limitat diferite obiecte după repere date 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE: metoda fonetică, analitico - sintetică, conversația, explicația,  cadranele 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: machetă, planșe cu literele de tipar și de mână, fișe de lucru, caiete speciale. 

MOD DE ORGANIZARE: frontal, individual 

MANAGEMENTUL TIMPULUI: 35 min + 10 min activitate în completare (prima oră) 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Breben, Silvia 

Gongea, Elena 

Fulga, Mihaela 

Ruiu, Georgeta 

"Metode interactive de grup" Ed. "Arves", Craiova, 2006 

 

 

 

 

Chereja, Florica "Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul 

primar" 

Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004 

 

Dumitru, Al. Ion  

 

 

 

"Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă" 

 

 

 

Ed. de Vest, Timişoara, 2003 
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CONȚINUT 

INSTRUCIV - EDUCATIV 

O
B

IE
C

T
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E
 

O
P

E
R

A
Ț
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N

A
L

E
 RESURSE 

 

EVALUAR

E 

M
A

T
E

R
IA

L
E

 

P
R

O
C

E
D

U
R
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T
E
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O
R

A
L
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1. 

M
O

M
E

N
T

 

O
R

G
A

N
IZ

A
T

O
R

IC
 

DP  

2.2 

Întâlnirea de dimineață 

- se va stabili anotimpul în care ne aflăm, lunile de iarnă, apoi data curentă 

- se va cere elevului să spună numele celui mai bun prieten al lui 

- se solicită elevului să se adreseze unui coleg cu un salut politicos: Bună 

dimineața, dragul meu 

- se va așeza în băncă cu prietenul cel mai bun  din clasă. 

 O7 

 

Panou cu 

stabilirea datei 

Conversația 
7 

min. 

 

observarea 

sistematică a 

elevilor 

2. 

V
E

R
IF

IC
A

R
E

A
 

T
E

M
E

I 

P
E

N
T

R
U

 

A
C

A
S

Ă
 

CLR 

4.1 

- se va verifica  în mod cantitativ efectuarea temei pentru acasă 

- se vor da îndrumări pentru rezolvarea exercițiului  nr.1 din caietul special 

O3 

Fișe de lucru 

Munca 

independentă 

3 

min. 

Verificarea 

cantitativă a 

temei 
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3 

R
E

A
C

T
U

A
L

IZ
A

R

E
A

 

C
U

N
O

Ș
T

IN
Ț

E
L

O R
 

CLR  

1.3 

3.1 

MEM 

2.1 

 

- se va identifica pe planșă elementele componente ale literei [d]. 

- se va solicita găsirea acelei zile din săptămână care se rostește având sunetul 

[d] la început  

- se discută despre ordinea unor zile: dacă azi e duminică, mâine va fi..., dacă 

mâine este duminică azi este...., dacă ieri a fost duminică, azi este... 

 

O3 

O4 

Planșă cu litera 

(d) 

Caietul special 

Auxiliar Conversația  

Exercițiul 

5 

min. 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

4. 

C
A

P
T

A
R

E
A

 A
T

E
N

Ț
IE

I 

AVAP 

1.1 

Elementul surpriză 

- se va prezenta elevului o machetă reprezentând o curte în care există un cățel ce 

păzește gospodăria și o fetiță care se apropie de el cu un castronel 

- se solicită găsirea unor nume, potrivite pentru animale, în care să se regăsească 

sunetul (d) la începutul acestora 

- se alege un nume pentru câinele din curte și se cere formularea unei propoziții 

formate din 2 cuvinte ca răspuns la întrebarea: Ce face Dodo când un străin se 

aprope de curtea casei sale? 

- se va ajunge la rostirea propoziției: Dodo latră. 

- se vor număra cuvintele din propoziție prin bătaie din palme, apoi se va stabili 

locul fiecărui cuvânt în propoziție, se vor despărțí cuvintele în silabe  

 

O1 

Machetă 

Conversația 
5 

min. 

 

observarea 

sistematică a 

elevilor 

5.  

A
N

U
N

Ț
A

R
E A

 

T
E

M
E

I 
Ș

I 
A

  

O
B

IE
C

T
IV

E

L
O

R
 

 

 

 

- se va scrie numele cățelului pe o etichetă folosind literele mari de tipar 
 

 Conversația 

2 

min. 

observarea 

sistematică a 

elevilor 
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6. 

D
IR

J
A

R
E

A
 Î

N
V

Ă
Ț

Ă
R

II
 

 

 

 

 

CLR 

1.1 

1.3 

2.1 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciții de identificare și recunoaștere a literei noi 

- se va solicita elevului să dea exemple de alte nume de copii, de animale,  în 

care sunetul [D] să se audă la începutul cuvântului, apoi se vor explica 

elementele componente ale literei [D]  de tipar, apoi se va identifica litera nouă 

pe planșele afișate în sala de clasă și pe caietele speciale (ex. 2, caietul special) 

- se precizează că în procesul scrierii de mână avem nevoie de litere de mână, se 

prezintă planșa cu corespondentul de mână al literei [D], se urmăresc elementele 

componente ale literei, apoi se exersează cu elevul scrierea literei noi în aer cu 

degetul, în podul palmei, pe bancă cu stiloul închis    

- se fac exerciții de încălzire a mușchilor mâinii  

- se exersează scrierea separată a literei pe diferite liniaturi, în caietul special (ex. 

3, caietul special) 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

Planșe 

 

 

 

 

 

Caietul special 

 

 

 

 

 

 

 

Caietul special 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

15 

min. 

observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

7.  

A
C

T
IV

IT

A
T

E
 

R
E

C
R

E
A

T

IV
Ă

 

CLR 

 2.1 

- se va reaminti poezia: "Cățelușul Șchiop". O4   

8 

min. 

observarea 

sistematică a 

elevilor 
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PROIECT DIDACTIC 

 

PROFESOR: Silea Florin-Cătălin 

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Hârşova 

DATA: 22-10-2019                                                                                      

CLASA:  a – VI– a  B 

EFECTIV: 18 elevi (9 fete si 9 băieţi) 

LOC DE DESFĂŞURARE: TEREN DE SPORT 

TEME: 

1. Alergarea de viteză:  

Învăţarea startului de jos şi a lansării de la start 

    Obiectiv –  Învaţarea startului de jos, cu accent pe poziţia corectă a corpului si a braţelor.                                                                                                                      

     2. Dribling simplu şi multiplu 

        Obiectiv –  Consolidarea driblingului simplu şi multiplu, cu accent pe împingerea corectă a mingii in sol.    
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➢ OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

A. OBIECTIVE COGNITIVE : 

             1. Să enumere cele 3 poziţii ale startului; 

             2. Să execute o conducere corectă a mingii; 

             3. Să prezinte regulile de bază ale jocului de handbal.       

        B. OBIECTIVE PSIHOMOTRICE:  

            1.Să se execute cu dezinvoltură şi naturaleţe poziţiile startului; 

  2. Să execute cursiv pasarea mingii din deplasare; 

  3. Să lanseze mingea pe contraatac cât mai rapid.  

        C. OBIECTIVE AFECTIVE : 

1. Să fie interesat să realizeze cerinţele într-un mod cât mai corect. 

2. Să manifeste interes față de activitatea sportivă. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

❖ METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, demonstraţia, exersarea şi repetarea, exerciţiul. 

❖ MATERIALE DIDACTICE:  fluier, cretă, mingi de handbal, jaloane. 

DURATA: 50 minute 
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Verigile lecţiei Conţinut-

mijloace 

Dozar

e 

Indicaţii Observaţii 

1. Organizarea 

colectivului 

de elevi 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pregătirea 

organismul

ui     

pentru 

efort  

       5 min 

 

- adunarea 

elevilor 

- verificarea 

echipamentului 

şi a stării de 

sănătate 

- raportul, 

salutul 

- anunţarea 

temelor lecţiei 

- verificarea 

prezenţei 

- exerciţii de 

front şi formaţii, 

întoarceri de pe 

loc stânga – 

dreapta  

 

Alergare uşoară 

în jurul 

terenului 

- joc de 

atenţie 

“Colţuri

le 

Colorat

e” 

Mers cu mişcări 

de revenire pe 

lăţime 

Variante de 

mers: 

 - mers pe vârfuri 

cu braţele sus  

 - mers pe 

călcâie cu 

mâinile la spate  

30s 

30s 

25s 

25s 

30s 

30s 

 

 

 

 

2 

tururi 

teren 

1,30 

min 

 

1x10m 

 

2x10m 

2x10m 

2x10m 

 

 

1x20m 

1x20m 

1x20m 

1x20m 

 

1x20m 

1x20m 

 

 

În linie pe un rând  

     

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺ 

 ☻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În coloană câte unul 

Ex. de alergare se vor 

face pe diagonala 

terenului de sport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alinierea! Drepţi!(mâna 

dreaptă pe şold, călcâiele 

apropiate,vârfurile uşor 

depărtate); 

*Clasă, drepţi! 

*Pe loc repaus! 

 • Se vor da comenzi pt. 

Poziţiile:ghemuit,stând,st

ând depărtat . 

 

- Spatele este drept; 

- Privirea înainte! 

- Mişcaţi braţele pe lângă 

corp! 

- Păstrează distanţa ! 

 

 

 

- Atinge şezuta ! 

- Sus genunchii ! 

 

- Braţ picior opus! 

- Desprindere cât mai 

înaltă 

 

variantele de mers se 

execută la revenire 
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 - mers cu 

fandare 

• Şcoala 

alergării: 

- alergare cu joc 

de glezne 

- alergare cu 

pendularea 

gambei  

înapoi  

- alergare cu 

genunchii la 

piept  

- pas adăugat 

• Şcoala 

săriturii: 

- pas săltat 

- pas sărit 
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Verigile lecţiei Conţinut-mijloace Dozare Indicaţii Observaţii 

3. Influenţarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

       6 min.  

 

Ex1:P.I-stând dep. cu 

m. pe şold  

1-2 aplec.C. spre 

înainte. şi rev. 

3-4 ext. C. şi rev.  

5-6 aplec.C. lateral 

stg. şi rev.  

7-8 aplec. C. lateral 

dr. şi rev. 

Ex2: P.I. st. dep. m. 

pe lângă şold 

1-2 rot. b. spre  

înainte 

3-4 aplec.tr.spre. 

înainte cu arcuire  

5-6 rot. b. spre înainte 

7-8 aplec.tr.spre 

înainte cu arc.  

Ex3: P.I. st.dep. m. pe 

şold 

1-2 răsuc.tr. spre stg. 

3-4 răsuc.tr. spre dr.  

5-6 răsuc.tr. spre stg. 

cu întind.b.  

7-8 răsuc.tr. spre dr cu 

întind.b. 

Ex4: 1-4 Doua 

extensii- două 

aplecări  

5-8 Doua extensii- 

două aplecări  

Ex5: P.I.- st 

1-4 fand.înainte pe 

p.stg. 

 

 

 

2x8 

 

 

 

 

 

 

 

2x8 

 

 

 

 

2x8 

 

 

 

 

 

 

 

2x8 

 

 

 

 

 

2x8 

 

 

   

 

O    O    O     O 

 

O    O    O     O 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În coloană câte 

patru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloana de 

gimnastică 

Privirea peste 

umăr ,în spate 

-urechea atinge 

umărul 

-bărbia atinge 

pieptul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braţele   de sus 

drepte , genunchii 

întinşi 
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5-8 întind. p. stg.  

1-4 fand. înainte. pe 

p.dr. 

5-8 întind. p. dr.  

Ex6: P.I. stând dep.cu 

b. în faţă 

1-4 ridicarea p. dr.la 

m. stg. 

5-8 rid. p. stg.la m.dr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2x8 
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Verigile lecţiei Conţinut-mijloace Dozare Indicaţii Observaţii 

4.  

Învaţarea, 

consolidarea, 

perfecţionarea 

sau verificarea 

deprinderilor 

şi priceperilor 

15 min 

Tema 1. Învaţarea startului de jos şi lansarea de la start: 

Obişnuirea cu startul- plecări din diferite poziţii la semnale 

sonore: 

-stând cu faţa spre direcţia de alergare; 

-stând cu spatele spre direcţia de alergare; 

-sprijin ghemuit, cu faţa, spre direcţia de aleragre 

-sprijin ghemuit, cu spatele, spre direcţia de deplasare 

-stând în poziţie şezândă cu faţa spre direcţia de deplasare 

-stând în poziţie sezândă cu spatele pe direcţia de 

 deplasare 

   Înainte de a trece la executatrea startului propriu zis, 

 li se explică elevilor tehnica startului de jos:  

   În practica la nivelul elevilor aşezarea primului picior se 

face la distanţă de 1 ½ -2 tălpi de pantofi faţă de linia de 

plecare, al doilea picior se aşază la distanţa de 1 talpă după 

primul picior. Startul este precedat de 3 momente importante, 

‘’ pe locuri’’, ‘’gata’’, ‘’start’’. 

- se fac treceri din poziţia "pe locuri" în cea "gata" şi se 

revine 

- se execută startul de jos la comandă, continuat de alergare 

pe distanţa de 5-10 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x 

1x 

1x 

1x 

1x 

1x 

 

1x 

 

 

1x 

 

 

 

 

 

 

 

3x 

 

3x 

 

2x 

 

 

             

 

 

 
☺    ☺    ☺    ☺ 

☺    ☺    ☺    ☺ 

☺    ☺    ☺    ☺ 

_______________

_ 
 

 
Se urmăreşte 

ridicarea 

suficientă a 

bazinului la 

comanda ,,gata ‘’. 
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- startul de jos la comandă şi se aleargă 5-10, 15 m. în linie 

dreapta; 

- startul de jos la comandă, alergare accelerata pe 15-20 m. 

Se pune accentul pe lansarea dupa start. 

- startul de jos, lansarea dupa start şi atingerea vitezei 

maxime pe distanţă de 10-20  m. 

 

 

 

 

1x 

 

 

1x 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verigile lecţiei Conţinut-mijloace Dozare Indicaţii Observaţii 

4. Învaţarea, 

consolidarea, 

perfecţionarea 

sau verificarea 

deprinderilor 

şi priceperilor 

15 min 

 

 

 

5. Revenirea 

organismului după 

efort 

Tema 2: Handbal:  Consolidarea driblingului simplu şi 

multiplu. 

- mers şi conducerea mingii în dribling cu mâna 

îndemânatică; - mers şi  conducerea mingii în dribling cu 

mâna neîndemanatică ; -alergare uşoară şi conducerea mingii 

în dribling ; - alergarea şi conducerea mingii în dribling 

multiplu, stânga, dreapta 

Joc bilateral cu tema: accent pe conducerea corectă a mingii 

în dribling  . 

- mers 

- alergare uşoară 

- exerciţii de relaxare musculară 

- exerciţii respiratorii 

2x10m 

2x10m 

2x10m 

2x10m 

 

 

 

8min 

 

50s 

2x15m 

45s 

50s 

 

             

 

        

 

 

 

2 echipe 2x7 

 

În coloană câte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să efectueze corect 

exerciţiile de respiraţie. 
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           3 min. 

 

 

 

 

6. Aprecieri şi 

recomandări  

         3 min. 

- exerciţii de postură 

 

 

 

 

- reorganizarea colectivului de elevi 

- aprecieri pozitive şi negative asupra activităţii desfăşurate 

- salutul 

 

    40s 

 

 

 

 

25s 

30s 

30s 

     25s 

 

 

 

 

 

În linie câte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecţia s-a terminat. 

 

            Bună ziua ! 
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Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Brașov 

Educatoare: Pleşea Mihaela-Cristina 

Data:  

Grupa: Mică A „Piticii” 

Tema anuală: CÂND,  CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 

Tema proiectului: ”Feerie pe gheață” 

Tema săptămânii: ”Iarna și copiii” 

Tema zilei:  ,,POVESTEA UNUI OM DE ZĂPADĂ” 

Forma  de realizare: activitate integrată - ADP + ALA + ADE (DLC+DOS - abilităţi practice) 

Tipul activității: mixtă (însușire de noi cunoştinte şi formarea de priceperi şi deprinderi) 

Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual 

Strategii didactice: povestirea educatoarei, observaţia, explicaţia, demonstraţia, conversaţia, exercițiul, convorbirea. 

Durata: o zi 

Scopul activităţii: Stimularea curiozităţii şi a interesului pentru anotimpul iarna, pentru jocurile  şi bucuriile ce ni le oferă acest anotimp; trezirea sensibilităţii şi 

afectivităţii preșcolarilor. 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

ADP: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: „Bună dimineața, fulgușorilor !” 

          RUTINE: “Azi sunt foarte ordonat!” – deprinderea de ordine,  „Și eu manânc sănătos” - deprinderea de a mânca sănătos,  “Rândul haideţi să-l formăm,/Pe 

mâini noi să ne spălăm/Şi fructul să îl mâncăm!” deprinderea de igienă 

            TRANZIŢII: “Dacă vrem să fim voinici” – exerciții de revigorare, ”Rându-l haideți să-l formăm” – mers în coloan,  ”Iute, iute s-alergăm,/Povestea să 

terminăm!” – rimă, ”Piticii cuminți merg pe stadă liniștiți” – mers liniștitor, „Suntem oameni de zăpadă” – mers pe vârfuri, “Ninge, ninge-ncetișor” -  cântec, 

“Săniuța” -  cântec. 

ALA 1: JOC DE MASĂ: „Omul de zăpadă” -  puzzle 
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              ȘTIINȚĂ: „Drumul omului de zăpadă” – labirint 

              ARTĂ – „Piticul ”STIE TOT” – hașurare în contur 

ADE:  DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE + DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 

LIMBĂ ȘI COMUNICARE –  „Povestea unui om de zăpadă”  – povestirea educatoarei  

ABILITĂȚI PRACTICE - „Fulgi cernuți de omul de zăpadă” – lipire  

ALA2: „Caută bulgării de zăpadă” – joc de mișcare                                    

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Cognitive: 

- Să urmărească linia poveștii concomitent cu imaginile proiectate; 

- Să se exprime în propoziţii simple, corecte din punct de vedere gramatical; 

- Să demonstreze înțelegerea textului, răspunzând corect la întrebările educatoarei; 

- Să-și îmbogăţească vocabularului activ cu verbe ce exprimă acţiuni; 

- Să denumească corect diferitele materiale utilizate pe parcursul activităţii. 

Afectiv-atitudinale: 

- Să participe activ la activitate;; 

- Să transmită emoții legate de conținutul audiat; 

- Să analizeze, interpretând liber, lucrările realizate, ţinând cont de aspectul acestora. 

Psiho-motorii: 

- Să reconstituie puzzel-ul poziţionând corect piesele jocului; 

- Să lipească fulgușorii, puși la dispoziție, fără a avea o ordine dată; 

- Să traseze corect linia găsind soluţia labirintului; 

- Să coloreze prin hașurare fișa cu piticul ”ȘTIE TOT”; 

- Să manifeste atitudine de cooperare și fair-play. 
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STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: povestea educatoarei, joc-exercițiu, conversaţia, demonstrația, explicaţia, observaţia, convorbirea, metoda schimbă-perechea adaptată vârstei. 

Mijloace didactice: video-proiector, flip chart,  PPT cu imagini din poveste, puzzle tematic, fișe cu labirint, fișe de hașurat, creioane colorate, pensule, aracet, 

decorațiuni (fulgi și norișori), servețele umede, muşama, laptop, recompense.  

Forme de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual. 

BIBLIOGRAFIE: 

- „Curriculum pentru învăţământul preşcolar’’- editura DPH-Bucuresti 2009; 

- Mitu, F. şi Antonovic Ştefania-Metodica activităților de educare a limbajului  în învăţământul preşcolar (2005), Ed. Humanitas Educaţional: Bucureşti  

- Culea, L. şi colaboratorii – Activitatea integrată din grădiniţă – Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, (2008) Ed. Didactica 

Publishing House: Bucureşti 

- http://fiseprescolari.blogspot.com/2012/11/jocuri-de-miscare-gradinita-grupa-mica.html. 

- https://www.google.ro/search?q=iepuras+de+paste&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjpqon2lJLTAhVnApoKHUK5AhIQs

AQIGg&biw=1280&bih=706#imgrc=_ 

ANEXE: 

1. „Povestea unui om de zăpadă”  

2.  „Fulgi cernuți de omul de zăpadă” fișă model 

3. „Drumul omului de zăpadă” – labirint 

4. „Piticul ȘTIE TOT” – fișă desen 

5. ”Caută bulgării de zăpadă”  joc de mișcare 

 

 

 

http://fiseprescolari.blogspot.com/2012/11/jocuri-de-miscare-gradinita-grupa-mica.html
https://www.google.ro/search?q=iepuras+de+paste&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjpqon2lJLTAhVnApoKHUK5AhIQsAQIGg&biw=1280&bih=706#imgrc=_
https://www.google.ro/search?q=iepuras+de+paste&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjpqon2lJLTAhVnApoKHUK5AhIQsAQIGg&biw=1280&bih=706#imgrc=_
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SCENARIUL ZILEI 

    Înainte de intrarea copiilor în sala de grupă aceasta este aerisită, totodată fiind pregătite şi materialele didactice necesare desfăşurării în condiţii optime a 

procesulul educaţional. 

    Activitatea debutează cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ,  în timpul căreia copiii au posibilitatea de a-si împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de 

spirit. Preșcolarii sunt aşezaţi în semicerc pentru a avea contact vizual cu toţi membrii grupei. 

    Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toată grupa cu o formula specifică: “- Buna dimineaţa, fulgușorilor!” Se vor executa câteva exerciţii 

de înviorare pentru a induce copiilor o stare revigorantă. 

    Prezenţa „După ce ne-am adunat/Și frumos ne-am salutat/Colegii ne-am întâlnit/Oare cine n-a venit?“, se face prin strigarea catalogului şi consemnarea 

în acesta a copiilor absenţi. 

    Calendarul naturii este completat în urma întrebărilor adresate de către educatoare cu privire la starea vremii. Copiii sunt invitaţi să privească pe geam 

pentru a evita răspunsurile greşite. Dacă părerile sunt împărţite, îi voi ajuta să găsească răspunsul corect și se va pune la panou cartonaşul corespunzător. Apoi, 

copiii vor fi chestionaţi în legătură cu îmbrăcămintea corectă şi se va așeza la panou cartonul cu silueta corespunzătoare vremii. Se va completa ziua corespunzătoare 

din săptămână. 

   Împărtăşirea cu ceilalţi constituie momentul în care este lansată o discuţie despre modul în care şi-au petrecut după-amiaza zilei precedente, ei fiind 

invitaţi să  povestească dacă li s-a întâmplat ceva deosebit. Acest moment solicită întreaga grupă şi contribuie la realizarea intercunoaşterii, la exprimarea liberă în 

faţa celorlalţi, astfel ei formându-şi deprinderea de a-i asculta pe ceilalţi şi vor reuşi să îşi înfrângă timiditatea, unde este cazul. 

După ce copiii termină de povestit le transmit mesajul zilei -„ Iarna, prietena copiilor“ şi îi chestionez în legătură cu sporturile de iarnă pe care le practică, 

apoi încep să le povestesc că ieri când am plecat de la grădiniţă m-am întâlnit cu piticul „ȘTIE TOT”, care mi-a spus cum s-a împreietenit el cu un omuleț de zăpadă, 

întrebându-i, apoi, dacă vor să știe povestea. Acesta este momentul când voi  anunţa tema şi activitățile care vor fi desfășurate pe parcursul zilei. Copiii vor 

asculta o poveste, vor lipi fulgii, îl vor ajuta pe omulețul de zăpadă să parcurgă drumul până în parc, îl vor colora pe piticul ”ȘTIE TOT” și vor reconstitui imagini 

specifice jocurilor copiilor iarna.  

    Prin tranziția ”Piticii cuminţi merg pe stradă liniştiţi” invit copii spre primul moment al zilei DLC – educarea limbajului “Povestea omului de zăpadă”, 

unde vor asculta povestea până la punctul culminant al acesteia când va fi întreruptă. Prin tranziția „Suntem oameni de zăpadă” îi voi invita la măsuţe pentru 
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următorul moment al zilei DOS - abilități practice, pentru a lipi fulgii împrăștiați de omul de zăpadă. Le voi explica metoda de lucru,urmând ca la sfârșit să facem 

împreună evaluarea respectării obiectivelor propuse. 

    După finalizarea activității prin tranziția “Rândul haideţi să-l formăm/Pe mâini noi să ne spălăm/Şi fructul să îl mâncăm!”, copiii vor fi invitați la spălator 

pentru igiena mâinilor și apoi servirea fructului, aceasta constituind totodată și o rutina de a se spăla pe mâini înainte de a consuma alimente. 

     Vom respecta rutina: “Și eu manânc sănătos!” 

      Prin tranziția pe rima: ,, Iute,iute s-alergăm,/Povestea să-o terminăm!” invit copiii să se ne reașezăm pe pernuțe pentru a finalize povestea, totodată 

reaactualizând succinct partea deja expusă și chestionându-i pentru a fi sigură că au reținut conținutul. 

 Pe cântecul ”Ninge, ninge-ncetișor” invit copiii să mergem la sectoare pentru a reconstitui povestea prin lucările pe care le vom realiza 

    Astfel, la centrul JOC DE MASĂ vor avea de îmbinat două puzzle-luri tematice, la centrul ȘTIINȚE să găsească drumul omului de zăpadă spre parc, iar 

la centrul ARTĂ să îl hașureze în contur fișa cu piticul „Știe tot”. Fiecare copil își va alege centrul unde va dori să lucreze, pe cei care sunt indeciși îi voi ajuta să 

se hotărască. În funcție de centrul ales vor primi ecusoane specifice (grupa schiorilor, grupa patinatorilor și grupa celor care se dau cu săniuța). Le voi aminti rutina 

“Azi sunt foarte ordonat!” – deprinderi de ordine unde lucrează. 

     Voi trece pe la fiecare centru pentru a da indicaţii copiilor cu privire la sarcinile de lucru şi dacă este necesar să îi ajut în rezolvarea acesteia, fiind în 

permanenţă atentă la modul de lucru şi respectând ritmul fiecăruia. 

     Prin tranziția “Săniuța” - cântec se va trece la următorul moment al activității când se va fixa povestea, se vor pune întrebări copiilor, prin răspunsuri fiind 

solicitați să utilizeze cât mai multe verbe de acțiun și se va reconstitui firul acesteia, din produsele realizate pe parcursul activității la centrele de interes și la 

activitatea practică, pe macheta pusă la dispoziție. 

    Se vor face aprecierile verbale și se va evalua întreaga activitate, drept recompensă toţi copiii primesc stickere tematice. 

    Activitatea se încheie cu ALA 2 – ”Caută bulgării de zăpadă” – joc de mișcare, unde copiii vor forma echipe care vor trebui să găsească bulgării de zăpadă 

ascunși în curtea grădiniței. Câștigă echipa care adună mai mulți bulgări. 
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                                                                                     PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATǍ 

 GRĂDINIŢA: cu PP NR.2 TG. NEAMT 

NIVEL:II 

EDUCATOARE:  CĂTĂLINA SAMOILĂ    

TEMA: CINE SUNT/SUNTEM? 

PROIECT TEMATIC: TRADIŢII ŞI OBICEIURI LOCALE 

TEMA ZILEI: LA CLACĂ LA GRĂDI DOI! 

ACTIVITATE INTEGRATĂ: DOS + ALA II - La clacă la Grădi Doi 

   DOS: Educaţie pentru societate - Activitate practică şi elemente de activitate casnică -  În clacă la gazdă mare 

                                     ALA II: Hai la hora mare!       

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri mici, individual  

TIPUL DE ACTIVITATE: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre tradiţii şi obiceiuri din zona noastră.  

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată + jocuri de mişcare 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de festivităţi;  

DURATA: 45-50’ 

SCOPUL:  - Dezvoltarea interesului şi formarea unor valori şi atitudini referitoare la păstrarea unor obiceiuri şi tradiţii specifice zonei noastre. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

    ● ADE: DOS: În clacă la gazdă mare 

          ■   ,, Activitate practica si elemente de activitate casnica” 

            - să utilizeze într-un context nou, prin şezǎtoare, cunoştinţele dobândite despre satul natal, obiceiuri şi tradiţii populare; 

            - să identifice materialul de lucru folosit; 

            - să verbalizeze acţiunile, folosind un limbaj adecvat; 

            - să-şi consolideze deprinderi practice de bobinare, coasere, scărmănare a lânii şi deşfăcare a porumbului;  
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            - să decoreze obiecte tradiţionale din lemn şi lut utilizând tehnici de lucru învăţate; 

            - să pregătească din aluat plăcinte pentru şezătoare; 

            - să amenajeze casa ţărănească din zona natală, utilizând elemente specifice arhitecturale; 

            - să coase şi să ţese la gherghef motive tradiţionale; 

             - să manifeste spirit cooperant  în activităţile de grup. 

       ● ALA 2  ■  ,,Hai la hora mare!”  - jocuri de mişcare 

           - sǎ exprime sentimente de bucurie, admiraţie faţǎ de valorile folclorice ale satului natal; 

           - să interpreteze corect, omogen, cântece populare din Moldova;  

           - sǎ recite poezii din folclorul copiilor, monologuri în grai moldovenesc; 

           - sǎ prezinte dansuri populare specifice zonei: ,,Hora”.                                   

STRATEGII DIDACTICE : 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, instructajul, munca în echipă,  problematizarea,  brainstormingul, turul galeriei. 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: obiecte tradiţionale din lemn şi lut, albume cu imagini şi fotografii din sat, veselă, tacâmuri, şorţuleţe, şerveţele, coşuleţe pentru 

materiale, carioca, căsuţa ţǎrǎneascǎ, ciocane, pensoane, vopsea, pensule, banda abraziva, gheme, lână, coşuri, porumb, gherghef, aţă, ac bont, agrafe. 

  BIBLIOGRAFIE: 

➢ ,,Curriculum pentru Învăţământul preşcolar ”, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009 . 

➢ ,,Aplicarea Noului Curriculum pentru educaţia timpurie ”, Editura Diana, Piteşti, 2009. 

➢ ,,Activitatea integrată din grădiniţă - Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar ”, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009. 

➢ ,,Ghid pentru proiecte tematice – Activităţi integrate pentru preşcolari 3-5 ani” Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009. 

            

                          

DENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONŢINUTUL    ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 
EVALUARE 

Instrumente si 

indicatori 

METODE 

ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
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     Organizarea  

      activităţii  

 

 

 

      Captarea  

       atenţei 

 

 

 

 

     Comunicarea  

    obiectivlor şi a  

    temei activitǎţii 

 

 

 

 

   

 

 

Dirijarea învǎţǎrii 

prin  abordarea  

    integrată a  

  conţinuturilor 

 

 

 Amenanjarea spaţiului educaţional : 

      - aerisirea sǎlii de grupǎ 

      - aranjarea mobilierului pe trei centre de interes 

      - pregǎtirea materialului demonstrativ şi distributiv 

      - organizarea colectivului de copii  

Introducerea în activitate  

 Copiii vor intra în sala de festivităţi îmbrǎcaţi în costume populare pe paşi de dans popular. 

La centrul  tematic vor gǎsi o casǎ ţǎrǎneascǎ şi un decor tradiţional zonei noastre. 

Anunţarea temei 

Deoarece astǎzi au sosit la noi în grupǎ musafiri, vom încerca sǎ le prezentǎm cât mai multe 

lucruri despre zona noastrǎ, invitându-i la o clacă- şezǎtoare la Grădi Doi. 

Vom vorbi despre tradiţiile din zona noastră, apoi ne vom dovedi vrednicia şi îndemânarea 

realizând obiecte specifice zonei noastre. Ne vor însoţi pe parcursul zilei cântecele şi dansurile 

populare, nelipsind ghicitoarea,  proverbul sau povestirea. Vom lucra apoi cu toţii la atelierele 

pe care le-am pregǎtit, încheind activitatea noastrǎ cu joc şi voie bună. 

 

Se vor desfǎşura integrat activitǎţile pe domenii experienţiale: DOS –ALA II :  

- Veţi fi atenţi la noi!Noi am învǎţat multe lucruri despre tradiţiile şi obiceiurile din zona 

noastră. Noi vom pune întrebǎri, iar voi veţi rǎspunde frumos în propoziţii, numai dupǎ ce vǎ 

veţi gândi foarte bine, în timp ce veţi lucra cu materialele pregătite. 

 

1. Deşfăcat porumb 

- Flăcăii se vor aşeza pe preşuri unde vor găsi panere cu porumb deşfăcat. Vor intui 

materialele. Vor fi atenţi la demonstrarea tehnicii de deşfăcare a porumbului, apoi se vor 

apuca de lucru, aşezând grăunţele în străchini de lemn. 

 

2. La plăcinte înainte 

conversaţia 

instructajul 

 

 

 

 

 

conversaţia  

explicaţia  

surpriza 

 

 

 

 

conversaţia  

explicaţia 

 

conversaţia 

exercitţul 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

casa 

ţǎrǎneascǎ 

costume populare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obiecte de artǎ 

popularǎ 

 

 

 

observarea  

comporta-mentului  

copiilor 

 

 

 

oralǎ 

denumirea 

materialelor 

 

 

 

 

oralǎ 

identificarea temei 

şi  

sarcinilor 

 

 

 

 

 

  

oralǎ  

observarea  

comporta-mentului  

copiilor 
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- La acest sector câteva fete vor interpreta rolul de gospodine, pregătind aluatul pentru 

plăcinte. Vor intui alimentele şi vor verbaliza acţiunile. O mămică îmbrăcată în straie de 

sărbătoare le explică şi dirijează acţiunile. 

 

3. Depănat gheme 

- Fete şi flăcăi, aşezaţi pe scăunele vor lua coşurile cu gheme, le vor aşeza alături şi vor 

încerca prin tehnica bobinării să depene lână pentru ca bunica să le împletească colţuni şi 

veste. Vor fi ajutaţi pe parcurs ori de câte ori este nevoie. 

 

4.  Scărmănat şi tors lână 

- Draga noastră bunică ne va împărtăşi din experienţa sa, arătându-ne ce minuni se pot face 

cu lâna. Ea va toarce cu drag şi dor, iar cei mici vor scărmăna lână din coşarcă. 

 

5. Micii constructori 

- Flăcăii se vor aşeza în jurul căsuţei de lemn făcută de bunicul nostru, dar care nu este 

terminată. Ei vor termina de bătut cuiele la acoperiş cu ajutorul ciocanelor, vor vopsi 

acoperişul cu pensule, iar gărduţul îl vor da cu şmirghel, terminând căsuţa de construit. 

 

6. Mâini dibace 

- La acest sector fetele se vor aşeza pe scăunele, vor identifica materialele de lucru. După o 

scurtă demonstraţie, o parte dintre fete vor lucra la gherghef, unde vor coase carpete, iar o 

parte vor ţese la gherghef cu agrafa, realizând pături. 

 

7. Artişti pricepuţi 

- La acest sector copiii de la grupa mijlocie şi grupa mare se vor aşeza pe scăunele, la măsuţe, 

vor identifica materialele de lucru. O parte vor decora linguri din lemn cu carioca, iar o parte 

vor picta ulcioare şi solniţe cu pensonul. 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

exerciţiul  

 

 

 

 

conversanţia 

explicaţia  

 

 

 

 

 

porumb 

 

 

aluat 

 

 

 

 

 

Aţă pentru gheme 

 

 

 

 

Lână, coşărci, 

furci de tors 

 

 

 

Ciocane, 

pensoane, 

smirghel, vopsea 

 

 

Gherghef, aţă, ac, 

agrafă 

 

oralǎ 

cunoaşterea 

planului de discuţie 

 

 

 

recitarea poeziei 

 

 

 

 

 

Interpretare cântec 

 

 

 

 

Recitare snoave 
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Evaluarea acţivităţii 

 

 

 

Încheierea activităţii 

 

  

 

Evaluarea se va realiza prin metoda turul galeriei, grupa mijlocie însoţită de doamnele 

educatoare vor aprecia munca grupei mari, iar grupa mare, însoţită de doamnele educatoare 

vor aprecia munca grupei mijlocii. 

               

Vom face aprecieri generale şi individuale asupra modului de lucru în care s-a desfǎşurat 

activitatea. 

Copiii vor primii ca recompense plăcinte. 

 

Activitatea se va încheia cu horă. 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

observaţia 

turul galeriei  

 

 

 

 

 

Linguri din lemn, 

ulcioare de lut, 

carioci, solniţe 

 

Plăcinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 

1523 
 

 

TRĂIEȘTE VIAȚA SĂNĂTOS 

Prof. Stafie Gabriela, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

 

Motto: „Sănătatea este unitatea care dă valoare tuturor zero-urilor vieţii” (B. de Fontenelle) 

Partenerii proiectului:  

• Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

• Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava  

• Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava 

• Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava 

• Salvați copiii Suceava 

 Sănătatea este bunul nostru cel mai de preţ. Numai atunci când ne lipseşteşi apar diverse situaţii de îmbolnăvire se conştientizează rolul ei important în 

existenţa noastră. 

 Problematica lumii contemporane a generat în sfera educaţiei noi obiective care conferă putere educației și capacitatea de a contribui cu resursele specifice 

la construirea viitorului, la crearea unei societăți mai bune. Omul face parte din natura. Toate elementele din natura sunt într-o stransă legatură și din acest motiv se 

crează un echilibru natural. 

Acest proiect se doreşte a fi o pledoarie pentru viaţă, pentru mediul sănătos. Are ca scop să insufle copiilor dragostea de natură, astfel ca generaţiile viitoare 

să beneficize de un aer curat şi un mediu sănătos, iar viitorul să fie în sensul  reconcilierii cu natura spre binele şi folosul nostru. 

Este importantă implicarea elevilor în activităţi sociale cu caracter  educativ, care promovează un stil de viaţă sănătos, participativ şi durabil. Formarea 

unei atitudini pozitive și responsabile față de sănătatea sa și a celor din jur, a unui stil de viață sănătos și dezvoltarea armonioasă într-un mediu cât mai sănătos. 

OBIECTIVE: 

• Educarea și formarea tinerei generații respectul față de viața personală, față de sănătatea proprie și a celorlalți; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de autocunaoştere pentru a înţelege raportul dintre  „ce-mi place” şi „ce pot face”; 

• Dezvoltarea interesului pentru o  conduită ecologică în rândul elevilor și în activităţile de ocrotire a mediului precum şi promovarea regulilor de protejare şi 

respectare a naturii; 

• Sensibilizarea adolescenților în ceea ce priveşte adoptarea şi promovarea unui stil de viaţă sănătos; 

• Încurajareacât mai multor elevi în promovarea respectului faţă de viaţa personală, faţă de sănătatea proprie şi a celorlalţi; 

• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii în care să evidenţiezeimportanţa unui mediu curat.   
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REZULTATE AȘTEPTATE: 

- dezvoltarea aptitudinilor privind adoptarea unui stil de viață sănătos; 

- dobândirea deprinderilor de a acorda atenție oricărui colț de natură, sesizând frumusețea și unicitatea lui; 

- dezvoltarea spiritului de echipă, a cooperării, pe baza încrederii și a respectului reciproc față de toți membrii echipei; 

- elevi informați privind stilul de viață sănătos.  

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

Nr. 

crt. 

 

Titlul 

activității 

 

Descrierea succintă a activității 

 

1 

Să ne 

cunoaștem 

proiectul  

 

Întâlnirea iniţială în scopul formării echipei de proiect, a informării 

grupului ţintă despre scopul, obiectivele şi a motivaţiei derulării acestuia; 

propuneri de activități de către coordonatori şi,în special, de către elevi – 

selectarea acestora şi întocmirea unui prim calendar al acţiunilor dorite. 

 

2 

Călătorie 

culinară în jurul 

lumii 

            Concurs - promovarea produselor tradiționale din diferite 

țări. Trăim într-o perioadă de minunate posibilități. O lume conectată. O 

lume în care să faci înconjurul pământului nu mai e un ideal atât de 

imposibil de atins. Greu, dar nu imposibil. Mâncarea e una dintre cele mai 

de îincredere punți de legatură între lumi diferite, o minunată și delicioasă 

metodă de a explora feluri diferite de a fi ți de a trăi. 
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3 

Etichetele 

alimentare ne ajută 

să ne ferim de ceea 

ce ne face rău 

 

Diseminări educative privind etichetarea alimentelor; prezentări 

PPT ale elevilor cu privire la importanța etichetelor în alegerea alimentelor 

sănătoase.   

Cu toţii consumăm produse alimentare zilnic, dar cu sau fară voia 

noastră omitem să citim informaţiile de pe etichetă, dar pentru  acest mic 

amănunt riscăm să ne punem viaţa în pericol . Este important să ştim să ne 

folosim de informaţiile date de către producătorul produsului alimentar 

înainte de a-l  cumpăra. 

 

4 

Să fim 

GREEN! 

 

Marcarea Zilei Mondiale a Mediului reprezintă un binevenit 

semnal și un îndemn de a acționa unitar pentru salvarea patrimoniului 

nostru natural pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat generațiilor 

viitoare. Este important a sădi în mintea și sufletul fiecărui cetățean al 

societății, conceptul că omul, ca specie biologică, este dependent de natură 

și nu poate trăi în afara ei. „Mediul natural”, adică aerul, apele, solul şi 

subsolul şi formele de viaţă este imaginea cea mai comună pe care omul 

obişnuit şi-o face atunci când vorbeşte despre mediul înconjurător.  
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            DATA: 20.XII.2019;  

            G.P.P. BOBOCEI DIN MICRO III BUZĂU 

            EDUCATOARE: ANTON FLORINA 

            NIVEL I– Grupa mijlocie ,,STELUŢELE”  

            TEMA DE STUDIU: „CUM EXPRIMĂM  CEEA CE SIMȚIM?” 

            TEMA PROIECTULUI:,,Farmecul sărbătorilor de iarnă” 

            TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Moş Crăciun toţi ȋmi spun, că eşti darnic şi eşti bun!” 

            TEMA ZILEI: ,,Ȋn atelierul lui Moş Crăciun!”  

            FORMA DE REALIZARE: activitate integrată   

            TIPUL ACTIVITĂŢII:  Activitate de formare şi consolidare a priceperilor şi deprinderilor.  

            FORMA DE ORGANIZARE : frontal, pe grupuri, individual.                                             

            DURATA: o zi 

Elemente componente ale activităţii integrate: 

    ADP:  

❖ Rutine:  

o Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezența, calendarul naturii; 

o Noutatea zilei: ,,Moş Crăciun are nevoie de ajutorul nostru!” 

❖ Tranziții:  

o Cântecele Moșului – cântece despre iarnă; 

o Eu sunt renul lui Moș Crăciun – joc de mișcare; 

           ALA: Activităţi liber alese 

❖ JOC DE ROL: activitate practic-gospodărească: „Cornuleţe şi turtă dulce pentru copilaşii săraci”  

❖ ARTĂ: lipire: „ Ornamente pentru brad ” 
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❖ ȘTIINȚĂ: consolidare de cunoștințe: ,,Cărticică de Moş Crăciun”-rezolvare de fișe. 

            ADE: ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE 

            DLC: EDUCAREA LIMBAJULUI- povestirea educatoarei : ,, Povestea lui Moş Crăciun” 

             DOS: ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICĂ: pictură: ,, Căsuţele din oraşul lui Moș Crăciun” 

            ALA: ACTIVITĂȚI DISTRACTIVE ȘI JOCURI DE MIȘCARE: „Ştafeta Crăciunului”  

          DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

➢ Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă) 

➢ Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice pentru rezolvare de probleme şi cunoaşterea mediului apropiat 

➢ Activarea și manifestarea potențialului creativ. 

➢ Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării; 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

➢ Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice şi practice. 

➢ Exersează, cu sprijin, asumarea unor resonsabilități specifice vârsei, în contexte variate. 

➢ Explorează și utilizează texturi și suprafețe diferite când se joacă. 

➢ Își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, pauză, semnale sonore, melodii. 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  Dezvoltarea capacităţii de ȋnţelegere şi exprimare a propriilor emoţii valorificate prin creaţii literare, dezvoltarea unor 

sentimente şi atitudini pozitive faţă de ceilalţi (spirit de echipă, de voluntariat, de într-ajutorare, de respect şi de toleranţă), stimularea creativităţii, cultivarea 

sensibilităţii şi a gustului pentru frumos. 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALE ACTIVITĂŢII: 

O1- să-şi dezvolte deprinderi pactice de mânuire, prelucrare, îmbinare a materialelor didactice în vederea realizării unor teme plastice şi lucrări într-un mod 

cât mai creativ; 

O2- să efectueze operaţii simple în limita 1-3 cu grupe de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii şi însuşirea elementelor de cunoaşterea mediului; 

O3- să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei activităţii personale sau a relaţiilor cu ceilalţi prin asimilarea de cuvinte şi expresii 

noi, folosind un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; 
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O4-să ȋşi coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, pauză, semnale sonore, melodii.  

STRATEGII DIDACTICE:  

a)Metode si procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, exerciţiul, jocul, povestirea, problematizarea , turul galeriei, tehnica povestea din făină, munca 

independentă, lucrul ȋn echipă; 

b)Resurse materiale: 

➢ Ştiinţă: ,,Cărticele de Moş Crăciun”- fişe de lucru, carioci, puzzle, lipici, pensule. 

➢ Joc de rol: şorţuleţe, boneţele, aluat pentru turtă dulce, colorant alimentar forme tematice de Crăciun, bomboane pentru decor, imagini cu produsul final, 

făină, ouă, drojdie, rahat, nucă, stafide, ulei, cacao, tăvi, cuțite plastic, linguriţe, pensulă, castroane, farfurii, serveţele. 

➢ Artă:globuri de diferite forme şi dimensiuni, lipici, praf obţinut din coji de ouă ȋn 5 nuanţe, globuri din scoici, sclipici, nasturi, bolduri, mărgele, sârmă, 

maşinuţe din polistiren şi elementele caroseriei, fulgi de nea artificiali, becuri, fire textile colorate, sfoară. 

➢ Activitate artistico-plastică: Căsuţele din oraşul lui Moş Crăciun, acuarele, bureţei, ştampile ȋn formă de fulgi de nea, site şi şabloane, pensule, beţişoare 

de urechi. 

➢ Limba si comunicare: Povestea lui Moş Crăciun, căsuţa lui Moş Crăciun, personaje marionete, șemineu, veioză, lumânări, cortină,  

c)Modalitati de evaluare: evaluare continuă prin tehnicile folosite: verificare orală, observarea permanentă a comportamentului copiilor, aprecieri stimulative, 

analiza răspunsurilor şi a produselor activităţii . 

           MODALITĂȚI DE EVALUARE- evaluarea continuă prin tehnicile folosite: verificarea orală, observarea permanentă a comportamentului, aprecieri 

stimulative, analiza produselor activității și analiza răspunsurilor. 

          LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII: sala de grupă 

          BIBLIOGRAFIE: 

• M.E.N.Curriculum pentru învăţământul preşcolar,2019 

• Liliana Ezechil,Mihaela Păi şi Lăzărescu, Laborator preşcolar-ghid metodologic 

• Revista nationala de profil psihopedagogic pentru cadrele didactice din invatamantul prescolar si primar”Invatamantul prescolar si primar 3-

4/2012”Ed.Arlequin 
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 „ ȊN ATELIERUL LUI MOŞ CRCIUN” 

SCENARIUL ZILEI 

• Întâlnirea de dimineață: 

❖ Salutul: 

      Copiii intră în sala de grupă și se așează în semicerc pentru a stabili un contact vizual cu toți membrii grupei.  

       Educatoarea îi invită pe copii să se așeze pe covor și aduce un clopoțel, care va circula de la un copil la altul, pentru a se saluta reciproc. 

❖ Prezența și calendarul naturii: 

     Se realizează prezenţa și se completează calendarul naturii. Li se va cere copiilor să precizeze cum e vremea în această dimineață, în ce anotimp suntem, cum suntem 

îmbrăcați, ce tradiții și obiceiuri sunt specifice lunii decembrie?  

❖ Gimnastica de inviorare 

Educatoarea atrage atenţia asupra steluței somnoroase şi îi roagă pe copii să o trezească în stilul grupei,,Steluţele”.Copiii execută gimnastica de inviorare. 

❖ Noutatea zilei: 

   Copiii descoperă în balonul mare cu care s-au jucat o scrisoare de la Moş Crăciun, prin care acesta ne anunţă că astăzi are nevoie de ajutorul nostru, pentru a le oferi un 

Crăciun fericit şi copilaşilor săraci. 

Cu ajutorul tranziţiei :,,Bat din palme, clap, clap, clap...”copiii vor fi direcţionaţi spre centre. La fiecare centru voi prezenta sarcinile şi obiectivele propuse. 

• CENTRUL STIINŢĂ 

          La acest centru copiii vor primi ,,Cărticica de Moş Crăciun” în care vor avea de rezolvat mai multe fişe de lucru matematice. Ei vor clasifica globurile după diferite 

criterii, ȋşi vor reaminti numerele ȋn concentrul 1-3, vor rezolva labirintul, jocul umbrelor şi  la final vor realiza un puzzle. 

• CENTRUL JOC DE ROL 

           Pe măsuţe la acest sector se vor afla şorţuleţe, boneţele, aluat pentru turtă dulce şi cornuleţe, forme tematice de Crăciun, bomboane pentru decor, ciocolată 

cu nucă pentru umlerea cornuleţelor.  

          Copiii vor trebui să pregatească turtă dulce şi cornuleţe pentru Moş Crăciun şi copilaşii săraci. Le explic copiilor sarcinile şi modul de preparare, atrăgând 

atenţia asupra respectării regulilor de igiena(spălarea mâinilor) şi asupra modului în care vor folosi cuţitele de plastic, pentru a evita producerea vreunui accident 

minor. 
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• CENTRUL ARTĂ 

       La acest sector copiii descoperă brăduţul trist din povestea prezentată la momentul de literaţie. Ei vor trebui să pregatească pentru brad multe ornamente 

folosind materialele pregătite. Preşcolarii vor realiza globuleţe ȋn formă de maşini, cărora le vor lipi toate elementele componente, globuleţe din polistiren pe care 

vor lipi praf obţinut din coji de ouă, vor aplica nasturi cu ajutorul boldurilor, vor ȋnşira mărgele pe sârmă şi vor lipi fire textile pe suprafaţa becurilor. 

    În timp ce copiii lucrează la centre, supraveghez buna desfăşurare a activităţii, oferind explicaţii şi ajutor copiilor pentru a putea rezolva sarcinile. 

     După rezolvarea sarcinilor, fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţilor alese , aşezând pe o masă toate produsele realizate de copii, iar apoi 

direcţionez copiii spre toaletă. 

          Momentul de mișcare se realizează prin cântecul: ,,Eu sunt renul lui Moș Crăciun”.  

          Copiii vor avea o surpriză ȋn momentul ȋn care vor veni de la baie. La centrul tematic a apărut un spiriduş care plânge tare. Printre suspine el le spune copiilor 

că ceva foarte rău s-a ȋntâmplat, moş Crăciun este atât de supărat ȋncât nu vrea să se mai ridice din pat, nici să le spună spiriduşilor ce jucării să mai facă. Dar haideţi 

să o luăm cu ȋnceputul, vreţi să aflaţi povestea lui Moş Crăciun?  

          Educatoarea anunță titlul povestirii, ,,Povestea lui Moş Crăciun” și cere copiilor să fie foarte atenți pentru că la final, ei vor avea de îndeplinit o misiune 

foarte importantă. Expunerea este adaptată nivelului de înțelegere al copilului, folosind metode și procedee care să capteze interesul acestora, prin teatru de marionete 

punându-se accent pe modularea vocii, a mimicii și a gesticulației, schimbarea ritmului vorbirii.  

         Din poveste se desprind următoarele pasaje:  

✓ descrierea cadrului de poveste, e ajunul Crăciunului 

✓ prezentarea locului desfășurării acțiunii povestirii; 

✓ prezentarea bătrânului meşter, ce construia tot anul jucării 

✓  dorinţa celor 2 fraţi săraci şi ȋndeplinirea acesteia 

✓  ȋntâlnirea cu puiul de căprioară rănit şi ajutorarea acestuia 

✓ transformarea bătrânului meşter ȋn Moş Crăciun 

   Ȋn acea atmosferă feerică, ȋn care Moşul este prezentat ȋn căsuţa cu ferestre luminate, din ţinutul ȋnzăpezit,  ȋnconjurat de spiriduşi ȋşi face apariţia clovnul 

Colorici, care fură culorile de pe casele din oraşul lui Moş Crăciun. Se pare că planul lui Colorici de a strica Crăciunul chiar are succes, Moşul este tare supărat 
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din cauza culorilor pierdute. El mai spune doar atât ,,Era atât de frumos colorat oraşul meu, beculeţele curcubeu luminau toate casele, era o adevărată explozie de 

culoare... acum totul este alb şi ȋngheţat, ce rost mai are Crăciunul?” 

      Oare ce este de făcut? Copiii vreţi să-l ajutăm pe Moş Crăciun sa-şi revină? Haideţi să le redăm căsuţelor culorile pe care le-au avut ȋnainte. Cu siguranţă când 

Moşul va vedea o să şi revină din depresia ce l-a cuprins. 

         În îndeplinirea cererii Spiridușului, copiii se vor oferi voluntari și se vor îndrepta spre măsuţe unde vor descoperi toate materialele necesare desfăşurării 

activităţii artistico- plastice.  

        După intuirea materialelor şi realizarea exerciţiilor de ȋncălzire a mâinilor, preşcolarii pictează căsuţele din oraşul lui Moş Crăciun prin tehnicile propuse 

(tehnica ştampilelor, tehnica tamponului şi tehnica şabloanelor, aplicate prin folosirea sitei). 

       Prin tehnica ,,povestea din făină”, preşcolarii vor cerne făina peste siluetele personajelor şi vor răspunde la ȋntrebările despre acestea şi ordinea desfăşurării 

evenimentelor din poveste. 

     Activitatea se ȋncheie prin aşezarea căsuţelor ȋn oraşul lui Moş Crăciun de la centrul tematic şi descoperirea stimulentelor (medalioane cu sania trasă de reni a 

Moşului şi diplome). 

      La revenirea în sala de grupă copiii vor pacurge traseul aplicativ ,,Ştafeta Crăciunului”, unde vor avea de traversat mai multe probe: săritura prin cerculeţe, 

târâre prin tunel  se vor strecura prin gaura cheii) şi mers ȋn echilibru, pe o suprafaţă ȋngustă. 

   Are loc petrecerea lui Moş Crăciun, în cadrul căreia preşcolarii vor cânta şi vor dansa pe melodii specifice anotimpului iarna, ei vor servi cozonacul şi turta 

dulce pregătite la centrul Joc de rol.   
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PROIECT DE ACTIVITATE 

                                                                 

 Profesor învățământ preșcolar: DUMITRU IOANA ADINA 

                                                                                          ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 145 (CU GRUPE DE GRĂDINIȚĂ) 

 SECTOR 2, BUCUREȘTI 

 

GRUPA: Mică                                                                                                                                     

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DOMENIUL ȘTIINȚĂ 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ACTIVITATE MATEMATICĂ 

TEMA SĂPTĂMÂNII : ,,LUMEA POVEȘTILOR“ 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”CUTIA FERMECATĂ” – GRUPARE OBIECTE DUPĂ FORMĂ 

MIJLOC DE REALIZARE:  EXERCIȚIU CU MATERIAL DIDACTIC       

TIPUL ACTIVITĂŢII:  Formare de priceperi și deprinderi 

SCOP: formarea deprinderii de a constitui grupe de obiecte de același fel (mulțimi alcătuite după criteriul formă) 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1) să formeze grupe de obiecte, pe baza unei însuşiri comune (formă). Obiectivul este realizat dacă preşcolarii reuşesc să formeze cel puţin două grupe de obiecte 

după citeriul formă. 

O2) să sesizeze criteriul de grupare, pe baza explicațiilor educatoarei și a exercițiilor efectuate. Obiectivul este realizat dacă preşcolarii reuşesc să identifice elementul 

care nu este la fel. 

O3) să recunoască culoarea obiectelor, pe baza cunoștințelor însușite anterior. Obiectivul este realizat dacă toţi preşcolarii recunosc cel puțin culorile roșu, galben 

cu ajutorul simţului vizual; 

STRATEGIA DIDACTICĂ:  

Metode și procedee didactice: exerciţiul, problematizarea, conversaţia, explicaţia, expunerea, instructajul verbal, munca independentă. 

MATERIAL DIDACTIC:  
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- demonstrativ:  cutie ”fermecată”, mașini, păpuși, gărgăriță, cărucior, diagrame pentru formarea grupelor 

- distribuitiv: coșulețe, jetoane (greiere, furnică, gărgăriță), fișă de lucru, recompense, diagrame pentru formarea grupelor                                               

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 

DURATA: 15-20 minute 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Antonovici Ș., (2016), Matematica în grădiniță, ghid pentru educatoare, Editura DPH, București. 

2. Cerghit, I., Radu, J.I., Popescu, E., Vlasceanu L., (1995), Didactica. Manual pentru clasa a X-a pentru şcoli normale, E.D.P., RA, Bucureşti;  

3. Dumitrana, M., (2002), Activităţile matematice în grădiniţă, Editura Compania Bucureşti; 

4. Neagu, M., Beraru, G.,(1997), Activităţi matematice în grădiniţă - îndrumar metodologic, Polirom, Iaşi; 

5.  Rosu, M., (2007), Didactica matematicii în învăţământul preşcolar - Proiect pentru învăţământul rural, Bucureşti;  

 

DEMERSUL DIDACTIC 

SECVENȚE 

DIDACTICE 

TIMP CONŢINUTUL 

ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII        DIDACTICE EVALUARE 

Metode şi 

procedee 

Mijloace şi 

materiale 

didactice 

1. Moment organizatoric 1 min        Sunt asigurate condițiile necesare 

desfășurării activității în condiții optime: 

- aranjarea mobilierului; 

-pregatirea materialului didactic. 

- organizarea colectivului de copii. 

     

2. Captarea atenţiei 

 

1 min     Captarea atenţiei se realizează prin prezentarea 

”Cutiei fermecate” 

 

- conversaţia 
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3. Intuirea materialului 

didactic 

 

 

 

 

 

 

1 min     Copiii vor observa materialele scoase de către 

educatoare din cutie (mașini, păpuși, gărgăriță, 

cărucior, coșulețe, jetoane greiere, furnică, 

gărgăriță, fișă de lucru, recompense, diagrame 

pentru formarea grupelor)       

- observaţia 

- conversaţia 

- mașini,  

- păpuși,  

- gărgăriță,  

- cărucior,  

- coșulețe, 

- jetoane (greiere, 

furnică, gărgăriță), 

- fișă de lucru,  

- recompense       

- frontală 

- orală 

4. Anunţarea temei și a 

obiectivelor 

1 min     Copiii sunt anunțați că în cadrul activităţii 

matematice se vom juca cu jucăriile din ”Cutia 

fermecată”, vor forma grupe în funcție de forma 

acestora. 

- expunerea   

5. Reactualizarea 

cunoștințelor 

3 min    Copiii vor forma,  în interiorul unui cerc, grupa 

mașinilor, fiind solicitați să spună culoarea unora 

dintre ele, ulterior grupa păpușilor. 

- explicaţia 

- conversația 

- exercițiul 

 

- mașini,  

- păpuși,  

 

- acțională 

- individuală 

 

5. Dirijarea învățării  6 min     Se explică preșcolarilor cum se vor juca în 

continuare în cadrul acestei activități. Copiii vor 

fi rugați să închidă ochii, se plasează în grupa 

mașinilor un cărucior, iar în grupa păpușilor o 

gărgăriță. Preșcolarii vor fi solicitați să descopere 

ce s-a shimbat și să procedeze astfel încât să 

îndrepte greșala. 

- explicaţia 

- conversația 

- exercițiul 

- problematizarea 

 

 

 

- gărgăriță,  

- cărucior  

 

 

 

 

 

- acțională 

- frontală 

- individuală 
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     Fiecare copil primește un coșuleț cu jetoane, 

diagrame pentru  formarea grupelor. 

Copiii sunt rugați să formeze grupa furnicilor 

harnice, apoi grupa greierilor cântăreți. 

     

 

- explicaţia 

- exercițiul 

- problematizarea 

 

- coșulețe, 

- jetoane (greiere, 

furnică, gărgăriță) 

 

 

- acțională 

- individuală 

 

 

6.  Evaluarea 

performanței și 

stabilirea  

feed-back-ului 

3 min      Sunt prezentate fişele şi sarcina de  lucru (să 

formeze grupe de obiecte care au aceeași formă). 

Un copil va repeta modul în care trebuie rezolvată 

fișa. 

      Copiii vor rezolva individual sarcinile fişei de 

evaluare. 

      Educatoare explică preșcolarilor modul în 

care ar fi trebuit rezolvată corect fișa. 

 

- explicația 

-instructajul verbal 

- exercițiul 

-munca 

independentă 

 

- fișe de evaluare;  

- proba ideală 

 

 

- scrisă 

- individuală 

7. Încheierea activității 1 min       Copiii vor fi întrebaţi cum s-a numit 

activitatea desfăşurată. 

      Formulez aprecieri generale şi individuale 

asupra modului în care au răspuns copiii pe 

parcursul activităţii şi ofer recompensele. 

 

 

-conversaţia 

 

 

 

- medalioane cu 

furnicuțe harnice 

 

 

 

- frontală 

- orală 
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                                                                     PROIECT DIDACTIC 

 

GRĂDINIŢA: GPP NR.2 TG. NEAMŢ 

EDUCATOARE: DRᾸGᾸNESCU PETRONIA 

GRUPA : MIJLOCIE 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Cu ce si cum exprimăm ceea ce simţim” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „INIMIOARE PENTRU MAMA ” 

             TEMA ZILEI: „Inimioare, inimioare, noi vă dăruim!” 

             TIPUL DE ACTIVITATE:Activitate integrată 

             FORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri, frontal; 

               SCOPUL ACTIVITĂŢII 

•          Educarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mame, prin realizarea temei propuse, utilizând diferite tehnici de lucru. 

            TIPUL DE ACTIVITATE:Activitate integrată 

             ADP: Intâlnirea de dimineată: „ De ce  o iubesc pe mămica mea?” 

               OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

      - să poarte discuţii libere pe baza temei alese la întâlnirea de dimineaţă; 

             ALA1:Bibliotecă: “Discutăm despre mama” – citire de imagini 

            Artă: “Inimioare din flori” – colorare 

           Construcţii: “Lădițe pentru flori ” 

                OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

-să „citească” imagini referitoare la mama, la familie; 

                  - să folosească culori corespunzătoare pentru a colora „Inimioare din flori”; 

                  - să construiască cu ajutorul cuburilor  ,,Lădițe pentru flori ”; 

                  - să exerseze norme de conduită civilizată prin jocurile propuse; 
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                  - să participe activ la activităţile de joc; 

                 STRATEGII DIDACTICE: 

                 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia,exerciţiul, problematizarea, turul galeriei. 

                MATERIAL DIDACTIC: planşe cu imagini din poveste, creioane colorate, fişe de lucru, hartie colorata, lipici. 

                BIBLIOGRAFIE:  

              1. Învăţământul preşcolar şi primar 3-4/2013, Editura Arlequin, 2013; 

              2. Activitatea integrată din grădiniţă , Ed. Didactica Publishing House, 2008; 

              3.Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor , de la 3 la  6/7 ani, M.E.C.T. – 2008. 

SCENARIUL ZILEI 

                

                Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă: „ De ce  o iubesc pe mămica mea?” 

 

        Salutul: „Dimineaţa a sosit  

                       Toţi copiii au venit. 

                       În cerc să ne aşezăm 

                      Cu toţii să ne salutăm 

                    „Bună dimineaţa, dragi voinici! 

                     Mă bucur că sunteţi aici! 

                     A început o nouă zi, 

                     Bună dimineaţa,  copii!” 

            Împărtăşirea cu ceilalţi:  

        „De ce o iubesc pe mămica mea?” 

           Activitatea de grup:  

          Copiii îşi dau cu părerea răspunzând la întrebare. Activitatea continuă cu jocul cu text si cânt ” Cine ne iubeşte, cine ne îngrijeşte?”. 

          Prezenţa: 
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        O fetiţă şi un băiat vor enumera copiii absenţi. Vom stabili numărul fetelor şi baieţilor prezenţi în sala de   grupă. 

         Calendarul naturii 

      Completarea calendarului naturii cu reperele temporale ale zilei: anotimp, ziua, data, anul. Precizarea caracteristicilor climatice ale zilei. 

         Noutăţile zilei  

      Astăzi vom vorbi despre cea mai iubită fiinţă de pe Pământ-mama şi în semn de recunoştinţă vom face inimioare pentru mame. Cele mai frumoase lucrări vor fi 

recompensate.  

        Gimnastica de înviorare: 

Dacă vreau sa fiu voinic 

Fac gimnastică de mic 

Merg in pas alergător, 

Apoi sar intr-un picior 

Mă opresc, respir uşor, 

Întind braţele şi zbor. 

Toata lumea e a mea 

Când m- aşez jos la podea  

Acesta-i doar un început. 

        - Ia priviţi, cât am crescut. 

                                                                                       ALA 

Copiii îşi continuă ziua cu activitatea la centrele de interes: la Bibliotecă copiii vor citi imagini referitoare la mama, la familie, la Artă copiii vor folosi 

culorile  corespunzătoare pentru a colora „Inimioare din flori”, iar la Constructii,  copiii vor construi ladite pentru flori. 

Tranziţii: De ziua ta, mămico! –cântec   
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Nr. 

crt 

Evenimentul 

didactic 

Continutul stiintific Metode si 

procedee 

Evaluare 

1.  Moment 

organizatoric 

    Se organizează spaţiul şi climatul 

afectiv într-un mod optim 

desfăşurării activităţii.   Materialul 

va fi distribuit pe arii de stimulare. 

 

 

                         

 2.  Captarea atenţiei   Se va realiza prin prezentarea celor 

trei centre de interes sub formă de 

surpriză  pentru copiii cuminţi. 

Surpriza 

Expunerea 

 

 

Observarea 

comportamen-tului 

copiilor 

  3.  Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

  La centrul Bibliotecă copiii 

  vor citi imagini referitoare  

la mama, la familie, 

 La centrul Artă copiii vor 

 Folosi culorile 

 corespunzătoare 

 pentru a colora 

 „Inimioare din flori”,  

iar la centrul Constructii,  

 copiii vor construi 

 ladite pentru flori. 

Expunerea  

 

 

 

Observarea 

comportamen-tului 

copiilor 

4. Prezentarea noului 

conţinut şi 

conducerea învăţării 

După ce le-au fost prezentate 

centrele de interes, copiii vor opta 

pentru unul dintre ele, îşi vor ocupa 

Observaţia 

 

 

                                                                                                                   

Aprecieri verbale 
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 locurile şi vor aştepta cuminţi să 

primească indicaţii. 

La centrul „Artă”veţi colora,  fără să 

depăşiţi conturul.                     La 

centrul „Constructii ”veti imbina 

piesele pentru a face ladite. 

La centrul “Biblioteca” copiii  vor 

lua imaginile si le vor discuta cu 

colegii lor. 

Copiii incep sa lucreze . 

Educatoarea urmareste lucrul 

copiiilor, iar unde este nevoie, 

intervine. 

 

                       

Explicaţia 

 

Conversaţia 

 

Demonstraţia  

6.  Evaluarea Lucrările vor fi lăsate pe măsuţe, iar 

copiii vor porni în şir unul după altul 

să privească lucrările şi să le 

analizeze . 

   Se vor lua în considerare 

următoarele criterii : 

- respectarea tehnicilor de lucru; 

- creativitatea şi originalitatea; 

- finalizarea lucrării. 

                                               

Turul galeriei 

 

                            

Analiza lucrarilor 
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7.  Încheierea 

activităţii 

Se fac aprecieri  generale  asupra 

modului  de lucru şi de comportare 

al copiilor pe tot parcursul activităţii 

si după care vom realiza tranziţia 

către activitatea pe domenii 

experientiale. 
Conversatia 

 

 

Aprecieri verbale 
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Data: 03.05.2018 

Grădiniţa: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2, Tîrgu Neamţ 

Grupa: mijlocie  A 

Profesor  înv. preşc.: Dărămătură  Petronela 

Tema anuală: Cum este, a fost și va fi pe Pământ? 

Proiect tematic: Prieteni fara grai 

Tema săptămânii: Prieteni mari si mici,in ograda la bunici 

Domeniul estetic-creativ: Activitate artistico-plastică 

Tema activităţii:  La bunici, în curte 

Tipul de activitate: consolidarea priceperilor şi deprinderilor 

Mijloc de realizare: pictură 

Scop: Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a aplica într-un spaţiu dat culoare. 

 

Obiective operaţionale: 

 O1: să denumească materialele primite pe măsuţă;  

 O2: să aplice culoare cu ajutorul pensulei în spaţiile date; 

 O3: să picteze în culori potrivite animalul domestic; 

 O4: să utilizeze corespunzător instrumentele de lucru; 

 O5: să participe la realizarea tablourilor; 

 

Strategii didactice: 

• metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, observaţia, descrierea; 

• mijloace de învăţământ: acuarele, pahare pentru apă, șervețele, tablouri cu animale domestice; 

• forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 

• forme şi metode de evaluare:  aprecierea verbala, chestionarea orală, turul galeriei; 
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Resurse: 

✓ oficiale: Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţă; 

✓ pedagogice:  Prof. Dr. Elena Joiţa, 1994, Didactica aplicată ; 

✓ temporale: 20 minute. 
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Etapele activităţii Conţinutul activităţii 
Metode şi 

procedee 
Evaluare 

 

Captarea atenţiei 

 

 

Anunţarea temei 

şi a  obiectivelor 

 

 

 

Intuirea 

materialului de 

pe mese 

 

Demonstra- rea 

tehnicii de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii pentru 

încălzirea 

mâinilor 

 

 

 

Realizarea 

lucrărilor de 

către copii 

 

 

 

Obținerea 

performanței 

 

 

 

Încheierea 

activităţii 

 

 

   - Dragi copii,noi vom continua sa 

adaugam si alte animalute in ferma 

noastra,ca ea sa devina din ce in ce mai 

bogata si mai frumoasa.   

 

      Se anunţă tema activităţii artistico-

plastice: 

-De aceea,astăzi, la activitatea artistico-

plastică, vom picta cateva animale 

domestice. Pentru aceasta,vom lucra  pe  

grupe. 

 

      Se intuieşte materialul pe care copiii l-

au primit pe mese: tablouri cu animale 

domestice, acuarele, pahare cu apă, 

șervețele.  

     

      Se explică şi demonstrează tehnica de 

lucru pentru fiecare grupă: 

Grupa 1: Pictăm văcuţa 

Tabloul se găseşte pe masa de lucru. Cu 

mâna strângă ţinem foaia,apoi  pensula o 

inmuiem în apă şi apoi în culoare, după 

care o aplicăm într-un spaţiu delimitat, 

folosind culoarea corespunzătoare. În 

acest fel se va proceda până când va fi 

pictată toată suprafața. 

Grupa 2: Pictăm căluţul!  

- Tabloul se găseşte pe masa de lucru. Cu 

mâna strângă ţinem foaia,apoi pensula o  

înmuiem în apă şi apoi în culoare, după 

care o aplicăm într-un spaţiu delimitat, 

folosind culoarea corespunzătoare. În 

acest fel se va proceda până când va fi 

pictată toată suprafața. 

 

     Se realizează exerciţii pentru 

încălzirea mâinilor.  

 Mişcăm degetele. 

 Morişca. 

 Plouă. 

 Cântăm la pian. 

 

▪ Se supraveghează de către educatoare 

modul de lucru al copiilor şi îndrumă 

copiii care au dificultăţi în realizarea 

lucrării. 

▪ Semnez  lucrările copiilor. 

▪ Asigur fondul muzical pe parcursul 

acestei etape. 

  

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

observaţia 

 

conversaţia 

 

 

demonstraţia 

 

descrierea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri verbale 
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     Se evaluează lucrările artistico-plastice 

realizate de către copii şi se realizeaza 

expoziţia. 

  

 

     Se fac aprecieri de către educatoare 

asupra modului de desfăşurare a 

activităţii, modul în care s-au comportat 

copiii si se  împart stimulente. 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

aprecieri verbale 

 

chestionarea orală 
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Proiect didactic 
 

GRĂDINIŢA: GPP NR.2 TG. NEAMŢ 

Prof.inv.prescolar- Ţugui Mihaela Lăcrămioara 

Domeniul experenţial: DŞ - Activitate matematică 

Tema activităţii:  Cu Pluşica să numărăm, pacienţii să-i tratăm ! 

Tipul de activitate: consolidare 

Mijloc de realizare:  joc didactic 

Scopul activităţii: consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la numeraţia în limita 1-7.   

Obiective operaţionale: 

să recunoască cifrele în limita 1-7; 

să numere crescător şi descrescător în limita 1-7. 

să asocieze cifra numărului de elemente ale unei mulțimi; 

 să completeze un şir de numere; 

să precizeze vecinii numerelor date ; 

să participe activ şi cu interes la activitate. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul. 

Mijloace de învăţământ: jetoane cu cifre, coşuleţe, siluete 

Forme de organizare: 

 frontală, individuală; 

Resurse: 

 umane: copiii grupei, educatoarea  

 temporale: 30 min 

Evenimente 

didactice 
Conţinut ştiinţific 

Strategii 

didactice 
Evaluare 

Moment 

organizatoric 

Aerisirea sălii de grupă. 

Aranjarea mobilierului sub formă de cerc. 

Pregătirea materialului didactic. 

  

1. Captarea 

atenţiei 

Dragii mei, pe parcursul anului am observat că, ȋn 

momentul în care o jucărie este stricată (bolnavă), 

voi nu vă mai jucaṭi cu ea. Astfel, m-am gândit, 

că astăzi ne-am putea juca de-a doctoriṭa Plușica 

și să tratăm toate jucăriile bolnave. 

- Ce ziceṭi? Vreți  să tratăm toate jucăriile bolnave 

din grupa noastră cu ajutorul doctoriței Pluṣica? 

 

Conversaţia 

 

     Frontal 

2. Anunţarea 

temei şi  a 

obiectivelor 

Astăzi la activitatea matematică vom juca 

împreună jocul Cu Pluşica să numărăm, pacienţii 

să-i tratăm ! Voi trebuie să demonstraţi Pluşicăi 

 

 

Explicaţia 

 

 

     Frontal 
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că ştiţi să număraţi în limita 1-7, că ştiţi să formaţi 

mulţimi, că ştiţi vecinii numerelor date. 

3. Reactualiza-rea 

cunoștințelor 

Acum să ne reamintim numerele de la 1-7. 

Copiii vor număra crescător, apoi descrescător în 

limita 1-7. 

  

4. Prezentarea 

conținuturilor și 

dirijarea învățării 

 

 

A. Explicarea și demonstrarea regulilor de 

joc. 

Voi prezenta copiilor regulile jocului:  

- copiii vor fi împărţiţi în două echipe: echipa lui 

Zăpi şi echipa lui Dragonel. 

- fiecare echipă va avea de realizat diferite cerinţe 

care vor fi contorizate pe un panou. 

- la fiecare probă va fi ales un reprezentant care 

răspunde la cerinţa dată. 

B. Jocul de probă 

Se va realiza jocul de probă, oferindu-se indicaţii 

suplimentare. 

Varianta 1 

 aşezaţi crescător, apoi descrescător cifrele de 

la 1-7;Reprezentanţii celor două grupe aşază 

cifrele crescător, apoi descrescător. 

 

 

 

Explicaţia 

demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

    

 

 

 

  Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

5. Obţinerea 

performanţei 

Desfăşurarea jocului 

Executarea jocului de către copii.  

Cele două echipe vor răspunde, pe rând la 

cerinţele din plicuri. 

Varianta 2 

 completaţi următorul şir de numere: 1..3.. / 

2...4. 

Copiii vor completa şirurile de numere date.  

Varianta 3 

 din coşuleţ, alegeţi o cifră şi formaţi o 

mulţime cu atâtea elemente cât arată cifra. 

Copiii aşază pe masă atâtea elemente cât arată 

cifra extrasă. 

Varianta 4 

 din coşuleţ, alegeţi o cifră şi formaţi o 

mulţime cu un element mai mult/puţin decât 

arată cifra.Copiii aşază pe masă cu un element 

mai mult/mai puţin decât cifra dată. 

Varianta 5 

 vă rog să număraţi câte elemente sunt în acest 

coşuleţ şi să îmi arătaţi cifra corespunzătoare. 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

Problematiza-rea 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

      Frontal 
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Copiii numără elemente din coşuleţ şi arată cifra 

corespunzătoare.Corectez, dacă este necesar,  

modul de acţiune şi verbalizarea acesteia.  

6. Asigurarea 

retenției  

transferul 

cunoștințelor. 

Complicarea jocului  

Fiecare echipă va avea pe masă siluete pe care va 

fi o cifră. Ei vor trebui să găsească  vecinii.  

Copiii întorc silueta, descoperă cifra şi enumeră 

vecinii. 

 

Exerciţiul 

 

 

Frontal 

7. Evaluarea - Cum se numește jocul? 

Vom număra punctajele celor două echipe şi 

vom stabili echipa câştigătoare. 

Voi aprecia modul de realizare a sarcinilor prin 

comparare cu obiectivul; aprecieri individuale şi 

frontale cu referire la modul în care au participat 

şi s-au comportat copiii la activitate. 

Copiii vor primi stimulente. 

Conversaţia 

 

Aprecieri asupra 

comportamen-

tului 

 

 

                BIBLIOGRAFIE:  

              1. Învăţământul preşcolar şi primar 3-4/2013, Editura Arlequin, 2013; 

              2. Activitatea integrată din grădiniţă , Ed. Didactica Publishing House, 2008; 

              3.Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor , de la 3 la  6/7 ani, M.E.C.T. – 2008. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de învățământ: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.234 București, 

Sector 2 

Nivel II: Grupa mare 3 

Educatoare: Jangaene-Ioana Liliana 

Tema anuală: „CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?’’ 

Tema proiectului: „TOAMNA DARNICĂ” 

Tema săptămânii: „CARNAVALUL TOAMNEI” 

Tipul activităţii: Dobândire de cunoştinţe 

Modalitate de realizare: Activitate integrată “ÎNTÂLNIRE CU MERELE” 

 

Elemente componente ale activităţii integrate: 

A) ADP- (R+T) :”Salut, sunt Mărul Năzdrăvan! “ 

- “Bună dimineaţa, mărule!”- Î.D. activitate de socializare 

- “Ce vrei să afle mărul despre tine?”- moment de relaxare, emitere de păreri. 

B) ALA-( ALA1+ALA2)“Mere, mere în panere” 

- „Lădiţe pentru mere” CONSTRUCŢII 

-  „De-a gospodinele, toamna” JOC DE ROL 

                                           -      „Cărticica merelor” ARTĂ 

-  „Mărul-Păcălici” (JOC DE ATENŢIE) 

C) ADE –(DȘ+DOS) 

         -            “Mărul”, observare 

      -            “Mărul din livadă” aplicaţie practică. 

 

Modelul integrării: Polarizarea - toate demersurile întreprinse de copii pe parcursul zilei 

converg(polarizează) către finalitatea zilei, respectiv sintetizarea 

cunoștințelor despre măr. 

Strategia  de  integrare:  1.  Inserţia  unui  fragment  de  conţinut  specific  activităţii  de cunoaştere   

                                      a mediului în structura celorlalte activităţi derulate pe parcursul zilei, 

                                      respectiv DOS, ALA 

2. Armonizarea obiectivelor şi conţinuturilor într-un tot unitar, asigurându-

se      

astfel coerenţa şi logica desfăşurării activităţii 

SCOPUL: lărgirea orizontului de cunoştinţe în vederea formării unei reprezentări clare despre fructe (mărul). 
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OBIECTIVE FUNDAMENTALE: 

DȘ-  Cunoaşterea mediului: Însuşirea unor cunoştinţe sistematice şi corecte despre 

mere 

DOS- Abilităţi practice: Realizarea unei lucrări folosind materiale sintetice, 

organizând armonios suprafaţa-suport. 

ALA1: Exersarea deprinderii de a realiza o lucrare în cadrul  grupurilor mici. 

ALA2: Asigurarea prin joc a unui climat socio-afectiv plăcut, stimulativ. 

ADP: Exersarea capacităţii de relaţionare interpersonală armonioasă. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE (ADE): 

A) COGNITIV-INFORMAŢIONALE: 

O1- să recunoască mărul dintre mai multe fructe şi să-l denumească 

O2- să denumească însuşirile mărului (culoare, formă, consistenţă, miros, gust), 

părţile componente (coajă, miez, sâmburi), precizând provenienţa şi modul de 

consumare. 

O3- să sesizeze elementele asemănătoare şi distinctive dintre două elemente 

O4- să asambleze pe suport formele pregătite, pe baza explicaţiilor, a planşei 

demonstrative şi a propriei imaginaţii 

B) AFECTIV-MOTIVAŢIONALE: 

OAF1- să manifeste interes pentru activitate prin participare activă; 

C) PSIHOMOTORII: 

OPM1 - să răspundă printr-un comportament motric adecvat la o sarcină dată. 

OPM2- Să dovedească îndemânare în mânuirea hârtiei şi a lipiciului lucrând 

ordonat şi curat. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE (ALA): 

A) JOC DE ROL: 

OB1 – să identifice legumele şi fructele; 

B) CONSTRUCŢII : 

OC1 - să aşeze potrivit piesele de tip lego pentru a face lădiţe pentru 

mere;  

   C) ARTĂ 

OA1- să haşureze cu creioane colorate mere în contur; 
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RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

1. Curriculum  pentru educatie timpurie-2019- Anexa la O.M.E.N Nr. 4694/2.08.2019; 

2. ,,Educatia timpurie – o necesitate’’ – Scrisoare metodica  D.G.E.T. Învățământ Primar și Gimnazial   

Nr.  38407  din  01.10.2019; 

3. ”Activitatea integrată în grădiniță”(ghid pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar), 

Laurenția Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Daniela Ionescu, Nicoleta Anghel; 

Ed Didactica Publishing House, Buc 2008 

4. ”Elemente de Pedagogie Preșcolară aplicată”, Ed. Universității din Oradea, 2006. 

 

RESURSE METODOLOGICE: 

A) STRATEGII DIDACTICE : Algoritmice şi mixte (bazate pe joc, intuitive, imitative) 

B) METODE ŞI PROCEDEE : jocul didactic, explicaţia, expunerea, exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia, observarea dirijată. 

C) FORME DE ORGANIZARE: Frontală, individuală, pe grupuri mici; 

• MIJLOACE DIDACTICE : 

a) demonstrative: „Zâna toamnei”- lucrare pe polistiren; 1coşuleţ cu mere mari şi mici, 

ciorchini struguri, pere, prune, coş de nuiele, o minge, planşe demonstrative, cărţi. 

b) distributive:- pentru fiecare copil: 1 măr, lipici, decupaje pentru trunchiul mărului, coroană 

şi mere, carioci, creioane colorate, fişe-suport, piese tip lego, jucării, recompense. 

E) TEMPORALE: o zi 

F) UMANE: preșcolarii 
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SCENARIUL ZILEI 

Sala de grupă este pregatită pentru desfăşurarea activităţii. Ziua începe cu Î.D. Adresez salutul „Băieţeii cei cuminţi/ Şi fetiţele frumoase/ Azi vor fi mere gustoase” 

„-Bună dimineaţa, mărule..!”, salutul şi un coşuleţ cu mere se va transmite din copil în copil. Prezenţa: „Mărul vrea să știe cine e prezent și cine lipsește!”, Copiii răspund 

solicitării. 

La împărtăşirea cu ceilalţi port cu copiii un dialog despre drumul spre grădiniţă. Fac legătura subtil cu tema zilei, precizând anotimpul în care suntem: „A-nceput o nouă 

zi / Cum e vremea azi, copii?”( friguroasă, cețoasă etc.)   

Activitate de grup: le cer copiilor să caute prin grupă alte fructe pe care le-a adus Zâna-Toamnă. 

După descoperirea fructelor (pere, struguri, prune, nuci) le vom aşeza în coşuleţ alături de mere, ne vom aşeza în jurul coşului, le vom denumi şi le vom saluta cu „Bună 

dimineaţa”, improvizaţie muzicală având ca suport fructele din coşuleţ. 

După ce copiii intonează cântecul, le-o voi prezenta pe Zâna-Toamnă (din polistiren pictat). Le relatez: „Aceasta este Zâna-Toamnă care vă iubeşte foarte tare. De 

aceea vă dăruieşte mere. Ea mi-a spus că vrea să ne ajute să devenim prietenii merelor.”; „Dacă doriţi fiţi prietenii merelor va trebui să o invităm pe Zâna-Toamnă să 

petreacă o zi alături de noi” 

 

Mesajul zilei „Să fim prietenii merelor !” 

Se va trece apoi la observarea dirijată a mărului. Fac sinteza parţială a însuşirilor mărului. TRANZIŢIA “Bat din palme”, adaptată temei, facilitează trecerea spre 

observarea dirijată a părţilor componente ale mărului. Recurgând la TRANZIŢIA „Cu trenuleţul muzical printre mere” se trece la degustarea merelor.  

La centrele de interes se vor intui materialele. Pe grupuri mici, se vor realiza diferite produse pentru Zâna-Toamnă. 

După gruparea pe centre, înainte de a începe lucrul, se vor face câteva exerciţii pentru mobilitatea musculaturii fine a mâinilor prin TRANZITIA: “Plouă uşor”. 

Surprizele de la ARTĂ îi vor pune pe copii să coloreze mere. Lucrările din cadrul grupului se vor reuni în “Cărticica cu mere”. 

GOSPODINELE vor realiza preparate cu fructe şi legume de toamnă la centrul JOC DE ROL. 

CONSTRUCTORII vor reda cu ajutorul pieselor lego lădiţe pentru mere. 

În călătoria noastră alături de mere şi Zâna-Toamnă ne amintim că merele cresc în livezi şi realizăm fiecare câte un măr cu multe mere. 

În final, după ce nu ne lăsăm păcăliţi de „Mărul-Păcălici”, Zâna ne declară „PRIETENI AI MERELOR”. 

Discuţii libere: Ce anume le-a plăcut mai mult în activităţile de azi?, după care le propun să povestească părinţilor despre activităţile desfăşurate la grădiniţă. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

”O Poveste pentru fiecare” 

 

Educatoare: Florea Ioana 

Grădinița cu P.P ”Mateiaș Beâncoveanu” Făgăraș 

Grupa Mare (Piticii) 

 

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.P. ”Mateiaș Brâncoveanu” Făgăraș 

EDUCATOARE: Florea Ioana 

DATA: 13.02.2020 
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NIVELUL/ GRUPA: 5-6 ani, II, Grupa mare 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ” O poveste pentru fiecare” 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Tărâmul poveștilor” 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

 ADP: Întâlnirea de dimineață ”Povestitorul de serviciu” 

T: ”Noi suntem piticii!” 

 ADE: - DLC: ”Tărâmul poveștilor” – joc didactic personaje pozitive și personaje negative  

- DOS2: ”Măști de carnaval” – confecționare 

             T: ”De grabă ne adunăm!” 

 ALA: - Joc de rol: ”Scenete din poveste”  - teatru de siluete 

           -Artă: ”Albumul personajelor din povești” - pictură  

           -Știință: ”Personaje din povești” - rezolvare fișe 

           -Construcții: ”Castelul din povești”  

 MM: ”Parada măștilor” 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

✓ Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii; 

✓ Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

✓ Dezvoltarea limbajului sub aspectele înțelegerii semnificației; 

✓ Activare și manifestare a potențialului creativ; 

✓ Curiozitate, interese și inițiative în învățare. 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

✓ Manifestă curiozitate pentru activități, persoane și obiecte; 

✓ Identifică prin comparare personajele pozitive și negative; 
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✓ Sesizează diferența dintre personajele din povești; 

✓ Efectuează ciorchinii poveștilor, folosind metoda ciorchinelui; 

✓ Respectă regulile jocului; 

✓ Utilizează materialele puse la dispoziție pentru confecționarea măștilor; 

✓ Manifestă creativitate în diferite activități; 

✓ Solicită și acceptă ajutor în activități diverse; 

SCOPUL: Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor despre poveştile cunoscute şi aplicarea lor în diverse contexte de învăţare. 
 
OBIECTIVE: 

- Să recunoască siluetele unor personaje din poveşti, denumind atât personajul cât şi povestea din care face parte; 

- Să identifice şi să clasifice  personajele pozitive şi negative, să stabilească trăsăturile de caracter ale  acestora ; 

- Să redea corect acțiuni  săvârșite de personaje; 

- Să aleagă personajele potrivite poveștii, acționând individual și în grup; 

- Să-şi aprecieze propriul comportament în raport cu persoane, personaje şi situaţii cunoscute ; 

- Să selecteze corect materialele de lucru, să realizeze lucrări practice (măști) valorificând deprinderile de lucru însuşite ; 

-  Să fie cultivate atitudini de toleranţă, prietenie, cooperare, preţuire şi ajutor reciproc ; 

- Să exprime propriile opinii, sentimente, atitudini. 

SARCINA DIDACTICĂ: alegerea unui personaj, denumirea și identificarea poveștii din care face parte, precum și gruparea personajelor în pozitive și negative. 

REGULILE DE JOC:  

- Răspunde doar copilul la care se oprește bagheta. 

- Copii aplaudă răspunsurile corecte și corectează dacă este greșit. 

ELEMENTE DE JOC: aplauze, competiția, surpriza, recompense. 

 

STRATECII DIDACTICE: - Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, ciorchinele, jocul; 

                                                 -Mijloace didactice: plic, planșe cu imagini din povești, baghetă, trusă teatru de siluete, cuburi, fișe de lucru, lipici, măști. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal și pe grupe 
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Scenariul zilei 

 

În cadrul întâlnirii de dimineață , copiii se așează în semicerc, educatoarea îi salută ”Bună dimineața, copii!”.  Apoi copii vin pe rând de la stânga la dreapta în față la 

educatoare și aleg modul în care se salută cu aceasta (îmbrățișare, bat palmele, dansează). Unul dintre preșcolari v-a ieși în fața grupei și v-a povestii o întâmplare trăită de el. 

Se prezintă noutatea zilei care constă în scrisoare trimisă de Zâna Poveștilor , scrisoare care este însoțită de recompense , educatoarea citește scrisoarea (anexa 1) și le 

explică ce vrea Zâna Poveștilor de la ei pentru a primi recompensele trimise de aceasta. 

În continuare se realizează prezența și numărarea copiilor, pentru a vedea câți pitici o vor ajuta pe Zâna Poveștilor . Înainte de a începe activitățile vom vedea ce zi este 

astăzi, cum este vreme și vom stabili ce activități pe domenii vom avea azi folosind calendarul naturii.  

După ce au stabilit toate detaliile legate de această zi , copii sunt împărțiți în patru echipe: ECHIPA PTICILOR, ECHIPA PURCELUȘILOR, ECHIPA COCOȘEILOR, 

ECHIPA MOȘNEAGULUI, așa cum a cerut Zâna Poveștilor în scrisoare. După primirea ecusoanelor se realizează tranziția pentru a merge spre prima activitate ,  activitatea de la 

Domeniul limbă și comunicare: 

 

T : ” Noi suntem piticii, piticii voinicii 

Piticii bărboşii cu scufiţe roşii...” 

 

  Captarea atenției se va realiza prin intuirea materialului de pe măsuţe. 

 Le spun copiilor că astăzi vom realiza ciorchinii unor povești pe care le-am învățat, aceștia vor trebui să recunoască personajele din povești, să le denumească și să spună 

din ce poveste fac parte. 

La prima activitate pe domenii , cea de la domeniul limbă și comunicare se va desfășura jocul didactic despre personaje pozitive și negative. 

Prezentarea noului conținut și dirijarea învățării: 
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Explicare jocului: Într-un plic se află câteva imagini cu personaje din povești. Copiii numiți aleg un personaj, apoi îl denumesc, spun din ce poveste este și dacă este un 

personaj pozitiv sau negativ. Colegii aplaudă răspunsurile corecte și corectează dacă e greșit. 

Jocul de probă: Copilul la care s-a oprit bagheta alege un personaj din plic și rezolvă sarcina. Copiii rezolvă astfel: ”Eu am ales cocoșul din povestea Punguța cu doi bani, 

el este un personaj pozitiv”, procedând astfel cu toate personajele. 

Derularea jocului:  

Varianta 1 – copiii aleg personajele și le grupează în pozitive și negative. 

Varianta 2 – Împărțiți în cele 4 echipe, preșcolarii trebuie să realizeze ciorchinele unei povești, pe un carton ( ”Albă ca zăpada și cei șapte pitici”, ”Cei trei purceluși”, 

”Fata babei și fata moșneagului”, ”Punguța cu doi bani”) . Fiecare echipă primește plicul cu personajele și elementele din povestea respectivă, însă în fiecare plic va exista și un 

”intrus”, copiii trebuind să îl descopere, iar apoi să realizeze corect ciorchinele fiecărei povești. ECHIPA PTICILOR, va realiza ciorchinele poveștii ”Albă ca zăpada și cei șapte 

pitici”; ECHIPA PURCELUȘILOR, va realiza ciorchinele poveștii ”Cei trei purceluși”; ECHIPA COCOȘEILOR, va realiza ciorchinele poveștii ”Punguța cu doi bani”; ECHIPA 

MOȘNEAGULUI , va realiza ciorchinele poveștii ”Fata babei și fata moșneagului”. 

Pentru a evalua prima activitate îi voi întreba: ”Copii, în ce alte povești ați mai întâlnit personaje negative?”, copiii enumeră următoarele povești ”Ursul păcălit de vulpe”, 

”Capra cu trei iezi”, ”Scufița roșie”.   

În încheierea activității se vor face aprecieri la modul în care au lucrat, apoi se realizează tranziția: 

 

 

T: ”1, 2, 3  

Toţi de grabă ne-adunăm  

4, 5, 6  

În perechi noi ne grupăm.  

7,8, 9  

 Către baie ne-ndreptăm,  
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10, Mâinile ni le spălăm.” 

După a doua tranziție se va trece la activitatea de la domeniul om și societate (confecționare măști), copiii vor trece la măsuțe unde în coșulețe vor avea pregătite materialele pentru 

confecționarea măștilor.  

Captarea atenției se face prin intuirea materialelor din coșulețe, după care se va face încălzirea mușchilor mici ai mâinilor:  

”Bate palmele ușor, 

Unu, doi, trei! 

Bate palmele de zor! 

Unu, doi, trei!”    

ȘI 

”Eu strâng pumnii și-i desfac 

 Degetelor fac pe plac. 

Unu-doi, unu-doi, 

Toți suntem acum vioi!”. 

După încălzirea mușchilor mici ai mâinilor, se va explica fiecare etapă de lucru pentru confecționarea măștilor de carnaval, copiii vor lucra individual și cer ajutorul dacă au nevoie. 

În încheierea activității se fac aprecieri globale și individuale asupra modului în care au lucrat. 

 

 Se va trece la activitatea pe centre în funcție de echipele formate la prima activitate, se realizează tranziția: 

T : ” Noi suntem piticii, piticii voinicii 

Piticii bărboşii cu scufiţe roşii...” 

 Le voi prezenta copiilor sarcinile fiecărui centru, dându-le indicaţiile necesare. 

La centrul Joc de rol, ”Scenete din poveste” , copiii vor realiza teatru de silueta din povestea ”Punguța cu doi bani” și ”Fata babei și fata moșneagului” 

La centrul Artă , ”Albumul personajelor din povești” , copiii vor primi imagini cu diferite personaje din povești pe care vor trebui să le picteze, le arăt modelul, apoi fiecare 

lucrează individual. După ce au terminat de pictat imaginile vor fi asamblate într-un album. 
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La centrul Știință , ”Personaje din povești” , copiii vor primi fișe de lucru având ca temă diferite povești, pe care vor trebui să le rezolve conform cerințelor. 

La centrul Construcții , ”Castelul din povești” , copiii vor construi castele din cuburi din plastic și lemn. 

În cadrul momentul de mișcare (ALA 2)  vom realiza ”Parada măștilor”, cu mățtile confecționate la activitatea de la domeniul om și societate. 

În încheierea activității voi face aprecieri generale și individuale cu privire la activitățile desfășurate în această zi, apoi le voi împărți recompensele primite de la Zâna 

Poveștilor. 
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PROIECT DE 

ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CROITORU ELENA ADRIANA 

GRĂDINIȚA CU P.P. MATEIAȘ BRÂNCOVEANU, FĂGĂRAȘ
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PROIECT DIDACTIC 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GRĂDINIȚA CU PP MATEIAȘ BRÂNCOVEANU, FĂGĂRAȘ 

DATA: 

EDUCATOARE: CROITORU ELENA ADRIANA 

NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPA: NIVEL II/MARE ”PITICII” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?” 

TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”PRIMĂVARA A SOSIT!” 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚI INTEGRATE: 

I. ADP: ÎD: ”Primăvara înflorește, cu parfum ne ispitește!” 

T: ”Zboară, zboară” – joc distractiv 

II. ADE: DȘ2: ”Floricele am adunat și la toată lumea am dat!” – joc didactic 

           DOS2: ”Cadou pentru mama” – înșirare 

T: ”Buchețele, buchețele” – joc de mișcare 

III. ALA: ARTĂ:  ”Colier pentru bunica” - pictăm paste 

          JOC DE MASĂ: ”Colier pentru bunica” – asamblare din paste 

           CONSTRUCȚII: ”Ronduri de flori” 

          ȘTIINȚE: ”Miros de primăvară” – joc senzorial 

IV. MM (ALA II): ”Fluturi și albine” – întrecere 

DIMENSIUNI ALA DEZVOLTĂRII: 

✓ Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare; 

✓ Conceptul de sine; 

✓ Activare și manifestare a potențialului creativ; 

✓ Mesaje orale în diverse situații de comunicare; 

✓ Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat. 

COMPORTAMENTE VIZATA: 

✓ Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate; 

✓ Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale; 

✓ Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative; 

✓ Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare; 

✓ Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și numerația; 

✓ Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor; 

✓ Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date. 

SCOPUL: Reactualizarea cunoștințelor copiilor referitoare la număratul în limitele 1-8, cât și a deprinderilor practic 

aplicative. 

OBIECTIVE: 

✓ Să numere în limitele 1-8 în ordine crescătoare și descrescătoare; 

✓ Să numere de la 1 la 8 recunoscând grupele cu 1-8 obiecte și cifrele corespunzătoare; 

✓ Să formeze o grupă din tot atâtea elemente câte arată cifra; 

✓ Să așeze cifrele în ordine crescătoare și descrescătoare; 

✓ Să determine locul fiecărui număr în spațiu numeric; 

✓ Să completeze scara numerică; 
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✓ Să rezolve fișa de lucru; 

✓ Să înșire mărgelele după indicațiile primite pentru a face un colier mamei; 

✓ Să finalizeze colierul; 

✓ Să aprecieze lucrarea proprie și pe cele ale colegilor; 

SARCINA DIDACTICĂ: Vom desfășura un concurs pe două echipe: echipa Furnicilor și echipa Albinuțelor. Va 

câștiga echipa care va primi cele mai multe buline roșii. 

REGULI DE JOC: La variantele 1 și 2 un copil va lucra frontal la măsuța din fața grupei și la panoul de plută, iar 

ceilalți individual la măsuțe, iar la varianta 3 fiecare va rezolva individual fișa. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauzele, întrecerea 

STRATEGII DIDACTICE: 

➢ Metode și procedee: explicația, conversația, demonstrația, jocul, exercițiul, problematizarea 

➢ Mijloace didactice: ecusoane cu echipa Furnicilor și echipa Albinuțelor, jetoane cu cifre, jetoane 

cu insecte și flori, flori, fișe cu șirul numeric și cifrele, fișă de lucru individuală, două cartoane 

mari cu scara numerică și jetoane pentru a aceasta, creioane, culori, coșulețe, plicuri, mărgele, ață, 

cuburi lemn, cuburi plastic, trusa Logi, flori de primăvară, paste, acuarele. 

 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe echipe 

 DURATA: o zi  

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

Tranziție: ”Înfloresc grădinile”  

Întâlnirea de dimineață: ”Primăvara înflorește, cu parfum ne ispitește!” 

Activitatea zilei începe cu ”Întâlnirea de dimineață”, copiii sunt așezați în semicerc. 

Salutul de dimineață se realizează prin tehnica comunicării rotative. Copiii se așează în semicerc. Salutul pornește de 

la educatoare și este continuat de toți copiii grupei. Fiecare își salută colegul din partea dreaptă. 

”Bună dimineața, dragi copii! 

Începem o nouă zi: 

Gâze și flori dragi interpretăm! 

Cu toții să ne prezentăm: 

Bună dimineața, albinuță/fluturaș/buburuză/furnicuță/greieraș/zambilă/lalea/toporaș/lăcrămioară/etc.” 

Se face Prezența copiilor: se strigă catalogul grupei, fiecare copil venind pe rând de la stânga la dreapta în fața la 

educatoare și aleg modul în care se salută cu aceasta (îmbrățișare, bat palmele, dansează). 

”După ce ne-am adunat/Și frumos ne-am salutat 

Colegii ne-am întâlnit/Cine oare n-a venit?” 

”Ziua, luna, anul,/Anotimpul ni-l arată. 

Deci calendarul naturii,/Să-l completăm îndată!” 

    Se îndreaptă atenția copiilor spre Calendarul naturii. Se precizează ziua în care ne aflăm, se amintește ce zi a fost 

ieri, ce zi va fi mâine, luna și anul în care ne aflăm.  

          Se poartă o conversație cu tema Sunt vesel/trist pentru că... în cadrul căreia, trei sau patru copiii sunt solicitați 

să-și aleagă imaginea personificată (veselă/tristă) care reprezintă cel mai bine ce simt ei în acel moment. Fiecare copil 

va motiva starea lui sufletească, iar grupa îl va asculta și va putea să-i adreseze întrebări. 

          La Noutatea apare poștașul care ne aduce o scrisoare (anexa 1) și mai multe plicuri din partea Zânei Primăvara, 

care ne roagă să o ajutăm să pregătească câteva surprize pentru toți copii, mamele și bunicile lor cu ocazia sosirii 

primăverii. Ea ne roagă să rezolvăm sarcinile pentru a o ajuta să dăruiască copiilor mărțișoare și mămicilor și bunicilor 

flori. Ea ne-au trimis câte un medalion în formă de albinuțe și furnici și plicuri cu sarcinile pe care trebuie să le îndeplinim 

azi. După activitatea pe centre copiii vor primi ecusoane cu flori diferit colorate și în funcție de culoarea flori se vor 

așeza pe centre.. Zâna ne-a promis  dacă o vom ajuta să pregătească toate aceste surprize, atunci vom primi niște 

recompense foarte frumoase. 

Tranziție: T: ”Zboară, zboară” – joc distractiv. Copiii vor merge la baie. 

Tranziție: Unu, doi, trei bobocei. Copiii intră în sală pentru a începe activitatea de la Domeniul Științe. 
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Domeniul Știință: ”Ghiocei și mărțișoare pentru fiecare” – activitate matematică 

Asigurarea condițiilor desfășurării optime a activității aerisirea sălii de grupă, amenajarea spațiului educațional 

(mijloace, materiale),organizarea grupului de copii. 

Captarea atenției o voi realiza prin ghicitorile care au fost trimise de Zâna Primăvară. (Anexa 2). 

Azi vom juca împreună un joc pentru a o ajuta pe Zâna Primăvară, vom rezolva corect sarcinile trimise de ea și astfel 

îi vom arăta Zânei că noi știm să ne jucăm cu cifrele și jetoanele primite, să lucrăm pe echipe și după să facem 

mămicilor noastre un colier.  

Prezentarea regulilor jocului  

Vom desfășura un concurs pe două echipe: echipa Furnicilor și echipa Albinuțelor. Va câștiga echipa care va primi 

cele mai multe buline roșii. 

La variantele 1 și 2 un copil va lucra frontal la măsuța din fața grupei și la panoul de plută, iar ceilalți individual la 

măsuțe, iar la varianta 3 fiecare va rezolva individual fișa. 

VARIANTA 1 

La varianta 1 există două probe în care reprezentantul echipei va lucra la tablă, iar ceilalți la măsuțe, echipa concurentă 

urmărind activ. 

Se va executa un joc de probă în afara concursului cu o întrebare care nu se regăsește în interiorul concursului. 

PROBA 1: 

Echipa ”Furnicilor”: 

Voi bate din palme de un număr de ori, iar un copil va extrage cifra corespunzătoare numărului de bătăi (4). Apoi va 

lua de pe masă tot atâtea furnici câte arată cifra. 

Echipa ”Albinuțelor”: 

Voi bate din palme de un număr de ori, iar un copil va extrage cifra corespunzătoare numărului de bătăi (5). Apoi va 

lua de pe măsuță tot atâtea albinuțe câte arată cifra. În timp ce un copil va lucra în față, ceilalți vor lucra individual. 

PROBA 2 

Le voi prezenta copiilor opt flori așezate una lângă alta. Toți copiii își vor așeza floricelele de pe măsuțe una lângă alta 

pe o linie orizontală. 

Echipa ”Furnicilor”: 

Voi chema un copil din echipa Furnicilor în față și îi voi cere să închidă ochii. Voi așeza o furnică pe a șasea floare. 

Toți copiii de la măsuțe, vor așeza o furnică pe a șasea floare. Voi cere copilului să deschidă ochii și să îmi spună pe a 

câta floare s-a așezat furnica. (pe a șasea floare). 

Echipa ”Albinuțelor”: 

Voi chema un copil din echipa Albinuțelor în față și îi voi cere să închidă ochii. Voi așeza o albinuță pe a cincea 

floare. Toți copiii de la măsuțe vor așeza o albinuță pe a cincea floare. Voi cere copilului să deschidă ochii și să îmi 

spună pe a câta floare s-a așezat albinuța. (pe a cincea floare) 

VARIANTA 2 

La varianta 2 există trei probe în care reprezentantul echipei va lucra la panoul de plută iar ceilalți la măsuțe, echipa 

adversă urmărind activ. 

Se va executa un joc de probă în afara concursului, cu o întrebare care nu se regăsește în interiorul concursului. 

PROBA 1 

Echipa ”Furnicilor”: 

Le voi cere copiilor să așeze cifrele în ordine crescătoare. 

Echipa ”Albinuțelor”: 

Le voi cere copiilor să așeze cifrele în ordine descrescătoare. 

PROBA 2 

Echipa ”Furnicilor”: 

Preșcolarii vor avea de completat șirul numeric cu cifrele care lipsesc. Vor avea de completat cifrele 2,4,6,8.  

Echipa ”Albinuțelor”: 

Preșcolarii vor avea de completat șirul numeric cu cifrele care lipsesc. Vor avea de completat cifrele 1,3,5,7.  

PROBA 3 

Echipa ”Furnicilor”: 

Pe scara numerică crescătoare, preșcolarii vor completa spațiile cu tot atâtea jetoane câte arată cifrele. 

Echipa ”Albinuțelor”: 

Pe scara numerică descrescătoare, preșcolarii vor completa spațiile cu  tot atâtea jetoane câte arată cifrele. 

VARIANTA 3 
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Atât preșcolarii din echipa Furnicilor cât și cei din echipa Albinuțelor vor primi o fișă de lucru pe care fiecare o va 

rezolva individual. 

După ce vom rezolva fișa, o vom verifica oral, frontal. În continuare vom vedea care echipă a strâns cele mai multe 

buline roșii, pentru a vedea care echipa este câștigătoare. 

Tranziție: ”Zum, zum, zum albinuța mea”. Copiii vor merge la baie după care vor întra în clasă pentru a trece la cea 

de-a doua activitate. 

 

DOS2: ”Cadou pentru mama” – înșirare 

Cine îmi spune ce vedeți în această imagine? (un colier) 

Azi copiii vom înșira mărgele pentru a face mămicilor noastre cadou un colier.  

Cine îmi spune ce materiale aveți voi pe măsuțe? (ață, mărgele de diferite forme, mărimi și culori). Se face intuire 

materialului după care se trece la explicarea și în același timp demonstrarea procedeului de lucru. 

Va rog să fiți atenți la mine, prima dată vom pune pe ață o mărgică mare, după care două mai mici, apoi trei mari, 

patru mici și reluăm. După explicarea procedeului de lucru voi face încălzirea mânuțelor după care le voi cere copiilor 

să înceapă să lucreze, ajutându-i acolo unde este nevoie. Lucrările vor fi afișate pe panou pentru a se face evaluarea 

acestora. 

T: ”Buchețele, buchețele” – joc de mișcare. După acest joc de mișcare copii vor merge la centrele deschise după 

ecusoanele din piept. 

 ALA: ARTĂ:  ”Colier pentru bunica” - pictăm paste 

Copiii vor picta paste de diferite forme cum doresc ei. 

          JOC DE MASĂ: ”Colier pentru bunica” – asamblare din paste 

 Pastele pe care le-au pictat la centrul artă le vor pune pe ață pentru a-i face și bunici un colier de ziua ei. 

           CONSTRUCȚII: ”Ronduri de flori” 

Copiii vor avea de construit ronduri de flori având la dispoziție cuburi din plastic, cuburi din lemn și trusa Logi. 

          ȘTIINȚE: ”Miros de primăvară” – joc senzorial 

Copiii vor fi legați la ochi cu o eșarfă pe rând, ei trebuie să ghicească după miros și pipăit florile de primăvară. 

 MM (ALA II): ”Furnici și albinuțe” – întrecere 

La momentul de mișcare preșcolarii vor fi împărțiți la fel ca la activitatea matematică, în Echipa Furnicilor și în Echipa 

Albinuțelor, ei vor trebui să alerge pe o distanță stabilită, pe rând câte un copil din fiecare echipă se vor întrece, care 

parcurge primul distanța va aduce un punct echipe sale.  Vor trebui să parcurgă întreaga distanță. Câștigă echipa care 

adună cele mai multe puncte. 

Voi face o sinteză a ceea ce au realizat copiii la fiecare activitate pe centre. Vom aprecia lucrările pe care copiii le-au 

realizat pe parcursul întregii zile și îi vom răsplăti cu aplauze pe cei care le-au realizat. 

Ziua se va încheia cu recompensarea copiilor pentru activitatea de azi și cu trimiterea unei scrisori Zânei Primăvara 

prin poștă. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR : Gheorghiulescu Anca-Nicoleta 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71 BUCUREȘTI – GRĂDINIȚA 

NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPA : 3-5 ani, nivel I, Grupa mijlocie 

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

TEMA SĂPTĂMÂNII : ”Harnic, bun și prietenos” (temă săptămânală independentă) 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL : Om și Societate 

CATEGORIA DE ACTIVITATE : Educație pentru societate 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Călătorie în Țara Prieteniei” 

MIJLOC DE REALIZARE:  lectură după imagini 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

- Manifestarea unor atitudini de prietenie, toleranţă şi armonie în relaţiile cu cei din jur, dezvoltarea unor trăiri afective. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- să enumere elementele componente ale imaginilor prezentate;  

- sa descrie în cuvinte proprii acțiunile sugerate de imagini, urmând modelul educatoarei; 

- sa precizeze reguli de comportare în jocurile desfășurate de copii, prin raportare la experiența personală; 

- să răspundă clar și corect, în propoziții simple, la întrebările adresate.  

STRATEGII DIDACTICE:  

Metode și procedee: conversația, observația, explicația, problematizarea. 

Materiale și mijloace didactice: ”săculețul cu surprize” (fluier, paletă verde, caschetă de impiegat de tren), 3 planșe cu imagini despre prietenie, coli albe mari, pernuțe 

Forma de organizare: frontal, individual 

BIBLIOGRAFIE: 

 ”Curriculum pentru educație timpurie”, MEN, 2019 

 ”Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează Curriculumul pentru educație timpurie”, 2019 
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  Tătaru,  L., Glava, A., Chiș, O., ”Piramida cunoașterii, repere metodice în aplicarea curriculumului preșcolar”, Editura Diamant, Pitești, 2014 
 

SECVENȚE 

DIDACTICE 

 

CONŢINUTUL ACTIVITĂȚII 

STRATEGII  DIDACTICE  

EVALUARE/ 

METODE ȘI 

INDICATORI 

Metode şi 

procedee 

Mijloace şi 

materiale 

didactice 

1. Moment 

organizatoric 

       Asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a activității: aerisirea 

sălii de grupă; pregătirea spațiului educațional (așezarea mobilierului astfel 

încât să se permită vizualizarea imaginilor de către toți copiii, pregătirea și 

așezarea corespunzătoare a materialului didactic); intrarea organizată a 

copiilor în sala de grupă; adoptarea unei poziții corecte pe pernuțele așezate 

în semicerc.  

   

 

 

Apreciere verbală 

2.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

      Se realizează prin prezentarea ”Săculețului cu surprize”. Copiii vor pune 

mâinile la ochi, vor spune o formulă magică, timp în care educatoarea se 

deghizează în impiegat de tren, folosind obiectele din săculeț.  

 ”Săculețul cu 

surprize”: fluier, 

paleta pornire 

tren, șapca de 

impiegat 

 

3. Anunţarea 

temei și a 

obiectivelor 

      ”Astăzi ne imaginăm că plecăm cu trenul într-o călătorie în ”Țara 

Prieteniei”. Ne vom opri în stații cu nume interesante, unde vom citi 

imagini despre prietenie și copii prieteni. Pentru a putea observa cum arată 

această lume, trebuie să fiți atenți și să răspundeti cât mai bine la activitatea 

noastră.”    

 

 

Explicația 

 

 

 Observarea 

comportamentului 

verbal și 

nonverbal al 

copiilor  

4. Prezentarea 

noului conținut 

      Călătoria se va desfășura în sala de grupă, unde au fost lipite pe pereți 

trei planșe cu imagini despre prietenie. (planșele vor fi acoperite)  
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și dirijarea 

învățării 

      Călătorii urcă în vagoane, iar trenul pornește la semnalul impiegatului 

(ridicarea paletei). Opririle în stații se vor face pentru a descoperi, descrie și 

analiza împreună cu copiii imaginile pregătite. 

     Trenul oprește în prima stație, numită ”Stația Veseliei”. Se descoperă și 

se analizează imaginea ce ilustrează mai mulți copii jucându-se împreună în 

parc. (Ce vedeți în imagine? Ce fac copiii, cu ce se joacă ei? Unde se joacă? 

Cum sunt chipurile lor? Ce culori au hăinuțele lor? Voi cum vă faceți 

prieteni în parc?) 

    Se realizează sinteza parțială, cu ajutorul educatoarei. (Copiii sunt 

prietenoși, veseli, se joacă împreună, își împart jucăriile, nu se ceartă, își 

așteaptă rândul.) 

    Călătoria continuă, prin urcarea călătorilor în vagoane și semnalul de 

pornire.  

    Trenul oprește apoi în cea de-a doua stație, ”Stația Faptelor bune”.  Se 

descoperă și se descrie imaginea ce ilustrează doi copii care oferă ajutor 

unui alt copil rănit. (Ce observați în imagine? Ce nume le putem da celor 

trei copii? De ce plânge copilul? Cum credeți ca s-a ranit? Cum îl ajută 

prietenii lui? Ce s-ar întâmpla dacă nu ar primi ajutor? Voi cum l-ați fi 

ajutat?) 

    Se realizează sinteza parțială, cu ajutorul educatoarei. (Prietenii adevărați 

se comportă frumos, fac fapte bune, se ajută între ei întotdeauna). 

     Trenul oprește apoi și în ultima stație, numită ”Stația Unirii”.  Se 

descoperă și se analizează imaginea reprezentând copii din mai multe țări 

sărbătorind împreună prietenia. (Ce vedeți în imagine? Cum sunt îmbrăcați 

Explicația 

 

 

Conversația 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

Problemati

zarea 

 

Povestirea 

 

Explicația 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe cu 

imagini despre 

prietenie 

 

 

Evaluarea 

modului de 

exprimare în 

propoziții logice 

 

 

Apreciere verbală 

 

Orientarea corectă 

în spațiul clasei, 

în funcție de 

reperele date 
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copiii? Cum arată chipurile lor? De ce se țin de mână? Ce jocuri credeți că 

se pot juca împreună?) 

    Se realizează sinteza parțială. (Nu contează de unde venim sau cum 

arătăm, putem fi prieteni dacă ne jucăm jocuri frumoase și interesante 

împreună). 

5.  Realizarea 

feedback-ului 

    Copiii sunt anunțați că au ajuns la sfârșitul călătoriei. Toți pasagerii 

coboară din tren și se odihnesc, așezându-se în semicerc pe pernuțe. 

    Se prezintă copiilor jetoane cu imagini reprezentând comportamente 

prietenoase/neprietenoase, pe care să le încadreze la categoria ”Așa da!” sau 

”Așa nu!”. 

    Are loc sinteza finală, cu ajutorul educatoarei. (Prietenie înseamnă să ne 

jucăm împreună, să ne purtăm frumos unii cu alții, să ne vorbim frumos, să 

nu ne certăm, să împărțim jucăriile, să ne ajutăm atunci când avem nevoie, să 

ne acceptăm unii pe alții indiferent de unde venim și să legăm prietenii prin 

joc).  

Conversația 

 

Exercițiul 

 

 

Povestirea 

 

 

Pernuțe 

 

 

 

 

Aprecierea 

rezolvării corecte 

a sarcinii 

 

 

6. Încheierea 

activității 

     Se fac aprecieri colective și individuale asupra comportamentului 

preșcolarilor în timpul activităţii și se acordă recompense. 

 

Conversația 

 

Recompense 

(brățările 

prieteniei) 

 

Apreciere verbală 
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PROIECT  DIDACTIC  

 

Prof. ȘMOCOT  CEZĂRICA - PARASCHIVA 

Liceul  ”Regina Maria” Dorohoi / Botoșani 

 

 

Disciplina:   limba și literatura română 

Clasa: a XII-a filologie 

Tema: Stilul beletristic  

Tipul lecţiei: Însușire de noi cunoştinţe 

 

Competenţe generale: 

Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite situaţii de 

comunicare; 

Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi 

nonliterare; 

Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare; 

 

Competenţe specifice: 

1.1. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte; 

1.2. Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise; 

1.4. Redactarea unor compoziţii despre textele studiate şi alcătuirea unor texte funcţionale sau a unor proiecte; 

2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate; 

3.3 Argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate; 

 

Competenţe derivate: 

 a)      Cognitive:  

 C1.  Identificarea caracteristicilor stilului beletristic într-un text narativ dat; 

 C2. Precizarea caracteristicilor stilului belletristic prin raportare la alte tipuri de texte studiate;  

 C3.  Recunoaşterea calităţilor generale ale stilului beletristic; 

 C4.  Utilizarea corectă în comunicarea scrisă sau orală a stilului; 

b)      Afective:      

C5. Cultivarea unei  atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare. 

C6. Stimularea gândirii autonome, reflexivă şi critică, prin lectura textelor.  

 

Strategia didactică: 

Metode şi procedee: expunerea, conversaţia, învățarea prin descoperire, explicaţia, argumentarea, 

problematizarea, brainstorming, lucrul pe echipe, grupe,termenii cheie daţi în avans, metoda bulgărelui de 

zăpadă; 

Mijloace de învăţământ: fise, planșe, flip-chart. 

Forme de organizare a învăţării: activitate individuală, în perechi, grupe 
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Bibliografie pentru elevi: 

Geanina Hogea, Mihaela Melinte, Elemente de limbă și comunicare, Editura Sinteze, Galați, 2009; 

Bibliografie pentru profesor: 

Craia Sultana, Dicţionar de comunicare, Editura Ager, Bucureşti, 2004 

Crenguta Oprea - Pedagogie. Alternative metodologice interactive ". Bucuresti: Editura Universitatii din 

Bucuresti, 357 p., 2003; 

Geanina Hogea, Mihaela Melinte, Elemente de limbă și comunicare, Editura Sinteze, Galați, 2009;  

Mariana Pintilie – Metode moderne de învăţare şi evaluare, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002 

Nicola, Ioan, 2000, Tratat de pedagogie generala , Ed. Aramis, Bucuresti. etc 

Vistian Goia – Didactica limbii şi literaturii române, Ed. Dacia, Cluj - Napoca, 2002 

 

 

SCENARIU  DIDACTIC 

 

Evenimentele 

instruirii 

Conţinuturi. Activităţi didactice Resurse materiale 

şi procedurale 

Forme de 

activitate 

Moment 

organizatoric 

Verificarea prezenţei. Creearea atmosferei propice 

bunei desfăşurări a lecţiei 

  

Captarea 

atenţiei 

15 min 

Profesorul notează pe tablă o serie de cuvinte ce vor 

constitui suportul prezicerilor cu privire la modul de 

funcţionare al acestora într-un text ce urmează a fi 

studiat. (Anexa1) 

Elevii au la dispoziţie 5 minute pentru a decide prin 

brainstorming în perechi care este relaţia dintre aceşti 

termeni şi cum vor fi puşi în relaţie- cronologic sau cu 

scopul de a explica un fenomen. Când, în urma 

brainstorming-ului s-a ajuns la un consens asupra 

relaţiilor între termeni, se citeşte textul pentru a vedea 

dacă predicţia a fost corectă. Cele mai interesante 

conexiuni vor fi puse în discuţie pentru a arăta modul 

în care au ajuns la ele, cum au gândit, cât de verosimile 

sunt şi cât de departe sau de aproape sunt de gândirea 

celui care a conceput conţinutul textului. 

 

Brainstorming  

 

Termeni cheie daţi 

în avans 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

Lucrul în 

echipă 

Frontal 

 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

3 min 

Se anunţă titlul noii lecţii “Stilul beletristic” si 

competenţele ce vor fi urmărite pe parcursul lecţiei: 

C1.Identificarea caracteristicilor stilului beletristic într-

un text narativ dat; 

C2. Precizarea caracteristicilor stilului belletristic prin 

raportare la alte tipuri de texte studiate;  

C3.  Recunoaşterea calităţilor generale ale stilului 

beletristic; 

C4.  Utilizarea corectă în comunicarea scrisă sau orală 

a stilului; 

 

Expunerea 

 

Frontal 
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Dirijarea 

învăţării 

20 min 

Elevii vor primi o fişă cu un fragment din romanul 

“Ion” de Liviu Rebreanu.  

        Expunerea problemei: Fiecare dintre ei va trebui 

să identifice caracteristicile stilului beletristic prezente 

în text.  

       Faza lucrului individual: Vor avea ca timp de lucru 

5 minute, timp în care îşi vor nota caracteristicile 

identificate dar şi întrebări legate de subiect.  

       Faza lucrului în perechi: Elevii vor lucra apoi în 

perechi, se consultă cu colegul de bancă şi caută soluţii 

pentru întrebarile gasite in etapa anterioară.  

      Faza reuniunii în grupuri mai mari: Elevii vor 

forma grupuri mai mari şi vor discuta împreună 

soluţiile găsite. 

      Faza raportării soluţiilor: Vor fi prezentate soluţiile 

găsite iar în faza decizională profesorul va nota pe tablă 

(iar elevii pe caiete) caracteristicile şi calităţile stilului 

beletristic (Anexa 2+3). 

 

Metoda bulgărelui 

de zăpadă 

Învățarea prin 

descoperire 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

 

Individual 

Lucrul în 

echipă 

Pe grupe 

Obţinerea 

performanţel

or 

10 min 

Pe baza unei fotografii elevii vor compune în 5 minute 

un text folosind 2-3 caracteristici ale stilului beletristic. 

După elaborarea textului vor fi citite şi discutate câteva 

exemple. 

Scrierea liberă 

Conversaţia 

 

Individual 

Asigurarea  

feed-back-

ului 

Se realizează prin aprecieri verbale pe tot parcursul 

lecţiei, vizând participarea elevilor, calitatea 

exemplelor şi a argumentaţiei, calitatea şi 

corectitudinea exprimării. 

 

Explicaţia 

 

Individual 

Frontal 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

2 min 

Se comunică tema pentru acasă. De argumentat intr-un 

eseu de 1-2 pagini că (un fragment din) romanul Ion, 

de Liviu Rebreanu aparţine stilului beletristic. 

Expunerea Frontal 
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Anexa 1     

 

             “Sub sărutarea zorilor tot pământul, crestat în mii de frânturi, după toanele şi nevoile atâtor suflete 

moarte şi  vii, părea că respiră şi trăieşte. Porumbiştile, holdele de grâu şi de ovăz, cânepiştile, grădinile, casele, 

pădurile, toate zumzeau, şuşoteau, fâşâiau, vorbind un grai aspru, înţelegându-se între ele şi bucurându-se de 

lumina ce se aprindea din ce în ce mai biruitoare şi roditoare. Glasul pământului pătrundea năvalnic în sufletul 

flăcăului, ca o chemare, copleşindu-l. Se simţea mic şi slab, cât un vierme pe care-l calci în picioare, sau ca o 

frunză pe care vântul o vâltoreşte cum îi place. Suspină prelung, umilit şi înfricoşat în faţa uriaşului: 

― Cât pământ, Doamne!... 

În acelaşi timp însă iarba tăiată şi udă parcă începea să i se zvârcolească sub picioare. Un fir îl înţepa în gleznă, 

din sus de opincă. Brazda culcată îl privea neputinciosă, biruită, umplându-i inima deodată cu o mândrie de 

stăpân. Şi atunci se văzu crescând din ce în ce mai mare. Vâjâiturile stranii păreau nişte cântece de închinare. 

Sprijinit în coasă, pieptul i se umflă, spinarea i se îndreptă, iar ochii i se aprinseră într-o lucire de izbândă. Se 

simţea atât de puternic încât să domnească peste tot cuprinsul. 

Totuşi în fundul inimii lui rodea ca un cariu părerea de rău că din atâta hotar el nu stăpâneşte decât două-trei 

crâmpeie, pe când toată fiinţa lui arde de dorul de a avea pământ mult, cât mai mult... 

Iubirea pământului l-a stăpânit de mic copil. Veşnic a pizmuit pe cei bogaţi şi veşnic s-a înarmat într-o 

hotărâre pătimaşă: trebuie să aibă pământ mult, trebuie! De pe atunci pământul i-a fost mai drag ca o 

mamă...”  (Ion  - Liviu Rebreanu) 

 

 

Anexa 2                                                   Oglinda tablei 

 

STILUL BELETRISTIC 

 

Cuprinde:  opere literare în proză, versuri şi opere dramatice;  eseuri, jurnale, memorii, amintiri; 

Caracteristicile stilului: 

Libertatea pe care autorul şi-o poate lua de la normele limbii literare;  

Se adresează imaginaţiei şi sensibilităţii receptorului;  

Contrastul între sensul denotativ şi sensul conotativ; 

Moduri de expunere: naraţiunea, descrierea, dialogul, monologul; 

Bogăţia lexicală; 

Comunicarea literară este unidirecţională, dinspre creator înspre receptor; 

Caracter subiectiv; 

 Înglobează elemente din toate stilurile funcţionale dar şi din afara limbii literare (arhaisme, regionalism… 

etc); 

Utilizează imagini artistice, cuvinte expresive, figuri de stil, topica şi punctuaţia; 

Se adresează sensibilităţii şi imaginaţiei cititorului; 

Mesajul are funcţie poetică şi expresivă; 

Cuvinte din registre stilistice diferite; 

Calităţi: Claritatea, Proprietatea, Corectitudinea, Precizia, Puritatea 
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Anexa 3  

 

„Duminică. Satul e la horă. Şi hora e pe uliţa din dos, la Todosia, văduva lui Maxim Oprea. 

Casa văduvei vine chiar peste drum de bisencuţa bătrână, pleoştită şi dărăpănată. Văduvia-i sărăcie 

lucie. Femeia a dat din rău în mai rău. Ce agoniseşte un cap de bărbat într-o viaţă întreagă, o muiere nepricepută 

prăpădeşte într-un an de zile, şi mai puţin. Când a împreunat Maxim mâinile pe piept, în ogradă erau clăi de 

fân, în cele două grajduri nu mai încăpeau vitele, în şură şi sub şopron n-aveau loc carele. Se vedea de departe 

belşugul. Acuma ograda-i goală bătătură, iar în grajduri rage a pustiu o închipuire de vacă stearpă şi veşnic 

flămândă. 

Hora e în toi... Locul geme de oameni... Nucii bătrâni de lângă şură ţin umbră. Doar câteva pete albe 

de raze răzbesc pnntre frunze gâdilând feţele aprinse de veselie. Zăduful aţâţă sângele lumii. Peste Măgura 

Cocorilor atârnă soarele îngălbenit de necaz că mai are o postată bună până la asfinţit. 

Cei trei lăutari cântă lângă şopron să-şi rupă arcuşurile. Briceag, cu piciorul pe o buturugă, cu cotul 

stâng pe genunchi, cu obrazul culcat pe vioară, cu ochii închişi, îşi sfârâie degetele pe strune şi cântecul saltă 

aprig, înfocat. Holbea e chior şi are un picior mai scurt, iar la vioară numai trei coarde, dar secondează cu 

aceeaşi patimă cu care Găvan, un ţigan urât şi negru ca un harap, apasă cu arcul pe strunele gordunii. Din când 

în când Briceag se opreşte să-şi acordeze vioara. Holbea şi Găvan atunci îşi îndoiesc meşteşugul ca să păstreze 

măsura. Apoi Briceag reîncepe mai aprins, strâmbându-se uneori la Holbea, alteori la Găvan, cu deosebire 

când schimbă melodia.”  

(Ion  - Liviu Rebreanu) 
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Proiect de activitate integratĂ 
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   PROIECT   DIDACTIC 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : ŞC.GIMNAZIALĂ “IUSTIN PÎRVU” 

CLASA  : I 

INVATATOARE : PROF.ÎNV. PRIMAR BALTAG FLORENŢA 

ARIA CURRICULARĂ: CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

TEMA CERCULUI: GÂNDIM, SIMŢIM,TRĂIM ROMÂNEŞTE 

DISCIPLINA: DEZVOLTARE PERSONALĂ 

UNITATEA TEMATICĂ: “PRIETENIA” 

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: ROMÂNIA-I ŢARA MEA-însemne naţionale 

FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ 

TIPUL ACTIVITĂŢII: DOBÂNDIRE DE CUNOŞTINŢE 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea şi consolidarea sentimentelor patriotice ale şcolarilor 

COMPETENŢE  SPECIFICE: 

  Dezvoltare personală 

2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare; 

2.3. Explorarea caracteristicilor obiectelor şi a interacţiunii simple cu acestea; 

3. 1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară 

3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar; 

COMPETENŢE INTEGRATE: 

CLR 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală; 

3.3. identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje; 

MEM 
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1.1.  Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

2.     3.1. Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat 

 AVAP 

 2.3 Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct; 

 2.6. Participarea la activittăţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare; 

  

 MM 

 2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text; 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

۞ să completeze corect calendarul naturii; 

۞ să desprindă din povestea audiată mesajul activităţii; 

۞ să denumească însemnele naţionale prin cuvinte corespuzătoare(stema, steag-drapel, imnul României,port 

national); 

۞ să răspundă corect la întrebările adresate-la sarcinile de pe cub; 

۞ să coopereze în vederea realizării sarcinilor pe grupe; 

۞ să formuleze în mod conştient propoziţii despre frumuseţile ţării; 

۞ să interpreteze cântece şi jocuri muzicale, acompaniaţi sau nu de CD; 

۞ să adopte un comportament de relaxare, bună dispoziţie, empatie; 

 RESURSE: 

   A.Metodologice: 

 *strategii didactice: lectura, conversaţia, jocul didactic, explicaţia, cubul, problematizarea expunerea 

 *mijloace de învăţare: ecusoane, un cub, jetoane(steguleţe, românaşi), foarfeci, carioci, lipici, prezentare pps, 

calculator, harta proiectului, diplome,fişe cu sarcinile de pe cub; 

 *forme de organizare: frontal, individual, pe grupe; 

  B. Temporale: 

 * 35 minute activitatea propriu-zisă + 15 minute activitate recreativă; 

  C. Umane: 16 elevi 

  D. Spaţiale: sala de clasă aranjată pe două grupe; 

 

 EVALUARE: formativă, prin observarea comportamentului elevilor şi analiza produselor activităţii; 

 

 BIBLIOGRAFIE: 

o MEC-Programe şcolare pentru discipline la Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa  a II-a, aprobată prin OM 

3418/19.03.2013; 

o Ghidul cadrelui didactic –CP, Ed. Delta Cart Educaţional 2013; 

o didactic.ro 

                                                   
Anexa 2 

FETIŢA FĂRĂ ŢARĂ 

 

Maria, o fetiţă de 5 ani, din România, era împreună cu părinţii ei în excursie în Italia, unde 

se simţeau foarte bine. O întâmplare nefericită a făcut ca Maria să se piardă de aceştia. 

 



  ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 

1577 
 

Dintr-o dată, zâmbetul de pe faţa ei a dispărut şi în locul lui a apărut o faţă tristă, speriată, 

pe care se rostogoleau lacrimi fierbinţi. 

Câţiva italieni s-au apropiat de fetiţa singură şi înfricoşată, au întrebat-o de ce plânge, dar ea nu 

înţelegea ce spuneau ei, pentru că vorbeau limba italiană. Când a început fetiţa să vorbească, ei nu 

au înţeles limba în care vorbea Maria. A trecut pe acolo o familie binevoitoare, cu suflet mare, căreia 

i s-a făcut milă de fetiţă. De aceea, familia  a luat-o şi a încercat să-i găsească părinţii şi ţara de unde 

venea. 

Au mers împreună prima dată în Franţa. „Comment t'appelles tu?”, adică „cum te numeşti?” 

au întrebat, dar fetiţa nu a înţeles ce o întrebau. 

Atunci s-au îndreptat spre Anglia. „What is your name?, How old are you?”, adică „Cum te 

cheamă, câţi ani ai?”. Dar nici de data aceasta fetiţa nu a înţeles nimic. Dacă ar fi mers la grădi, ar fi 

făcut engleză şi atunci sigur ar fi înţeles ce au întrebat-o. 

Fără să piardă speranţa, căutările lor au continuat şi în alte ţări: Germania, Grecia, Spania. 

Şi aşa au ajuns într-o altă ţară frumoasă. Avionul trebuia să aterizeze. Cum Maria stătea 

speriată şi privea pe fereastră, căci se gândea cu grijă că s-ar putea să nu-şi mai găsească familia şi 

ţara ei, dintr-o dată a zărit în depărtare multe steaguri fluturând. Privind mai cu atenţie şi-a dat seama 

că steagurile aveau culoarea roşu, galben şi albastru. 

Inima a început să-i bată mai tare, iar chipul i s-a schimbat. În locul unei feţe triste şi 

posomorâte, a apărut o faţă senină, cu un zâmbet mare. 

„Am ajuns! Am ajuns! E România! Aici e casa mea!” a strigat Maria. 

Ea a recunoscut steagul ţării sale, cu cele trei culori. Cei care o însoţeau au privit-o miraţi şi, 

chiar dacă nu au înţeles ce a spus fetiţa şi-au dat seama că misiunea lor a luat sfârşit şi au zâmbit şi 

ei mulţumiţi. 

Într-adevăr, pe aeroport erau foarte multe steaguri tricolore, pentru că România se pregătea 

de sărbătoare. 

Avionul a aterizat. Bucuroasă şi sigură pe ea, Maria s-a ridicat şi a vrut să coboare. 

„La revedere! şi... Mulţumesc frumos!” le-a spus fetiţa însoţitorilor ei. 

„Acum sunt fericită. De mult nu m-am simţit aşa de bine.” 

Ochii i s-au umplut de lacrimi, dar de data aceasta erau lacrimi de bucurie.  
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Legenda tricolorului  

 

Când Tudor Vladimirescu, marele nostru revoluţionar de la 1821, a ridicat Ţara, chemând-o la luptă împotriva 

exploatării boiereşti dinăuntru şi a vrăjmaşilor din afară, dintr-unul din satele olteneşti de la munte a pornit, pentru a se 

înrola în oastea pandurilor şi un gospodar cu numele Dragomir, tată a trei fetiţe, una mai isteaţă ca alta. 

Înaintea plecării, omul şi-a îmbrăţişat nevasta şi pe cele trei fiice, iar acestea i-au dăruit câte o amintire lucrată de 

mâna lor, ca s-o poarte drept talisman. 

Fata mai mare i-a dat o batistă albastră aidoma ochilor ei, cea mijlocie una galbenă ca pletele sale, iar fata mai 

mică, Ileana, i-a întins cu sfială una albă; ea n-a mai avut timp să vopsească batista, aşa cum a văzut c-au făcut surorile 

cele mari. 

Dragomir a luat cu multă dragoste darurile copiilor săi, a pus cele două batiste colorate în câte un buzunar al 

mantalei, iar pe cea albă, curată ca sufletul Ilenuţei, a ascuns-o în buzunarul de la piept al vestonului. 

Asa a pornit viteazul la oaste, cu încrederea că el şi miile de panduri vor scăpa ţara de asuprirea boierilor şi de sabia 

otomanilor, chemaţi în grabă de stăpânire să-i dea ajutor împotriva românilor răsculaţi. 

Dragomir s-a luptat ca un leu, dar iată că, în cea mai crâncenă dintre bătălii, un glonte i-a străpuns inima. A căzut 

cu faţa la duşman, aşa cum mor de milenii eroii acestui pământ. 

Tovarăşii săi de luptă, înainte de a-l îngropa după datină, i-au cercetat buzunarele, cu gândul de a le duce alor săi, 

în satul din munţi, obiectele pe care le-ar fi găsit asupra eroului. Dar Dragomir nu avea prin buzunare nimic altceva decât 

cele două băsmăluţe date de fetele mărişoare, iar în cel de la piept ortacii au dat peste batistuţa Ilenei, care nu mai era 

albă ca la început, ci roşie ca focul, pătrunsă de sângele tatălui ei. 

Vitejii au luat cele trei bucăţi colorate, care acum erau una roşie, una galbenă şi a treia albastră, le-au legat între ele 

şi le-au prins în vârful unei ramuri rupte dintr-un stejar. Cu acest simbol în frunte, au luptat mai departe pandurii. 

Şi de-atunci – aşa ne spune legenda – steagul armatei romane cuprinde aceste trei culori laolaltă. Sub faldurile for 

s-au făcut şi războiul Independenţei şi marea noastră Unire. 

 

 

 

ANEXA 1 
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           SILUETEA 1                       SILUETEA 2                          SILUETEA 3 

           DRAGOMIR                    FATA CEA MARE           FATA CEA MIJLOCIE 

 

 
          SILUETEA 4 

FATA CEA MICĂ (ILEANA) 
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Anexa 3 

1.Compară: steagul României cu cel al Franţei; 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Flag_of_Chad.svg
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2.Descrie: stema ţării (spune cum este) 

 

3. Asociază:culorile din steag cu anumite elemente din natură 

 

4. Aplică:”Cântaţi o strofă din  

                                     Imnul României!” 

Deşteptă-te, române, din somnul cel de moarte, 

În care te-adânciră barbarii de tirani! 

Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte,  

La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani. 

5. Analizează-priveşte imaginile si enumeră însemnele  ţării noastre, România: 

                

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Coat_of_arms_of_Romania.svg
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6.Argumentează: 

                   ”Ţara noastră este frumoasă!” 

             

 

 

 

 

FEŢELE CUBULUI 

1. Compară  

 

2. Descrie  

 

  

3.Asociază 

 
 

4.Aplică  

 

IMNUL de STAT al ROMÂNIEI 

DEŞTEAPTĂ-TE ,ROMÂNE! 
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5.Analizează  
 

 
 

6.Argumentează  
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PROIECT   DIDACTIC  

 

Liceul Tehnologic ,, Nicolae Bălcescu”, Flămânzi  

Învăţătoare: Cuibar Liliana  

Data:  13 decembrie 2019 

Clasa:  a  IV-a   

Aria  curriculară: Arte 

Disciplina: Educaţie plastică 

Unitatea  de  învăţare: Amestecuri de culori şi nonculori 

Subiectul:  Compoziţie plastică utilizând  nuanţe, tonuri ale culorilor şi griuri  

                                                      –  „Sărbătoarea Crăciunului” (pictură pe sticlă) 

Tipul  lecţiei: consolidare de priceperi şi deprinderi 

Scopul: exersarea priceperilor şi deprinderilor de a utiliza diferite tehnici de lucru, 

amestecuri de culori şi nonculori pentru redarea unui anumit subiect 

Competențe specifice:                   

2.1.Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui 

mesaj intenționat 

2.2. Realizarea de compoziții la alegere, valorificând potențialul expresiv al 

limbajului plastic 

2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării 

unor activități dominant manuale, creative și ludice 

Obiective  operaţionale: 

a) Cognitive 

O1 – să enumere culorile primare, secundare, culorile calde şi reci, nonculorile ; 

O2 - să precizeze semnificaţia  fiecărei culori; 

O3 - să precizeze modul în care se obţin nuanţele, tonurile şi griurile;  

 O4 - să realizeze  compoziţie plastică propusă  folosind amestecurile de culori şi 

nonculori; 

O5 - să verbalizeze acţiunile desfăşurate în realizarea subiectului; 

O6 - să aplice creativ tehnica specifică picturii pe sticlă;          

b) Afective  

 O7 - să manifeste interes şi motivaţie pentru ora de educaţie plastică, pentru artă şi 

pentru frumos; 

 O8 - să manifeste spirit critic şi autocritic în evaluarea produselor activităţii; 

c) Psiho-motorii  

O 9  - să întrebuinţeze corect materialele şi ustensilele de lucru; 

O10 - să menţină disciplina şi curăţenia la locul de lucru. 

Elemente de strategie didacticǎ:                                                                                                                                  

Resurse: 

a) procedurale: explicaţia, observaţia, munca independentă, conversaţia, 

exerciţiul, Turul galeriei. 

b) materiale: planşe didactice: Steaua culorilor,  pensule, culori de apă 

(acuarele), sticlă de  măsura A4, proiecte pe suport de hârtie;  

c) spaţiale: sala de clasă 

d) temporale: 50 minute 

e) umane: 15 elevi 

Forme de organizare: frontală,  independent- individuală. 

Evaluare - continuă şi formativă; 

 - finală, prin analiza produselor activităţii. 
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Bibliografie:  

 ,, Programă şcolară pentru clasa a II-a , Educaţie plastică ’’, Bucureşti, 2004; 

 Stan, Lucian; Stan, Ileana; Botezatu, Elisabeta - ,, Educaţie plastică”, ghid 

metodic, clasele I-IV, Editura Aramis, 2003. 
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                                                                                                               DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII 

 

Nr. 

crt. 

 

Etapele lecției  

C
o

m
p

. 
sp

e
ci

fi
c
e
/o

b
ie

c
ti

v
e 

o
p

e
ra

ți
o

n
a

le
  ti
m

p
 

 

Conţinutul instructiv-educativ 

 

Strategia didactică  

 

Evaluare 

 

Elemente de conținut  

 

Acțiuni și 

operații ale 

învățării  

 

Metode și 

procdee  

 

Mijloace 

didactice  

 

 Forme  de 

organizare 

 

 

1. 

 

 

 

 Moment 

organizatoric 

  

 

1’ 

 Se asigură climatul necesar 

desfăşurării activităţii în condiţii optime; 

organizarea colectivului de elevi. 

 Se descrie tipul de comportament  

necesar bunei desfăşurări a lecţiei .   

 

… se pregătesc 

pentru lecţie. 

 

 

conversaţia 

  

 

frontal 

 

 

2. 

  

Captarea 

atenţiei şi 

anunţarea 

subiectului 

lecţiei 

 

 

 

 

O7 

 

 

 

 

 

7’ 

 Prezint pentru captarea interesului 

elevilor  un material PP. 

 Iniţiez o scurtă discuţie pe 

marginea subiectului : 

,, Sărbătoarea Crăciunului” 

 Propun ca tema activităţii plastice 

de astăzi să fie momentul Naşterii 

Domnului Isus Hristos  pe care noi vom 

căuta să-l surprindem  într-un tablou . Ne 

vom folosi  pentru reuşita lucrării de 

noţiunile plastice utilizate la ultimele ore – 

amestecurile de culori. 

 

…urmăresc 

prezentarea. 

…participă la 

discuţie. 

 

 

…ascultă. 

 

 

observaţia, 

conversaţia 

exerciţiul 

 

 

-prezentare P 

P - 

,,Naşterea 

Domnului” 

 

-prezentarea 

compoziţiei 

plastice –

model  

 

 

-frontal 

 

 

observare 

sistematică 

 

3. 

 

Consolidarea 

priceperilor  

      

 

O1 

 

 

 

 

 

 Reactualizarea cunoştinţelor: 

o Vocabularul plastic: 

 

 

…răspund. 
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şi 

deprinderilor 

 

O2 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

O6 

 

35’ Care sunt culorile principale şi care este 

semnificaţia lor? 

Ce obţinem cu ajutorul acestora? 

Ce obţinem prin amestecul culorilor? 

 

Cum obţinem  nuanţele ? 

 

Dar tonurile de culoare? 

 

 

Cum obţinem griurile? 

 

La ce ne ajută toate aceste combinaţii? 

     Etapele tehnicii de lucru 

Voi solicita elevii să enumere  etapele de 

lucru specifice picturii pe sticlă : 

-curăţarea sticlei ; 

-fixarea şablonului; 

-trasarea conturului; 

-alegerea şi aplicarea culorilor pentru 

realizarea spaţiului plastic ; 

 Voi iniţia un dialog  pornind de la 

culorile ce urmează a fi folosite pornind de 

la icoana model : 

-Cu ce vom trasa conturul? 

-Unde în compoziţia propuse sunt necesare 

amestecurile de culori ? 

 

…nuanţe, tonuri, 

griuri. 

…amestecând 

culorile vecine. 

…amestecând o 

culoare cu 

nononculoare. 

…amestecând 

nonculorile. 

…la obţinerea 

unei palete mai 

largi de culori, 

necesare 

realizării unei  

compoziţii 

plastice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....negru . 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observaţia 

conversaţia 

 

 

 

 

Planşe  

Steaua 

culorilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

individual 
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 Executarea lucrării 

o Voi   urmări  şi îndruma activitatea 

elevilor 

o Dau indicatii suplimentare 

individuale sau globale, dacă este cazul. 

 

o Reamintesc  criteriile de evaluare 

ale lucrărilor(intuitiv). 

o Propun spre audiţie , în timp ce 

elevii lucrează, cântece pentru copii/colinde 

o Sugerez elevilor care lucrează mai 

repede şi încheie lucrarea să-şi ajute colegii 

. 

 

..la faţă, mâini—

nuanţe;  la haine- 

tonuri sau griuri 

....realizează 

compoziţia 

plastică 

....urmăresc: 

-să respecte 

tehnica de lucru 

specifică;-să 

asigure 

acurateţea 

lucrării .  

 

activitatea 

independentă 

 

exerciţiul 

 

proiectul 

model 

sticlă de 

măsura A4 

acuarele 

Tempera 

pensoane 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

observarea  

sistematică 

 

 

4. 

  

 

Analiza şi 

evaluarea 

lucrărilor  

 

 

O8 

O9  

O10 

 

 

 

5’ 

 Solicit  prezentarea  lucrărilor spre 

evaluare  

-se fac aprecieri asupra lucrărilor realizate 

de elevi- se stabilesc calificative; 

-reamintesc elevilor necesitatea efectuării 

curăţeniei acolo unde şi-au desfăşurat 

activitatea . 

-apreciază 

lucrările 

colegilor după 

criteriile stabilite 

participând la 

evaluare . 

 

 

observaţia 

conversaţia 

analiza 

lucrărilor 

 

Turul 

galeriei-

expoziţie cu 

lucrările 

elevilor 

 

 

 

frontal 

individual 

evaluare orală 

 

evaluare 

reciprocă 

 

autoevaluarea 

 

 

5. 

 

Încheierea 

activităţii 

  

2’ 

 Elevii pot preciza destinaţia la care 

s-au gândit cu privire la tablourile realizate. 

 Se fac aprecieri asupra participării 

elevilor la lecţie, şi a modului în care s-a 

desfăşurat activitatea. 

…propun o 

destinaţie 

potrivită. 

...participă la 

evaluarea 

activităţii. 

 

 

-expunerea 

  

-conversaţia 

 

  

-individual 

 

frontal 

 

 

 

autoevaluare 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 DIDACTICĂ 

 

 

Unitatea de învăţământ: GPN Puieștii de Jos/Jud. Buzău 

Prof. înv. preșcolar:  LEAUA LAURA 

Nivelul de vârstă: 3-5 ani 

Grupa: „Florilor” 

Tema de studiu anuală: ,,Cine sunt/suntem?” 

Proiect tematic: „Eu şi lumea mea !” 

Subtema: ,,Lumea mea fermecată”      

 Domeniul: Limbă şi Comunicare  

Tema activitǎţii: ,,Salutul”de Gh. Zarafu 

Mijloc de realizare: Memorizare 

Tipul activitǎţii: Transmitere de noi cunoştinţe 

Durata: 15 minute 

Scop: 

❖ formarea și dezvoltarea unei exprimări orale corecte fonetic, lexical și gramatical; 

❖ dezvoltarea memoriei logice. 

Obiective operaţionale: 

❖ să memoreze logic şi conştient poezia, pe baza modelului educatoarei şi a unor ilustrații; 

❖ să recite corect, expresiv, respectând intonaţia, ritmul şi pauzele; 

❖ să-și însușească sensul următoarelor cuvinte și expresii din poezie: ,,respectuos”, ,,un mod civilizat”, pe baza 

explicațiilor date. 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, recitarea model, exerciţiul. 

Mijloace didactice: ilustrații adecvate temei, păpușa Ana, textul poeziei. 

Forme și metode de evaluare: evaluare curentă, aprecieri verbale. 

Forme de organizare: frontală, individuală. 

 

Bibliografie: 

❖ Dima, S., Pîclea, D., 1993, Antologie de texte literar-artistice, vol.I, Lumea copiilor, București. 

❖ Mitu, F., Antonovici, Ș., 2005, Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar, Editura 

Humanitas Educațional, București. 

❖ Poenaru, M., 2007, Cei șapte ani de acasă, Codul bunelor maniere pentru copii, Editura Coresi, București. 
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 SCENARIU DIDACTIC  

 

Evenimentul 

didactic 

 

Conţinutul ştiinţific 

 

Metode şi 

procedee 

 

Evaluare 

 

1. Moment organizatoric 

Se asigură condițiile necesare pentru 

buna desfășurare a activității   (aerisirea 

sălii, aranjarea mobilierului, pregătirea 

materialelor), introducerea organizată a 

copiilor în sala de grupă. 

 Modul de 

comportare a 

copiilor 

 

2. Captarea atenţiei 

Le voi prezenta păpușa Ana care are o 

surpriză pentru ei: o carte care îi învăța 

cum să se comporte acasă, la grădiniță, 

pe strada. 

Îî întreb dacă ei dau ,,Bună ziua” când 

pleacă de acasă, când vin la grădiniță sau 

când se întâlnesc cu persoane cunoscute. 

Le prezint două ilustrații din cartea adusă 

de păpușa Ana și le explic în care situație 

băiatul se comportă frumos. Așa trebuie 

să procedeze și ei atunci când se 

întâlnesc cu un prieten. 

 

-conversaţia 

 

  

 

3. Anunţarea temei  

  

Copii, Ana ne-a adus și o poezie să o 

învățăm împreună. Ea se numeste 

,,Salutul” de Gh. Zarafu. 

 

-conversaţia; 

 

 

4. Familiarizarea cu conţinutul 

poeziei 

 

Voi recita poezia integral și o voi explica 

folosindu-mă de imaginea prezentată 

anterior. 

,,Salutul” 

De Gh. Zarafu 

Eu, atunci când plec de acasă 

,,Bună ziua” spun frumos 

Văd un cunoscut pe stradă? 

Îl salut respectuos. 

 

Azi am fost și lăudat 

 

-explicaţia; 

-recitarea-model; 

-conversaţia; 
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De-a noastră educatoare... 

Că-i un mod civilizat 

Să saluți cu voce tare. 

 

Voi explica conținutul de idei și 

cuvintele noi. Recit din nou poezia, după 

care voi trece la învățarea ei. 

 

 

5. Dirijarea învăţării 

 Poezia va fi învățată pe unități logice. Se 

va repeta prima strofă cu 2-3 copii, apoi 

se va trece la următoarea strofă care va fi 

repetată împreună cu prima, pentru 

fixarea în memorie a unităților logice în 

succesiunea lor firească. 

 

-exerciţiul; 

 

frontală 

individuală 

 

6. Evaluarea activităţii 

 

Se propune jocul “Continuă tu!” în care 

copiii numiţi  recită poezia de unde a 

rămas copilul solicitat anterior. Numesc 

2-3 copii care vor recita poezia în 

întregime. 

În încheiere voi recita poezia model. 

 

 

-recitare în lanț 

Item: 

Recită câte 

versuri știi. 

Descriptori de 

performanță: 

CA-recită toată 

poezia 

CD-recită o 

unitate logică 

NS-recită 1-2 

versuri 

aproximativ. 

 

7. Încheierea activităţii 

Se vor face aprecieri asupra modului în 

care au participat copiii la activitate și au 

învățat poezia. Vor fi recompensați cu 

bulinuțe roșii. 

În încheierea activității, copiii vor 

interpreta cantecul ,,Bună dimineața, 

dragă grădiniță!”. 

conversația aprecieri 

generale și 

individuale 
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PROIECT DIDACTIC 

 

PROPUNĂTOR: Fedeleş Ioana 

CLASA:  a II a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ: „Prin toate colţurile lumii” 

SUBIECTUL: „Cea mai scumpă de pe lume” dupa Nichita Stanescu 

TIPUL LECŢIEI:  de consolidare 

COMPETENŢE SPECIFICE C.L.R. 

• 3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut ; 

• 3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut; 

• 4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază ; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

O1: să citească corect şi conştient cuvinte, propoziţii (text) pe baza explicaţiilor învăţătorului; 

O2: să opereze cu informaţii din textul „Cea mai scumpa de pe lume”; 

O3:să aplice noţiuni de vocabular în contexte diferite; 

O4: să introducă cuvintele noi în enunţuri proprii; 

O5: să exprime prin cuvinte păreri despre personaje din textul dat; 

COMPETENŢE SPECIFICE D.P. 

• 2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

O8: să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor individual şi pe grupe. 

COMPETENŢE SPECIFICE A.V.A.P. 
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE 
 

O9: să asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele componente ale propoziției. 
COMPETENŢE SPECIFICE M.M. 

• 2.2.Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură. 
 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 
O10:să reproducă în grup un cântecel 
 

RESURSE: 

a) Procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, Explozia stelară, jocul didactic, aprecierea verbală şi scrisă. 
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b) Materiale:  

• manual   fise de lucru                   

• caiete                                  parti ale unui ciorchine 

• tabla, plansa                       videoproiector, material PPT, calculator 

• fise individuale                   fise de lucru in perechi 

 

c) Organizatorice: frontal, individual, pe grupe. 

 

BIBLIOGRAFIE 

• *** - Programe şcolare CP clasa I- II, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti, 2013; 

• Metodica predării limbii romăne – Vasile Molan, Ed. Petrion Bucureşti 

• Comunicare în limba română-Manual pentru clasa a II-a Mirela Mihăescu și colaboratorii, Intuitex 2014 

• Comunicare în limba română- Auxiliar pentru clasa a II-a Adina Grigore și colaboratorii Ars Libri 2014 
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Etapele 
instruirii şi 

dozarea 

Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse Evaluare 

Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Procedura le Materiale 
Organiza 

torice 
 

 

1.Moment 

organizatoric 
 

 

-stabilesc ordinea şi 

disciplina în sala de clasă; 
-pregătesc materialele 

necesare în desfăşurarea 

activităţii; 
 

 

- se pregătesc pentru 

desfăşurarea lecţiei; 
-ascultă explicaţiile;  
 

 

instructajul 

verbal 

  

frontal 
 

 

 

3.Verificarea 

temei 
 

 

-verificarea cantitativă a 

temei 
observ dacă elevii au efectuat 

tema dată; 

-verificarea calitativă a 

temei 

verific tema selectiv şi corectez 

greşelile apărute; 
 

 

-prezintă tema; 

- citesc exerciţiile 

indicate şi corectează 

greşelile apărute în temă; 

 

 

conversaţia 
instructajul 

verbal 

exerciţiul 
 

 

 

caiete de teme 

 

 

frontal 
individual 

 

4.Captarea 

atenţiei 
 

-Prezint proiectia video a poeziei 

Cea mai scumpa de pe lume si 

adresez elevilor intrebari. 

 

- urmaresc si raspund. 
 

conversaţia 
 

videoproiector 
 

frontal 
 

 

observarea 

sistematică 
5. Anunţarea 

subiectului şi a 

obiectivelor 

operaţionale 
 

-anunţ titlul şi obiectivele 

lecţiei într-o manieră 

accesibilă elevilor. 

- ascultă şi reţin titlul 

lecţiei, apoi deschid  

caietele; 
 

conversaţia  

 

frontal 
 

 

6. Dirijarea 
învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

-solicit elevilor citirea poeziei 

prin diferite modalitati     ( cate un 

vers, selectiv, in cor), urmata de 

recitarea ei. 
-Adresez intrebari referitoare la 

titlul, autorul, structura poeziei si 

mesajul transmis.  
Care este ființa cea mai dragă 

vouă?(mama) 

 

- citesc  textul lecţiei 

după cerinţa 

învăţătorului; 
 

 

 

 

-formulează 

întrebări/răspunsuri; 

 

conversaţia 
 

 

 

 

 

 

explozia stelară 
 

 

manual 
 

 

 

 

 

 

jetoane întrebări 
 

 

individual 
 

 

 

 

 

 

individual 
pe grupe 

 

autoevaluarea 
observarea 

sistematică 
 

 

 

 

autoevaluarea  
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Ce rol credeți că are mama în 

viața voastră? 

 

 „Explozia stelară” 
-reamintesc paşii metodei; 
-cer câte unui elev să 

fomuleze întrebări; 
 (Anexa 2) 
 

 

 „Exerciții aplicative” 
*Scrie numele celor care raspund 

la intrebarea din poezie. 
*Ajută puii să îşi găsescă mamele, 

folosind linii:  
     miel                  vacă  
     ied                   iapă  
     boboc      oaie   
    mânz     capră   
     viţel                   raţă 
 

 „Joc didactic” 
Adevarat sau fals 
* Spune  dacă este adevărat 

(A)sau fals (F): 
     (   ) Peştii se înmulţesc prin 

ouă. 
     (   ) Zarzării înfloresc în 

anotimpul vara.  
     (   ) Tigrul trăieşte la Polul 

Sud. 
     (   ) Martie este prima lună a 

primăverii.  
     (   ) Ursul nu hibernează în 

timpul iernii. 
     (   ) Calul se înrudeşte cu 

zebra. 

 

 

 

 

 

 

-citesc conform 

cerințelor învățătorului; 
-ascultă explicațiile; 
 

 

 

 

 

 

 

 

-ascultă propozițiile și 

dau raspunsul potrivit;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-lucrează  

 

 

 

 

 

Conversația 
explicația 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 
 

 

 

 

 

 

 manual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jetoane 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecierea 

verbală 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică  
aprecierea 

verbală 
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 „Lucru in perechi” 
-Propun spre rezolvare in perechi,  

un exercitiu de completare  a  

unui ciorchine-vom scoate in 

evidenta insusirile mamei, care va 

fi intregit pe o plansa. 
(Anexa 1) 
Este necesar sa ne iubim mama? 

ghidez elevii spre desprinderea si 

formularea mesajului poeziei 
Activitate integrată M.M.  
-solicit elevilor să identifice un 

cântecel învățat în titlul căruia se 

află cuvântul „mama”  
-recomand interpretarea 

cântecelului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-identifică un cântecel; 
 

 

-interpretează cântecul; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problematizarea 

fișe, jetoane, 

lipici, markere 
ciorchine 

 

 

pe grupe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

7. Obţinerea 

performanţelor 

 

Fişă de lucru 
-solicit elevilor rezolvarea 

sarcinilor de lucru; 
-prezint elevilor rezolvarea 

corectă a fişei; 
-anunţ elevii că le vor primi a 

doua zi corectate; 
(Anexa 3) 

 

 

-rezolvă findividual fişa 

de lucru; 
-ascultă explicaţiile; 
 

 

  
exerciţiul 
explicaţia 

 

 

fişă de lucru 

 

 

individual 

 

 

evaluarea 

formativă 

8.Încheierea  

lecţiei 

 

-fac aprecieri frontale cu privire la 

modul de participare al elevilor la 

lecţie; 
-transmite tema pentru acasă. - 

Spun copiilor că, acasă, îşi vor 

imagina şi vor scrie (în 6-7 

rânduri) un dialog cu mama. 
 

 

- ascultă aprecierile 

făcute;  

- notează tema pentru 

acasă. 

 

aprecierea 

verbală şi scrisă 

 

 

 

 

frontal 
 

aprecierea 

verbală 
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Proiect  de  lecţie 

 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr.1 Motru 

Clasa: Pregătitoare  

Prof.: Guran Buşoi Alexandra 

Aria curriculară: Arte şi tehnologii 

Discipline integrate: Arte vizuale şi abilităţi practice, Comunicare în limba română ,  Matematică şi 

explorarea mediului, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare 

Unitatea tematică: „Prietenia, comoara cea mai de preț 

Subiectul: Prietenii iepurașului 

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi 

Competenţe specifice vizate: 

A.V.A.P. 

1.1. Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/modelaj/colaj/film/desen 

animat, care reflectă un context familiar 

2.3. Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/construcții simple, pe baza interesului direct 

2.6. Transformarea unui material prin tehnici simple  

C.L.R. 

3.1. Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar 

4.1. Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate 

M.E.M. 

1.1. Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31 

D.P. 

2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea școlară 

3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea și succesul școlar 

M.M.  

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text 

Obiective operaţionale: 

O 1 – să identifice materialele necesare desfășurării activității 

O 2 – să precizeze etapele de lucru și să respecte ordinea acestora 

O 3 - să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru  pentru o bună coordonare oculo – 

motorie 

O 4 – să îmbine tehnica decupării cu tehnica lipirii pentru a obţine lucrarea propusă 

O 5 - să asambleză corect, estetic elementele decupate pe suportul din carton 

O 6  - să scrie pe iepurasul realizat un nume ales, cu litere mari de tipar 

O 7 - să analizeze obiectiv lucrarea personală şi pe cele ale colegilor 

O 8 - să identifice vocea celui care îi strigă numele 
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Strategii didactice : 

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstrația, exerciţiul, turul galeriei; 

Material didactic: săculeț,  lipici, foarfecă, pahar din  carton, urechi, lăbuțe din carton , ochi mobili 

autoadezivi, pom-pom,  mustăți din carton, carioca, mască de iepuraș, laptop; 

Forma de organizare: frontal, individual; 

Durata: 45 de minute 

Material bibliografic:  

- Programele şcolare pentru disciplinele : Arte vizuale și abilități practice, Comunicare în limba  română , 

Matematică şi explorarea mediului, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare, Bucureşti, 19.03.2013;  

 

 

Evenimentul 

didactic 

Conţinutul ştiinţific  Strategia 

didactică 

Evaluare 

Moment 

organizatoric 

Pregătirea materialului necesar 

desfăşurării lecţiei;  

Amenajarea spaţiului de 

desfăşurare a activităţii;  

 

Materiale 

didactice 

Observarea 

comportamentului 

elevilor 

Captarea 

atenţiei 

Captarea atenţiei se realizează cu 

ajutorul unui joc: ”Săculețul 

fermecat”.  

Elevii  extrag din săculeț, pe 

rând, materialul didactic necesar 

confecționării iepurașilor. 

Denumesc materialele și sunt 

solicitați să ghicească ce ar putea 

realiza cu ajutorul lor.  

Frontal 

Conversaţia  

Săculeț cu  pahar  

din carton, 

urechi, ochi 

mobili, pom-pom, 

mustăți, lăbuțe 

 

Stimularea 

interesului pentru 

activitate 

Apreciere verbală 

Enunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Anunţarea temei  şi a obiectivelor 

într-un mod accesibil elevilor;  

„Cu materialele descoperite de 

voi în săculeț, vom confecționa  

prietenii  iepurașului. În 

realizarea lor vom folosi diverse 

tehnici de prelucrare a hârtiei 

(decupare, lipire, asamblare).”  

Frontal 

Explicația 

 

Observarea 

comportamentului 

elevilor 
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Dirijarea 

învăţării 

- Pezentarea unui model 

Se prezintă și se analizează 

lucrarea model. 

- Demonstrarea și 

explicarea modului de lucru 

Se prezintă și elevilor etapele de 

realizare a lucrării,  precum şi 

criteriile pe baza cărora se va 

realiza evaluarea lucrărilor 

elevilor : 

1.decuparea urechilor , lăbuțelor 

și mustăților 

2.lipirea urechilor, a lăbuțelor, a 

ochilor mobili, a mustăților, a 

nasului (pom-pom) pe paharul din 

carton 

3.scrierea pe iepuraș a unui nume 

,prin fotografiere vizuală, dintre 

cele scrise la tablă sau scrierea 

unui nume creat de ei 

4. finisarea lucrării  

Se fac câteva exerciţii pentru 

încălzirea muşchilor mici ai 

mâinilor. Se împart elevilor 

plicurile cu materialul didactic 

necesar. 

Frontal 

Conversaţia  

Explicaţia  

Demonstrația 

Lucrare model 

Pahar din carton, 

lipici, foarfecă, 

ochi, pom-pom, 

mustăți, lăbuțe, 

urechi, cariocă 

 

 

Observarea 

sistematică  

 

Obţinerea 

performanţei 

Realizarea lucrărilor de către 

elevi 

Fiecare elev decupează, lipește, 

asamblează, realizând  lucrări 

estetice și funcționale.  

Se supravegează modul în care 

lucrează elevii și se vor oferi 

informaţii şi explicaţii 

suplimentare acolo unde este 

necesar. 

Frontal  

Individual 

Explicaţia 

Exerciţiul  

 Pahar din carton, 

lipici, foarfecă, 

ochi, pom-pom, 

mustăți, lăbuțe, 

urechi, cariocă 

Aprecieri verbale 

Observarea 

sistematică. 
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Se asigură un climat favorabil 

lucrului cu ajutorul unei audiții 

muzicale. 

Laptop 

Evaluarea 

activității 

Se expun lucrările realizate. 

Câțiva elevi vor veni pe rând și 

vor alege o lucrare. Se vor face 

aprecieri verbale în funcție de: 

corectitudinea realizării lucrării, 

de acuratețea și încadrarea în 

timp. Se grupează iepurașii după 

diverse criterii (culoarea/forma 

ochilor, culoarea nasului), se 

numără, se precizează care sunt 

mai mulți/mai puțini.  

Frontal 

Individual  

Turul galeriei 

Lucrările elevilor  

 

Interevaluare  

Aprecieri verbale 

 

 

 Încheierea 

activităţii 

 Se fac aprecieri generale și 

individuale. Se fac aprecieri  cu 

privire la comportamentul 

elevilor în timpul desfăşurării 

activităţii. 

Se desfășoară jocul ”Cine te-a 

strigat, iepurașule? (Deschide 

urechea bine!)  

Frontal 

Expunerea  

Jocul  

Mască de iepure 

 

Aprecieri verbale 
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            DATA: 20.XII.2019;  

            G.P.P. BOBOCEI DIN MICRO III BUZĂU 

            EDUCATOARE: ANTON FLORINA 

            NIVEL I– Grupa mijlocie ,,STELUŢELE”  

            TEMA DE STUDIU: „CUM EXPRIMĂM  CEEA CE SIMȚIM?” 

            TEMA PROIECTULUI:,,Farmecul sărbătorilor de iarnă” 

            TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Moş Crăciun toţi ȋmi spun, că eşti darnic şi eşti bun!” 

            TEMA ZILEI: ,,Ȋn atelierul lui Moş Crăciun!”  

            FORMA DE REALIZARE: activitate integrată   

            TIPUL ACTIVITĂŢII:  Activitate de formare şi consolidare a priceperilor şi deprinderilor.  

            FORMA DE ORGANIZARE : frontal, pe grupuri, individual.                                             

            DURATA: o zi 

Elemente componente ale activităţii integrate: 

    ADP:  

❖ Rutine 

❖ Tranziții: Cântecele Moșului – cântece despre iarnă; Eu sunt renul lui Moș Crăciun – joc de 

mișcare; 

           ALA: Activităţi liber alese 

❖ JOC DE ROL: activitate practic-gospodărească: „Cornuleţe şi turtă dulce pentru copilaşii săraci”  

❖ ARTĂ: lipire: „ Ornamente pentru brad ” 

❖ ȘTIINȚĂ: consolidare de cunoștințe: ,,Cărticică de Moş Crăciun”-rezolvare de fișe. 

            ADE: ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE 

            DLC: EDUCAREA LIMBAJULUI- povestirea educatoarei : ,, Povestea lui Moş Crăciun” 

             DOS: ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICĂ: pictură: ,, Căsuţele din oraşul lui Moș 

Crăciun” 

            ALA: ACTIVITĂȚI DISTRACTIVE ȘI JOCURI DE MIȘCARE: „Ştafeta Crăciunului”  

          DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

➢ Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă) 

➢ Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice pentru rezolvare de probleme şi cunoaşterea mediului 

apropiat 

➢ Activarea și manifestarea potențialului creativ. 

➢ Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării; 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

➢ Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice şi practice. 

➢ Exersează, cu sprijin, asumarea unor resonsabilități specifice vârsei, în contexte variate. 

➢ Explorează și utilizează texturi și suprafețe diferite când se joacă. 
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➢ Își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, pauză, semnale sonore, melodii. 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  Dezvoltarea capacităţii de ȋnţelegere şi exprimare a propriilor emoţii 

valorificate prin creaţii literare, dezvoltarea unor sentimente şi atitudini pozitive faţă de ceilalţi (spirit de 

echipă, de voluntariat, de într-ajutorare, de respect şi de toleranţă), stimularea creativităţii, cultivarea 

sensibilităţii şi a gustului pentru frumos. 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALE ACTIVITĂŢII: 

O1- să-şi dezvolte deprinderi pactice de mânuire, prelucrare, îmbinare a materialelor didactice în 

vederea realizării unor teme plastice şi lucrări într-un mod cât mai creativ; 

O2- să efectueze operaţii simple în limita 1-3 cu grupe de obiecte constituite în funcţie de diferite 

criterii şi însuşirea elementelor de cunoaşterea mediului; 

O3- să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei activităţii personale sau a 

relaţiilor cu ceilalţi prin asimilarea de cuvinte şi expresii noi, folosind un limbaj oral corect din punct 

de vedere gramatical; 

O4-să ȋşi coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, pauză, semnale sonore, melodii.  

STRATEGII DIDACTICE:  

a)Metode si procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, exerciţiul, jocul, povestirea, problematizarea , 

turul galeriei, tehnica povestea din făină, munca independentă, lucrul ȋn echipă; 

b)Resurse materiale: 

➢ Ştiinţă: ,,Cărticele de Moş Crăciun”- fişe de lucru, carioci, puzzle, lipici, pensule. 

➢ Joc de rol: şorţuleţe, boneţele, aluat pentru turtă dulce, colorant alimentar forme tematice de 

Crăciun, bomboane pentru decor, imagini cu produsul final, făină, ouă, drojdie, rahat, nucă, stafide, 

ulei, cacao, tăvi, cuțite plastic, linguriţe, pensulă, castroane, farfurii, serveţele. 

➢ Artă:globuri de diferite forme şi dimensiuni, lipici, praf obţinut din coji de ouă ȋn 5 nuanţe, globuri 

din scoici, sclipici, nasturi, bolduri, mărgele, sârmă, maşinuţe din polistiren şi elementele caroseriei, 

fulgi de nea artificiali, becuri, fire textile colorate, sfoară. 

➢ Activitate artistico-plastică: Căsuţele din oraşul lui Moş Crăciun, acuarele, bureţei, ştampile ȋn 

formă de fulgi de nea, site şi şabloane, pensule, beţişoare de urechi. 

➢ Limba si comunicare: Povestea lui Moş Crăciun, căsuţa lui Moş Crăciun, personaje marionete, 

șemineu, veioză, lumânări, cortină,  

c)Modalitati de evaluare: evaluare continuă prin tehnicile folosite: verificare orală, observarea permanentă 

a comportamentului copiilor, aprecieri stimulative, analiza răspunsurilor şi a produselor activităţii . 

           MODALITĂȚI DE EVALUARE- evaluarea continuă prin tehnicile folosite: verificarea orală, 

observarea permanentă a comportamentului, aprecieri stimulative, analiza produselor activității și analiza 

răspunsurilor. 

          LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII: sala de grupă 

 „ ȊN ATELIERUL LUI MOŞ CRCIUN” 
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SCENARIUL ZILEI 

• Întâlnirea de dimineață: 

❖ Salutul: 

      Copiii intră în sala de grupă și se așează în semicerc pentru a stabili un contact vizual cu toți membrii 

grupei.  

       Educatoarea îi invită pe copii să se așeze pe covor și aduce un clopoțel, care va circula de la un copil la 

altul, pentru a se saluta reciproc. 

   Copiii descoperă în balonul mare cu care s-au jucat o scrisoare de la Moş Crăciun, prin care acesta ne anunţă că 

astăzi are nevoie de ajutorul nostru, pentru a le oferi un Crăciun fericit şi copilaşilor săraci. 

Cu ajutorul tranziţiei :,,Bat din palme, clap, clap, clap...”copiii vor fi direcţionaţi spre centre. La fiecare 

centru voi prezenta sarcinile şi obiectivele propuse. 

• CENTRUL STIINŢĂ 

          La acest centru copiii vor primi ,,Cărticica de Moş Crăciun” în care vor avea de rezolvat mai multe fişe de 

lucru matematice. Ei vor clasifica globurile după diferite criterii, ȋşi vor reaminti numerele ȋn concentrul 1-3, vor 

rezolva labirintul, jocul umbrelor şi  la final vor realiza un puzzle. 

• CENTRUL JOC DE ROL 

           Pe măsuţe la acest sector se vor afla şorţuleţe, boneţele, aluat pentru turtă dulce şi cornuleţe, forme 

tematice de Crăciun, bomboane pentru decor, ciocolată cu nucă pentru umlerea cornuleţelor.  

          Copiii vor trebui să pregatească turtă dulce şi cornuleţe pentru Moş Crăciun şi copilaşii săraci. Le 

explic copiilor sarcinile şi modul de preparare, atrăgând atenţia asupra respectării regulilor de igiena(spălarea 

mâinilor) şi asupra modului în care vor folosi cuţitele de plastic, pentru a evita producerea vreunui accident 

minor. 

• CENTRUL ARTĂ 

       La acest sector copiii descoperă brăduţul trist din povestea prezentată la momentul de literaţie. Ei vor 

trebui să pregatească pentru brad multe ornamente folosind materialele pregătite. Preşcolarii vor realiza 

globuleţe ȋn formă de maşini, cărora le vor lipi toate elementele componente, globuleţe din polistiren pe care 

vor lipi praf obţinut din coji de ouă, vor aplica nasturi cu ajutorul boldurilor, vor ȋnşira mărgele pe sârmă şi 

vor lipi fire textile pe suprafaţa becurilor. 

    În timp ce copiii lucrează la centre, supraveghez buna desfăşurare a activităţii, oferind explicaţii şi ajutor 

copiilor pentru a putea rezolva sarcinile. 

     După rezolvarea sarcinilor, fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţilor alese , aşezând pe o 

masă toate produsele realizate de copii, iar apoi direcţionez copiii spre toaletă. 

          Momentul de mișcare se realizează prin cântecul: ,,Eu sunt renul lui Moș Crăciun”.  

          Copiii vor avea o surpriză ȋn momentul ȋn care vor veni de la baie. La centrul tematic a apărut un spiriduş 

care plânge tare. Printre suspine el le spune copiilor că ceva foarte rău s-a ȋntâmplat, moş Crăciun este atât de 

supărat ȋncât nu vrea să se mai ridice din pat, nici să le spună spiriduşilor ce jucării să mai facă. Dar haideţi să 

o luăm cu ȋnceputul, vreţi să aflaţi povestea lui Moş Crăciun?  
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          Educatoarea anunță titlul povestirii, ,,Povestea lui Moş Crăciun” și cere copiilor să fie foarte atenți 

pentru că la final, ei vor avea de îndeplinit o misiune foarte importantă. Expunerea este adaptată nivelului de 

înțelegere al copilului, folosind metode și procedee care să capteze interesul acestora, prin teatru de marionete 

punându-se accent pe modularea vocii, a mimicii și a gesticulației, schimbarea ritmului vorbirii.  

         Din poveste se desprind următoarele pasaje:  

✓ descrierea cadrului de poveste, e ajunul Crăciunului 

✓ prezentarea locului desfășurării acțiunii povestirii; 

✓ prezentarea bătrânului meşter, ce construia tot anul jucării 

✓  dorinţa celor 2 fraţi săraci şi ȋndeplinirea acesteia 

✓  ȋntâlnirea cu puiul de căprioară rănit şi ajutorarea acestuia 

✓ transformarea bătrânului meşter ȋn Moş Crăciun 

   Ȋn acea atmosferă feerică, ȋn care Moşul este prezentat ȋn căsuţa cu ferestre luminate, din ţinutul ȋnzăpezit,  

ȋnconjurat de spiriduşi ȋşi face apariţia clovnul Colorici, care fură culorile de pe casele din oraşul lui Moş 

Crăciun. Se pare că planul lui Colorici de a strica Crăciunul chiar are succes, Moşul este tare supărat din 

cauza culorilor pierdute. El mai spune doar atât ,,Era atât de frumos colorat oraşul meu, beculeţele curcubeu 

luminau toate casele, era o adevărată explozie de culoare... acum totul este alb şi ȋngheţat, ce rost mai are 

Crăciunul?” 

      Oare ce este de făcut? Copiii vreţi să-l ajutăm pe Moş Crăciun sa-şi revină? Haideţi să le redăm căsuţelor 

culorile pe care le-au avut ȋnainte. Cu siguranţă când Moşul va vedea o să şi revină din depresia ce l-a 

cuprins. 

         În îndeplinirea cererii Spiridușului, copiii se vor oferi voluntari și se vor îndrepta spre măsuţe unde vor 

descoperi toate materialele necesare desfăşurării activităţii artistico- plastice.  

        După intuirea materialelor şi realizarea exerciţiilor de ȋncălzire a mâinilor, preşcolarii pictează căsuţele 

din oraşul lui Moş Crăciun prin tehnicile propuse (tehnica ştampilelor, tehnica tamponului şi tehnica 

şabloanelor, aplicate prin folosirea sitei). 

       Prin tehnica ,,povestea din făină”, preşcolarii vor cerne făina peste siluetele personajelor şi vor răspunde 

la ȋntrebările despre acestea şi ordinea desfăşurării evenimentelor din poveste. 

     Activitatea se ȋncheie prin aşezarea căsuţelor ȋn oraşul lui Moş Crăciun de la centrul tematic şi descoperirea 

stimulentelor (medalioane cu sania trasă de reni a Moşului şi diplome). 

      La revenirea în sala de grupă copiii vor pacurge traseul aplicativ ,,Ştafeta Crăciunului”, unde vor avea de 

traversat mai multe probe: săritura prin cerculeţe, târâre prin tunel  se vor strecura prin gaura cheii) şi mers ȋn 

echilibru, pe o suprafaţă ȋngustă. 

   Are loc petrecerea lui Moş Crăciun, în cadrul căreia preşcolarii vor cânta şi vor dansa pe melodii specifice 

anotimpului iarna, ei vor servi cozonacul şi turta dulce pregătite la centrul Joc de rol.   
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PROIECT DIDACTIC 

DATA:  

PROFESOR: Decu Georgeta Adriana 

CLASA: a XII-a  

ARIA CURRICULARĂ: “ Limbă şi comunicare” 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Perioada postbelică. Dramaturgia. 

SUBIECTUL: „Iona ” de Marin Sorescu – cunoaşterea textului 

TIPUL LECŢIEI: dobândire de noi  cunoştinţe  

          

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.2. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise; 

1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog; 

1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi 

folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice, compatibile cu siuaţia de comunicare; 

3.2. Compararea unor argumente diferite pentru formularea judecăţilor proprii. 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

1: distingerearea trăsăturilor teatrului modern de cele ale teatrului clasic; 

2: evidenţierea particularităţilor textului dramatic; 

3: analiza comparativa a legăturii dintre  Mitul biblic al pescarului Iona din Vechiul Testament şi Iona lui 

Marin Sorescu; 

4: stabilirea  temei textului; 

5: prezentarea textului din punct de vedere compoziţional. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

1. Metode şi procedee: lectura expresivă, lucrul cu manualul, conversaţia , discuţia orientativă, 

explicaţia, expunerea, problematizarea, ciorchinele, diagrama Venn. 

2. Forme de activitate:  frontală/ individuală/ în perechi 

3. Resurse: colectivul de elevi al clasei, capacităţile normale de învăţare ale elevilor, spaţiul: sala de 

clasă, durata: 50 min. 

4. Mijloace: tabla, manualul, fişă de lucru. 

 

Bibliografie:  

1.Programa şcolară de limba şi literatura română (2009);  

2. Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română – C.N.C., 2002;  

3. Alina Pamfil – Limba şi literatura română în gimnaziu- Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 

45,2006; 

4.V. Goia – Didactica lb. şi lit. române, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002;  
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5. C. Parfene – Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Iaşi, Ed. 

Polirom, 1999. 

6. www.didactic.ro 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

SECVENŢELE 

LECŢIEI 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR 

1. Organizarea 

clasei. - 2 min. 

 Salută, notează absenţele, îndeamnă 

elevii să se pregătească pentru oră. 

 

 Răspund salutului şi se pregătesc 

pentru oră. 

2. Verificarea 

temei şi a 

cunoştinţelor 

dobândite 

anterior 3min 

 Aplică un chestionar oral asupra  

personalităţii lui Marin Sorescu , 

respectiv asupra trilogiei din care face 

parte opera literară. 

 Răspund întrebărilor profesorului. 

2. Captarea 

atenţiei.- 5 min. 

 Distribuie elevilor fragmentele 

semnificative din Biblie pentru a ilustra 

mitul biblic al Ionei. 

 Citesc şi receptează cele comunicate de 

profesor. 

3.Anunţarea 

subiectului şi 

enunţarea 

obiectivelor. -

2min. 

 Scrie pe tablă tema lecţiei şi enunţă 

obiectivele operaţionale. 

 Ascultă şi notează titlul lecţiei în caiete. 

4. Dirijarea 

învăţării.- 25 

min. 

 Solicită elevilor să stabilească sursa de 

inspiraţie a tragediei, distribuindu-se fise 

în care elevii vor completa trăsăturile 

eroului sorescian  şi ale lui Iona  din 

mitul biblic în diagrama Venn 

 Pornind de la afirmaţia lui Marin 

Sorescu „ Stiu numai că am vrut să scriu 

ceva despre un om singur, 

nemaipomenit de singur” elevii sunt 

solicitati să formuleze tema textului: 

singurătatea fiinţei umane. 

 Se discută textul din punct de vedere 

compoziţional stabilindu-se pe baza 

unor citate date spatiul şi timpul, 

respectiv principalele evenimente la care 

participă personajul sorescian. 

 Cere elevilor să reactualizeze 

informaţiile referitoare la 

particularităţile genului dramatic pe care 

 Răspund  . 

 

 

 

 Notează  şi răspund cerinţelor  . 

 

 

 Răspund şi  completează. 

 

 

 Îndeplinesc sarcina de lucru. 
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le va nota pe tabla astfel încât , pe baza 

textului şi a fragmentelor din manual să  

se poată identifica şi  cele ale teatrului 

modern. 

 

5.Asigurarea 

feed-back-ului. – 

10 min. 

 Elevii, aflaţi in perechi vor fi solicitaţi 

să motiveze  daca sinuciderea din final 

poate fi act de curaj sau poate fi văzut ca 

act de laşitate. 

 Completează fişa de lucru. 

6. Asigurarea 

retenţiei şi finalul 

lecţiei. -5min. 

 Apreciază activitatea elevilor si prezintă 

sarcina de lucru pentru acasă :  de 

motivat de unde cred ei ca provine 

singurătatea personajului. 

 Notează şi ascultă explicaţiile 

profesorului. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Mireşu Mare, jud. Maramureş 

CLASA: I  

ÎNVĂŢĂTOR: prof. Pop  Lucia 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

UNITATEA TEMATICĂ: Omul şi mediul înconjurător 

DISCIPLINA ŞCOLARĂ: Comunicare în limba română 

SUBIECTUL: Sunetul şi litera t  

TIPUL LECŢIEI: predare - învăţare 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

COMPETENŢE GENERALE: 

✓ COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

COMPETENŢE SPECIFICE : 

✓ COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate 

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate 

2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple 

3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene 

4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale 

✓ DEZVOLTARE PERSONALĂ 

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă 

✓ ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei 

✓ MUZICĂ ŞI MIŞCARE 

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

✓ COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

CLR 1 Să răspundă corect la întrebările adresate de învăţătoare cu privire la conţiutul textului lecturat/ 

imaginii; 

CLR 2 Să despartă corect în silabe, oral şi în scris, cuvinte date; 
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CLR 3 Să exemplifice cuvinte care conţin sunetul cerut; 

CLR 4 Să identifice poziţia sunetului în cuvânt; 

CLR 5 Să citească în ritm propriu cuvinte şi enunţuri; 

CLR 6 Să identifice corect litera/silaba cerută; 

✓ DEZVOLTARE PERSONALĂ 

DP 1 Să îşi manifeste verbal şi nonverbal sentimentele faţă de personajele textului; 

DP 2 Să manifeste interes pentru lecţie; 

DP 3 Să manifeste o atitudine pozitivă faţă de muncă; 

✓ MUZICĂ ŞI MIŞCARE 

MM 1 Să execute mişcări sugerate de textul poeziei „Înviorarea de dimineaţă”şi al cântecului; 

✓ ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

AVAP 1 Să coloreze respectând cerinţa dată; 

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia , explicaţia, exerciţiul, jocul didactic. 

• MIJLOACE DIDACTICE: jetoane cu litere  pentru  jocul „Arată jetonul”, fişă de lucru, caiete de 

clasă. 

• FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe. 

DURATA:  45 min + 5 min activitate complementară 

BIBLIOGRAFIE: 

 Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, clasa I, anexa 2 la OMEN 

nr. 3418/19.03.2013, Bucureşti, 2013. 

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii 

mici – program de formare de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, suport 

de curs METCS, 2012.  
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Etapele 

lecţiei 

 

 

C.S. 

Conţinut ştiinţific Strategii didactice  

 

Evaluare 
Activitatea învăţătoarei 

Metode şi 

procedee 

Material 

didactic 

Forme de 

organizare 

1. 

Moment 

organizatoric 

 

MM 

1 

 

 

 

 

 

DP1 

 

 

Se asigură condiţiile necesare desfăşurării orei. 

Se anunţă momentul Întâlnirii de dimineaţă prin versurile: 

„Haideţi să ne adunăm  / În cerc să ne aşezăm.” 

Salutul se realizează prin urarea „Bună dimineața, albinutelor!” 

Elevii răspund la salut, se salută între ei, stabilesc contact vizual 

cu cei din jur, adoptă un limbaj al trupului respectuos și o 

mimică prietenoasă.  

Înviorarea de dimineaţă se realizează prin recitarea poeziei 

„Bună dimineaţa, albinuţelor!”, concomitent cu executarea 

mişcărilor sugerate de versuri: 

Maia îi salută pe copii, le ureaza „O zi bună!„ şi-i roagă să-şi 

spună şi ei părerea în ceea ce priveşte decizia ei.  

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal, în 

cerc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

Aprecierea 

imediată a 

răspunsuri 

lor 

2. 

Captarea 

atenţiei 

DP2 

 

 

 

 

CLR 1 

 

CLR2 

Captarea atenţiei se va realiza prin citirea biletului primit de 

Maia. Ea le cere părerea copiilor în ceea ce priveşte decizia ei de 

a-l lăsa pe fulg să plece. 

Întrebări din text. 

Cum era fulgul? 

Aceasta este o ....                Câte cuvinte are propoziţia? 

Care este primul, al doilea, ultimul cuvânt? 

Desparte în silabe  ultimul cuvântul, numărul silabelor, ce sunete 

se aud. 

Identificarea  sunetului nou  şi a poziţiei acestuia în cuvânt. 

Povestirea 

 

 

Metoda 

fonetică 

analitico-

sintetică 

 

 

Biletul de 

la Maia 

Frontal  Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

imediată a 

răspunsuri 

lor 

3.Anunţarea  

obiectivelor 

 Vom vorbi  azi despre sunetul şi litera „t”,  căutând să 

descoperim noi  cuvinte,  scrisul corect şi citirea expresivă.  

Conversaţia  Frontal 

 

 

 4. 

Dirijarea 

invăţării 

 

CLR 

1 

 

Prezentarea planşei cu litera „t” 

Port o discuţie analizând imaginea din manual. 

Unde se află  băiatul?    Cum este motanul? 

Ce face motanul?   Ce se află în interiorul acvariului? 

Observaţia 

Exerciţiul  

Explicaţia  

 

Imaginea 

şi textul  

din 

manual  

Frontal  

 

 

 

Aprecierea  

imediată şi 

orală  a 

răspunsur 
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CLR 2 

 

 

CLR 

3 

 

 

 

 

CLR 4 

 

 

Ce credeţi că-i spune  băiatul? 

Dacă ar fi să îi dăm un nume motanului, cum l-am numi? 

Cum se numeşte băiatul? 

Se desprinde din vorbire propoziţia: Băiatul se numeşte Aris. 

Se realizează analiza fonetico-sintetică a propoziţiei. 

Din câte cuvinte este alcătuită propoziţia? 

Care este primul cuvânt? - despărţiţi-l în silabe! 

Care este prima silabă?Dar a doua? 

Care este tot cuvântul? Cu ce sunet începe cuvântul?   

Care este  propoziţia ? 

Propun elevilor să rostească sunetul [t]. 

Cer elevilor să dea exemple de cuvinte care conţin sunetul,  

să  identifice  de câte ori se repetă sunetul „t” în denumirea 

imaginilor. 

 

Lectura după 

imagini 

 

Metoda 

fonetică 

analitico-

sintetică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Obţinerea 

performanţei 

DP 3 

 

 

CLR5 

 

DP 2 

 

CLR6 

 

 

AVAP1 

Formez două grupe şi propun elevilor o competiţie între ele. La 

fiecare răspuns corect vor primi câte un fulg de nea. Grupa care 

va  acumula mai mulţi fulgi de nea va putea alege  desenul de la 

finalul activităţii. 

Citirea coloanelor de cuvinte 

Se citesc coloanele de cuvinte în şoaptă, în ritm propriu.  

Apoi se citesc cu voce tare.  

Dacă citirea este corectă vor primi câte un fulg de nea. 

Se citesc propozitiile. 

Cer elevilor să-şi pregătească jetoanele cu litere pentru jocul 

didactic „Arată jetonul” 

Cer elevilor să  indice litera sau silaba cerută. 

Elevii din grupa câştigătoare vor putea să-şi aleagă desenul: 

pisica sau căţelul.  

Explicaţia 

 

Exerciţiul 

 

Joc didactic 

„Arată 

jetonul” 

Flipchart 

Manual 

 

 

 

 

 

Jetoanele 

cu litere 

 

Pe  echipe 

Frontal 

 

 

Individuală 

Evaluarea 

activităţii 

elevilor 

 

 

 

 

Aprecierea  

imediată şi 

orală  a 

răspunsuri 

lor 

 

6.Încheierea  

activităţii 

 Se  fac aprecieri asupra activităţii, sunt evidenţiaţi elevii foarte 

activi. 
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PROF. ÎNV. PREȘC. IVĂNUŞCĂ LOREDANA/ GRĂDINIŢA P.P. NR. 5, BRAŞOV 

GRUPA: Mare  

TEMA PROIECTULUI: “ASTĂZI, DESPRE IERI ŞI MÂINE” /SUBTEMA: “CĂLĂTORIE ÎN TIMP” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „CEASUL TIC-TAC” 

CATEGORIA: Activitate integrată de tip I (A.D.P., A.L.A.1, A.D.E. (DLC+ DEC1 ), A.L.A.2  ) 

TIPUL DE ACTIVITATE: Mixt - însușire de noi cunoștințe/ formare de priceperi şi deprinderi  

SCOPUL: Dezvoltarea capacității de a audia cu atenție un text, în vederea înțelegerii semnificației acestuia; aplicarea acestor cunoştinţe şi a deprinderilor dobândite în contexte 

variate de învăţare  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

Cognitive:          

* O1: Să sesizeze succesiunea momentelor acţiunii şi mesajul transmis prin textul literar; 

* O2: Să expună cu ajutorul imaginilor şi al întrebărilor principalele momente ale povestirii; 

* O3: Să numească personajele, indicând trăsăturile acestora desprinse din fapte; 

* O4:  Să desprindă mesajul povestirii cu ajutorul întrebărilor; 

* O5: Să îşi exprime atitudinea de aprobare/dezaprobare faţă de faptele personajelor, argumentându-şi părerea; 

* O6: Să formuleze propoziții corecte din punct de vedere gramatical pe baza unor imagini date; 

* O7: Să denumească materialele şi ustensilele de lucru primite; 

Psiho-motorii:    

* O8: Să mânuiască corect materialul de lucru;  

* O9: Să obţină efecte plastice prin tehnica pensulei aplicând culorile pe suprafeţe libere; 

* O10: Să menţină poziţia corectă a corpului în timpul activităţii; 

* O11: Să execute corect exerciţiile de încălzire a muşchilor mâinilor; 

Afectiv- motivaționale: 

       PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
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*O12: Să  participe activ şi afectiv la activitate; 

* O13: Să interacționeze alături de colegi, cooperând în realizarea sarcinilor; 

* O14: Să exprime sentimente şi atitudini estetice cu privire la lucrările realizate raportate la itemii precizați (acuratețe, așezarea elementelor date în spațiul propus, încadrarea în 

timpul de lucru alocat); 

* O15: Să valorifice lucrările proprii la înfrumuseţarea mediului ambiant.  

STRATEGII DIDACTICE: de învățare prin descoperire, algoritmice 

A) metode și resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, povestirea,  observația, exerciţiul, problematizarea, demonstraţia, turul galeriei  

B) resurse materiale:  calendarul naturii, jetoane pentru completarea acestuia, catalogul pentru prezenţa copiilor, mozaic, jetoane, cuburi, ceas, planșe,  jetoane ceas,  acuarele, 

pensule, şerveţele, recompense. 

C) forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual 

RESURSE UMANE:  preșcolarii grupei mari  

MODALITĂȚI DE EVALUARE: evaluare continuă (observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului preşcolarilor, autoevaluare, aprecieri verbale, analiză asupra 

corectitudinii îndeplinirii sarcinilor); evaluare finală (apreciere verbală asupra întregii activități desfășurate, acordare de recompense) 

BIBLIOGRAFIE: 

* Curriculum pentru educație timpurie, MEN, Bucureşti, 2019. 

* Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie, MEN, Bucureşti, 2019. 

* Ezechil Liliana, Păişi Lăzărescu Mihaela: Laborator Preşcolar – ghid metodologic, ediţia a II-a revizuită, Editura V&I Integral, Bucureşti- 2002. 

* Activitatea integrată din grădiniţă –ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, D.P.H. 2008. 
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DEMERSUL DIDACTIC 

* SECVENŢE DIDACTICE/  

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

Strategii didactice Modalităţi 

de evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

* Moment organizatoric  

Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea optimă a activităţii:  

amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii; 

pregătirea materialului demonstrativ și  distributiv;  întâlnirea de dimineață. 

   

* Captarea atenţiei  

Noutatea zilei: Se va realiza prin citirea unei scrisori primite de la un pitic care 

transmite copiilor următorul mesaj: „Eu în poveşti cu zâne, nu am fost de-la-

nceput/ De la inima mea bună/ Acolo m-am pierdut. Cu fraţii mei de-acuma 

/Doar langă zâne stăm/ Dar despre Ceas şi Timp /Putem să povestim. Poate 

vă spune Tic, cum eu l-am ajutat /Si cum de astăzi, voi, puteţi să-l ascultaţi: 

TIC-TAC; TIC-TAC”. Pornind de la intervenția piticului se vor purta discuții 

referitoare la  rolul ceasului şi la modul de funcţionare.  

Conversaţia  

 

Scrisoare  Stimularea 

interesului 

pentru 

activitate 

* Anunţarea temei şi a obiectivelor  

Vreți să ascultăm povestea ceasului? Piticul ne-a trimis  şi câteva materiale  

despre ceasul despre care noi am învăţat în această săptămână. Aşadar, vă voi 

spune o poveste despre istoria ceasului, vom picta fiecare câte un ceas şi vom 

desfăşura şi alte activităţi frumoase. 

Expunerea 

 

 

 

 

Stimularea 

interesului 

pentru 

activitate 

* Reactualizarea cunoștințelor  

Copiii sunt orientați către centrele de interes: „Bat din palme, clap, clap, clap/ 

Din picioare, trap, trap, trap / Ne învârtim, ne răsucim/ Şi la mese noi pornim,/ 
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Hai la stânga, uite-așa,/ Și la dreapta, tot așa/ Ne-nvârtim, ne răsucim / Și la 

mese noi pornim”. 

Educatoarea explică copiilor sarcinile de lucru, se vor purta discuții referitoare 

la ceea ce au de realizat cu ajutorul materialelor puse la dispoziție precum și 

modul de utilizare. 

* JOC DE MASĂ-  „Ceasul”-  copiii vor avea de creat imaginea unui ceas cu 

ajutorul pieselor de mozaic . 

* CONSTRUCȚII-  “Turnul cu ceas”- copiii vor asambla piesele date în 

vederea realizării unei construcţii în spaţiu. 

* ŞTIINŢĂ- “Ceasul fermecat”- copiii vor reconstitui imaginea unui ceas, 

precizând totodată şi elementele componente ale acestuia. 

Se vor anunța criteriile de lucru precum: așezarea la mese şi rezolvarea 

cerinţelor; reamintirea copiilor a comportamentului în cadrul acestor activităţi 

(vorbirea în şoaptă pentru a nu-i deranja pe colegi); lucrarea să fie ordonată; 

utilizarea cu grijă a materialelor puse la dispoziţie și ducerea la bun sfârşit a 

lucrării începute; după finalizarea sarcinii la centrul ales,  copiii se vor putea 

muta la un alt centru de lucru. 

Se va face analiza activității pe sectoare. Materialele rezultate în urma 

activității copiilor la centre sunt expuse la centrul tematic. 

Tranziţie- Recitativ-ritmic: “Către baie ne-ndreptăm/ Mâinile să le 

spălăm./Dăm cu apă şi săpun,/ Mai curaţi suntem acum/ Sănătatea ne-o 

păstrăm/ Gustarea să o mâncăm, Timpul să îl respectăm!”-exersarea 

deprinderilor igienico- personale;  „Sunt punctual!” (depr. de a respecta 

anumite repere orare) 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Mozaic 

cuburi de 

plastic  

jetoane 

polistiren 

 

 

 

Observarea 

comportam

entului 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 
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* Realizarea conţinuturilor şi dirijarea învăţării (Educarea limbajului)  

Anunțarea temei şi a obiectivelor- Alături de scrisoare, piticul ne-a trimis şi 

câteva imagini cu  o poveste a unui ceas, numită ,,Povestea Ceasului cu inimă” 

scrisă de Vladimir Colin.   Voi repeta titlul poveştii cu 2-3 copii pentru fixare. 

Expunerea  poveştii - Voi expune povestea clar, accesibil şi expresiv. În 

timpul expunerii, voi arata şi imaginile corespunzătoare. Expresivitatea 

expunerii o voi realiza prin modelarea vocii, schimbarea ritmului vorbirii pe 

parcursul expunerii, pauze logice, psihologice şi dramaticale, accentuări şi 

scăderi ale intensităţii vocii, repetiţii, mimică şi gestică.   

   

 

 

 

 

Povestirea  

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini   

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a comporta 

mentului 

preşcolari 

lor 

 

Fixarea  conţinutului poveştii -  Cu ajutorul întrebărilor, copiii vor expune 

conţinutul povestirii conform planului principal de idei redate prin imagini. 

   

1. Găsirea ceasului defect.  

2. Repararea ceasului şi aşezarea unui pitic pentru manevrare. 

3. Ducerea ceasului la palat pentru cronometrarea discuţiilor împăratului cu 

boierii şi săracii. 

4. Timpul inegal de vorbit pentru boieri şi săraci. 

5. Cronometrarea inversă de către pitic. 

6. Nemulţumirea boierilor şi cererea reparării ceasului. 

7. Înlocuirea piticului cu inimă cu un pitic de fier.  

   Se va insista pe mesajul educativ al poveştii ce vizează “Compasiunea  față 

de cei nedreptățiți și dorinţa de a face dreptate.” 

Tranziţie: joc muzical „Tic-tac,tic-tac” 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreceri 

verbale 

 

Aprecieri 

verbale 
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* Obţinerea performanţei ( DEC: Educaţie artistico – plastică) 

Intuirea materialului- Copiii vor descoperi materialele.   

Prezentarea modelului - Se va prezenta modelul realizat de educatoare. 

Explicarea şi demonstrarea modului de lucru- Alegând culorile dorite, se 

execută linia curbă închisă (reprezentând cadrul unui ceas), urmată apoi de 

linii drepte, poziţionate corespunzător. Se acordă importanţă poziţionării 

elementelor în spaţiul plastic. Formele se realizează prin tehnica pensulei. 

Modalitatea de lucru va fi repetată de către copii.  

Fixarea tehnicii de lucru- se va fixa, cu ajutorul unui copil, tehnica de lucru; 

sunt reamintite regulile de utilizare a materialelor şi criteriile de evaluare.  

Încălzirea muşchilor mâinii- Mişcăm degeţelele; Ne jucăm, ne jucăm…  

Executarea lucrărilor de către copii- Copiii execută tema.  

Analiza produselor- lucrările vor fi aşezate  pe panou şi analizate în funcţie de 

criteriile enunţate la început: acurateţea lucrării, respectarea temei, respectarea 

modului de lucru şi a tehnicilor. 

 

Conversaţia 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

Demonstra 

ţia 

 

 

 

Exerciţiul  

Exerciţiul 

 

Turul 

galeriei 

Acuarele 

Pensule  

Carton 

colorat 

 

Modelul 

educatoar

ei 

 

 

 

Acuarele 

Pensule  

Carton 

colorat 

Observarea 

sistematică 

a 

comportam

entului 

preşcolarilo

r 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Aprecieri 

verbale 

* Asigurarea retenţiei și a transferului de cunoştinţe  

Se face o recapitulare a activităților desfășurate. Se concluzionează că ceasul, 

cu său fără inimă, este foarte util oamenilor. 

Prin tranziția “Ușurel ne ridicăm și încerc ne așezăm,/Unul lângă altul stăm, 

/Și să spunem cu glas tare/ ce am făcut noi azi oare?!” se  trece la  analiza 

întregii activități.  

Ca activitate complementară, se va juca jocul distractiv „Unde s-a ascuns 

ceasul?”/ „Ceasul sună, copiii .........se-adună!”. 

Conversația  

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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* Evaluarea și încheierea activităţii - Voi face aprecieri asupra modului de 

lucru şi a comportamentului copiilor pentru întreaga activitate.  

Conversația  Recompe

nse 

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DE LECȚIE 

 

CLASA a IV-a                                                                                                                                                             Prof. TĂNASE VICTORIȚA 

OBIECTUL: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Substantivul                                                                                 LICEUL TEORETIC ”IOAN PETRUȘ”, OTOPENI - ILFOV 

SUBIECTUL: Felul, numărul şi genul substantivului 

                         Text suport: Poezia  „Toamna”, de Octavian Goga 

TIPUL LECŢIEI: consolidare de priceperi şi deprinderi 

 

SCOPURI: S1: Consolidarea deprinderii de a citi / a recita corect, conştient, coerent şi expresiv un text în versuri; 

                     S2: Consolidarea cunoştinţelor despre substantiv (felul, numărul, genul), prin utilizarea lui în diferite contexte; 

                     S3: Dezvoltarea gândirii logice, a operaţiilor gândirii (analiza, sinteza, comparaţia, generalizarea) şi a calităţilor sale (flexibilitate, activism); 

                     S4: Educarea atenţiei voluntare şi a spiritului de observaţie. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

                                O1: să citească corect, conştient, coerent şi expresiv cel puţin două strofe din poezia „Toamna”; 

O2: să recunoască, prin subliniere, cel puţin şase substantive din poezie; 

O3: să dea exemplu de cel puţin trei substantive care să îndeplinească anumite cerinţe, pe baza cunoştinţelor asimilate anterior; 

O4: să clasifice substantivele date, în funcţie de felul, numărul şi genul lor (cel puţin cinci); 

O5: să alcătuiască cel puţin trei propoziţii cu substantive date, pe baza anumitor criterii. 

 

METODE ŞI PROCEDEE: lectura explicativă cu componentele sale, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic,  

                                                problematizarea, munca independentă. 
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MATERIAL DIDACTIC: planşe didactice, laptop, videoproiector, fişe de lucru, vitrină literară – Octavian Goga 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:  Molan Vasile, Bizdună Maria – „Didactica limbii şi literaturii române”- 2006                                                    

OB. 

OP. 
CONŢINUT ESENŢIALIZAT DESCRIEREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 
  Ghicitori despre toamnă  

 

 

 

     „Toamna”, de Octavian Goga 

 

-muncă independentă- 

1. Completează poezia „Toamna” cu acele 

cuvinte care lipsesc: 

„....... de ....... argintie 

Mi-a împodobit ....., 

.... de ..... 

Li se uscă ..... .”   etc. 

 

Substantive:  văl, brumă, grădina, tufelor, lămâiţă, 

rădăcina 

 

 

 

 
             Substantivul 

  I. Moment organizatoric: 

  Se pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei în bune condiţii. 

 II. Verificarea temei scrise acasă: 

   Se verifică tema cantitativ şi calitativ.   

III. Captarea atenţiei: 

  Prin intermediul ghicitorilor spuse de către d-na învăţătoare, sunt prezentate elementele-surpriză care vor 

participa la lecţie, realizând un decor mirific de toamnă. 

   Se realizează o conversaţie pe baza acestor elemente prezentate şi a anotimpului toamna. 

   „- Care sunt lunile de toamnă?”;  „- Ce schimbări se petrec în natură?”     

IV. Reactualizarea cunoştinţelor: 

    Poezia „Toamna”, de Octavian Goga; 

    Se prezintă vitrina literară – Octavian Goga. 

   Pentru a verifica dacă toţi elevii au memorat poezia, aceştia vor completa, individual, primul exercițiu 

din fişa de lucru. 

   Se lucrează pe fond muzical (material despre toamnă, prezentat la videoproiector, cu imagini şi sunet); 

  Verificarea activităţii independente; 

  Dialog dirijat:  

„- Ce părţi de vorbire sunt cuvintele care lipseau din poezie?” 

                                      (substantive) 

„-Daţi exemple din poezie de substantive comune, nr.plural” 

V. Anunţarea temei şi a obiectivelor: 
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O1 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (fel, număr, gen) 

 

 

 

 

 

 

 

 
- muncă independentă - 

2. Găseşte substantive cu sens asemănător celor date 

(sinonime), alcătuind cu ele propoziţii: şindrilă, 

dumbravă, poveste, viforniţă. 

 

 

 

 - în grup – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elevii sunt anunţaţi că, pe baza poeziei „Toamna”, de Octavian Goga, îşi vor consolida cunoştinţele despre 

substantiv (fel, număr, gen). 

   

  VI. Dirijarea instruirii: 

- Recitarea poeziei „Toamna”, de O.Goga, de către mai mulţi elevi; 

- Discuţii generale pe marginea textului; 

- Explicarea unor expresii poetice (ex: „Norii suri îşi poartă plumbul”); 

 

✓ Exerciţii de dezvoltare a vocabularului, pe baza textului (ex.2) 

 

 
✓ În timp ce lucrează, elevii ascultă versurile poeziei, interpretate vocal de mare solist, Tudor 

Gheorghe. 

✓ Verificarea activităţii independente. 

 

  Pentru verificarea cunoştinţelor asimilate anterior, referitoare la substantiv, se formează 5 grupe de câte 

6 elevi ce vor completa ciorchinele cu: 

 - definiţia substantivului (partea de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii); 

 - felul: substantive comune, substantive proprii; 

 - numărul: singular, plural; 

- gen: masculin, feminin, neutru; 

 - exemple. 

 

 Planşele realizate în grup se expun la tablă şi se verifică de către învăţătoare. 

 

 

SUBSTANTIVUL 

definiţie 

  fel num

ăr 

  gen 
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O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O4 

 

 

 

 

- muncă independentă – 

3.Analizează substantivele din poezie, completând 

tabelul : 

SUBSTANTIV      FEL NUMĂR      GEN 

    

    

    

    

    

 

✓ Norul plumburiu a apărut pe cerul 

întunecat. 

✓ Copilul mănâncă un măr din livadă. 

✓ Frunzele cad din copac din cauza vântului 

puternic. 

✓ Puiul de ciocârlie zbura prin ploaia rece. 

✓ Oamenii culeg strugurii din grădini. 

 

- muncă independentă – 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Se analizează, frontal, la tablă, substantivele din prima strofă a poeziei, apoi elevii primesc sarcina de a 

continua, individual, cu celelalte 4 strofe. 

   Se verifică cele scrise, prin sondaj în rândul elevilor. 

 

 

 

 
Joc didactic: „Coşuleţul fermecat” – „Transformă propoziţia, astfel încât substantivul să îşi schimbe 

numărul”. 

 

   Elevul numit de către învăţătoare extrage din coşuleţ un bileţel pe care este scrisă o propoziţie. Acesta va 

trebui s-o transforme conform cerinţei. 

 

 

„Scara substantivelor” – Daţi exemplu de substantive (comune şi proprii) care încep cu litera a sau o şi 

sunt formate din 2, 3, 4, 5 litere. 

 Ex: litera i : ie, Ina, inel, Irina 

  Se lucrează individual. 

  Se verifică prin sondaj în rândul elevilor. 

 

VI. Evaluarea 

Elevii completează, individual, fişa de evaluare. 

Se verifică frontal. 

 

avion 

  Azor 

   aţă 

   ac 
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O5  
 

 

 

Exerciţii din culegere; 

De citit alte poezii despre toamnă. 

 

 

VII. Asigurarea retenţiei şi a transferului 

Se explică tema pentru acasă. 

 

VIII. Încheierea lecţiei 

   Se fac aprecieri generale şi individuale asupra modului în care elevii au participat la defăşurarea lecţiei. 
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NUMERAȚIA ÎNTRE JOC ȘI  ÎNVĂȚARE 

PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. Tărnăuceanu Nicolette 

G.P.P. „Pinocchio” Fălticeni 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.P. ”Pinochio” Fălticeni 

NIVEL/ GRUPA: II/ mare ”Pinocchio” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Orașul meu drag 

TEMA ACTIVITĂȚII INTEGRATE: ”Orașul matematicienilor” 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ABORDATE: 

       D.Ș. – ”Răspunde repede și bine!” (joc-exercițiu) 

       ALA – ”Ne distrăm și învățăm!”-joc de mișcare + situații de învățare (DPM, DEC, DLC) 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea capacității de a utiliza cifrele și numerele prin stimularea curiozității și a interesului rezolvării de probleme în diferite contexte de 

învățare precum și exersarea unor deprinderi ludice și aplicarea lor în contexte variate 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

• să rezolve cerințele jocului utilizând  cunoștințele matematice însușite anterior; 

• să utilizeze conștient limbajul matematic pentru rezolvarea sarcinilor în diverse situații de învățare pentru descrierea operațiilor matematice efectuate (ordonare 

crescătoare/ descrescătoare, raportarea numărului la cantitate, vecini, numeral ordinal); 

• să rezolve situațiile matematice pentru a putea realiza sarcinile primite; 

• să participe activ în realizarea sarcinilor de joc și învățare, bucurându-se de rezultatele activității individuale și de grup; 

• să- şi aştepte rândul într- un joc individual; 

• să dovedească autocontrol şi disciplină colectivă, executând prompt sarcinile date. 
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REGULA JOCULUI: 

 Copiii, împărțiți în trei echipe și având în piept ecusoane cu cifre de la 1 la 8, vor avea de rezolvat sarcinile transmise de profesorul matematician. Din fiecare grupă va 

fi desemnat, să rezolve sarcina pe rând câte un copil numit de educatoare pe baza unor anumite criterii sau prin intermediul aruncării zarului. Fiecare sarcină rezolvată corect va 

deschide câte un lacăt cu care este ferecat orașul matematicienilor. 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode și procedee: expunerea, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, învățarea prin cooperare, jocul muzical  

b) Resurse materiale: profesorul matematician, macheta ”Orașul matematicienilor”, cifre, plicuri cu sarcini, ecusoane de trei culori cu cifrele 1-8, jetoane cu cifre, 

zar, laptop, conturul casuțelor și al șotronului realizate pe podea, probleme ilustrate în PPT, baloane 

c) Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: probă practică, autoevaluarea/coevaluarea 

DURATA: 1 h 

BIBLIOGRAFIE: 

1. M.E.N. – ”Curriculum pentru educație timpurie”, 2019, Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019 

2. Ionescu, Mihaela (coord) – Repere fundamentale în învățarea i dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, Ed. Vanemonde, 2010 

3. M. Pletea, L. Culea, F. Grama – ”Activitatea integrată din grădiniță”, Ed. Didactica Publishing House, București, 2008 

4. http://www.creeaza.com/didactica/gradinita/ACTIVITATILE-INTEGRATE-SI-EFIC953.php 

 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

 Activitatea debutează cu intrarea preșcolarilor în sala de grupă, cu prezentarea invitaților participanți la activitate, după care copiii se așaază pe scăunele formând trei 

grupuri în funcție de culoarea ecusoanelor purtate în piept.  

 Introducerea în activitate are loc prin prezentarea sub formă de surpriză a orășelului matematicienilor. Li se propune copiilor să-și imagineze că au trecut anii, au crescut 

mari și că locuiesc împreună într-un oraș al viitorului – orașul matematicienilor (aceasta deoarece sunt cei mai buni la matematică din toată țara). Dar acest lucru nu durează mult 

deoarece intervine un personaj-surpriză – Profesorul matematician de la cea mai bună școală de matematică din lume. Acesta le atrage atenția copiilor că nu au nici un drept să 

locuiască în oraș pentru că nu crede că sunt nici pe departe cei mai buni la matematică. De aceea orașul va fi ferecat cu șapte lacăte. Totuși, Profesorul le dă șansa copiilor să 

demonstreze că sunt buni matematicieni dacă rezolvă șapte sarcini. Fiecare sarcină rezolvată va deschide câte un lacăt. 

http://www.creeaza.com/didactica/gradinita/ACTIVITATILE-INTEGRATE-SI-EFIC953.php
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 Se propune copiilor ca pentru rezolvarea sarcinilor să joace jocul ”Răspunde repede și bine!” (anunțarea temei). Răspunsurile corecte ale fiecărei echipe vor fi notate cu 

câte o bulină. La sfârșit se vor număra bulinele pentru a stabili echipa câștigătoare care a contribuit cel mai mult la eliberarea orașului. 

 Cu ajutorul educatoarei se deschid plicurile ce conțin sarcinile și se citesc pe rând: 

Sarcina nr.1  

• Numerotează clădirile de pe strada în care locuiești din orașul matematicienilor 

• ......locuiește în clădirea care are ca număr vecinul mai mare al lui 6  

• Câte etaje are blocul din orașul matematicienilor? Numără și numerotează-le!  

• ..... locuiește în a cincea clădire, la a treia fereastră 

• Numerotează ferestrele celei de-a patra case în ordine crescătoare 

• .........locuiește în clădirea care are ca număr vecinul mai mic al lui trei  

• Numerotează ferestrele primei case în ordine descrescătoare  

• Așează în a cincea casă patru ferestre 

Vor răspunde pe rând copiii al căror număr de pe ecuson a ieșit la aruncarea cu zarul. 

Sarcina nr.2  

- Realizați un experiment după rețeta pe care v-am trimis-o! (Educatoarea citește rețeta) 

Din fiecare echipă va realiza experimentul copilul ales cu ajutorul jocului-numărătoare: ”Cireșica are mere” 

Sarcina nr.3  

- Descoperiți căsuțele desenate pe podea și așezați-vă în ordine crescătoare dinspre geam spre ușă în ferestrele căsuțelor. Culoarea de pe ecusonul din piept trebuie să fie aceeași 

ca cea a acoperișului casei.  

Se vor executa câteva exerciții fizice de influențare a aparatului locomotor (DPM) 

Sarcina nr.4 

- Amestecați-vă între voi apoi vă așezați în ordine descrescătoare, dinspre geam spre ușă, respetând culoarea de pe ecuson cu cea a acoperișului. 

Sarcina nr.5 

- Cântați un cântec-numărătoare (DEC) 

Sarcina nr.6 

- Trebuie să săriți Șotronul doar în pătratele numerotate . Numărați. Săriți atât înainte cât și înapoi 
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Sarcina nr.7 

- Fiecare echipă trebuie să rezolve o problemă-ilustrată 

Pe măsură ce copiii rezolvă sarcinile, se deschide câte un lacăt cu care este ferecat orașul matematicienilor. În final toate lacătele sunt deschise și orașul este cucerit de 

copiii-matematicieni. 

 Se numără cu ajutorul copiilor bulinele obținute de fiecare echipă și se declară echipa câștigătoare. 

 În final se citește copiilor scrisoarea primită de la Profesorul-Matematician. 

 La sfârșitul activității, pentru a sărbători reușita, copiii se vor aduna în perechi în funcție de cifra pe care o au pe ecuson. Fiecare pereche va primi câte un balon și va 

dansa ținând balonul între ei, fără să-l scape și fără să se ajute de mâini. 

 

N

r 

 

Evenimente 

Didactice 

 

Conținutul științific 

Strategii didactice 

Metode și 

Procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Evaluare 

1 Captarea 

atenției 

Se va realiza prin prezentarea 

elementului-surpriză: orășelul 

matematicienilor și Profesorul-

Matematician 

Conversația 

Expunerea 

Orașul matema-

ticienilor 

Profesorul 

matematician 

 

2 Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Se anunță tema și se expun 

obiectivele într-o manieră cât mai 

accesibilă copiilor, care să le 

trezească interesul pentru activitate 

Expunerea   

 

3 

 

Prezentarea 

optimă a 

conținutulu

i și 

Copiii vor fi motivați să participe la 

joc prin expunerea clară și în 

termeni accesibili a regulii jocului: 

copiii vor rezolva sarcinile 

transmise de profesorul 

 

 

Expunerea 

 

 

 

cifre 

 

Probe 

practice: 

Rezolvarea 

sarcinilor 

cu conținut 
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dirijarea 

învățării 

matematician. Fiecare sarcină 

rezolvată va descuia câte un lacăt cu 

care este ferecat orașul 

matematicienilor. 

Se va îmbina consolidarea 

conceptului de număr și numerație 

cu deprinderi  ludice, precum și cu 

noi situați de învățare ce cuprind 

elemente de educație muzicală, 

elemente de limbă și comunicare, 

elemente de educație psihomotrică. 

Dezvoltarea unor comportamente 

specifice gândirii matematice se va 

realiza prin antrenarea copiilor  în 

acțiuni  de îmbinare a elementelor  

de joc cu munca intelectuală. Se 

verbalizează acțiunile întreprinse 

utilizându-se limbajul matematic 

adecvat. 

Se va urmări menţinerea unei 

atmosfere antrenante de joc, 

respectarea regulii, a modului de 

realizare a sarcinii didactice, 

Jocul 

exercițiu 

 

Explicația 

 

Conversația 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

Jocul muzical 

 

Munca în 

echipă 

plicuri cu 

sarcini  

 

ecusoane de trei  

culori cu cifrele 

1-8 

 

jetoane cu cifre 

 

zar 

 

laptop 

 

conturul 

căsuțelor și al 

șotronului 

realizate pe 

podea 

matematic 

din joc; 

 

Executarea 

corectă a 

unor 

exerciții 

fizice 

simple și a 

unor 

mișcări de 

euritmie; 

Interpretar

ea 

cântecului 

 

Probă 

orală: 

Utilizarea 

limbajului 

adecvat 

fiecărei 

situații de 

învățare 
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evitându-se momentele de 

monotonie şi de stagnare.  

 

4 

 

Obținerea 

performan-

ței 

Se va realiza prin îndeplinirea 

corectă a celei de-a șaptea sarcini – 

rezolvarea problemelor-ilustrate.   

Se va  face apel la raționamentele 

matematice și la achizițiile 

anterioare ale copiilor. 

 

Exercițiul 

Problematizar

ea 

 

Laptop 

Probleme 

ilustrate PPT 

Probă 

practică: 

Rezolvarea 

sarcinilor 

matematic

e 

 

5 

 

Evaluare 

Evaluarea activității se va realiza 

printr-un dans distractiv în perechi. 

Se vor face aprecieri verbale și 

individuale asupra modului de 

participare al copiilor la activitate.. 

 

Exercițiul 

Conversaţia 

evaluativă 

Autoevaluare 

baloane Autoevalu

area 

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
 
 

 
DATA: 24.02.2020 

 

UNITATEA  DE  ÎNVĂȚÂMÂNT:  GRĂDINIȚA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT  „ LICURICI”, OVIDIU 
 

NIVELU  I ( 3-5 ani): GRUPA MIJLOCIE 
 

EDUCATOARE: SȊRBU MIRELA 
 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:” CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 
 

TEMA SĂPTĂMÂNII :”IARNĂ ALBĂ CU NINSOARE” 
 

TEMA ZILEI: „ MAGIA IERNII” 
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MIJLOC DE REALIZARE : ACTIVITATE INTEGRATĂ ALA1 +ADE (DLC, DOS)+ALA2 
 

TIPUL ACTIVITĂȚII: activitate de consolidare de cunoștințe, priceperi si deprinderi 
 

FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal, individual 
 

DURATA: o zi 
 
 

 
SCOPUL ACTIVITĂȚII 

 

Consolidarea cunoștințelor copiilor despre anotimpul iarna și dezvoltarea exprimării orale. Consolidarea unor cunoștințe și abilități practice specifice 

nivelului de dezvoltare motrică. 
 
 

 
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE PROPUSE 

 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 
 

 Rutine : sosirea copiilor, introducerea in atmosfera grupei 

 
 Întâlnirea de dimineaţă:  „De ce ne place iarna?” 

 
 Tranziții : 
 „Unu-doi, unu-doi, c-așa-i ordinea la noi!”( mers în coloană); 
 „Dacă vesel se trăiește...!”; 
 „Bat din palme, poc, poc, poc/ Din picioare, trop, trop, trop/ ne-nvârtim, ne răsucim / și la loc noi iar pornim!”. 

 

JOCURI SI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (ALA1) 
 

 Joc de masă : “Drumul fulgului de nea” – labirint; 

 Bibliotecă : „Bulgări de zăpadă” – exerciții grafice. 
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ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 
 

 DLC  ( EDUCAREA LIMBAJULUI) – “Jocurile iernii”- lectură după imagini;
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2 

 DOS ( ACTIVITATE PRACTICĂ)- „Tablou de iarnă” -  aplicație. 

 
 

 
JOCURI SI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (ALA2) 

 

 „Ștafeta fulgilor de nea” – joc de mișcare 

 
 

 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

JOCURI SI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (ALA1) 

 Joc de masă : “Drumul fulgului de nea” – labirint; 

 

Obective operaționale: 
 

O1: să reconstituie drumul fulgului de nea; 

O2: să lucreze îngrijit pe foaia de lucru. 

 Bibliotecă : „Bulgări de zăpadă” – exerciții grafice. 

 

Obiective operaționale: 
 

O1- să traseze, în spațiile desenate, cercuri de diferite mărimi; 

O2- să lucreze îngrijit pe foaia de lucru. 

 

 
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

 DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE- EDUCAREA LIMBAJULUI 

Tema activității – „Jocuri de iarnă” 

Mijloc de realizare : lectură după imagini 
 

Obiective operaționale: 
 

O1-  să observe elementele componete ale fiecărui tablou de iarnă; 
 

O2-să  formuleze  propoziții  corecte,  din  punct  de  vedere  gramatical,  pe  baza  tablourilor 

expuse, a jetoanelor și a întrebărilor adresate; 
 

O3-să  atribuie  un  titlu  corespunzător  fiecărui  tablou  de  iarnă  și  un  titlu  pentru  toate 

tablourile; 
 

O4-să asocieze jetoanele specifice fiecărui tablou de iarnă; 
 

O5-să participe cu interes la activitate, atât în calitate de vorbitor, cât și în calitate de auditor. 
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 DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE – ACTIVITATE PRACTICĂ 
 

Tema activității: “Tablou de iarnă”
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3 

Mijloc de realizare – aplicație 
 

Obiective operaționale: 
 

O1- să denumească materialele de lucru; 
 

O2- să utilizeze tehnica lipirii pentru realizarea temei date; 
 

O3- să îmbine elementele în ordinea corectă pentru obținerea tabloului de iarnă; 

O4- să respecte poziția corectă a corpului față de suportul  de lucru. 

 

 
JOCURI SI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (ALA2) 

 

„Ștafeta fulgilor de nea” – joc de mișcare 
 

Copiii  se  așează  în  coloană.  În  capătul  celalalt  al  clasei  se  trasează  o  linie  pe  podea. 

Fiecare  copil  trebuie  să  alerge  până  la  linia  trasată  și  să  se  întoarcă   la  colegii  ce  se  afla  

în coloană. Copilul care aleargă, în momentul ajungerii în fața primului coleg din coloană, âîl va 

atinge pe umăr iar acesta va pleca. După predarea ștafetei, copilul se va așeza în spatele coloanei. 

Jocul se repetă până când fiecare preșcolar va alerga și va preda ștafeta. 
 

Obiective operaționale: 
 

O1- să respecte regulile jocului folosindu-se de mișcare; 

O2- să răspundă motric la comandă; 

O3- să participe cu interes și plăcere la joc. 
 
 

 
STRATEGII DIDACTICE: 

 

METODE  ŞI  PROCEDEE:  conversaţia,  explicaţia,  exerciţiul,  observaţia,  descoperirea, 

expunerea. 
 

MATERIAL  DIDACTIC:  ,   Zâna  Iarna  confecționată,   scrisoarea  zânei,  planșele   Zânei 

Iarna,   tablouri pictate manual integrate în planșe, jetoane, medalii,   farfurii din carton pictate, 

forme decupate pentru obținerea tablourilor, lipici, fișă de lucru labirint, fișă de lucru exerciții 

grafice, vată. 
 

Locul desfășurării : Sala de grupă 
 
 

 
BIBIOGRAFIE 

 

 MINISTERUL  EDUCAŢIEI,  CERCETĂRII  ŞI  TINERETULUI,  Curriculum  pentru 

învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), București, 2008; 
 

 Viorica Preda (coord.), Metodica activităților instructiv- educative în grădinița de copii, 

Editura „Gheorghe - Cârțu Alexandru”, Craiova, 2009 
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 Valerica  Anghelache  (coord),  Metodica  activităților  instructiv-educative  în  grădiniță, 

Editura Didactică și Pedagogică, București, 201
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SCENARIUL ZILEI 
 

Educatoarea  pregătește  sala  de  grupă  și  materialele  didactice  înaintea  sosirii  copiilor  și 

organizează    centrele    de    interes    .    Ziua    debutează    cu    “Întâlnirea    de    dimineață”, 

rutine:salutul,prezenta, calendarul zilei și noutatea/surpriza zilei împărtășită de către educatoare. La  

Întâlnirea  de  dimineaţă,  copiii  aşezaţi  în  semicerc,  pe  scăunele,  vor  fi  salutaţi  dup  cum 

urmează:  „Ziua  iarăși  a  sosit,  /  Toţi  copiii  au  venit,  /  În  semicerc  să  ne-adunăm  /  Apoi  să  

ne salutăm! / bună ziua, dragele mele albinuțe.” 
 

Copiii se salută între ei, spunându-și pe nume, după care îşi vor aşeza la panoul întâlnirii de 

dimineaţă jetonul cu albinuța, pentru a se verifica prezenţa. 
 

Noutatea zilei:Se prezintă copiilor sub formă de surpriză, un pachet adus de Zâna Iarna în 

care vor descoperi materialele pe care le vor folosi în activitate, precum și o scrisoare de la zână. 
 

Se  prezintă  centrele  și  sarcinile  de  lucru  specifice  temei  fiecărui  centru  de  lucru  in 

grup,copiii optând pentru unul dintre cele două centre prezentate. 
 

Se  anunţă  copiii  că  vor  avea  de  descoperit  foarte  multe  surprize  din  pachețelul  cu  surprize  

și totodată vor trebui să rezolve diferite sarcini. În pachețel se găsesc toate materialele cu care se va 

desfăşura activitatea integrată „Magia iernii”. Pregătirile vor începe cu desfăşurarea activităţilor pe 

centre. Li se vor prezenta copiilor sarcinile pe care le au de îndeplinit la fiecare sector după care  

aceştia  vor  fi  invitaţi  să  ia  loc  pe  scaunele.  După  finalizarea  sarcinilor,  fiecare  grup  va 

prezenta ce a lucrat făcându-se turul galeriei. 
 

Tranziție: Unu-doi, unu-doi, c-așa-i ordinea la noi! ( mers în coloană) 
 

Le  propun  în  continuare    realizarea  lecturii  după  imaginile  pictate  de  zână  (DLC)).  După 

realizarea lecturii și a tranziției aferente, voi propune să trecem la activitatea practică “Tablou de 

iarnă“. Preșcolarii primesc pe măsuțe tot ce este necesar realizării tabloului ( lipici, farfuria din 

carton, vată, braduțul decupat, etc.). La final vom realiza turul galeriei. 
 

După realizarea tranziției, vom trece   la ALA2, unde vom desfășura jocul de mișcare ”Ștafeta 
fulgilor de nea”. 

 

Voi aprecia modul de lucru al copiilor, implicarea lor în activitate şi le voi da ca și recompense, 

medalii.. 
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PROFESOR : Buzarna-Tihenea Viorica 
 
GRUPA: Mijlocie 

 
TEMA ANUALĂ: ,,Cum a fost, este şi va fi pe pământ?” 

 
TEMA PROIECTULUI: „Plecam la plimbare !” 

 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Mijloace de locomoţie terestre” 

TEMA ZILEI: „La plimbare cu ursuleţul Martinel !” 

MESAJUL ZILEI: ,,Pe pământ, veseli noi călătorim, /Lumea să descoperim!” 
 
TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi; 

 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată   ADE (DLC- Educarea limbajului,DOS-Activitate 

practicǎ) + ALA II 
 
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic/ activitate practică /jocuri şi activităţi alese 

 
SCOPUL  ACTIVITĂŢII:   Verificarea  şi   consolidarea  cunoştinţelor  dobândite  anterior  despre 

mijloacele de locomoţie terestre şi a abilităţilor practice utilizând corect materialele şi tehnicile de 

lucru.; 
 
LOCUL DE DESFĂŞURARE : sala de grupă 

 
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe. 

 
DURATĂ: 120 minute 

 
 

ACT IVITĂŢ I  DE  INVĂŢ ARE 
 

I.   Activitate de dezvoltare personală (ADP) 
 

 Întâlni rea  de  dimineaţă:  « Dimineaţa a sosit/Toţi copiii au venit/! » 

 T ranzi ţi i : „Trenul Şu-cu Tu-cu ”- joc de mişcare cu text şi cânt 

„Stop pe roşu, / treci pe verde ! ” – joc de mişcare 

 

Rutine: Sosirea copiilor. 

Deprinderi de igienă personală. 

Deprinderi de autonomie şi autoservire. 

 

II.A.D.E. Activităţi pe domenii experienţiale 
D.L.C. (Educarea limbajului) 

Tema activităţii  – „Cu ce calatorim ?” 

Mijloc de realizare – joc didactic 
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Tipul activităţii - verificare şi consolidare de cunoştinţeScopul : Formarea deprinderii de a se 

exprima in propozitii si fraze corect formulate din punct de vedere   gramatical   (acordul   

subiect/predicat);   consolidarea   cunostintelor   despre  mijloacele   de locomotie terestre. 

Obiective de referinţă 

    Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât 

şi în calitate de auditor; 

    Să-si imbogateasca vocabularul activ si pasiv pe baza experientei activitatii personale si/sau a 

relationarii cu ceilalti si simultan sa utilezeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical 

Obiective operaţionale 
 
O1 – să denumeasca corect mijloacele de locomotie terestre; 

O2- să descrie locul pe unde circula fiecare mijloc de locomotie; 

O3- să identifice conducătorul fiecarui mijloc de locomoţie ; 

O4 - să se exprime corect, în propoziţii clare şi corecte din punct de vedere gramatical. 

SARCINA DIDACTICA : Descrierea dupa un plan dat a uni mijloc de  locomotie terestru. 

REGULILE JOCULUI: 

Plicul care contine imaginea mijlocului de transport terestru porneste din mana in mana,la semnalul 

verde.El se opreste numai la semnalul rosu.Copilul la care s-a oprit prezinta grupei imaginea si o 

descrie dupa criteriile stabilite . Copiii imita miscarea si reproduc onomatopeele corespunzatoare. 

ELEMENTE DE JOC: 
Miscarea plicului, semnalizarea,manipularea jucariilor,onomatopee,ghicirea,plasarea ilustratiei, 
aplauze. 
MATERIAL DIDACTIC: 

Un semnalizator cu doua culori:una rosie si una verde;plicuri cu ilustratii care reprezinta diferite 

mijloace de transport si locomotie: automobil, autocamion, autobuz, caruta, bicicleta, motocicleta, 

tramvai, troleibuz, tren. 

Strategia didactică: 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstratia, exercitiul 

Mijloace de învăţământ: plicuri cu ilustratii care reprezinta diferite mijloace de transport si 

locomotie: automobil, autocamion, autobuz, caruta,bicicleta, motocicleta, tramvai,troleibuz,tren. 

Forme de organizare: frontal 
 
 

Tema activităţii: „Maşina ” 

Mijloc de realizare: confecţie 

D.O.S. (Activitate practică)
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Tipul activităţii: consolidare de priceperi şi deprinderi 

Obiective de referinţă: 
 

    Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; 

    Să fie capabil să realizeze lucrări practice, valorificând deprinderile de lucru însuşite. 
 
 

Obiective operaţionale: 
 
O1: să denumeascǎ materialele necesare în realizarea 

lucrării; O2: sǎ descrie mijlocul de tranport ce va fi 

confectionat; 
O3: să folosească corect tehnicile de lucru însuşite anterior, conform cu lucrarea model; 

O4: să verbalizeze cu partenerii de la masuţă acţiunile întreprinse; 

Strategia didactică: 
Metode  şi  procedee:  exerciţiul,  explicaţia,  demonstraţia,  conversaţia,  observaţia,  
aprecierea 

verbală; 

Mijloace de învăţământ:  tub de hartie ,hartie glasse, lucrare model , decupaje, aracet, 

beţişoare; 

Forme de organizare: individual 

 

 ACT IVITĂŢ I  PE  CEN T RE  DE  I NTE RES  

 

1.Biblioteca:– “Plecam la plimbare cu ..? “ – citire de imagini 

Obiective operaţionale: 
O1 – Să denumeasca corect mijloacele de locomotie terestre; 

O2 - Să formuleze propozitii  simple sau dezvoltate pe baza imaginilor 

date; O3 - Să lipeasca corect imaginile/elementele pe plansa suport . 
Artă: D.O.S. (ACTIVITATE PRACTICĂ) “Masina mea draga !” – confecţie 

Obiective operaţionale: 
O1: să denumeascǎ materialele necesare în realizarea lucrării; 

O2: sǎ descrie mijlocul de transport ce va fi confectionat; 

O3: să folosească corect tehnicile de lucru însuşite anterior, conform cu lucrarea 

model; O4: să verbalizeze cu partenerii de la masuţă acţiunile întreprinse; 

Construcţii : “Parcare pentru masini”-  piese lego; 

Obiective operaţionale: 
O1: să construiască prin alăturare, îmbinare şi suprapunere; 

O2: sǎ asambleze piesele într-un întreg pentru a construi  parcarea; 

O3: sǎ respecte schema de culori în executarea 

construcţiei: O4: sǎ lipeasca elementele distinctive ; 

O5 : sǎ descrie ansamblul construit prin formulare corecta de propozitii . 

 

A.L.A. II –JOCURI SI ACTIVITATI ALESE 
 

Joc de miscare : "Trenul” 

 

Obiective operaţionale: 
O1: să raspunda motric la comanda educatoarei; 

O2: sǎ execute corect mersul si alergarea, respectand pozitia bratelor; 

O3: să respecte regulile  jocului. 
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Desfasurarea jocului: copiii sunt asezati pe un sir cuprinzand cu bratele  mijlocul celui din 

fata . Fiecare copil reprezinta un vagon . In flancul drept al sirului sta educatoare care este 

“mecanicul trenului” si un copil aflat langa ea reprezinta locomotiva. 

La comanda mecanicului , locomotiva fluiera si trenul se pune in miscare incet , apoi din ce in 

ce mai repede trecand din mers in alergare . Pe teren mai sunt doi copii : unul cu stegulet verde 

si unul cu stegulet rosu si dirijeaza mersul trenului. Cand copilul cu stegulet rosu face semn 

ridicand-l in sus , trenul se opreste, iar cand celalalt ridica steguletul verde , trenul porneste din 

nou . Astfel cei doi dirijeaza mersul trenului pana cand acesta ajunge in gara fixata de la 

inceput, unde educatoarea numeste alti conductori . 
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SCENARIUL  ZILEI 

 

Ziua debutează cu activităţile liber  alese de dimineaţă. Copiii sunt primiţi de educatoare, prezintă sectoarele 

şi obiectivele pe înţelesul copiilor, iar aceştia îsi aleg sectorul unde vor lucra. 

După încheierea jocurilor si activitătilor alese(ALA I), se face o evaluare a activităţii 

desfăşurate la fiecare sector. 

Întâlnirea de dimineaţa respectă toate etapele ei: 
 

-Salutul -“Buna dimineaţa, dragă  … ! Cu ce mijloc de transport ai sosit astazi al gradinita”; 
 

-Prezenţa- se va realiza de dimineată la sosirea copiilor la panoul de prezenţă; 
 

-Calendarul naturii – “Ce e greşit aici?”-descoperirea jetoanelor aşezate greşit în calendar, cu 

argumentarea răspunsurilor; 

Împărtăşirea cu ceilalţi- “Mijlocul meu de transport preferat este …..”-metoda “Creionul 
 

vorbitor” 
 

-Noutatea zilei- Aparitia ursuletului Martinel cu o roabǎ . 
 

Captarea atentiei se va face cu ajutorul ursuletului Martinel , care a aflat ca grupa mijlocie invata despre 

mijloacele de locomotie terestre , si pentru ca el nu le cunoaste ii roaga sa-l ajute deoarece vrea sa mearga 

la  plimbare prin oras . 

„Ce spuneti ? il ajutam pe Martinel sa ajunga in oras?” 

Copiii vor fi invitati de Martinel sa joace impeuna jocul „Cu ce plecam la plimbare?”. Dupa realizarea 

jocului, va avea loc tranzitia cu versurile cantecului „!”, si  se vor prezenta centrele de interes intuindu-

se materialele si lucrarile model . 

La  Bibliotecă copii vor recunoaste mijloacele de locomotie din imaginile puse la dispozitie, le vor 

denumi si vor preciza tot ce stiu despre acestea . Imaginile cu mijloacele de locomotie vor fi lipite ulterior 

pe o plansa A3 , care va ilustra strada . 

La Artă copii vor lipi diferite elemente pe un tub de hartie , pentru a realiza in final o masina . La 

Construcţii vor avea de construit parcari pentru masinile confectionate la secorul arta. Ȋnainte de a 

incepe lucrul, efectuăm exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii: 
„Mişcӑm degetelele,  
Batem tare palmele.  
Rӑsucim încheietura, 
Şi dӑm mingea dura, dura.  
Ploaia picurӑ pic, pic, 
La pian cântӑm un pic.  
Evantaiul ştim sӑ facem, 
 Pumnii strângem şi desfacem.” 

Copiii sunt invitaţi să lucreze în centrul dorit. Aceştia se aşează la măsuţe şi rezolvă cerinţele. Se 

reaminteşte copiilor comportamentul în cadrul acestor activităţi: vorbim în şoaptă pentru a nu-i deranja pe 

colegi, lucrăm ordonat, utilizăm cu grijă materialele puse la dispoziţie si ducem la bun sfârşit lucrarea 

începută. Rotatia grupurilor se face în asa fel incât toţi copiii sӑ participe la activitӑţile de la centre. 
Tranziţia între centre se va face la comanda educatoarei „Stop pe roşu, / treci pe verde !’’ Metodele  
utilizate  pe  parcursul  desfaşurãrii   activitãţilor  vor  da  posibilitatea  copiilor  sã  se manifeste, sã  
acţioneze, sã  interacţioneze cu  ceilalţi copii, sã adreseze  întrebãri  şi  sã  afle rãspunsuri. 
După desfăşurarea activităţilor de la centrele de interes se analizează prin metoda "Turul galeriei" 
produsele obţinute, copiii înţelegând eficienţa muncii lor pe centre.  Se vor face aprecieri individuale şi 
colective asupra comportamentului şi modului de realizare a lucrărilor.
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PROIECT  DIDACTIC 

 „FRUCTE DULCI ȘI PARFUMATE, GUSTOASE ŞI SĂNĂTOASE” 

PROPUNĂTOR: Prof.înv.preșcolar MARIA  CHENDRU  

 

SCENARIUL  ZILEI  

Întâlnirea de dimineață: 

-Salutul 

  ”Dimineața a sosit/La grădiniță am venit/În cerc să ne așezăm/Și frumos ne salutăm. 

A-nceput o nouă zi/Bună dimineața copii!” 

Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe periniţe, se salută reciproc şi se prezintă. Se face prezenţa 

copiilor. 

Calendarul naturii : Voi descoperi împreuna cu copiii, anotimpul, ziua și starea vremii din ziua 

respectivă pentru a completa calendarul naturii cu imaginile corespunzătoare. 

Împărtășirea cu ceilalți: Voi intreba copiii ce au făcut în week-end și ce s-au jucat. 

Noutatea zilei: „Astăzi Zâna Toamna a venit  la noi în vizită cu un coș plin cu fructe și cu o 

scrisoare.”  Le voi prezenta coșul cu fructe și le voi spune să privească împreună darurile. Să 

vedem dacă le recunoaștem pe toate și să învațăm împreună lucruri noi despre acestea, pentru a 

vedea și Zâna Toamna câte știm noi despre anotimpul ei.Discuţiile ulterioare  întâlnirii de 

dimineaţă se vor realiza sub titlul „Fructe dulci și parfumate, gustoase şi sănătoase”:  

❖ vor fi enumerate şi descrise de către copii fructele de toamnă cunoscute de ei; 

❖ vor fi date posibile definiţii ale vitaminelor, fiecare copil spunând ce crede el că 

 sunt vitaminele şi cu ce ne ajută ele; 

❖ vor fi identificate apoi cât mai multe alimente în care găsim vitamine. 

Voi împărțifiecărui copil câte un măr din coșul primit de la Zâna Toamna. 

Le cer copiilor să denumească fructul primit. „Ce aţi primit?” ;„Ce culoare are mărul din mâna 

mea?”; „ Să ridice toţi copiii mărul care are aceeaşi culoare (roşu, galben, verde)!” 

 Voi prezenta copiilor o minge mică de plastic şi mărul. „ Priviţi cum este mingea?”; „ 

Este mărul asemănător cu mingea?”;  

„ Să vedem dacă şi mărul se rostogoleşte ca şi mingea?” 
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Mărul este rotund. 

 Voi prezenta  apoi o bilă din plastilină.O apăs cu degetele și îndemn câțiva copii să facă 

la fel.  Se constată că degetele lasă urme.  Apăs apoi mărul și cer copiilor să execute aceeași 

acțiune. „ De ce nu intră degetele în măr ca și în bila de plastilină, dacă apăsăm?” Se fixează 

denumirea acestei însușiri. 

Mărul este tare. 

„Apropiați mărul de nas și trageți bine aer în piept. Ce simtiți?” „Vă place mirosul de măr?” 

Mărul are miros plăcut. 

Voi împărți apoi copiilor bucățele de măr și îi îndemn să guste.  „Vă plac merele?” „ Ce 

gust au merele?” 

Mărul are gustul dulce-acrisor.Îi voi recompensa, pentru fiecare răspuns, cu câte un măr de 

hârtie, ce va fi pus în piept. 

Sinteza parţială se realizează prin jocul: “Spune mai departe” 

Mărul are culoarea… 

Mărul se rostogoleste pentru că este… 

Când îl apăsăm cu degetele simţim că este… 

Voi începe să tai cu cuțitul  un măr. Curăț coaja și o arăt copiilor. ”Ce fac eu acum?” „ Cu 

ce este acoperit mărul?” „ Cum este coaja mărului dacă o pipăiți?” 

Mărul are coaja subțire. 

Voi  cere copiilor să indice cu degetul care este coaja  și care estemiezul.Se trece apoi la 

intuirea sâmburilor.„ Ce se află în mijlocul mărului?” „Luați în mână un sâmbure și apăsați-l!” „ 

Spuneți cum este?” 

Sâmburele este mic și tare. 

„ De unde culegem merele?” „Dacă nu avem livadă?” „ De ce le cumpărăm?” „ Ce pregătesc 

mamele voastre din mere?” 

 Mod de consumare: crude, compot, plăcintă, gem, suc de mere. 

Le voi atrage atenția că înainte de a fi consumate merele se spală pentru că altfel ele pot 

să-i îmbolnăvească pe copii. 
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Merele se culeg din măr, care creşte în grădini sau în livadă – un loc cu mulţi pomi care sunt 

îngrijiţi de oameni casă dea roade bogate. 

Pomii cresc din seminţe puse în pământ. Din semințe crește pomul, în pom pe crenguțe 

cresc mugurii, dinmuguri florile, iar 

din flori se fac merele.Vom pune şi noi seminţe de măr într-un ghiveci. 

În timp ce pun seminţele în ghiveci, voi recita poezia „Mărul” . 

Utilizând tranziția “Trenu-i pregătit în gară ”,copiii vor merge la toaletă.               

 Apoi intră în sala de clasă și se așază la măsuțe unde suntpregătite materialele pentru 

activitatea de Educație plastică, în care vor realiza un măr. 

 Voi purta o discuție de intuire a materialelor.„ Ce v-am pregătit pe măsuţe?” „ Pe ce vom 

picta? (o coală albă, pe care este conturat un măr)” „Avem pensule?” (nu) ”„Cu ce vom picta? 

(vom picta cu degetul)” „ De ce mai avem nevoie pentru a picta? (de acuarele, de apă, de 

şerveţele)” 

Le voi prezenta copiilor planşa model. „ Ce culori pot avea merele? (rosii, galbene sau 

verzi)” „ Ce formă are mărul? (mărul este rotund).” „ Ce trebuie să mai pictăm în afară de măr? 

(codiţa și frunza)” „Ce culori au frunzele? (verzi) ” 

Le voi arăta cum pictăm. „Înmuiem degetul arătător, de la mâna cu care scriem, în apă şi 

apoi în culoarea cu care vrem să pictămmărul . Punem degetul pe conturul mărului și pictăm cu 

el  până nu mai are culoare.Vom avea grijă să nu stropim lucrarea, să nu punem prea multă apă 

pe deget. Vom lucra cât mai curat. V-am pregătit şi şerveţele cu care vă puteţişterge.” 

       Copiii efectuează exerciţiile de încălzire a muşchilor mâinii (cântecul  „Degeţele”) ”Ce vom 

picta astăzi? ( Noi vom picta „Mărul”)” 

       Voi da semnalul de începere a lucrului: „Puteţi începe!” „Vă rog să pictaţi frumos pentru că 

la sfârşit vom trimite și noi un colet Zânei Toamna cu lucrarile voastre să vadăce frumos și curat 

știm noi să lucrăm.” 

 În timp ce copiii lucrează voi trece pe la ei şi le voi  da indicaţii individuale, acolo unde este 

cazul. 

      De asemenea voi urmări poziţia copiilor pe scaune: să nu fie prea aplecaţi peste lucrare şi să 

nu-şi deranjeze colegii. 

       Voi expune lucrările pe un panou şi voi fixa criteriile de analiză a lucrărilor:„Au terminat 

lucrarea?Au respectat tema?Lucrarea este îngrijită, curată?Care este cea mai frumoasă lucrare?” 
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Lucrările vor fi afişate şi fiecare copil va veni la panou, le va privi şi va spune care îi 

place cel mai mult şi de ce. La final voi aprecia fiecare lucrare în parte.Toți copiii vor fi 

aplaudați. 

 În prima parte a zilei se va lucra pe arii de stimulare, în cadrul cărora se va avea în vedere  

pregătirea pentru activităţile pe domeniile experienţiale. 

  Copiii  se vor aşeza la următoarele centre de interes: 

Bibliotecă: „Citim imagini cu fructe” 

- materiale: enciclopedii, jetoane, pliante, cărţi; 

- sarcina: să identifice în materialele puse la dispoziţie imaginile cu fructe şi să le 

descrie. 

Construcții: „Lădițe pentru fructe” 

 -materiale :piese Lego 

            - sarcina: să îmbine piesele de lego pentru a construi  lădițe 

 Pe parcursul întregii zile, alături de tranziţii se vor realiza şi activităţi de rutină: „Nu 

vreau să mă îmbolnăvesc” – deprinderi de igienă, de ordine, servirea pachețelului. 

Ca o încununare a activităţilor desfăşurate, ne vom juca jocul de mişcare ,,Cursa merelor 

buclucaşe” 

Copiii vor fi împărţiţi în două echipe şi vor primi fiecare câte un măr pe care va trebui să 

îl rostogolească pe o distanţă precizată până la coş şi să-l pună în coş. La întoarcere vor alerga spre 

primul copil din echipa sa, iar acesta va continua jocul. Se execută jocul de probă pentru a verifica 

gradul de înţelegere al copiilor. Se accentuează importanţa respecării regulilor jocului. Jocul 

continuă până când toţi copiii au participat activ la joc.    

 Activitatea zilei se va încheia cu adunarea copiilor în semicerc, pe scăunele. Aici, copiii 

își vor aminti activitățile zilei. Vor fi solicitați să-și exprime părerea despre activitatea preferată a 

zilei sau despre activitatea care le-a rămas imprimată în minte. Pentru fiecare răspuns vor primi 

câte un măr ce îl vor așeza pe panoul „Mărul Toamnei.” 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

LUPU GEORGIANA-ELENA 

 

NIVELUL/GRUPA:3-5 ani, I, grupamijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cand, cum si de ce se intampla? 

TEMA PROIECTULUI: Toamna – Anotimpbogat 

TEMA SAPTAMANII: Carnavalultoamnei 

TEMA ACTIVITATII: Pecarariletoamnei 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE: 

- ADP: Intalnirea de dimineata,,Bunadimineata, frunzulitecolorate!” 

- ALA:Biblioteca - ,,CarticicaToamnei” – fise cu semnegrafice 

         Arta: - ,,Bogatiiletoamnei” –pictura 

                   Jocde masa: - ,,Ploaia” – șnuruire 

                  Stiinta: - ,,Toamna in culori” – experiment 

- ADE: ,,PecararileToamnei” (DOS – ornament de toamnă; DPM- exercitiifizice) 

- ALA: ,,Rain, rain go away” – câmtecel în limba engleză 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII: 

Activaresimanifestare a potentialului creative 

Finalizareasarcinilorsiaactivitatilor (persistent in activitati) 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Isi pozitioneazacorpulsimembrele in mod corespunzatorpentruaimitaceva/ pecinevasaupentru a 

executa o miscare (a merge, a alerga, a prinde/a arunca o minge etc) 

Exerseaza, cu sprijin, autoapreciereapozitiva, in diferitesituatiieducationale 

Manifestacreativitate in activitati diverse 

 

OBIECTIVE: 

O1 –Sautilizezeformule de salutadecvatemomentelorzilei 

O2 – Saschimbeimpresii, opinii, pareri 

O3 – Satrasezeelementegrafice 

O4 – Sarespecteliniatura data 

O5 – Sapictezefructelesilegumele din ipsos 

O6- Sainsiruiascacorectsiretulpentru a reprezentapicaturile de ploaie 

O7- Safoloseascacorectbetisorulimbibat in alcoolpentrurealizareaexperimentului 

O8 – Safoloseascacorecttehnicile de lucruinsusite anterior: lipire, asamblare 

O9 – Sa execute corectsariturasuccesiva cu deplasareinaintesidesprindere de peambelepicioare 
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STRATEGII  DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversația, exercițiul, observația, explicația, demonstrația, jocul, turul 

galeriei 

Resurse materiale: fișe cu semne grafice, fructe și legume din ipsos, șiret,vase, lapte, colorant 

alimentar, alcool, bețisoare de urechi, frunze, banda dublu adeziva, cercuri. 

 

 

Bibliografie : 

       Ministerul Educatiei , Cercetarii si Tineretului , „Curriculum pentru educatie timpurie a 

copiilor de la 3 la 6/7 ani ” , 2008 

        Mihaela Neagu , Georgeta Beraru  “ Activități matematice în gradiniță – îndrumar 

metodologic “ , Ed. AS^S 1995 

        Culea Laurentia  , Sesovici Angela „Activitatea integrata in gradinita ”( ghid pentru cadrele 

didactice din invatamantul preuniversitar ), editura Didactic Publishing House , Bucuresti , 2008z. 

         Culea Laurentia  „Ghid orientativ – planificarea activitatilor de invatare din gradinita 5-6 ani 

” editura Diana , Pitesti. 

          Gongea Elena , Berben Silvia ,Ruiu Georgeta , Fulga Mihaela  „ Metode interactive de grup 

– ghid metodic ”editura Arves , Craiova , 2006. 

            Lolica Tataru, Adina Glava , Olga Chis „ Piramida cunoasterii- Repere metodice in 

aplicarea curriculumului prescolae ” editura Diamant 2014.                       
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

     Este o zi deosebită. Sala de grupă este pregătită să-si primească oaspeții de soi. Aceștia nu sunt 

alții decât copiii grupei mijlocii, care s-au îmbrăcat frumos și au venit la grădiniță curioși să vadă 

ce surprize le mai oferă această zi. 

     Primirea copiilor se realizează printr-un salut specific ales de fiecare copil în funcție de starea 

emoțională a fiecăruia. Preșcolarii grupei se joacă bucuroși în sala de grupă în cadrul jocului liber 

alegându-și jucăria si partenerii de joc. 

     În cadrul întalnirii de dimineață se vor realiza: 

   Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative, pornește de la educatoare și este continuat 

de toți copii grupei, fiecare salutându-și colegul din partea dreaptă, spunându-i: ,,Bună dimineața, 

frunzulite mici/ Mă bucur că sunteți aici!”.  

      Se realizează prezența la activitate: ,,După ce ne-am adunat/ Și frumos ne-am salutat/ Colegii 

ne-am întalnit/ Cine oare n-a venit? ” 

       Copiii vor completa calendarul naturii ajutați de întrebările: ,,În ce anotimp suntem? ”; ,,În 

ce zi a săptămânii suntem?”; ,,Cum este vremea afară?”; ,,Sunt nori?”; Este soare?”. Preșcolarii 

sunt invitați la activitatea de grup- ,,Baby Shark Dance”-metoda C.L.I.L – joc cu text și cânt. 

     Noutatea zilei se va realiza prin recitarea versurilor:,,Colorata frunzuliță/Ne-a adus la 

grădiniță./Să ne bucurăm de toamnă/Și să ne jucăm afară”. Pe fiecare frunzuliță colorată aflată la 

centrele de interes se vor regăsi următoarele versri:   ,, Cartea Toamnei o numim,/Ne e tare 

dragă!/Din trasare pe contur.../O formăm îndată!” (bibliotecă); ,, Un experiment drăguț/Câte-un 

pic, câte-un pic!/Cu lăptic, în lăptic/Câte-un pic, câte-un pic!/Un amestec de culori/Câte-nu pic, 

câte-un pic!” (Ştiințe); ,, Ploaia cade/Câte-un pic!/Noi înșiruim...un pic!”(Joc de masă); ,, Fructe 

și legume,/Noi de zor pictăm./Culoarea pe forme, /Noi o așezăm” (Artă). Educatoarea prezintă 

copiilor, în termeni accesibili activitățile pe care le vor desfășura în această zi și precizează pe 

scurt sarcinile pe care le vor îndeplini în cadrul activităților. 

               După aceea educatoarea anunță tema zilei: ,,Pe cărările toamnei” 

        Tranziția de la întâlnirea de dimineață la activitățile liber alese se va face cu ajutorul 

versurilor: 

,,Rândul iute să-l formăm, repede 

Către ușă ne îndreptăm, repede 

Și cuminți să așteptam 

Afară să plecăm, repede!” 

         Preșcolarii se vor lua de mânuțe doi câte doi și vor ieși din clasa în mod organizat. 

 

,,Bat din palme clap, clap, clap 

Din picioare trop, trop, trop, 

Ne învârtim, ne răsucim  

Și la centre noi pornim 
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        Fiecare copil va primi câte un stimulent (frunzulite colorate, utile pentru  împărțirea pe centre) 

și vor fi grupați pe patru arii de stimulare. 

         Prezint copiilor centrele care sunt deschise ( Bibliotecă, Artă, Joc de masă, Știință), anunț 

temele acestora („Cărticica Toamnei”; „Bogățiile Toamnei” ; “Ploaia” ; Toamna în 

culori”),sarcina de lucru și materialele utilizate.  

         La sectorul Bibliotecă  se va realiza,,CărticicaToamnei”. Copiii vor uni punctele pentru a 

forma conturul frunzelor, fructelor și legumelor, vor colora imaginile iar lucrările vor fi adunate 

sub forma unei cărticele, căreia îi vom pune coperți din iută. 

          La sectorul Artă  vor fi puse la dispoziție copiilor fructe și legume crude pensule, acuarele, 

fructe si legume de toamnă din ipsos, iar preșcolarii vor trebui sa  le picteze  respectând culoriile  

          La  sectorul Joc de masă copiii vor avea un suport din carton pregătit pentru șnuruire. 

          La sectorul Știință  doamna educatoare va turna lapte în ladiță, va colora laptele cu trei sau 

patru picături de colorat alimentar, apoi fiecare copil ia un bețișor de urechi pe care îl va inmuia în 

alcool și va atinge zona colorata observînd dispersarea culorilor în lapte. 

            Se vor intui materialele cu care copiii vor lucra. Voi da posibilitatea preșcolarilor de a trece 

pe la fiecare sector pentru a aprecia activitatea colegilor, sau dacă este cazul și pentru a-i ajuta. 

           După realizarea sarcinilor la centrele de interes, vom trece prin rutinele zilnice, care constau 

în spălarea mâinilor care este cel mai important pentru a ne feri de boli și pentru îndepărtarea 

microbilor. Copii se vor grupa doi câte doi și vor merge ordonați la baie. 

           Ziua continua cu tranziția  spre activitățile pe domenii experiențiale, care se va realiza cu 

ajutorul cântecului : ,,Bate vântul frunzele” 

           Ȋn cadrul DOS – activitatea practică se va realiza un ,,Ornament de toamna”. Captarea 

atenției se realizează prin descoperirea modelului –Ornament de toamnă și a materialelor folosite 

. Copiii vor trebui sa lipească frunze pe baghetele de polistiren fixate în ghivece, în forma unui 

pomişor. 

          Ȋn cadrul DPM se va desfăşura activitatea de educație fizică unde preşcolarii se vor pregăti 

pentru efort parcurgând diferite variante de mers şi vor face exerciții pentru influențarea selectivă 

a aparatului locomotor. 
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Profesor învăţămînt preşcolar:BĂTRÎNU ADRIANA MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71 –grădiniţă 

Sector 2,Bucureşti 

 

 
PROIECT DIDACTIC 

 

 
NIVEL  I 

TEMA ANUALĂ: CINE SUNT/ SUNTEM?                                                                            

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: Copiii în lumea basmelor 

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Limbă și comunicare 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului 

TEMA ACTIVITĂȚII:” Cei trei purceluşi” după Fraţii Grimm 

MIJLOC DE REALIZARE: povestea educatoarei 

TIPUL ACTIVITĂŢII: însușire de noi cunoștințe 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

S1- dezvoltarea deprinderii de exprimare orală,cursivă și corectă; 

S2- însușirea conștientă a conținutului poveștii”Cei trei purceluşi” după Fraţii 

Grimm,în succesiunea logică a momentelor; 

S3-îmbogățirea și activizarea vocabularului copiilor 

cu expresii și cuvinte noi:”confortabilă”,”hapsân”,”adăpost”,”solidă”; 

S4- exersarea deprinderii  de a asculta cu atenție atunci când i se prezintă un conținut. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Pe parcursul și la sfârșitul activității preșcolarii vor fi capabili: 

O1- să spună titlul și autorul poveștii ascultate ”Cei trei purcelusi” dupa Fraţii Grimm  . Obiectivul este 

realizat dacă toti preșcolarii vor numi cel puțin titlul poveştii; 

O2- să povestească textul în succesiune logică, pe baza imaginilor și a îndrumărilor educatoarei. Obiectivul 

este realizat dacă preșcolarii povestesc cel puțin patru momente principale din poveste respectând numele 

personajelor și replicile acestora;  
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O3- să  caracterizeze personajele principalele ale poveștii. Obiectivul este realizat dacă  preșcolarii 

menționează cel puțin două  trăsături de caracter ale personajelor principale; 

O4- să formuleze corect propoziții cu cuvintele noi ” confortabilă”,”solidă”,”hapsână”, ”adăpost”, după ce 

acestea au fost explicate. Obiectivul este realizat dacă preșcolarii formulează cel puțin două propoziții 

dezvoltate cu cuvintele specificate. 

STRATEGII DIDACTICE: 

a.      Metode și procedee :povestirea,explicația,conversația,expunerea 

b.     Gruparea copiilor: frontală 

c.      Material didactic: imagini,carte povești,casetofon 

TIP DE ÎNVĂȚARe : afectivă 

INTERVENȚIA EDUCATOAREI : permanentă 

DURATA: 25 minute     

 BIBLIOGRAFIE: 

• Damsa I., Ivanus Z., Toma-Damsa M.(1996) <<Dezvoltarea vorbirii în grădiniță de copii și în 

clasele întâi și a două>> , E.D.P.,R.A., București 

• Molan, V., (2008), Didactică activităților de educație a limbajului,, Proliectul pentru 

învățământul rural, Credis 

• <<Mijloace de învățământ în activităţile moderne >>, supliment editat de Tribuna Școlii 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE  

EVALUARE 

DESCRIEREA SITUATIILOR DE PREDARE-INVATARE STRATEGII 

DIDACTICE 

Moment 

organizatoric 

 Se asigură condițiile optime  desfășurării activităţii:   -

aerisirea sălii de grupă;pregătirea materialului didactic. 

 

 

Captarea 

atentiei 

 Atenția copiilor va fi captată prin intermediul următoarelor versuri:”Pe 

aripi de vis și raze de lună/Pe fir rupt din soare/Pe nori călători/Pe 

stropi de ploaie/Prin șoapte de vânt/Zburând peste creste/A sosit 

aici,pentru cei mai mici/O nouă poveste.. ”. 

 

Expunerea 

Anunţarea 

temei si a 

obiectivelor 

 „Astăzi, la activitatea de educare a limbajului, veți asculta 

o nouă poveste.Povestea  se numește”Cei trei purceluşi” dupa Fraţii 

Grimm ” 

Conversatia 

Explicatia 

 

Dirijarea 

învăţării 

noului 

conţinut 

 

 

 

 

 

 

După anunțarea titlului,se începe expunerea poveștii.În timp ce 

se prezintă povestea,se explică și cuvintele necunoscute: 

” confortabilă”,”solidă”,”hapsână”, ”adăpost”. 

 Povestirea 

Explicaţia în 

context 
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 O1 

orală 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

frontală 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

Orală 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pe parcursul poveștii,se  va folosi o machetă pe care se 

vor așeza,în ordinea desfășurării evenimentelor,siluetele 

personajelor din poveste.După expunerea poveștii ,copiii sunt  

întrebați care este titlul acesteia. 

 În scopul  fixarii momentelor principale ale poveștii educatoarea va 

prezenta copiilor, pe rând, ilustrații cu momentele principale ale 

acesteia:  

1.Cei trei purceluşi se hotărăsc să-și construiască fiecare câte o casă; 

2.Purceluşul cel mic își face o casă din paie. 

3.Purceluşul mijlociu își construiește o casă din lemn; 

4.Purceluşul cel mare   construiește o casă din cărămidă; 

5.Lupul cel rău dărâmă casele celor doi 

purceluşi mai mici,care se adăpostesc în casa fratelui mai mare; 

6.Lupul este pedepsit pentru faptele sale de către purcelușul cel mare. 

 

Întrebări în legătură cu textul – prin intermediul întrebărilor în 

legătură cu textul, educatoarea va ghida observarea imaginilor de către 

copii . 

Prin intermediul întrebărilor, se va ghida observarea imaginilor de 

către copii . 

Prima imagine 

„Priviți imaginea!” 

„Ce moment al poveștii este prezentat?” 

„Ce hotărăsc cei trei purceluşi să facă?” 

„De ce doresc ei să-și construiască o căsuță?” 

După modelul prezentat se va proceda la fel cu celelalte imagini. 

De asemenea,tot prin intemediul întrebărilor,copiii vor desprinde 

trăsăturile  personajelor: 

-  Purceluşul cel mic și  purceluşul mijlociu  sunt leneși,dornici doar să 

se joace,nu se gândesc la pericol; 

- Purceluşul cel mare este harnic,se gândește la siguranță lui,dar și la 

cea a fraților săi; 

-Lupul este rău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 
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O4 

orală 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

frontală 

individuală 

 
 

Explicarea cuvintelor - revin asupra cuvintelor noi, pe care le-am 

explicat în timp ce citeam povestea și îi întreb pe copii ce înseamnă 

acestea: ” confortabilă”,”solidă”,”hapsână”, ”adăpost”. Solicit copiilor 

să alcătuiască propoziții cu aceste cuvinte. 

Repovestirea textului de către copii –  se au în vedere: urmărirea 

firului acțiunii, folosirea cuvintelor noi în povestire, pronunțarea 

corectă a cuvintelor, modularea tonului în funcție de personaje, 

prezentarea cât mai aproape de adevăr a reacțiilor personajelor. 

Pe parcursul repovestirii, educatoarea va folosi o machetă pe care va 

așeza, în ordinea desfășurării evenimentelor, siluetele personajelor din 

poveste. 

 

 

 

Exerciţiul 

Povestirea 

Obţinerea 

performanţei 

si asigurarea 

feed-back-ului 

O2 

frontală 

individuală 

 
 

  Repovestiri selective – educatoarea solicită copiilor să povestească 

anumite momente din poveste cerute de ea. 

 

Povestirea 

Convorbirea 

Evaluarea 

performanţei 

 Se fac aprecieri mobilizatoare, generale şi individuale asupra modului 

în care au povestit şi s-au comportat copiii pe parcursul activităţii. 

 

Convorbirea 

Incheierea 

activitaţii 

 Un copil repetă titlul poveștii: ”Cei trei purcelusi”scrisa după Fraţii 

Grimm. 

 Se acordă recompense 

Convorbirea 
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PROIECT TEHNOLOGIE 

 DIDACTICĂ 

 

Disciplina: Informatică               Profesor: Puiu Mihaela Loredana 

Unitatea de învăţare: Tipuri structurate de date – tipul inregistrare  

Tema: Structuri de date neomogene 

Tipul lecţiei: mixtă 

Locul de desfăşurare: laborator de informatica 

Timpul de desfăşurare a activităţii: 100  minute 

Obiective educaţionale: 

▪ Obiective cognitive 

- să dovedească însuşirea noţiunilor referitoare la structuri de date neomogene 

- să utilizeze corect modul de lucru cu structurile de date neomogene 

- să utilizeze cunoştinţele dobândite în rezolvarea unor aplicaţii practice 

▪ Obiective psihomotorii 

 - să-şi formeze deprinderea de a realiza  programe C++ folosind structuri de date neomogene 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul orei elevii trebuie să fie capabili: 

      -  să  identifice situaţii în practică pentru care se pot crea structuri de date neomogene; 

     -   să evidențieze necesitatea structurării datelor  

      -  să definească noțiunea de inregistrare 

      -  să recunoască elemente specifice unei structuri 

      -  să declare variabile  de tip inregistrare 

      -  să acceseze campurile unei inregistrări 

      -  să exemplifice modul in care se poate folosi structura de date de tip inregistrare 

      -  să rezolve aplicații practice folosind secvente de date de tip inregistrare  

 Strategii didactice 

▪  Pricipii didactice: 

- Principiul participării şi invăţării active 

- Principiul asigurării progresului gradat al performanţei 

▪  Metode didactice: Explicaţia, conversaţia, problematizarea, observaţia dirijată, exerciţiul, munca în 

echipă 

▪  Forme de organizarea  a clasei:  Individuală/dirijată 
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Mijloace didactice: fişe de lucru, elevi, profesor, tablă, cretă, caiet, videoproiector, prezentare power point 

Metode de evaluare: evaluarea continuă, observarea sistematică a elevilor, evaluare frontală a elevilor 

Desfăşurarea activităţii 

1. Moment organizatoric 

  a) Pregătirea lecţiei:  întocmirea proiectului didactic și întocmirea fişelor de laborator 

 b) Organizarea şi pregătirea clasei: verificarea frecvenţei elevilor 

 c) Captarea atenţiei elevilor:  anunţarea titlului lecţiei, anunţarea obiectivelor operaţionale,  

explicarea modului de desfăşurare a activităţii 

2. Comunicarea noilor cunoştiinţe  

Profesorul anunță tema lecției și scrie titlul pe tablă. 

Profesorul verifică tema pentru acasă si unul din elevi este rugat sa-și prezinte rezolvarea la 

videoproiector. Tema pentru acasa a fost aleasă ora precedentă astfel incat cu ajutorul acesteia sa se 

introducă noile noțiuni. 

     Aplicația pe care elevii au avut-o de rezolvat a fost următoarea: Se considera n numere complexe (un 

numar complex este definit prin partea sa reala si cea imaginara). Se cere să se afișeze numărul complex 

care are modulul cel mai mare. 

    Profesorul se așteaptă ca elevii sa folosească 3 șiruri (unul pentru a reține partea reală a numerelor 

complexe, unul pentru a reține partea imaginară si incă unul in care să calculeze modulul fiecărui numar 

complex). Se va sorta descrescător șirul in care s-au reținut modulele si se face interschimbarea acolo unde 

este cazul in toate cele 3 siruri. 

Să presupunem că ni se cere să întocmim o situaţie pentru şcoală, care să conţină următoarele date 

primare: numele elevului, prenumele elevului, media generala, clasa 

Observăm că pentru a memora aceste date cu cunoştiinţele acumulate până în prezent, ar trebui să 

utilizăm 4 tablouri unidimensionale, două de tip şir de caractere, unul de tip float şi unul de tip întreg. Cu 

siguranţă scrierea programului ar fi neplăcută. 

Apare astfel evidentă necesitatea existenţei unui tip de dată cu ajutorul căruia să putem prelucra 

date neomogene ca cele din exemplul de mai sus. 

         Pornind de la această problemă, profesorul inroduce noțiunea de structură /inregistrare. 

   Inregistrarea este structura de date formată dintr-un ansamblu de date neomogene intre care există o 

legătură de conținut. Elementele structurii se numesc câmpuri si pot fi identificate printr-un nume.  

   Exemplu. Inregistrarea elev poate conține câmpurile nr matricol, nume, prenume, media. Fiecare 

camp este caracterizat prin nume, tip si valoare. 
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Observație: 

• Din punct de vedere fizic , inregistrării i se atribuie o zona de memorie contiguă , de dimensiune 

fixă, egală cu suma lungimii tuturor câmpurilor 

 In C++ pentru a crea o structură de date de tip inregistrare , trebuie definit un tip de dată numit structură.  

Forma generală  

 

 Exemplu: struct elev{ char nume[23]; 

                                    char prenume[23]; 

                                    float medie;}; 

Observatii:  

• Declararea unei structuri se termina cu ; deoarece este o instructiune 

• Nu se creaza astfel o variabila de memorie, ci un tip de data utilizator 

Variabila de declara astfel: 

<nume_structura> <nume_variabila> 

Exemplu: struct elev{ char nume[23]; 

                                    char prenume[23]; 

                               float medie;}; 

           int n, elev e; 

Pentru a manipula o structură de date, trebuie să definim un tip de data structurat și o variabila de 

memorie care va avea ca tip de data numele structurii 

  Exemplu1: 

 struct elev{ char nume[23]; 

Exemplu2:  

struct elev{ char nume[23]; 

      Exemplu3: 

 struct { char nume[23]; 
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                   char prenume[23]; 

            float medie;}; 

elev e; 

 

                  char prenume[23]; 

            float medie;} e; 

 

             char prenume[23]; 

       float medie;} e; 

 

              

 Accesul la campurile inregistrarii 

 Se foloseste operatorul punct: <nume_variabila>.<nume_camp> 

   Exemplu: e.nume, e.prenume, e.medie 

     Valorile campurilor se pot stabili prin atribuirea unor constante sau prin citirea de la tastatura. 

   Exemplu1: e.nume=”Popescu”; e.prenume=”Cristina”; e.medie=9.5; 

   Exemplu2: cin.get(e.nume,23); cin.get();  cin.get(e.prenume,23);cin.get();  cin>>e.medie;   

       Pentru a fixa noțiunile predate, profesorul prezintă o serie de tipuri de exercitii pe videoproiector și le 

discută impreună cu elevii.  

     Apoi profesorul imparte fișele de lucru și elevii incep să resolve cateva aplicatii de pe fișă, restul 

aplicatiilor rămânănd tema pentru acasă. 

    Profesorul propune alt tip de probleme. Elevilor li se cere să creeze programe C++ folosind structure 

de date neomogene. 

    Se propune spre rezolvare următoarele probleme: 

1. Se citesc de la tastatură două numere complexe (un număr complex este definite prin partea sa 

reală si cea imaginara). Să se efectueze operaţiile de adunare și înmulţire a celor două numere complexe. 

Vom defini tipul structurat complex, care conţine partea reală şi partea imaginară a numărului.  

     In continuare profesorul introduce noțiunea de șir de inregistrari, ilustrand prin exemple practice . Apoi 

prezintă modalitatea de declarare a unui tablou de inregistrări, de accesare a unui element al tabloului, de 

citire, afisare etc. 

 Se propune spre rezolvare o aplicație folosind șiruri de inregistrări. 

   Aplicație.  

    Se consideră o listă cu elevii care au susținut teza la informatică. Despre fiecare elev se cunoaște: Numele, 

Prenumele, Nota obținută.  

a. Să se afișeze elevii promovați in ordinea descrescătoare a notelor obținute.  

b. Să se afișeze cea mai mică și cea mai mare notă obținută 
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Proiect de lecţie 

 

Unitatea de învăţare: Electromagnetism 

Disciplina:                   Fizică 

Profesor:                     Stefan Corina Elena 

Şcoala:                        Colegiul Tehnic Cts. Istrati, Campina 

Clasa:                          a-X-a 

Titlul lecţiei:              Forta electromagnetică. 

Tipul lecţiei:               Lecţie de dobandire  de cunoştinţe  

Data:                              

 

Competente specifice: 

 

C1:  Definirea noţiunii de ”forţă electromagnetică”; 

C2:  Scoaterea în evidenţă a faptului că un conductor parcurs de curent electric interactionează cu un câmp magnetic in 

care se află; 

C3:  Prezentarea unui montaj prin care se pune in evidenta interactiunea dintre o bobina parcursa de curent electric si 

un magnet disc asezat in fata bobinei; 

C4: Descoperirea factorilor care influenteaza sensul fortei electromagnetice si a factorilor care influenteaza modulul 

fortei electromagnetice; 

 

Obiective operationale: 

 

O1: Să-Şi însuŞească notiunea de forta electromagnetica; 

O2: Să descopere factorii care influenteaza sensul fortei electromagnetice si a factorilor care influenteaza modulul fortei 

electromagnetice ; 

O3: Să cunoască aplicatiile practice ale fortei electromagnetice; 

O4:  Să puna in evidenta experimental forta electromagnetica; 

 

Metode didactice: 1.conversatia 

                                2.descoperirea 

                                3.problematizarea 

                                4.experimentul 

 

Resurse materiale:- manual de fizică de clasa aX-a 

                                 - bobina, magnet disc, baterie 9 V, conductori, tije, mufe 

    

Evaluare: - iniţială:    1. chestionare orală 

                  - continuă: 2. chestionare frontală; 3. observarea activităţii elevilor; 4. temă lucru  clasă        

             - finală:      5. temă pentru acasă;  
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Activitatea de invăţare 

 

Activitatea 

profesorului 

 

Activitatea 

elevului 

 

Organizarea 

clasei 

    Profesorul face prezenţa. 

 

 

  Elevii se pregătesc  

pentru lecţie. 

 

 

 

 

 

Verificarea 

cunoŞtinţelor 

dobândite 

anterior 

 

 

 

 

  

 

 O1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Se verifică notiunile de camp magnetic, 

linie de camp magnetic, inductie magnetica. 

Efect magnetic al curentului electric 

 

 

   

 

 

  Elevii răspund la ȋntrebări. 

 

   

Elevii reprezinta la tabla spectrul magnetic pentru un 

magnet bara 

 

 

 

 

 

 

Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

O4 

 

 

     Profesorul propune elevilor realizarea 

unui experiment : 

Daca in apropierea unui magnet disc asezam 

un cadru dreptunghiular , parcurs de curent 

electric , sa observam ce se intampla? 

 

 

 

    Elevii realizeaza montajul experimental  

Enunţarea 

sarcinilor de 

lucru 

 

 

 

 

 

   Scrie pe tablă titlul lecţiei  Şi enunţă 

sarcinile de lucru. 

 

Scriu titlul lecţiei Şi iau la cunoştinţă de sarcinile de 

lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

ȋnvăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 Profesorul le cere elevilor sa inverseze polii 

magnetului si sa observe deviatia cadrului 

dreptunghiular. 

Profesorul propune schimbarea polaritatii 

conexiunilor la sursa de curent electric. 

 

 

Profesorul precizeaza ca factorii care 

influenteaza sensul fortei electromagnetice 

sunt : sensul liniilor de camp magnetic si 

sensul curentului electric. 

 

Elevii observa ca sensul fortei  electromagnetice 

depinde de sensul liniilor de camp magnetic.  

 

 

Elevii observa ca si sensul curentului electric 

influenteaza sensul fortei electromagnetice. 

 

 

 

 

  Notează în caiete factorii care influenteaza sensul 

fortei electromagnetice. 
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Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensul fortei electrimagnetice se determina 

cu regula „ mainii stangi” 

Se aseaza palma mainii drepte cu cele patru 

degete in sensul curentului electric astfel 

incat liniile de camp magnetic sa intre in 

palma iar degetul mare deschis la 90 de grade 

indica sensul fortei electromagnetice. 

 

    

    Propune elevilor sa determine factorii care 

influenteaza modulul fortei 

electromagnetice. 

Se mareste tensiunea de alimentare a cadrului 

dreptunghiular sau a bobinei folosite. 

 

Se mareste lungimea portiunii de circuit aflat 

in camp magnetic prin folosirea a doi magneti 

disc unul langa altul. 

 

Se foloseste un electromagnet sau un magnet 

cu un camp magnetic mai puternic si se 

observa din nou deviatia cadrului 

dreptunghiular. 

 

Profesorul defineste forta electromagnetica si 

factorii care influenteaza sensul fortei 

electromagnetice: sensul curentului electric 

si sensul liniilor de camp magnetic. 

 

Profesorul prezinta si factorii care 

influenteaza modulul fortei 

electromagnetice: intensitatea curentului 

electric, lungimea portiunii de circuit aflat in 

camp magnetic si inductia magnetica a 

campului magnetic. 

 

Se pune problema aplicatiei practice a fortei 

electromagnetice. 

 

Profesorul exemplifica aceste aplicatii : 

aparatele de masura ( ampermetrul , 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Elevii observa ca forta electromagnetica are modulul 

mai mare ( deviatia cadrului dreptunghiular  este mai 

mare) 

 

 

Se observa din nou o deviatie mai mare a cadrului 

dreptunghiular sau a bobinei  

 

 

Deviatia cadrului dreptunghiular este mai mare cand 

inductia magnetica a campului magnetic este mai 

mare. 

 

 

Elevii observa experimentele, noteaza observatiile 

facute. 
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Obţinerea 

performanţei 

şi asigurarea 

feedback-ului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensificarea 

retenţiei şi 

asigurarea 

transferului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

galvanometrul), motorul electric. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul solicită elevilor rezolvarea unor 

exercitii de determinare a sensului fortei 

electromagnetice si descoperirea unor 

experimente avand ca tema „ forta 

electromagnetica” pe you-tube 

 

   
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Elevii isi noteaza tema pentru acasa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WAOuVqSTJn

0 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Prof. Înv. Preșc.: Cupșa Ioana 

Prof. Înv. Preșc.: Samfira Raluca 

Intervalul de vârstă: 5-6 ani 

Grupa: mare 

Tema anuală de studiu: Ce și cum vreau să fiu? 

Tema proiectului tematic: După muncă și răsplată 

Tema săptămânii: Banii 

Tema activității: Vreau să fiu… 

Activități pe domenii experiențiale:  

”Vreau să fiu…”-Domeniul Științe; ”Suporturi pentru creioanele bancherilor”-Domeniul Om și Societate 

Mijloc de realizare: activitate integrată 

Categorii de activități de învățare:  

• Activități de dezvoltare personală: 

    Rutine: Primirea copiilor, micul dejun, gustarea (deprinderi specifice) 

    Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, dragi copii!” 

    Joc liber: „Jocul meu preferat” 

    Tranziții: „Doi câte doi”, ”Bat din palme”, ”Înspre baie alergăm” 

    Moment de mișcare: ”Ursulețul Panda”, ”Dacă vreau să cresc voinic” 

• Jocuri și activități liber-alese (ALA): 

    Construcții: ”Banca” 

    Știință: ”Totul despre bani” 

    Artă: ”Colecția mea de bancnote și monede” 

    Jocuri de mișcare: ”Cursa meseriilor” 

Comportamente vizate  Obiective operaționale  

E.1.1 Identifică elementele caracteristice ale unor 

fenomene/relaţii din mediul apropiat 

O1 Preşcolarul va fi capabil să identifice fenomenul 

naturii specific zilei respective 
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A.1.3 Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de 

activități variate 

B.1.2. Demonstrează abilităţi de solicitare şi de primire a 

ajutorului în situaţii problematice specifice 

C.3.1 Manifestă creativitate în activități diverse 

 

O2 Preșcolarul va fi capabil să execute cu/fără sprijin 

sarcini de realizare a unor materiale de învățare: banca 

realizată prin îmbinarea pieselor de Lego, imagini cu și 

despre bani realizate prin îmbinarea pieselor puzzle, 

colecția de bancnote și monede realizată prin sortarea 

imaginilor și lipirea acestora în album, suporturi pentru 

creioanele bancherilor realizate prin tehnica bobinării şi 

jocurile de mișcare, manifestând consecvență și 

creativitate 

C.2.1 Realizează sarcinile cu consecvență 

C.3.2 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, 

muzicale și practice, în conversații și povestiri creative 

B.3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite 

situaţii educaţionale 

O3 Preșcolarul va fi capabil să utilizeze, cu consecvență, 

tehnica bobinării pentru a realiza tema dată (suporturi 

pentru creioanele bancherilor) 

O4 Preșcolarul va fi capabil să aprecieze lucrarea sa, cât 

și a celorlalți, argumentându-și alegerea 

B.2.4. Exersează, cu sprijin, abilități de negociere şi de 

participare la luarea deciziilor 

E. 3.4. Demonstrează cunoașterea poziției omului în univers, ca 

parte a lumii vii şi ca fiinţă socială 

O5 Preșcolarul va fi capabil să identifice uneltele 

necesare meseriei pe care o reprezintă, consultându-se cu 

membrii echipei din care face parte 

A.2.1 Utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil, mirosul 

etc) în interacțiunea cu mediul apropiat 

C.1.1. Manifestă curiozitate pentru activități, persoane și 

obiecte noi 

O6 Preșcolarul va fi capabil să execute mişcările 

corespunzătoare şi traseul aplicativ, îndeplinind sarcinile 

date 

Strategii didactice:  

    Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, problematizarea, mâna oarbă, 

jocul didactic 

     Mijloace de învățământ:caiet de prezență, pozele copiilor, ecusoane pentru centrele de interes, coșuleț, 

ecusoane, piese Lego, puzzle, lipici, imagini cu bancnote și monede, foi colorate, ață, tuburi de carton, 

hârtie buretată, lipici, recompense. 

• Forme de organizare: pe grupe, frontal, individual 

• Durata: o zi 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

Momentul organizatoric: Voi asigura climatul necesar pentru buna desfășurare a activității: aerisirea și 

aranjarea  sălii de grupă, pregătirea materialelor necesare activității. 
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Joc liber: „Jocul meu preferat”: Copiii sosesc în grupă, își aleg jucăriile cu care doresc să se joace, precum 

și locul unde doresc să își desfășoare jocul preferat, singuri sau împreună cu colegii. 

Întâlnirea de dimineață debutează cu salutul care se va realiza printr-o poezie cunoscută, apoi se vor 

saluta între ei, printr-o strângere de mână, privindu-se în ochi și spunându-i numele celui pe care îl salute. 

 Prezența se va realiza în ordinea strigării de către educatoare din catalogul grupei, iar copiii își vor alege 

poza și o vor lipi pe panoul pe care este inscripționat „PREZENȚI” aflat pe panoul întâlnirii de dimineață, 

iar pozele rămase le va lipi un copil pe panoul pe care este inscripționat „ABSENȚI”. 

Calendarul naturii: este completat de către copii, menționând în ce anotimp suntem, în ce lună și în ce zi 

a săptămânii, marcând și schimbările meteo dacă este necesar. 

Împărtășirea cu ceilalți: se realizează cu ajutorul a două palete care ilustrează o față veselă, respectiv, o 

față tristă. Copiii vor răspunde la întrebarea ”Cum te simți azi?” alegând una dintre palete și argumentându-

și răspunsul. 

Momentul de mișcare: se va realiza cu ajutorul versurilor cunoscute de către copii: „Ursulețul Panda” și 

„Dacă vreau să cresc voinic”. 

Noutatea zilei: în grupă își face apariția Timmy, un băiețel care încă nu s-a hotarât ce meserie vrea să își 

aleagă atunci când va fi mare și are nevoie de ajutorul copiilor. 

Captarea atenției: educatoarea îl va prezenta pe musafir, copiilor și le va spune că acesta este dornic să se 

joace cu ei, să afle cât mai multe informații despre meseriile care există. 

Anunțarea temei: „Astăzi vom porni într-o aventură în lumea meseriilor și vom construi bănci, vom realiza 

puzzle-uri, vom realiza propria colecție de bancnote și monede, ne vom  juca un joc, vom realiza suporturi 

pentru creioanele bancherilor și vom  organiza cursa meseriilor. 

Desfășurarea activității: Pentru a-i arăta lui Timmy cunoștințele pe care copiii le au despre meserii, în 

special cea de bancher,  educatoarea le va prezenta copiilor centrele de interes (ALA1) la care aceștia vor 

lucra: Construcții-„Banca”, Artă-„Colecția mea de bancnote și monede” și Știință-„Totul despre bani”. 

După prezentarea centrelor, cu ajutorul metodei „mâna oarbă”, copiii vor fi distribuiți la centrele de interes. 

Ei vor avea lipite în piept ecusoane cu diferite culori pentru a știi de la ce centru fac parte (Construcții-

galben, Artă-roșu, Știință-verde). 

Pentru fiecare centru, copiii vor intuit materialele de pe masa, iar educatoarea le va oferi explicații 

referitoare la sarcinile de lucru. Educatoarea va supraveghea și îndruma munca copiilor care vor lucra la 

centrele de interes, iar după finalizarea sarcinilor, va face aprecieri asupra întregii activități, precum și a 

modului de participare la activitate și a comportamentului acestora. 

ADE-Domeniul Științe (cunoașterea mediului): „Copii, vă spuneam mai devreme că musafirul nostru, 

Timmy vrea să afle cât mai multe despre meseriile care există, pentru a-și putea alege una și are nevoie de 

ajutorul nostru Așadar, vom juca un joc pentru a-l ajuta, joc care se numește „Vreau să fiu…”. Cum se 



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1668 
 

numește jocul?” Copiii vor repeta în cor numele jocului. Educatoarea explică modul de desfășurare al 

jocului: copiii sunt împărțiți în 4 echipe, reprezentate printr-un ecuson specific: bucătar, frizer, pompier și 

medic. Pe o masa sunt așezate mai multe jetoane ce conțin imagini cu diferite unelte. Fiecare echipă trebuie 

să obțină uneltele necesare meseriei pe care o reprezintă, prin întrebarea „Ce îmi trebuie?”. După răspunsul 

la întrebare, se descrie imaginea aleasă, motivând răspunsul, membrii echipei având voie să se consulte. 

Câștigă echipa care obține cel mai repede jetoanele cu uneltele specifice meseriei. Copiii execută  jocul de 

probă, educatoarea făcând observații și precizări suplimentare. Copiii desfășoară jocul cu atenție, fiecare 

răspuns corect fiind răsplătit cu aplauze. Complicarea jocului: „Găsește intrusul” educatoarea va muta 

jetoanele de la o meserie la alta. Copiii pun mâna la ochi, iar la semnalul educatoarei, deschid ochii. Copiii 

sesizează greșelile și așază corect jetoanele, motivând răspunsul 

Domeniul Om și Societate (activitate practică):Copiii se așază la mesele aranjate sub formă de careu, 

educatoarea atrăgându-le atenția asupra poziției corecte la masa. Pe mese sunt așezate materialele necesare 

desfășurării activității, copiii fiind îndrumați să intuiască materialele. „Astăzi, deoarece Timmy a venit în 

vizită și ne-a spus despre faptul că își dorește să devină bancher, vom realiza un suport pentru creioane pe 

care i-l vom dărui lui Timmy. Suportul pe care îl vom realiza, va arăta așa” (educatoarea prezintă 

modelul).Se va explica și demonstra modul de lucru: ”Cu mâna stângă țineți tubul de hârtie, iar cu mâna 

dreaptă rotiți firul colorat de ață în jurul tubului, obținând un tub colorat. Pentru a nu cădea creioanele din 

suport, trebuie să lipim tubul pe bucata de hârtie buretată pe care o aveți la dispoziție. Aplicați lipici pe 

toată suprafața hârtiei, după care așezați tubul pe aceasta, presând cu putere pentru a se lipi. Astfel am 

obținut un suport pentru creioane.”. Modelul educatoarei rămâne expus.„Înainte de a începe să lucrăm, 

trebuie să ne încălzim mâinile .Copiii vor începe să lucreze, timp în care educatoarea îi va supraveghea,va 

acorda indicații individuale și de grup și îi va ajuta în caz că aceștia au nevoie. Le va atrage atenția asupra 

modului de realizare a lucrărilor, curat și îngrijit, dar și asupra poziției corpului față de suportul de lucru. 

Va încuraja și aprecia modul de lucru și comportamentul copiilor. La finalul activității, copiii vor face 

aprecieri cu privire la modul de realizare al lucrărilor şi vor alege lucrarea care li se pare cea mai frumoasă. 

ALA2 :Joc de mișcare: „Cursa meseriilor”: Copiii vor merge în sala de sport și vor fi împărțiți în două 

echipe: fete și băieți, iar educatoarea va împărți membrilor fiecărei echipe ecusoane cu doctor (pentru fete) 

și pompieri (pentru băieți). La semnalul educatoarei (sunetul clopoțelului) primul membru din fiecare 

echipă va realiza un traseu aplicativ. Jocul continuă până când toți participanții, au realizat treseul. Câștigă 

echipa ai cărei participanți termină primii treseul. 

Încheierea activității: Timmy le va oferi copiilor recompense, iar apoi vor ieşi din sala de sport intonând 

un cântecel.
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PROIECT DE LECȚIE - Sistemul excretor la mamifere(om) 

Prof. Tinc Luminița, 

Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Baia Mare 

1.Date introductive 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Biologie 

Competenţe specifice:  Obiective operaţionale (competențe derivate): 

 

C1 – identificarea si localizarea componentelor sistemului 

excretor 

C2 – caracterizarea configuratei externe si structurii interne 

a rinichilor,precizare tipului de rinichi de la mamifere 

C3 – definirea, caracterizarea structurala si functionala 

(formarea urinei) a nefronului. 

C4 – utilizarea unor surse variate de informare din domeniul 

biologiei. 

C5 – reprezentarea grafica a rinichilor, cailor urinare(de 

excretie) cat si a nefronului. 

C6 – utilizarea adecvata a terminologiei stiintifice. 

O. Cognitive        

             

 

 

 

O. Formative       

 

 

O.Atitudinale   

 

–  să identifice componentele sistemului excretor ; 

–  să recunoască elementele structurale ale rinichiului 

– să explice funcţiile componentelor sist. excretor  

-- să reprezinte schematic rinichiul și nefronul ; 

 

– să identifice tipul de funcție fundamentală îndeplinit de sistemul excretor    

 

– să-şi formeze un comportament pozitiv pentru păstrarea sănătății sistemului 

excretor și a organismului 

 

Unitatea de învăţare: Structura și funcțiile fundamentale ale organismelor vii 

Tema/Lecția: Excretia la animale. Sistemul excretor la mamifere(om) 

Tipul lectiei: Lectie de Comunicare / însuşire  de  noi  cunoştinţe             
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Scopul lectiei(Obiectivul central): Dobandirea de catre elevi a cunostintelor referitoare la complexitatea procesului de excretie.Pe parcursul 

activitatii desfasurate elevii vor descoperii particularitatile  structurale si functionale ale rinichilor,nefronului,constientizand   astfel ca functia 

sistemului excretor este eliminarea  produsilor  toxici ,excesului de apa si astfel mentinerea constanta a homeostaziei corpului 

3.Resurse educationale: 

a)Procedurale: Metode si procedee conversatia euristica, observarea independenta, demonstratia, problematizarea, explicatia. 

                       Invatarea prin descoperire 

                       Forme de organizare: pe grupe, frontal 

b)Materiale: manual, atlas anatomic, planşe, fise de lucru, imagini video-proiector, disectia pe suport electronic(youtube). 

c)Temporale: 50 minute. 

Bibliografie: 

1.  Stelică E., 2005, Manual de biologie cls a X-a, Editura LVS Crepuscul 

 2. Marinescu, M., 2009, Tendinţe şi orientări în didactica modernă. Ediţia a II-a. Editura Didactică şi Pedagogică. 

 3. Marinescu, M., Ardelean, A., Lungu, C., Tudoran, D., Botea, M., 2012, Introducere în didactica biologiei. Editura Junimea. 

4. Strategia didactica 

Etapele lectiei Competen

te 

specifice 

Activitate Resurse 

Profesor Elev Procedu

rale 

Materi

ale 

Tempor

ale 

1.Moment 

organizatoric(.Captarea si 

orientarea atentiei). 

 - noteaza eventualii absenti -prezinta situatia clasei   2 min 

2. Enuntarea temei si 

competentelor 

C1 

C2 

C6 

C3 

C4 

C5 

- enunta tintele-titlul lectiei si 

competentele, explica activitatilor ce vor 

fi realizate de elevi 

 

-asculta profesorul Convers

atia 

euristica 

 1 

min 
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3. Reactualizarea cunostintelor  - adreseaza clasei intrebari din lectia 

“Excretia la plante” dupa care face 

trecerea la ceea ce vor avea de facut 

elevii,actualizeaza unele cunostinte 

necesare din clasa a-VII-a 

- raspund la intrebari Dialogul 

observati

a    

 5 

min 

4.Activitatea independenta a 

elevilor 

C2 

C1 

C6 

C4 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3, C5  

 

- imparte fisele de lucru,cu cerinte 

diferite,ofera explicatiile necesare 

- intre timp profesorul noteaza titlul pe 

tabla schita tablei, iar ulterior va distribui 

individual fisele-schema lectiei 

 

 

- dupa expirarea timpului aferent 

completarii fiselor,profesorul implica 

liderii de grup sa completeze treptat 

schita cu informatii  notate de elevi pe 

fise 

- trece in revista evolutia rinichiului in 

seria vertebratelor 

-pentru partea lectiei referitoare la 

formarea urinei se prezinta in format ppt 

cele mai importante etape 

- noteaza elevii activi 

-vor conlucra in cadrul grupului 

pentru a se achita cat mai bine de 

îndatoriri 

 

 

 

 

- liderii de grup vor completeta 

treptat schita cu informatii  notate 

de elevi pe fisele de grup 

 

 

- completeaza fisa-schita lectiei, 

urmaresc apoi prezentarea dupa 

care finalizeaza schita lectiei  

- la final realizeaza impreuna  cu 

profesorul, schiteaza grafic 

structura rinichiului si nefronului 

Convers

atia 

euristica, 

demonst

ratia, 

observar

ea   

 

Indepen

denta, 

explicati

a 

manual, 

atlas 

anatom

ic, 

planşe, 

fise de 

lucru, 

imagini 

video-

proiect

or, 

disectia 

pe 

suport 

electro

nic(you

tube). 

 

 

10 

Min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

min 

5.Realizarea 

feed-backului  

C2,C3,C6  -vor realiza un rebus în care 

notiunea principala este,,Sistemul 

excretor”,venind pe rând la tabla; 

se vor utiliza noțiuni învățate în 

această lecție 

observar

ea    

 

independ

enta 

,explicati

a 

 

 6 

min 

6.Tema de casa  Realizarea unui minieseu cu tema „ 

Strectura Rinichilor la om”, conform 

variantelor de bacalaureat 

   1 

min 
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Matrice de evaluare 

 

Instrumente de evaluare 

Compentente 

Proba  

scrisa 

Proba 

orala 

Observatie 

independenta 

Autoeva

luare 

Tema 

de casa 

 

C1- identificarea si localizarea 

componentelor sistemului 

excretor 

 X X  X 

C2- caracterizarea configuratei 

externe si structurii interne a 

rinichilor,precizare tipului de 

rinichi de la mamifere 

X X X X X 

C3–definirea, caracterizarea 

structurala si functionala 

(formarea urinei) a nefronului. 

X  X X  

C4-– utilizarea unor surse variate 

de informare din domeniul 

biologiei. 

 X X  X 

C5– reprezentarea grafica a 

rinichilor, cailor urinare(de 

excretie) cat si a nefronului 

X  X X  

C6- utilizarea adecvata a 

terminologiei stiintifice. 

X  X  X 
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5. Schita tablei 

Excretia la animale (vertebrate) 

 

➢ produsul de excretie la vertebrate este urina. 

 

➢ excretia se realizeaza prin funcționarea sistemului excretor. 

  Sistemul excretor la mamifere (om) 

1. Componente: 

                      C
o
n
fig

u
raţie ex

tern
ă 

Rinichi Căi de 

excreţie 

(urinare) 

        In
traren

ale     E
x
traren

ale                    

➢ organe pereche 

➢ situati retroperitoneal de-o parte si de alta a 

coloanei vertebrale lombare. 

                                                                                  

➢ bogat vascularizaţi(artera şi vena renală) 

➢ forma: bobului de fasole, cca300g. 

➢ prezinta: 2 fete(anterioara, posterioara) 

                     2 margini:(covexa-spre lateral, concava -  

spre centrul medial                                                                                                                              

                    hilul si pediculul renal. 

  

➢ Calicele 

mici şi mari 

 

 

➢ Pelvisul 

renal 

➢ Două 

uretere 

➢ Vezică 

urinară 

(depozitare) 

➢ Uretra S
tru

ctu
ră in

tern
ă 

➢ Sunt alcătuiţi din segmente-lobi (=1 piramida 

Malpighi+substanta corticală din jur)-lobuli.       

➢ În sectiune parenchimul renal prezinta:                                                                                                         

-zona corticala(aspect granular): glomeruli, tubi 

urinferi, vase de sânge. 

-zona medulară(aspect striat)- piramidele renale 

Malpighi-tubii colectori ai mai  multor nefroni.                                                    
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2.   Funcţii : 

 

➢ Formarea şi eliminarea urinei 

Mecanismele formării urinei : 

1.Ultrafiltrarea glomerurală : - la nivelul capsulei Bowman-glomerulului 

    -se formează urina primară=plasmă deproteinizată 

                                                  - 125ml/min...............1ml în vezica urinară  

2.Reabsorbţia tubulară:-se reabsorb activ sau pasiv: glucoza, aminoacizi, acid uric, fosfaţi, sulfaţi, ioni de sodiu, potasiu, apă 

3.Secreţia tubulară:-mecanism secundar invers celui de reabsorbţie(ex. producerea de amoniac) 

➢ În 24h se formează 180 litri urină primară din care doar 1-1,5litri va fi urină definitivă(în vezica urinară) care va fi 

eliminata prin mictiune 

 

 

 

 

 

 

➢  Nefronul = unitatea structurala si functionala a 

rinichiului(alcătuirea-desen) 

➢  Rinichii omului contin~2 mil. nefroni.                   
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 
 

 

Data: 20 .12.2019 

Profesor: Sabău Cornelia 

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.28 Baia Mare 

Grupa : mare 

Tema anuală de studiu: Cum exprimăm ceea ce simțim? 

Tema săptămânii: Dăruim din suflet! 

Tema activităţii : ” Spiriduşii lui Mos Crăciun” 

Forma de realizare:  Activitate integrată 

Tipul activităţii: predare 

Elemente componente ale activităţii integrate : ADP+ALA+ADE 

ADP: Întâlnirea de dimineaţă ” Spiriduşii lui Moş Crăciun” 

ALA1:   Ştiinţă: „Punem bomboanele de pom în pungi de cadou” – sortare după culoare  

               Biblioteca: „ Scrisoare pentru Moş Crăciun” – semne grafice 

               Artă: ”Globuri, steluţe şi fundiţe pentru brad - lipire  

               Constructii: „Brăduţul”– din lego 

ADE: DLC – ”Legenda lui Moş Crăciun” – povestea  educatoarei 

           DOS -  „Spiriduşii lui Moş Crăciun împodobesc bradul”  –activitate practic-gospodărească  

ALA2 : ,, Pe urmele lui Moş Crăciun„- joc distractiv  

SCOP:  Formarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral precum şi a unor abilităţi practice 

specifice nivelului de dezvoltare.  

Obiective: 

• să exerseaze, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării 

lui;  

• să demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor şi 

semnificațiilor; 

• să demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, 

emoții proprii; 

• să respecte regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;  

• să realizeze sarcinile de lucru cu consecvență; 

• să integreaze ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină 

dificultăți; 

• să exerseaze autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale; 

• să manifeste creativitate în activități diverse 

Strategii didactice: 
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Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, demonstraţia, expunerea, 

povestirea, metoda cubului; 

Materiale didactice: cuburi, piese lego, pungi de cadou, bomboane de pom, 

globuri,fundite,stelute si , elemente pentru decorat(fulgi, dischete de bumbac, reni, braduţi, 

steluţe, fâşii de hârtie, etc), lipici, fulgul cu întrebări ,,ghetuțe,, , elemente decorative,,coșulețe,, 

,ecusoane, panou de afişat, brad  

Mijloace de învăţământ: video proiector 

Forme de organizare: frontal, individual, grupuri mici 

Durata: o zi 

Bibliografie: 

• Curriculum pentru educaţie timpurie 2019; 

• Glava, A., Pascal, M., Tătaru, L., L. –„Educaţie timpurie – Ghid metodic pentru aplicarea 

curriculumului preşcolar”, Ed. Paralela 45 Piteşti, 2009; 

• Ezechil, L., Lăzărescu, P., M. -, Laborator preşcolar – ghid metodologic”, Ed. V&I, INTEGRAL 

Bucureşti (2001). 

• Breban, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela, Metode interactive de grup - 

Ghid metodic, Editura Arves, Piteşti, 2002. 

 

 

Scenariul activităţii 

Activitatea zilei va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă salut copiii ca de obicei „Bună 

dimineaţa, dragii  mei!” şi îndemnul: „Pe scăunele ne-aşezăm/ Şi frumos ne salutăm!” În timpul 

acestei activităţi, copiii stau pe scăunele, în semicerc, pentru a se putea vedea mai bine şi a relaţiona 

în bune condiţii.  Salutul/Prezența: ,,Dimineaţa a sosit,/Toţi copiii au venit./În semicerc să ne 

adunăm,/Pe scăunele ne aşezăm,/Cu toţii ne salutăm: - Bună dimineaţa, spiriduşi ai lui Moş 

Crăciun, A-nceput o nouă zi!’’ 

    Această etapă este un prilej în care copiii conştientizează componenţa grupului, eventualii 

absenţi (fiecare copil prezent iși va prinde spiriduşul la numele său, pe panoul de prezenţă ) ; ei 

pot discuta motivele pentru care unii colegi lipsesc, aceasta fiind încă o modalitate prin care se 

consolidează relaţiile în cadrul grupului. 
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   Calendarul naturii. Este prezentat de copiii îndrumaţi de educatoare pe bază de întrebări. 

Se vor stabili coordonatele: data, luna şi aspecte caracteristice. Se vor folosi cartonaşe, jetoane, 

diferite imagini adecvate temei / momentului / anotimpului. 

    Împărtăşirea cu ceilalţi. În această etapă a întâlnirii voi purta o discuție cu copiii despre 

cum se simt, cum îi influențează vremea de afară, dacă au ceva să ne împărtășească. Fiecare copil 

își alege un emoticon simbolizând starea din ziua respectivă. 

 Noutatea zilei - ,,Spiriduşii lui Moş Crăciun” -  Le voi expune copiilor programul din 

această zi. Se explică pe înţelesul copiilor tema zilei şi obiectivele urmărite. În continuare prezint 

elementul-surpriză, sacul pe care l-am primit de la un spiriduș, captarea atenţiei,  în  care voi găsi 

o scrisoare de la Moș Crăciun, acesta spunându – le  că vor asculta povestea lui, şi anume”Legenda 

lui Moș Crăciun “. Povestirea se va desfăşura cu întreaga grupă. Voi anunţa titlul poveştii: “ 

Legenda lui Moș Crăciun”. După anunţarea titlului voi povesti clar şi expresiv, pentru a trezi emoţii 

şi pentru a asigura motivaţia învăţării. Pe parcurs, le voi prezenta copiilor imaginii la video 

proiector reprezentând principalelele scene care sugerează conţinutul poveştii.  

Cu promisiunea că doresc să-l ajute pe Moş Crăciun să pregătească cadouri pentru toţi copiii din 

lume, ei vor fi spiriduţii lui azi şi pe centrele de joacă vor pregăti cadouri. Trecerea către activitățile 

ALA1 se va realiza prin tranziţia: ”Hai pe centre să lucrăm /  Și ca moșii ne-aplecăm!”.Voi face 

astfel trecerea  la etapa următoare a activităţii, desfăşurată la centrele de activitate. Voi oferi 

copiilor un coşuleţ cu ecusoane, îndemnându-i să-şi aleagă fiecare câte unul.În funcţie de aceste 

ecusoane, copiii se vor grupa la centre. Aceste ecusoane reprezintă imagini semnificative ale temei 

de la fiecare centru ( Constructii – Brăduţ; Stiință – Bomboane; Arta –steluţe, globuri şi fundiţe şi 

Bibliotecă - Moş Crăciun)  şi vor fi prinse în piept copiilor. Tranziţia se va realiza printr-o secvenţă 

de mişcare . Încolonaţi, copiii vor merge şi se vor opri la centrele anunţate de educatoare, care sunt 

deschise. Vor fi prezentate materialele şi sarcinile de la fiecare sector: ,, Ştiinţă”: Copiii vor pune 

bomboanele de pom în pungile de cadou în funcţie de culoare ; ,, Bibliotecă”  -copiii vor scrie 

scrisoarea cu ajutorul grafismelor; ,,Artă” – copiii vor lipi pe globuri, steluţe, fundiţe, fulgi, 

materialul mărunt pus la dispoziţie iar la „Construcţii”-Bradutul”- pe care îl vor construi din piese 

de lego. 

Prin tranzitia :”Bat din palme clap, clap”  se va trece la următoarea activitate iar educatoarea va 

solicita copiilor să ducă materialele realizate la centre pe măsuţa de lîngă brad. Acolo împreună cu 
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copiii vom împodobi bradul de Crăciun, realizand astfel activitatea DOS:Activitate practic-

gospodareasca : „Spiriduşii lui Moş Crăciun împodobesc bradul”. 

          Copiii trebuie  să aplice deprinderi practic gospodărești şi  să  împodobească bradul  

folosind  globurile, steluţele, fundiţeleşi fulgii  realizate la centrul artă, felicitările realizate la 

bibliotecă iar sub brad să pună pungile cu bomboane şi brăduţii din lego. Prin tranziţia ”Moş 

Crăciun ce drag ne eşti”-cântec,   vom trece la ALA2 unde vom desfăşura jocul: ,,Pe urmele lui 

Moș Crăciun”- traseu aplicativ. 

    Copiii vor fi grupați pe două echipe: ,,Echipa ghetuțelor roșii” și ,,Echipa ghetuțelor verzi”. 

La semnal, primii jucători din fiecare echipă vor trebui să transporte bomboane-gigant, călcând 

pe urmele lui Moș Craciun (tălpi decupate), vor sări peste  obstacole, vor ocoli alte obstacole și 

vor pune bomboanele-gigant în cutiile-ghetuțe (roșie și verde). Apoi se întorc și predau ștafeta 

următorilor colegi de echipă. Câștigă echipa care termină prima concursul. 

        Activitatea zilei se încheie cu aşezarea copiilor în semicerc, pe scăunele. Aici, copiii îşi vor 

aminti activităţile zilei, vor aşeza jetoanele potrivite pentru fiecare dintre activităţile desfăşurate, 

completând, astfel, ,,Jurnalul zilei’’. Vor fi solicitaţi să îşi exprime părerea despre activitatea 

preferată a zilei sau despre activitatea care le-a rămas imprimată în minte. 

     Evaluarea activităţii se realizează printr-o formă de autoevaluare, gen ştafetă. La primirea 

Moşului  de plastic, fiecare copil, îşi exprimă, în termeni corespunzători nivelului de vârstă şi de 

dezvoltare, părerea despre activitatea desfăşurată pe întreg parcursul zilei. Sunt recompensaţi cu 

ecusoane (spiriduşi) în piept şi se emit aprecieri generale şi individuale din partea educatoarei 

referitoare la comportamnetul copiilor și la activitatea desfășurată. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

INTEGRATĂ 

Prietenii necuvântĂTORI 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 
UNITATEA DE INVATAMANT: Liceul Vocațional Pedagogic ”Nicolae Bolcaș”, Beiuș 

CLASA : I C  

PROF.INV.PRIMAR: Domokos Ruxandra 

ARIA CURRICULARA: Tehnologii 

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilităti practice 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Primăvara 

UNITATEA TEMATICĂ: Prietenii necuvântători 

SUBIECT: Tablou de primăvară  

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

DURATA: 1 oră  

TIPUL LECTIEI: de formare a priceperilor și deprinderilor 

DISCIPLINE INTEGRATE:  

 

• Arte vizuale și abilități practice  

 

• Comunicare în limba română 

 

• Muzică și mișcare  
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Competenţe specifice: 

Comunicare în limba română                                                           Arte vizuale și abilități practice  

 

 

 

 

 

 

           

2.2 Transmiterea unor informatii referitoare la 

sine și la universul apropiat prin mesaje scurte; 

2.3 Participarea cu interes la dialoguri simpl, în 

diferte contexte de comunicare 

1.3 Manifestarea curiozitatii fată de 

exporarea de mesaje artistice simple, 

exprimate vizual 

1.2 Identificarea liniei, a punctului, a 

culorii și a formei în context cunoscute 

1.1 Sesizarea elementelor de detaliu ale 

unui mesaj visual simplu, exprimat printr-o 

varietate de forme artistice 

2.1 Identificarea unor caracteristici/ 

proprietăti ale materialelor întâlnite în 

mediul cunoscut 

2.3 Realizarea de obiecte, folosind material 

ușor de prelucrat și tehnici accesibile 

2.5 Explorarea de utilizări în context 

variate a obiectelor/ lucrărilor realizate prin 

efort propriu 

2.6 Participarea la activităti integrate 

adaptate la nivelului de vârstă în care se 

asociază elemente de exprimare vizuală, 

muzicală, verbal, kinestezică 
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                                                                                     Muzică şi mişcare 

 

                  

   

 

 

 

                                                                        Obiective  

Până la sfârșitul activitătii, elevii vor fi capabili : 

 

 

 O1: -să recite cu intonatia potrivită poezia ,,Pentru tine, Primăvară! de 

Otilia Cazimir; 

 O2: să identifice 2-3 imagini vizuale/ auditive din textul ,,Pentru tine, 

Primăvară de Otilia Cazimir 

O3: să denumească tehnici, instrumente şi materiale de lucru folosite în    

realizarea lucrării model;  

O4: să aplice procedeele tehnologice însuşite anterior: colorare,  

decupare, lipire, pentru realizarea tabloului de primăvară 

O5: să asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele  

compoziţiei ,,Peisaj de primăvară”;     

O6: - să se ajute reciproc în realizarea lucrării;  

  asamblare,  

O7 : -să aprecieze obiectiv lucrarea personală şi pe cele ale colegilor;  

 

 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, conversaţia euristică,   observaţia, munca 

independentă, Turul galeriei,            

Mijloace de învățământ:, planşe – model, foarfece, carioca, coli de hartie colorată,  lipici,  farfurie unica 

folosinta albastră, sabolon lalea, future, soare, nor; buburuze, flori- autocolante 

Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate colectivă. 

UMANE: 23 elevi 

TEMPORALE: 1 oră 

SPAŢIALE:  sala de clasă 

Bibliografie:  

• Stan, Lucian (coord.), Abilităţi practice - ghid metodologic clasele  I – IV, Bucureşti, 

Editura Aramis, 2002; 

• Stoica, Daniela, Abilităţi practice – clasele I – IV, Piteşti, Editura Carminis, 2004 

                        ***Curriculum Naţional- Programa şcolară pentru clasa I, 2013

2.1  Cântarea individual sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de 

ritm. 
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DESFĂSURAREA ACTIVITĂTII 

 

 

Etapele lectiei 

Discipli

na Compet

ente 

specifice 

Conținutul activității 

Strategii didactice 

Evaluare Metode si 

procedee 

Mijloace de 

învatamânt 

Forme de 

organizare 

Moment 

organizatoric 

 

  

 

 

Asigur disciplina şi   pregătesc materialele necesare 

pentru activitate. 

Conversația  

 

Frontal 

 

 

  

Pregătirea 

psihologică 

 

CLR 2.3 Captarea atentiei se va realiza prin recitarea poeziei 

,,Pentru tine, Primăvară! de Otilia Cazimir 

      

 

exercitiul 

conversaţia 

euristică 

 

 

Zana 

Primavara 

 

 

Frontal  

 

Aprecieri 

verbale 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

necesare 

desfăşurării 

activităţii 

 

CLR 

AVAP 

AVAP 

2.3 

1.3 

 

1.2 

 

 Pe baza poeziei recitate, se poarta o scurta 

convorbire despre anotimpul primavara. 

Adresez elevilor întrebari: 

- Ce culori au cocorii din poezie? 

- Explicati expresia ,,Ghiocel plăpând 

- Ce culoare are ghiocelul plapand? 

- Dar păpădia?  

- Cum ati realiza voi un talbou de 

primavara? 

 

 

Conversatia 

Explicatia 

exercitiul 

 

 

frontal Aprecieri 

verbale 
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Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

CLR 

AVAP 

 

2.2 

1.3 

 Astăzi, la ora de Artele vizuale si abilităti practice, 

aş dori să aducem o parte din frumuseţea naturii 

aici, în clasă, prin intermediul lucrărilor pe care le 

vom realiza, şi anume, o compoziţie, folosind 

tehnicile învatate: decupare, lipire, asamblare. 

Vom realiza un  ,,Tablou de primăvară”. 

 

Conversatia 

 

 frontal Observare

a 

sistematic

ă 

Dirijarea 

învătării 

a)Prezentarea 

și analiza 

modelului 

AVAP 

CLR 

AVAP 

2.3 

1.1 

Prezint lucrarea model – Tablou de primăvară 

și demonstrez, prezentând etapele de realizare: 

- Colorarea și decuparea si asamblarea 

fluturelui 

- Decupare –lalele, soare, nor 

- Lipirea imginilor decupare pe suportul de 

carton 

- Desenarea altor elemente specifice 

anotimpului primavara 

- Decorarea tabloului cu flori si buburuze 

autocolante 

 

Conversatia 

Explicatia 

observatia 

Tablou de 

primavara- 

model 

Frontal  observare

a 

sistematic

ă 

 

b) 

recunoasterea 

materialelor 

AVAP 2.1 Elevii descoperă materialele aflate în plic. 

 

observatia Materialele 

necesare  

individual Observare 

sistematic

a 

c) Activitatea 

independentă 

a elevilor 

 

AVAP 2.3 Elevii vor lucra pefond muzical ,,Cantece de 

primavara. 

Se urmărește capacitatea elevilor de a folosi corect 

materialele necesare, de a respecta etapele de lucru 

și de a se încadra în spatiu plastic. 

Dau indicaţii individuale, suplimentare, unde este 

nevoie. 

 

 

 

munca inde- 

pendentă, 

exerciţiul, 

problemati- 

zarea 

planşă- model, 

lipici ,foarfece 

farfurie 

cartonată de 

culoare 

albastră,  foi 

cartonate 

individual observare

a 

sistematic

ă 



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1684 
 

verzi, roșii, 

galbene, albe, 

portocalii, 

creioane 

colorate, 

carioca, bete 

frigărui ; 

capsator 

 

Analiza şi 

aprecierea 

performanţe 

lor elevilor 

 

AVAP 

 

2.5 

 

După finalizarea lucrărilor, elevii își expun la 

panou lucrările realizate. 

   Propune elevilor să analizeze fiecare lucrare în 

parte şi să aducă argumente în susţinerea 

observaţiilor făcute.  

    

Conversația  

Observatia 

Turul 

galeriei 

Tabourile de 

primăvară 

rezlizate de 

elevi 

Frontal 

Individual 

 

Aprecieri 

verbale 

 

autoevalu

area 

Încheierea 

activitătii 

MM 

AVAP 

 

2.1 

2.6 

Propune elevilor interpretarea cântecului  

,,Fluturașul meu 

Voi face aprecieri colective referitoare la 

participarea și implicarea elevilor în activitate 

practică. 

Conversatia 

Cântare 

vocală 

Cantecul 

,,Fluturașul 

meu“ 

Frontal  

 

Aprecieri 

verbale  
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Implementarea proiectelor educaționale extrașcolare în grădiniță - La fermă 

 

Radu Roxana – profesor, Gradinița nr. 283, București 

Grosu Tatiana – profesor, Gradinița nr. 283, București 

    

 

 

Justificarea proiectului:  

 La vârsta preşcolară copii învaţă comportamente prin observarea şi imitarea adulţilor, îşi formează atitudinile faţă de comportamentele 

normale. Părinţii şi adulţii care interacţionează direct cu copii au un rol major în dezvoltarea comportamentelor. Adulţii influenţează 

comportamentele adoptate de copii prin modelul pe care îl reprezintă. Părinţii şi educatorii sunt cei care conturează preferinţele copiilor şi atitudinile 

lor faţă de comportamentul civic, prin întăririle şi reacţiile aversive pe care le exprimă.  

 În scopul formării copiilor potrivit exigentelor societăţii civile democratice, al integrării lor fireşti în viaţa socială, aceştia vor fi sensibilizaţi, 

conştientizaţi, antrenaţi în exersarea şi practicarea unor norme elementare de conduită pentru formarea propriilor valori, configurarea unor relaţii de 

grup, practicarea unor relaţii sociale solidare. În acest sens, prin activităţile de educaţie moral-civică, prescolarii vor fi motivati, ca viitori cetăţeni, 

într-un comportament conştient, responsabil, capabil de înţelegere, toleranţe, respect de a acţiona conştient faţe de drepturi , dar şi îndatoriri. 

 Copilul nu poate fi învăţat să-şi construiască civilitatea în mod exclusiv prin învăţarea de norme, ci, mai ales, prin declanşarea unor trăiri, 

atitudini, sentimente. 
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Cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de disciplină, iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti 

de la vârstă mică, toate acestea fiindu-le folositoare în viață. TEMA: „VALORIFICAREA CUNOSTINTELOR DESPRE ANIMALE SI 

PLANTE”  

TIPUL EXCURSIEI: Excursie cu caracter receptiv pentru studiul animalelor si plantelor. 

SCOP: 

• Consolidarea cunostintelor despre animale si plante 

• Stimularea motivaţiei pentru protecţia animalelor si plantelor, formarea comportamentului civic adecvat şi derularea de acţiuni concrete de 

protecţie a mediului natural; 

• Dezvoltarea spiritului civic; 

• Promovarea schimbului de experienţă între cadrele didactice în scopul creşterii eficienţei activităţilor şi implicarea prescolarilor. 

OBIECTIVE: 

• Să manifeste interes pentru cunoştinţe despre anumale si plante; 

• Să adopte o atitudine de respect faţă de mediu şi o atitudine dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele de protecție a acestuia; 

• Să se implice in actiuni de protectie a mediului;  

• să identifice acţiuni negative ale omului asupra mediului; 

• să indice reguli de protecţie a mediului; 

• Să manifeste atitudini pozitive faţă de mediu. 

PREGĂTIREA EXCURSIEI : 

3. Anunţarea excursiei: Cu cel puţin două săptămâni înainte de data efectuării ei, este anunţată excursia.  
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4. Pregătirea pentru această excursie se face printr-o activitate de instructaj, prezentându-se scopul excursiei, traseul cu punctele cele 

mai importante. Se precizează materialele necesare fiecărui copil pentru activitatea desfăşurată, precum şi echipamentul adecvat 

acestei activităţi extraşcolare. 

Se stabileşte mijlocul de transport – autocarul – si traseul exact. 

Cu ajutorul hărţii fizice a României se face itinerariul cu ajutorul semnelor convenţionale, descrierea generală a zonei, o localizează în cadrul hărţii.   

Se prezinta imagini sau filme ale obiectivelor turistice vizate, ale zonelor ce urmeaza a fi vizitate. 

 

DESFĂŞURAREA EXCURSIEI: 

In data de 06.06. 2019, la ora 7.30, copiii și cadrele didactice vor fi prezente în locația Grădiniței. 

Se va face prezenţa, se va verifica starea de sănătate a preșcolarilor, costumaţia/ ținuta, se va reaminti regulamentul şi se vor îmbarca preșcolarii în 

autocar. Se va reaminti traseul excursiei. 

Ora 8.00 - Plecarea din Bucuresti, Grădiniță 

Ora 9.00 – sosire la Ferma pedagogica de la Săbăreni, 

Ora 9.30 – 11.30 vizitarea  grădinii de legume și flori din cadrul fermei 

Ora 11.30 – 12.00 jocuri libere în curtea fermei. 

Ora 12.00 – 13.00 – servirea mesei de prânz la restaurantul din cadrul fermei. 

Ora 13.00 – 15.00  – vizitarea  fermei cu animale. 

Ora 15.00 – 15.30 jocuri libere în curtea fermei. 

Ora 16.00 – plecare de la Ferma pedagogică Săbăreni spre București. 

Ora 17.00 – sosire în București, Gradiniță. 

 

 

REZULTATE SCONTATE: 
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3. Pe termen scurt: 

- formarea unui comportament conştient şi activ faţă de animale și plante și protejarea mediului înconjurător; 

- dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare între indivizi; 

- manifestarea interesului pentru cunoştinţe din domeniul plantelor și zootehnic; 

4. Pe termen lung: 

- formarea deprinderilor de observare a aspectelor legate de animale și plante; 

- formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup turistic, de cooperare şi respect. 

EVALUARE: 

- completarea portofoliilor personale; 

- desene : În excursie, Prieteni mari si mici, Gradina mea cu flori 

- album foto. 

-  

Bibliografie: 

Ken Robinson, Lou Aronica, Școli creative: revoluția de la bază a învățământului, editura Publica, București, 2015 
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CAP. IV – PARTENERIATE 
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PROIECT  DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

                                   

2018-2019 

                                      

MOTTO :  „Şcolile să nu fie altceva , decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze toţi , în propria lor practică adevărul că : 

învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine” 

J.A. Comenius  Didactica Magna 
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     Proiectul îşi propune asigurarea continuităţii procesului de instruire şi educaţie de la grădiniţă la şcoală. 

 

ARGUMENT :              

În cadrul acţiunii de reformare a sistemului de învăţământ şi reaşezarea lui pe baze moderne, se subliniază tot mai mult ideea parteneriatelor 

educaţionale, ce creează oportunităţi de cooperare, consultare, comunicare, conlucrare în vederea atingerii unui scop comun.        

      Preșcolaritatea constituie o etapă de vârstă de mare receptivitate la stimulările educative si are o importantă deosebită pentru procesul școlarizării 

copilului. Este necesar să se asigure o colaborare funcțională în procesul instructiv-educativ din grădiniță si din școală, dar și unitatea influențelor 

educaționale prin colaborarea educatoare-învățătoare. Un element important al maturităţii şcolare este adaptarea şcolară, ca proces de echilibrare 

între asimilarea cerinţelor şcolare şi acomodarea la acestea, proces care îl solicită pe copil pe toate direcţiile sale de dezvoltare şi care vizează gradul 

de concordanţă între nivelul de dezvoltare a copilului şi viitoarele cerinţe şcolare: intelectuală, morală, estetică, fizică şi comportamentală. 

Ruperea  echilibrului poate conduce la eşec; de aceea, stadiul nivelului de adaptare a copilului ne poate dezvălui evoluţia sa viitoare: succesul sau 

eşecul şcolar. 

     Din acest motiv am considerat că un proiect educaţional şcoală-grădiniţă, prin intermediul căruia să surprindem toate aceste aspecte, să le 

înţelegem şi apoi să le sintetizăm într-o strategie, ar permite egalizarea şanselor şcolarilor şi integrarea optimă a copiilor în clasa pregătitoare. 

 SCOPUL  PROIECTULUI : 

     Găsirea unor modalităţi viabile de colaborare între educatoare şi învăţătoare, în vederea  integrării  şcolare  a copiilor. 

Asigurarea continuității procesului instructiv-educativ prin monitorizarea integrării școlare a copiilor. 

OBIECTIVE CADRU :  

➢ Realizarea unor legături nonformale şi deschise între grădiniţă şi şcoală; 

➢ Aprecierea activităţii copiilor prin analiza rezultatelor obţinute în cadrul orelor de curs, a concentrării atenţiei, a comportării, a 

conştiinciozităţii. 

 OBIECTIVE SPECIFICE 

A. Privind şcolarii : 

➢ Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a competenţelor  sociale, emoţionale, de  autonomie personală; 
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B. Privind cadrele didactice 

➢ Dezvoltarea abilităţilor de a realiza un mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul instructiv – educativ; 

 

GRUP ŢINTĂ :  

Elevii claselor pregătitoare de la Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi 

Cadrele didactice  de la Grădinița cu PP ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” și de la Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Dorohoi 

LOCUL ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE :  

Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi 

Grădiniţa cu Grădiniţa cu PP „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Dorohoi 

Noiembrie 2018 - Iunie 2019 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

Nr. 

Crt. 

DENUMIREA  

ACTIVITĂŢII  

CONŢINUT / 

STRATEGIA DE 

REALIZARE 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

PERIOADA 

1. 

 

Cât am crescut! 

 

 

 

 

Vizită de lucru a 

cadrelor didactice 

de la GPP,,Ștefan 

cel Mare și Sfânt” 

în clasele 

pregătitoare de la 

Școala Gimnazială 

,,Spiru Haret” 

Dorohoi 

 

Noiembrie 2018 
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Școala Gimnazială 

,,Spiru Haret” 

 

2. Festivalul Judeţean de datini 

şi obiceiuri de iarnă 

,,Moştenitorii” 

Participarea 

şcolarilor în calitate 

de invitaţi la 

festival. 

Grădiniţa cu PP 

„Ştefan cel Mare şi 

Sfânt” Dorohoi 

Decembrie 2018 

3. Festivalul Județean de teatru 

,,MASCA” 

Participarea 

şcolarilor în calitate 

de invitaţi la 

festival. 

Grădiniţa cu PP 

„Ştefan cel Mare şi 

Sfânt” 

 

Aprilie 2018 

4. Concurs Interjudețean de 

interpretare artistică ,,DO-

RE-MI” 

Participarea 

şcolarilor în calitate 

de invitaţi la 

concurs 

Sala Teatrului 

Dorohoi 

 

Iunie 2018 

         

 

MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

❖ Activitatea de monitorizare va fi făcută de către fiecare echipă de lucru care va întocmi un jurnal cu descrierea activităţilor 

desfăşurate. Se vor realiza fotografii şi imagini filmate. 

 EVALUARE 
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❖ Evaluarea se realizează pe întreg parcursul proiectului. Deoarece acest proiect urmăreşte în primul rând să dezvolte valori şi 

atitudini, evaluarea este formativă. Copiii primesc permanent feedback de la cadrele didactice, ceea ce le permite să-şi dezvolte 

continuu şi armonios abilităţile.  

❖ Modalităţi de evaluare : 

➢ fotografii;  

➢ expoziţii ; 

➢ portofolii realizate de fiecare clasă şi grupă participantă la proiect ;  

➢ schimburi de impresii; 

➢ realizarea unor prezentări în PowerPoint cu activităţile desfăşurate; 

➢ analiza produselor copiilor; 

➢     FINALITĂŢI 

❖ Albume foto, imagini filmate, desene, colaje, portofolii, mediatizare în presa locală și pe pagina de facebook a Grădiniţei 

,,Ştefan cel Mare şi Sfânt”, articol în  revista grădiniţei ,,Grădi...Nouă”. 

 

                                                                                Prof. înv . preprimar Podoreanu Anca Maria  

                                                                               Grădinița cu PP ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” Dorohoi 
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PROIECT DE PARTENERIAT 

                                                      Stan Anca Ioana, Grădinița P.P.”Poienița”, Cluj-Napoca 

 

 

 

Argument 

Vorba veche „Mens sana in corpore sano” nu mai este 

o necunoscută pentru nimeni, în ziua de azi. Și dacă 

avem nevoie de un corp și o minte sănătoasă, avem 

nevoie și de cineva care să ne tămăduiască sufletul nostru. 

În plus, la vârsta preșcolară, copiii au nevoie de modele pe care să le 

copieze și să le urmeze, pentru a-și dezvolta personalitatea. Biblia 

oferă o plenitudine de astfel de modele și transmisă pe înțelesul celor mici, constituie o adevărată sursă de valori, începând cu Isus. Copiii vor învăța să 

fie mai buni, să îi ajute pe ceilalți și, mai presus de tot, să iubească pentru că iubirea e fundamentul ființei noastre și Dumnezeu e iubireiar lumea întreagă 

tânjește după iubire. 

 Pornind de la aceaste premise am inițiat acest proiect împreună cu copiii și educatoarele de la Grădinița P.P. „Poienița”, structura 1. 

PARTENERI: Preot paroh Biserica “Sfantul Apostol Andrei”: Stanciu Petru 

SCOP: Educarea copiilor în spiritul valorilor moral-religioase și cunoaşterea rolului Bisericii în comunitatea locală. 

OBIECTIVE 

-  Întărirea legăturii grădiniţei cu comunitatea locală (religioasă) în beneficiul ambilor factori; dezvoltarea spiritului creştin. 

-Învăţarea unor texte cu caracter religios (poezii,cântece); iniţierea unor activităţi artistico-plastice şi practice pe teme religioase 

(expoziţii,concursuri etc.) 

-Cunoașterea și practicarea unor datini specifice sărbătorilor creștine de mare însemnătate (Sf. Andrei, Sf. Nicolae, Crăciunul, Paștele ); 
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- Înțelegerea de către copii a imensei dragoste și bunătăți a Fiului Lui Dumnezeu, Iisus Hristos; 

-Cultivarea comportamentelor moral-religioase (să faci fapte bune, să-ți iubești aproapele, să fii cinstit, generos, să-i ajuți pe cei nevoiași, să-l iubești 

pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos și să-ți iubești aproapele). 

 

GRUP ȚINTĂ 

- copiii din Gradinita Poieniţa Structura I 

DURATA 

- Proiectul se va desfășura pe parcursul unui an școlar  

MODALITĂȚI DE REALIZARE 

- vizite la Biserică 

- dezbateri 

-concert de colinzi 

- jocuri de rol 

- lecturi ale educatoarei 

- activități artistico-plastice 

- acțiuni caritabile 

RESURSE UMANE 

- copiii din gradiniţă 

- educatoarele  din grădiniță: Gherasim Adela, Stan Anca Ioana, Perde Elena, Deac Monica, Curtean Cristina, Rusan Carmen-Lia 

- preotul paroh  Stanciu Petru  

- părinţi, bunici, fraţi 

RESURSE MATERIALE- hărtie xerox și color 

- aparat foto 

- calculator 

- CD-uri 

- albume 
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- cărți –„Biblia copiilor”, planșe ,imagini 

- icoane, costume populare 

   MODALITĂȚI DE EVALUARE 

   - expoziție cu lucrările copiilor 

   - analiza activităților 

   - program artistic-CD    

 

 

 

DATA 
DENUMIREA 

ACTIVITĂŢII 

FORME DE 

ORGANIZARE 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 
PARTICIPANTII 

Sept  
Elaborarea 

proeictului 

Întâlnirea 

partenerilor 

Grăd. Poienita 

Cluj-Napoca 

Educatoare 

Preot 

 

Oct  

„Rugăciuneacale

a spre cer” 

Să cunoaştem 

biserica 

1. Importanța 

rugăciunii 

zilnice 

  

2.Vizită la biserică 

1.Sala de grupă 

2. Biserica „SF. 

ANDREI”, 

Copiii, educatoarele 

preotul 

Nov  
„Bucurăm  copiii 

nevoiași” 

Acțiuni comunitare 

  

Grădiniţă  

Biserica  

Preotul 

Copiii, educatoarele, 

Părinții  

Dec  

„Am plecat să 

colindăm” „ 

Întâlnirea cea de 

Concert de colinde. 

 

 

Copiii din grădinița  
Copiii, educatoarele. 

preotul   



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1698 
 

taină!” (dezbatere 

de teme 

religioase, post, 

rugăciune, 

împărtăşire) 

 

 

Discuții cu preotul în 

bisrica Sf. Andrei 

 

Ian 

 
„Ce sunt sfinții?” 

Convorbire 

Citim din biblia 

copiilor  

Sala de grupă 
Copiii, educatoarele, 

preot  

Feb 

    
„Pictăm  iconițe” 

Activitate artistico-

plastică 
Sala de grupă Copiii, educatoarele  

Mar  
„Biblia înțelesul 

copiilor” 

Povești cu caracter 

religios 
Sala de grupă Copiii, educatoarele 

Apr  „Hristos a-nviat!” 

1.Convorbire 

2.Vopsirea oualor de 

Paste. 

3.Realizarea unei 

expozitii cu 

materiale specifice 

Sarbatorilor Pascale 

Grădiniţă  
Copiii, educatoarele, 

preotul 

Mai  

„Iisus ne invata 

sa facem fapte 

bune! 

„Din biblia copiilor” 
Grădiniţă, sala de 

grupa 
 Copiii, educatoarele 
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Iun 

 

„Fapte bune-am 

învățat” 

Masă rotundă 

 
Sala de grupă 

Copiii, educatoarele, 

părinții 
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Prof. Batog Ionela  Colegiul Naţional Pedagogic ,,Spiru Haret” Focşani 

Prof. Stanciu Nicoleta   Colegiul Naţional Pedagogic ,,Spiru Haret” Focşani 

 

 

Motto: Zâmbetele sunt sărutările sufletului. – Minna Thomas Antrim 

 

 Povestea noastră a început de la dorința unor copii, elevi în clasa a IX-a , care aveau nevoie de ajutor în realizarea balului bobocilor, un  

moment mult așteptat de orice liceean. Elevii respectivi erau de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ,, Elena Doamna” din Focșani. Doamna  

profesoară, Simona Munteanu a vrut să le facă o surpriză și s-a gândit să -i ajute. A apelat la prietenele dumneaei, doamnele profesoare Ionela Batog 

, Mariana Șerbănoiu și Elena Miron, profesoare la Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret” ,Focșani și începând cu 1 noiembrie 2017, a debutat Parteneriatul 



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1701 
 

educațional  „Un zâmbet cât o mie de cuvinte”,ediția I, care a avut ca principal obiectiv dezvoltarea abilităților de voluntariat și o încurajare a elevilor 

pentru a se dedica activităţilor desfăşurate cu persoane aflate în dificultate și cu persoanele cu CES. Acesta a fost începutul unei prietenii de durată!  

Una  din etapele acestui parteneriat a constat în organizarea balului bobocilor pentru elevii de clasa a IX-a de la Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă ,,Elena Doamna” din Focșani. Peste 120 de  voluntari, elevi și cadre didactice din cadrul Liceului Pedagogic Focșani s-au mobilizat pentru 

organizarea unui Bal de poveste pentru cei 19 boboci. Pe parcursul a opt săptămâni, elevii au repetat zilnic câte 3-4 ore momentele pentru spectacol. 

Elevii de clasa a XI-a din cadrul Liceului Pedagogic au obținut numeroase sponsorizări pentru boboci, care au constat în ținute de seară și premii. A 

venit și seara magică,când toți copiii triști s-au transformat în personaje de poveste, o poveste cu final fericit! 

Emoţionantul spectacol a adus în lumina reflectoarelor adolescenţi timizi, dar dornici de a demonstra că alături de prieteni adevăraţi pot deveni eroii 

unei poveşti care, pe scenă, va prinde viaţă. Defilarea celor 12 perechi de boboci s-a făcut în aplauzele publicului din sală care s-a dovedit 

neîncăpătoare pentru acest eveniment. Publicul a fost introdus treptat în lumea magică a poveștilor de către echipele de voluntari și micii actori, 

candidați la titlul de Miss și Mister. Pe scenă s-au derulat poveşti despre Regatul de gheaţă, turnul lui Rapunzel, în care se auzea cântecul prințesei, 

poveşti cu regi, regine şi vrăjitoare, Cenuşăreasa, trecând peste obstacolele vieţii cu uşurinţă, alături de frumosul prinţ Philip, care îi readuce zâmbetul 

pe buze, invitând-o la un dans original.  Un moment aparte a fost adus în scenă de spiriduşii lui Moş Crăciun, care au oferit zâmbete, bucurie şi 

emoţie, într-o piesă de teatru scrisă special pentru acest moment. 

 Rând pe rând, şi-au făcut apariţia de pe tărâmul zânelor, Aladin şi prinţesa Jasmine, Peter Pan în paşi de vals şi aplauze. Poveștile au fost presărate 

cu momente de dans  și cântece , oferite de către elevii și majoretele liceului nostru.Toți participanții în acest spectacol, boboci, voluntari, profesori, 

spectatori , au fost câștigători. Fiecare a înțeles că a dărui înseamnă a primi. Voluntarii au dăruit dragoste, timp, compasiune și au primit zâmbete și 

lacrimi de fericire. Proiectul și-a atins încă din prima etapă principalul scop și anume acceptarea diversităţii umane, implicarea în activităţi şi 

experienţe din care toţi elevii au de învăţat şi nu în ultimul rând, să dăruiască zâmbete pentru o lume mai bună şi mai frumoasă şi generoasă ! 

Povestea a continuat în  
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Școala altfel, în decembrie 2017, când, aproximativ 200 de elevi și cadre didactice din cadrul CSEI  ,,Elena Doamna” și Liceul Pedagogic ,,Spiru 

Haret”, s-au întâlnit și au făcut echipe mixte în workshopuri de handmade, atelier de limbaj mimico-gestual, ateliere de pictură și desen, ateliere 

Concurs de cultură generală, atelier de ,,Puzzle solving”, atelier ,,Zarul cu povești”, atelier de karaoke, atelier de dans. 

 

În luna martie 2018, Proiectul a continuat cu încă o etapă desfășurată în parteneriat cu CSȘ Focșani cu activități de jocuri motrice specifice 

atletismului și prezentarea probelor specifice atletismului. În luna mai, elevii de la CSEI ,,Elena Doamna,,, însoțiți de doamnele profesoare Simona 
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Munteanu, Garofița Iordache și Roxana Panaite au vizitat Colegiul Național Pedagogic ,,Spiru Haret”, unde doamna profesoară Paizan Ioana , 

împreună cu elevii claselor a X-a A și a X-a B , au realizat un flashmob comun. 

 

 

În anul școlar următor, Proiectul a continuat cu ediția a doua. Peste 100 de voluntari, elevi de clasa a XI-a și a XII-a, majoritatea voluntari și în prima 

ediție a proiectului, au hotărât să aducă zâmbetul pe buze celor 13 elevi cu CES  de clasa a IX-a , dornici să participe la balul bobocilor. După două 

luni și jumătate,scena Ateneului Popular Maior Gh. Pastia  a găzduit a doua oară consecutiv balul bobocilor de la CSEI ,, Elena Doamna,,, pregătit 

în colaborare cu voluntarii din cadrul Colegiului Național Pedagogic ,,Spiru Haret,,, Focșani. Au început repetițiile și au urmat ore întregi de muncă, 

de colaborare , de socializare și interrelaționare. Toți participanții în proiect s-au autodepășit.Au demonstrat că acolo unde este voință și dăruire 

,totul este posibil!Tema balului bobobilor din anul 2018, a fost chiar numele proiectului,, Un zâmbet cât o mie de cuvinte, pentru că a avut ca principal 

obiectiv să încerce să aducă zâmbetul pe buzele tuturor. Misiune îndeplinită!Ghiță și-a văzut visul cu ochii și a cântat la microfon pe o scenă, însoțit 

de frumoasele sale voluntare organizatoare.Cătălina a arătat tuturor cât de frumos poate dansa,la fel cum toți ceilalți boboci au reușit să -și  arate 

talentul în fața spectatorilor. Munca depusă de către elevii voluntari și de elevii participanți la balul bobocilor a demonstrat încă o dată că elevii cu 

nevoi speciale pot fi integrați și orice obstacol poate fi depășit împreună.Elevii au participat împreună la Concursul Național de dans,, Împreună 

pentru viitor,, și au câștigat locul al II-lea la nivel național, la dans popular în anul 2018 și locul al II-lea la nivel județean ,în 2019 , la dans 

contemporan. 



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1704 
 

 

Valentina Rotaru, elevă în clasa a XII-a E, voluntar în ambele ediții : „ Pentru mine aceasta experiență a însemnat enorm de mult. M-a format atât 

spiritual cât și moral. M-a făcut o persoană mult mai responsabilă și am învățat să privesc dincolo de aparență ,să privesc adevăratele probleme 

într-un mod nu atât de drastic precum par. Deși de-a lungul proiectului am întâlnit oameni diferiți față de mine, am învâțat foarte multe de la ei. 

Plecând de la bunătatea pe care ți-o arătau necondiționat ,până la spiritul cooperativ pentru a realiza ceva frumos.  Am întâlnit oameni minunați 

care mi- au rămas in suflet .Pot spune că m-au marcat foarte tare aceste experiențe și că nu aș ezita să mă alătur din nou echipei mele pentru a 

aduce un zâmbet pe buzele copiilor care valorează cât o mie de cuvinte pentru noi!” 

Georgiana Grigoraș, elevă în clasa a XI-a C, voluntar în ambele ediții ne-a împărtășit câteva din impresiile ei  ” Un zâmbet cât o mie de cuvinte m-

a învățat, atât anul trecut cât şi în acest an, că întotdeauna este nevoie de foarte multă perseverență pentru a ajunge la îndeplinirea scopului final. 

M-a învățat să îi accept pe ceilalți şi mai ales să mă accept pe mine. Mi-a oferit şansa de a înțelege, că dăruind un zâmbet, pot schimba ceva. Şi cel 

mai important, în cadrul acestei activități, am învățat ce este fericirea. 

Nu mă aşteptam ca în desfășurarea acestei activități să aflu cu adevărat un concept pe care credeam că îl cunosc. Atunci când am venit cu ideea 

prezentării unui monolog despre fericire totul părea simplu. Îmi place să scriu, tema era dată, aşadar nu îmi rămânea decât să încep – punct în 

care m-am oprit. M-am lovit de un impediment imediat ce m-am gândit la fericire. Cum aş putea defini fericirea? mă întrebam. Un proces, un 

fenomen, un concept, poate chiar un ideal. Am citit despre fericire, am căutat definiții ale sale, am luat în considerare ce înseamnă fericirea pentru 

alți oameni. Din aceste cercetări am aflat că fericirea nu poate exista fără tristețe, la fel cum viața nu poate fi lipsită de paradoxuri. Într-un final 

am ajuns la concluzia că fericirea este atât de variată încât are o formă unică pentru fiecare dintre noi. Astfel, am găsit titlul potrivit pentru 

monologul ce urma a fi scris:  
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„Fericirea eşti tu” 

(monolog scris de eleva Georgiana Grigoraș, clasa a XI-a C, utilizat în deschiderea Balului bobocilor) 

 Cu libertate, cărţi, flori, lună şi stele, cine nu ar putea fi fericit?  

 Suntem enigme, concepte, idei şi gânduri cu chipuri şi trupuri. Pe cât suntem de complicaţi, pe atât suntem de simpli. Un paradox, nu-i aşa? 

Dar viaţa... viaţa se hrăneşte din paradoxuri. Pentru a recunoaşte iubirea, trebuie să fi cunoscut ura. Pentru a vedea lumina, trebuie mai întâi să 

suporţi întunericul. Şi pentru a fi fericit, trebuie să fi simţit tristeţea.  

 Ştii, noi oamenii, suntem incredibil de complecşi, dar fericirea nu este nici pe departe atât de complexă. „Fericirea este găsită în orice 

lucru mărunt!”, nu asta se spune mereu? Deja a devenit un clişeu, însă nu crezi că aceste clişee sunt astfel dintr-un motiv? Eu cred! Şi mai cred un 

lucru. Cred că toţi suntem fericiţi sub o formă sau alta.  

Cred cu tărie că şi tu poți zâmbi acum, asta dacă şi tu îți doreşti. Şi, te rog, nu-mi spune că nu ai motive de a zâmbi. Nu mai crede că fericirea se 

găseşte într-un obiect sau într-o persoană. Nu mai crede, în mod eronat, că sentimentele tale sunt mai puțin importante. Fericirea eşti tu! Fericirea 

este în tine. Este amprenta ta şi este unică, la fel cum eşti şi tu. Fericirea stă în liberul arbitru; în puterea ta de a lua decizii; în puterea ta de a 

spune „Da” sau „Nu”.  Nu te mai agita încercând să deţii controlul asupra lucrurilor pe care oricum nu le vei putea controla niciodată. Cu cât te 

vei strădui mai tare să eviţi suferinţa, cu atât vei suferi mai mult. Nu există perfecţiune – şi dacă ar exista, te-ar plictisi foarte tare. 

Eşti arhitectul propriei tale vieți, aşa că nu îmi spune că nu poți fi fericit fiindcă asta ar însemna că nu poți fi tu însuți.  
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Totuşi, nu te aştepta să nu mai simți şi tristețea. Eu nu pot spune că sunt pe deplin fericită şi niciunul dintre noi nu cred că poate afirma acest fapt. 

Însă pot zâmbi larg şi sincer căci şi cele mai mici acțiuni contează. Zâmbesc acum fiindcă vă văd chipurile intrigate, amuzate sau plictisite privind 

fericirea altor oameni. Zâmbesc fiindcă sunt mândră de mine. Zâmbesc pentru că pot să o fac. Pe tine ce te opreşte?  

Atunci când te trezeşti ştiind că ai o nouă zi pentru a trăi şi nu doar pentru a exista; atunci când ştii că întreaga lume îți aparține; atunci când 

asculți cântecul preferat; atunci când iubeşti şi eşti iubit; atunci când realizezi cât de mult ai schimbat lumea şi pe oamenii din jurul tău. Atunci ştii 

că eşti cu adevărat fericit. Atunci ai motive să zâmbeşti. Iar acum, spune, tu de ce eşti fericit?”  
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Acest parteneriat a creat noi prietenii, a demonstrat că toate barierele pot fi depășite prin muncă , perseverență și dăruire. Elevii au rămas prieteni, 

socializează și se întâlnesc atât în cadru formal, prin celelalte etape ale proiectului și informal , în timpul liber. 

Proiectul nu s-ar fi putut desfășura fără sprijinul conducerii Colegiului Național Pedagogic „ Spiru Haret” și a CSEI „Elena Doamna” și fără 

implicarea și devotamentul elevilor și profesorilor diriginți de la ambele instituții ,voluntari implicați în proiect. Mulțumim tuturor!Povestea 

continuă! 
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PROIECT DE PARTENERIAT   EDUCAȚIONAL 

”AZI PREȘCOLARI, MÂINE ȘCOLARI” 

Maria Eugenia Abagiu 

 

                        

 

ARGUMENT: 

         Copilul este un mic univers, iar creșterea și devenirea lui ca adult reprezintă un drum lung și sinuos, 

plin de urcușuri și coborișuri, al cărui aspect central îl reprezintă personalitatea, in toate aspectele ei.  

       Pasul către școlaritate reprezintă un prag ce implică o serie de aspecte psihologice specifice adaptării 

școlare, iar acest lucru imprimă o direcție generală a întregii perioade pe care copilul o va petrece în 

școală.  

       Frecventarea grădiniței de către copil alături de crearea unei imagini pozitive a școlii în ochii micului 

om, au un rol important în adaptarea cu succes a copilului în școală. Copilul trebuie învățat că școala nu 

este o modalitate de constrângere, de încetare a jocului, de îngrădire a activităților libere din cadrul 

grădiniței ci reprezintă o continuare absolut normală a activității copilului, care este în continuă evoluție, 

fiind capabil să realizeze jocuri mult mai complexe decât cele din grădiniță. 

Pentru a înlesni cu mai multă ușurință adaptarea optimă a copilului în școală, se dorește să se mențină o 

strânsă legătură între școală și grădiniță, două instituții asemănătoare și deosebite, în același timp, scop 

operaționalizat prin efectuarea de vizite, de colaborări, de schimburi de experiență, ce pun preșcolarii în 

legătură directă atât cu școlarii cât mai ales cu învățătorul.  

SCOPUL PROIECTULUI:  

Familiarizarea copiilor cu specificul activităților desfășurate în cadrul clasei de elevi, în vederea unei 

adaptări optime la regimul școlar.  

OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

Antrenarea școlarilor și preșcolarilor în desfășurarea unor activități comune.  

Asimilarea de către preșcolari a unor reguli de conduită individuală și colectivă.  

Stimularea creativității și inițiativei copiilor prin jocurile didactice propuse.  

Consolidarea deprinderilor de comportare civilizată.  

Conștientizarea rolului noului adult – învățătorul.  

Dezvoltarea unor emoții și sentimente pozitive ce pot favoriza activitățile de învățare viitoare.  
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Dezvoltarea unor abilități de a lucra în echipă.  

GRUP ȚINTĂ:  

Beneficiari direcți: -preşcolarii de la grupa mare 

                                              - şcolarii claselor a IV-a  

Beneficiari indirecți: părinții . 

 

 

REZULTATE AȘTEPTATE:  

Responsabilizarea părinților preșcolarilor în vederea integrării cu succes în grupa pregătitoare.  

Stimularea motivației copiilor și participarea lor activă și responsabilă la activitățile comune 

desfășurate.  

Cunoașterea de către copii a învățătoarei, precum și a școlii în care vor învăța.  

Formarea unor abilități de lucru în echipă.  

Îmbogățirea cunoștințelor copiilor prin implicarea lor în diversele activități comune.  

RESURSE  UMANE: 

iniţiatori proiect: Profesor Învățământ Primar                                          

Profesor Învățământ Preșcolar             

elevii claselor a-IV-a    

preşcolarii grupei mari  

părinţii preşcolarilor 

părinţii şcolarilor 

RESURSE MATERIALE  ȘI  FINANCIARE:  

Reviste 

Aparat foto 

Autofinanțare 

RESURSE TEMPORALE:  

        Anul şcolar  

RESURSE SPAȚIALE:  

Sala de clasă de la școală și de la grădiniță 

Curtea școlii 

RESURSE INFORMAȚIONALE:  

Reviste 

Cd-uri, Dvd-uri cu diverse filmulețe 

RESURSE MATERIALE: 
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- planşe didactice                                        - creioane colorate 

- fişe de lucru                                              - acuarele 

- hârtie creponată                                        - imagini din poveşti  

- hârtie colorată                                          - calculator 

- carton                                                       - carti cu povesti 

- puzzle                                                      - măştii şi accesorii 

- CD-uri cu poveşti 

PLANIFICAREA  ACTIVITATILOR 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA  

             ACTIVITATII 

LOCUL DE  

DESFASURARE 

 

PERIOADA 

 

PARTICIPANTI 

 

 

1. 

  

“Voi fi și eu școlar” 

 

-vizita preşcolarilor la şcoală. 

 

Școala Gimnazială 

”George Poboran”  

 

 

Octombrie  

şcolari, preşcolari,   

învăţătoare, 

educatoare, 

bunici, 

părinţi 

 

 

2. 

“1 decembrie- Sărbătorim Ziua 

Națională a României.“ 

 

- confecţionarea de steguleţe tricolore   

- dansuri populare specifice, 

-cântec -Desteaptă-te, române! 

Școala Gimnazială 

„ Nicolae Iorga”     

 

 

Decembrie 

preşcolari, 

învăţătoare, 

educatoare, 

bunici, 

părinţi 

 

 

 

 

3. 

Sărbătorim „Luceafarul poeziei 

romanesti” 

 

-recitare poezii 

 

 

 Școala Gimnazială 

”George Poboran” 

 

 

Ianuarie  

şcolari, preşcolari, 

învăţătoare, 

educatoare, 

bunici, 

părinţi 

 

 

4. 

,,E ziua mamei!” 

confecţionarea unor felicitari pentru 

mame; 

cântece, poezii dedicate mamei. 

 

Școala Gimnazială 

”Eugen Ionescu” 

 

Martie  

şcolari, preşcolari, 

învăţătoare, 

educatoare, mămici, 

bunici   
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5. “A venit primăvara !” 

- încondeierea ouălor cu ocazia       

sărbătorilor pascale 

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr.7     

Aprilie şcolari 

preşcolari  

învăţătoare 

educatoare 

 

 

6.  

Desenăm și învățăm 

 -desen pe asfalt cu temă dată,         

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr.7     

 

 30. Mai  

şcolari,preşcolari, 

învăţătoare, 

educatoare, părinţi,  

7. “Bun ramas , gradinita !” 

-participarea elevilor la serbarea 

preșcolarilor. 

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr.7     

Iunie  şcolari, preşcolari, 

învăţătoare, 

educatoare, mămici, 

bunici   

EVALUAREA PROIECTULUI:  

Observarea sistematică a copiilor.  

Expoziții cu desenele și materialele realizate de către copii.  

Album cu fotografiile realizate pe parcursul desfășurării activităților.  

Discuții cu partenerii de proiect care au contribuit la activitățile desfășurate.  

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE:  

Expoziții cu materialele rezultate în urma desfășurării activităților prevăzute în proiect.  

Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice ale învățătorilor și educatoarelor.  
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PROTOCOL DE COLABORARE 

 

           Încheiat astăzi,............... între........................................ , reprezentată prin 

doamnele...................................................................., și Școala Gimnazială............................................, 

reprezentată prin doamna...................................,  

 

     Prezentul acord are ca obiectiv crearea unui climat de colaborare în cadrul proiectului educațional  

”AZI PREȘCOLARI, MÂINE ȘCOLARI” parteneriat care să conducă la realizarea obiectivelor 

propuse.  

      În acest sens se vor desfășura activitățile stabilite în proiect, timp de 1 an , urmărind realizarea 

obiectivelor si evaluarea finală. Rezultatele sunt  comunicate, la finalul proiectului, instituțiilor implicate: 

............................................................................................................................................ 

 

Data : 

 

 Profesor Învățământ Preșcolar: …………………        Director, 

                                                                                      Prof. ………………………. 

        

Profesor Învățământ Primar:…………………….        Director , 

                                                                                      Prof. ……………………….. 
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  Parteneriat  educațional 

Grădiniță – Școală 
 

,,PAS CU PAS SPRE VIAȚA DE ȘCOLAR” 
  

Prof. înv. preșc.   Gavriloaie  Mariana 

Liceul tehnologic „G.G.Longinescu” 

Grădinița cu p.p. Nr. 15 - structură 

Focșani - Vrancea 

Argument  
In cadrul acţiunii de reformare a sistemului de învăţământ şi reaşezarea lui pe baze moderne, se subliniează 

tot mai mult ideea parteneriatelor educaţionale, ce creează oportunităţi de cooperare, consultare, 

comunicare, conlucrare în vederea atingerii unui scop comun. 

     Integrarea copilului în şcoală presupune mai întâi formarea unor reprezentări corecte care să le permită 

preşcolarilor o adaptare afectiv - motivaţională la mediul şcolar. În calitatea noastră de părinti, educatori 

sau învăţători ne-am întrebat adesea: “De ce se manifestă adesea unele forme de inadaptare a copiilor chiar 

din primele zile de şcoală? De ce unii elevi din clasa I nu fac faţă cerinţelor şcolare?” 

     Răspunsurile la aceste întrebări nu trebuie căutate doar în cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi 

individuale a copiilor sau în stilul de activitate al învăţătorului, ci se impune o cunoaştere şi o analiză atentă 

a activităţii din grădiniţă şi familie - medii care asigură pregătirea copilului pentru şcoală. 

    În acest scop, organizarea unor activităţi comune ( şcoală-grădiniţă) ce vizează familiarizarea copiilor cu 

munca şcolarilor, cu relaţiile ce se stabilesc între învăţător si elevi, elevi-elevi, ar face ca reprezentările 

copiilor despre şcoală să fie mai clare, mai coerente și mai apropiate  de realitate, acest lucru conducând la 

un debut şcolar optim. 

    Din acest motiv am considerat că un parteneriat şcoală-grădiniţă, prin intermediul căruia să surprindem 

toate aceste aspecte, să le înţelegem și apoi  să le sintetizăm într-o strategie,  ar permite egalizarea şanselor 

şcolarilor şi integrarea optimă a copiilor în clasa pregătitoare. 

        SCOPUL:  

➢ găsirea unor modalităţi viabile de colaborare între educatoare şi învăţătoare pentru integrarea  

școlară a copiilor şi pregătirea părinţilor pentru integrarea copiilor în activitatea şcolară. 

        OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

- structurarea  unor modalităţi de cooperare între grădiniţă şi şcoală; 

- asigurarea continuităţii de cerinţe între grădiniţă şi şcoală; 

- formarea unei atitudini corecte  a preşcolarilor faţă de şcoală; 

- implicarea familiei şi familiarizarea acesteia cu diverse aspecte ale şcolarităţii mici; 

- schimb de metode concrete de lucru; 

- cunoaşterea specificului activităţilor din grădiniţă de către învăţătoare; 

- eficientizarea şi perfecţionarea modalităţilor de integrare a copiilor preşcolari în activitatea 

şcolară; 
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- cunoaşterea individuală a copiilor de către  cadrele didactice, sub aspectul capacităţilor , ritmului 

de dezvoltare, al abilităţilor şi înclinaţilor, al mediului familial din care provin. 

- cunoaşterea de către copii a sarcinilor şi a conduitei şcolare. 

 

GRUP ŢINTĂ: 

Preşcolari 

Elevi 

Învăţător  

Educatoare 

Părinţii copiilor 

DURATA:   An școlar  2019 - 2020 

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA RESURSELOR UMANE: 

  Educatoarea şi învăţătoarea  au avut posibilitatea să-şi valorifice experienţa acumulată la clasă,  

să-şi lărgească sfera preocupărilor în ceea ce priveşte reuşita succesului şcolar al copiilor. 

Copiii se familiarizează cu activitatea şcolară. 

Părinţii sunt informaţi cu cerinţele şcolii. 

RESURSELE  PROIECTULUI: 

  Resurse umane:  -  preşcolari 

                              - şcolari 

                              - învăţători 

                               - educatoare 

                               - părinţi 

   Resurse materiale:  - dotările din sălile de grupă şi de clasă 

                                   - materiale didactice 

                                   - aparat foto 

           FINALITĂŢI: 

• album cu fotografii de la activităţile desfăşurate; 

• realizarea de expoziţii cu creaţii ale copiilor; 

• diplome pentru copiii care s-au evidenţiat;  

• analiza desfăşurării parteneriatului. 

            CALENDARUL  ACTIVITĂȚILOR   

Nr. 

crt. 

DENUMIREA  

             ACTIVITĂȚII 

LOCUL DE  

DESFĂȘURARE 

 

PERIOADA 

 

PARTICIPANȚI 

 

 

1. 

  

,,Voi fi şi eu şcolar” 

- vizita  preşcolarilor la şcoală. 

 

 

 

Școala gimnazială   

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 

    2019 

 

şcolari, preşcolari,   

diectorul unităţii, 

învăţătoare, 

educatoare, 

bunici, 

părinţi 
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ACTIVITĂŢI  DE  PROMOVARE: 

• Expoziţii cu materialele rezultate în urma desfăşurării activităţilor prevăzute în proiect;  

• Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice ale învăţătorilor şi educatoare. 

 

 

2. 

,,Toamna, toamna harnică“ 

-  prezentarea unui program de 

cantece si poezii  dedicate 

anotimpului de toamna . 

Grădiniţa cu program 

prelungit Nr. 15 

 

 

Noiembrie  

   2019 

preşcolari, învăţătoare, 

educatoare, 

bunici, 

părinţi 

 

 

 

 

3. 

,,Sărbătorim marea unire.” 

,,Si eu am fost la Alba Iulia...” 

- citirea poveştii 

- confecţionarea de steguleţe 

tricolore   

- dansuri populare specifice  

- cântec -Desteaptă-te, române! 

 

Școala gimnazială   

 

Decembrie 

  2019 

şcolari, preşcolari, 

învăţătoare, 

educatoare, 

bunici, 

părinţi 

 

 

4. 

,, Noi umblăm să colindăm” 

- interpretare de colinde,  

- cântece de iarnă, scenete, 

sorcova, pluguşorul,  

- confecționare de materiale 

specifice sărbătorilor de iarnă 

  Grădiniţa cu program 

prelungit Nr. 15 

 

Decembrie 

  2019 

şcolari 

preşcolari  

învăţătoare 

educatoare 

 

  5. 

,, Ziua  porţilor  deschise!” 

- ateliere de lucru; 

- vizitarea şcolii de către 

preşcolari. 

Școala gimnazială    

Februarie 

   2020 

şcolari, preşcolari, 

învăţătoare, educatoare, 

mămici, 

bunici   

 

 

  6. 

,,E ziua mamei!” 

- confecţionarea unor 

felicitări pentru mame; 

- cântece, poezii dedicate 

mamei. 

 

   Grădiniţa cu program 

prelungit Nr. 15 

 

Martie 

  2020 

şcolari, preşcolari, 

învăţătoare, educatoare, 

mămici, 

bunici   

 7. ,,A venit primăvara !” 

- încondeierea ouălor cu ocazia       

sărbătorilor pascale 

 

 

   Grădiniţa cu program 

prelungit Nr. 15 

 

Aprilie 

  2020 

şcolari 

preşcolari  

învăţătoare 

educatoare 

 

 

  8.  

,,Desenăm şi învăţăm!” 

 - desen pe asfalt cu temă dată,          

concurs de cultură generală  

Curtea Școlii    

  

 

    Mai  

   2020 

şcolari, preşcolari, 

învăţătoare, educatoare, 

părinţi, invitaţi de onoare 

  9. ,,1 IUNIE - ZIUA COPILULUI!” 

- participarea elevilor la serbarea 

preşcolarilor. 

   Grădiniţa cu program 

prelungit Nr. 15 

 

    Iunie 

   2020 

şcolari, preşcolari, 

învăţătoare, educatoare, 

mămici, 

bunici   
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,,Menirea  firească  a  școlii nu e să dea invățătură, 

ci să deștepte cultivând destoinicirile intelectuale in inima copilului, 

trebuința de a invăța toată viața.” 

 

Ioan Slavici 
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PROIECT  DE PARTENERIAT  EDUCATIV  INTERDISCIPLINAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞCOLILE  IMPLICATE: Şcoala  Gimnaziala Nr.1 Mioveni-Scoala Primară Valea Manastirii,Titesti 

PERIOADA  DE  DERULARE: decembrie 2019-iunie2020 

CADRE  DIDACTICE  IMPLICATE: prof.Gavrilă Nicoleta şi  prof.Nicolae Alexandra,prof.Paraschivescu Raluca,prof.Neagu Georgeta 
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Activităţi  educative  interdisciplinare  susţinute  în  cadrul  proiectului : 

❖ Confecţionarea de obiecte decorative pentru pavoazarea clasei în cadrul orelor de arte vizuale si abilitati practice. 

❖ Tema educative: Să ascultăm poveşti la gura sobei- vizionarea de materiale educative. 

❖ Realizarea de desene educative pe teme educative date, teme reieşite din subiectul activităţilor. 

❖ Invăţarea de cântece şi poezii. 

❖ Concurs de recitări, cântece pe teme date. 

❖ Expoziţii la ambele şcoli cu imagini din activităţile şi cu produsele activităţiilor elevilor. 

ARGUMENT: 

            Necesitatea educării copilului în spirit activ-participativ în vederea integrării sale într-o societate dinamică supusă schimbării este o idee 

pe cât de veche pe atât de actuală. 

 

            Învăţământul contemporan exploatează aceasta idee impunând un alt mod de abordare a conţinutului educaţional. Promovarea 

proiectelor de parteneriat educativ interdisciplinar constituie una din trăsăturile definitorii ale progresului stiinţei contemporane. 

           Am ales drept titlul proiectului de parteneriat expresia: BINE AI VENIT COLEG DE-NVĂŢĂTURĂ! deoarece consider că are un 

caracter atractiv, elevii vor participa cu optimism, însufleţire şi dăruire, într-o atmosferă de voie bună la acest proiect. 

          Proiectul de parteneriat educative interdisciplinar contibuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

          Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Acestea se referă la conţinutul activităţilor, 

durata lor, la metodele folosite şi la formele de organizare a activităţilor. 

          Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de cadrele didactice, în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. 

          În central atenţiei am avut realizarea idealului educaţional al şcolii româneşti, care constă în dezvoltarea liberă, integrală, armonioasă, a 

individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative. (Legea învăţământului nr.85 1995 Art.3) 
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          O altă justificare a alegerii temei este în funcţie de necesităţile, condiţiile şi presiunile sociale exercitate asupra noului tip de personalitate 

urmărit a fi realizat în cadrul procesului instructiv-educativ. Astfel am ţinut cont de comanda societăţii contemporane care vizează formarea 

unor personalităţi receptive, deschise spre nou şi cu evidente înclinaţii creatoare. 

          Şcolile implicate în această colaborare dispun de resurse material şi umane ce se pot adapta la cerinţele derulării unui asemenea 

parteneriat educative. 

 

Scopul  proiectului: 

➢ Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicaţi în proiect; 

➢ Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii celor două şcoli implicate în acest proiect; 

➢ Programul va reusi înlăturarea barierelor de comunicare între şcoli şi înscrierea în direcţia de dezvoltare a învăţământului în cadrul 

reformei; 

➢ Dezvoltarea cooperării şi colaborării  între cadrele didactice din unităţi de învăţământ diferite; 

➢ Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, diversificarea acestor activităţi şi marirea 

numărului lor în viitor; 

➢ Susţinerea de către autorităţile locale prin demersuri a acestor activităţi, şcoala având rolul de a forma generaţia tânără; 

Obiective: 

Obiectivele urmărite au fost: 

✓ Să existe comunicare între elevii şcolilor din cele două localităţi  

✓ Să se lege anumite prietenii intre elevii celor două şcoli; 

✓ Să se desfăşoare diverse activităţi sportive, artistice, literare între elevii celor două şcoli; 

✓ Să existe un comportament atent, tolerant şi civilizat între elevi; 



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1720 
 

GRUPURI  ŢINTĂ: 

 Elevii claselor -PREGATITOARE,A III A SI A IVA -Scoala Gimnazială Nr.1,Mioveni 

Elevii clasei I - Scoala Primară Valea Manastirii,Titesti 

 

 PARTICIPANŢI  LA  PROIECT: 

 Elevii celor patru clase; 

 Învăţătorii şi directorii şcolilor; 

 Părinţii elevilor participanţi; 

 

LOCUL  DERULĂRII  PROIECTULUI: 

Scoala Gimnazială Nr.1 Mioveni  

Scoala Primară Valea Manastirii,Titesti 

 

PERIOADA  DE  DERULARE  A  PROIECTULUI: 

Acest proiect educative se va derula timp de câteva luni. 

 

RESURSE: 

A) Umane - participanţii la proiect 

B) Materiale - diplome 

        C)Temporale – anul şcolar 2019-2020 
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EVALUARE: 

❖ Aprecierea permanent a activităţii şi rezultatelor muncii elevilor: orale, metoda Galeriei 

❖ Materiale afişate la panourile claselor  

❖ Participarea cu acest proiect educativ la eventualele concursuri, 

 

APROBAT: 

Director Scoala Gimnziala Nr.1,MIOVENI                                                  Director Scoala Gimnaziala I.C.LAZARESCU,TITESTI                                                                                                      

PROF.DOROBANTU-DINA ROXANA 

PROF.DUMITRU NELU 

 

BUN  VENIT  COLEG  DE-NVĂŢĂTURĂ  ! 

                         MICROPROIECTAREA  ACTIVITĂŢILOR  INSTRUCTIV  EDUCATIVE 

Tema activităţii: Conţinutul activităţii: Participanţi: Perioada: 

 

SI EU SUNT 

MOS 

NICOLAE! 

 

 

 

Oferirea de daruri cu ocazia sosirii lui 

Mos Nicolae 

 

Povesti la gura sobei 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 2019 
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Învăţarea de 

cântece,poezii 

 

 

 

 

 

Cofecţionarea unor obiecte pentru 

pavoazarea clasei 

 

Se realizează desene educative pe teme 

date 

 

Elevii claselor 

menţionate 

 

 

Martie 2020 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

 

 

,,OBICEIURI PENTRU DINȚI SĂNĂTOȘI’’ 

 

 

 

 

Propunător:                                       Cabinet de Medicină Dentară 

Prof. înv. primar  

Orghidan-Mândreanu Dana               Medic Dentist,                                                                

                                                                                     

                                                        

                                 

             ARGUMENT: 

                                             

 A învăța copilul de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit și să respecte regulile de igiena personală, să se obișnuiască cu un regim rațional 

de alimentație, înseamnă a pune bazele temeinice formării comportamentului igienic.  

Cu toții vrem o dantură sănătoasă, dar  pentru asta trebuie să ne periem dinții zi de zi, dimineața și seara, să folosim o pastă de dinți recomandată 

(dupa cum spun reclamele) de Asociația Stomatologilor, ba chiar ață dentară, apă de gură și să ne schimbăm des periuța de dinți.  

 Dacă ne întrebăm de la ce vârstă trebuie să ne preocupe îngrijirea dinților copilului, răspunsul este: foarte devreme!  

Deprinderile elementare de igienă dentară trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale modului de viață cotidian. Deprinderile 

igienice dentare o dată formate, îi dau copilului siguranță în acțiune, încredere în posibilitățile lui, ba chiar îi formează o oarecare independență. 

 Modul de abordare a acestor activități pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înțeleagă de mici faptul că sănătatea dinților nu înseamnă 

numai absența cariilor, ci și un mod de viață echilibrat, deci un întreg organism sănătos. 

 

COMPETENȚE  GENERALE: 

 

Transmiterea sistematică a unor noțiuni și cunoștințe privind problemele de igienă dentară. 
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 Dezvoltarea capacității de cunoaștere și aplicare a cunoștințelor legate de om ca ființă socială (funcții vitale, relații, reguli de igienă ăi 

comportament). 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 

• Să denumească reguli de întreținere a vieții și sănătății (a igienii dentare, a somnului, a vestimentației, a corpului etc); 

• Să distingă unele reguli de igienă colectivă în școală; 

• Să identifice și să cunoască  rolul obiectelor ce se folosesc pentru igiena dentară; 

• Să înțeleagă noțiunile de sănătate, igienă, boală; 

• Să cunoască alimentele care mențin sănătatea dinților, diferențiidu-le de cele dăunătoare; 

• Să execute după model gestul corect de spălare pe dinți; 

• Să manifeste o atitudine pozitivă față de sine și față de ceilalți. 

 

LOC DE DESFĂSURARE:  

Școala Gimnazială 

Cabinet Medic dentist 

 

RESURSE: 

• UMANE:  cadre didactice, elevi, medic dentist . 

• MATERIALE: mulaj corp uman, mulaje dinți, planșe, atlase, enciclopedii, reviste, jetoane, casetofon, CD-uri, creioane colorate, hârtie, 

acuarele, plastilină, lipici, materiale stomatologice. 

• TEMPORALE:  5 luni/o dată pe lună (decembrie -mai ).Activitățile se vor desfășura o dată pe lună, timp de 5 luni, în ziua de miercuri, 

după orele de curs, în intervalul orar:12-13-Sala 1. 

• FINANCIARE: finanțare extrabugetară- cheltuieli suportate de către medicul partener-materiale stomatologice,mulaje, planșe etc, 

consultații stomatologice gratuite . 
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EVALUARE: 

• Expoziție cu lucrări de arta plastică ale elevilor. 

 

 

Nr. crt. Data Tema si mijlocul de realizare 

1. Decembrie ”Dinți frumoși și sănătoși” – Zâmbet sănătos 

2. Februarie “Știm să ne spălăm corect pe dinți!” – exersarea corectă a 

periajului dinților, supravegheați și îndrumați de către 

medicul dentist. Poveste scurtă-Zâna Măselță. 

 

3. Martie “Vitamine, vitamine, de la fructe și legume” / “Cum 

păstrăm sănătatea dinților?” (reguli de igienă personală și 

colectivă în școală) -colaj 

4. Aprilie “Medicul dentist, prietenul nostru!”Măsele cariate. Vizită 

la cabinetul stomatologic, control gratuit oferit copiilor și 

programarea celor cu mici probleme stomatologice de 

către medicul dentist, în vederea soluționării acestora în 

perioada aprilie-mai.. 

5. Mai Expoziție cu lucrări de arta plastică/ colaje ale elevilor pe 

tema proiectului. 

 

 



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1726 
 

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

  profesor pentru învăţământul primar Olteanu Sorina-Florina 

                                                                                    Școala Gimnazială Decindeni-Dragomirești 

Parteneriatul educațional este încheiat între: 

 Școala Gimnazială Decindeni-Dragomirești, reprezentată de prof. D.C. în calitate de director şi de  profesor pentru învăţământul primar Olteanu 

Sorina-Florina în calitate de coordonator al activităţilor. 

Căminul Cultural Dragomireşti, reprezentat prin referent cultural V.M.,  

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ                                                                CĂMINUL CULTURAL DRAGOMIREȘTI-DECINDENI                                                              

DRAGOMIREȘTI 

             Director,                                                                                              Referent cultural,    

                      D. C.                                                                                                        V. M.      

ARGUMENT 

         

Parteneriatul este conceput ca o modalitate de cooperare între Căminul Cultural Dragomirești și Școala Gimnazială Dragomirești-Decindeni, în 

vederea participării copiilor de vârstă școlară la activități extracurriculare cu un pronunțat caracter instructiv-educativ. 

          Urmărește menținerea și creșterea prestigiului instituțiilor implicate.  

          Arta, componentă de bază a educației, trebuie integrată în pregatirea generală și la nivelul ciclului primar, adică la rădacina societății, unde 

cresc si se recrutează lăstari pentru toate ramificațiile arborelui social și unde arta capată o importanță hotărâtoare prin puterea sa de aderare la 

această vârstă, cunoscut fiind rolul pe care-l au impresiile din copilărie în formarea ulterioară a adultului. 

  Acest parteneriat a fost realizat ținând seama de potențialul educativ al învățămâtului extrașcolar și de nevoile de a întări  relațiile dintre educația 

școlară și extrașcolară în scopul  modelării personalității elevilor și eficientizarea procesului instructiv-educativ.       

                                                    

SCOP 

• Implicarea elevilor în diverse activităţi de promovare a tradiţiilor locale şi a diversităţii culturale; 

• Stimularea creşterii şi dezvoltării armonioase, formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter şi menţinerea sănăţăţii. 

OBIECTIVE 

• Realizarea unor activități comune de educare a elevilor în spirit multicultural; 

• Formarea conduitei participative la viața socială, cultivarea toleranței; 

• Atragerea elevilor în organizarea unor activități cu caracter educativ și extracurricular pentru o dezvoltare armonioasă; 
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• Implicarea elevilor în activităţi de promovare a talentelor şi abilităţilor acestora; 

• Formarea unui model de conduită conform nevoilor de adaptare cerute de societatea contemporană; 

• Iniţierea elevilor în observarea elementelor specifice obiceiurilor şi tradiţiilor locale; 

• Stimularea competiţiei cu scopul de a spori calitatea spectacolelor. 

TIPUL ACTIVITĂȚILOR 

• Educaţie culturală şi estetică: recunoașterea costumației adecvate fiecărui tip de dans și țara de proveniență; 

• Educaţie psiho-motrică: dansuri (moderne, de societate, latino, populare). 

DURATA PARTENERIATULUI 

• Parteneriatul se desfășoară pe  durata anului școlar 2018-2019. 

 

OBLIGAȚIILE PARTENERILOR 

 Școala se obligă: 

• Să asigure participarea elevilor și cadrelor didactice la activitățile desfășurate; 

• Să mediatizeze activitățile în unitatea şcolară; 

• să asigure securitatea şi siguranța elevilor pe perioada prezentei acestora în incinta şi spațiul şcolar, precum şi în deplasarile organizate de 

unitatea de învățământ aprobate de conducerea şcolii; 

• Să însoțească grupul de elevi. 

 Instituția culturală se obligă: 

• Să respecte programul stabilit; 

• Să emită şi să distribuie diplome, medalii şi cupe elevilor premianţi; 

• Să evite orice situaţie generatoare de risc; 

• Să antreneze copii în participarea la acțiuni. 
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GRUP  ȚINTĂ 

• Elevii Şcolii Gimnaziale Decindeni-Dragomireşti 

REZULTATE AŞTEPTATE 

• Promovarea culturii în rândul elevilor; 

• Creşterea interesul pentru participarea la diferite activități; 

• Participarea activă la viaţa culturală a comunităţii locale; 

• Îmbogățirea universului cunoașterii elevilor. 

REZULTATE MĂSURABILE 

• Serbări, spectacole, album fotografii. înregistrări video. 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PARTENERIATULUI 

• desfăşurarea activităţilor cuprinse în proiect; 

• modul în care sunt îndeplinite responsabilităţile şi în care reacţionează participanţii la proiect; 

• impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă. 

BUGETUL PARTENERIATULUI 

• Parteneriatul nu are suport financiar, bazându-se pe implicarea părinților  pentru finanțare. 

ACTIVITĂŢI-SEMESTRUL I 

SPECTACOL-ARTE-EMOŢII DE TOAMNĂ-formaţia Floricica (coregraf V.R.) 

TÂRGUL DE TOAMNĂ 
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CENTENARUL MARII UNIRI! 

Multiculturalitate 

Româncuţa – cântec popular– îndrumător prof. înv. primar Olteanu Sorina 

Trupele de dans, formate din elevi ai Şcolii Gimnaziale Decindeni-Dragomireşti, Floricica (coregraf V.R.), Rebelde şi Alegria (coregraf prof. înv. 

primar Olteanu Sorina), colaboratori-Ansamblul Parea al comunităţii elene din Târgovişte, ansamblul Horo al asociaţiei Balgarska Rodos. 
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HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ! 
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SPECTACOL-STELE DE CRĂCIUN 

Trupele de dans Floricica (coregraf V.R.), Rebelde şi Alegria (coregraf prof.înv. primar Olteanu Sorina) 
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MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN 

PARTENERIAT INTERNAȚIONAL 

 

Prof. Dincă Mădălina 

Prof. Stoica Gabriela Florentina 

Grădinița PP Alexandrina Simionescu Ghica Târgoviște 

 ARGUMENT: 

  

 Totul e tradiție, totul e ceea ce am moștenit de la strămoșii noștri și totul e cum vom reuși să păstrăm și să transmitem mai departe generațiilor 

următoare! 

 Poporul român, așezat de veacuri pe aceste meleaguri a moștenit o bogată zestre spirituală. Bogăția lingvistică este cuprinsă în toate genurile 

literare ale creațiilor populare: doine, balade, basme și legende, proverbe și zicători, poezii. 

 Bogăția spirituală mai cuprinde toate creațiile meșteșugarilor, ceramică, obiecte din lemn, țesături, tapiserii, cusături și broderii, dar și 

bucatele tradiționale.                                                                                             

Marea dragoste pentru cultura românească, dorința de a păstra peste veacuri crâmpei din obiceiurile și tradițiile populare, dar și regretul că prea 

puțini mai sunt aceia care mai încearcă să transmită mai departe ceea ce este al nostru din străbuni, ne-a întărit convingerea să acordăm o atenție 

sporită activităților de familiarizare a copiilor cu unele elemente tradiționale culturale, religioase, istorice, considerând că aceasta este o datorie și o 

răspundere morală. 

 Tradițiile românești constituie una dintre valorile inegalabile și incontestabile ale poporului nostru și nu trebuie să lăsăm timpul și 

evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm. Varietatea folclorului nostru dezvăluie copilului, în mod treptat, frumusețile artei populare, în al 

cărui conținut sunt înmănunchiate sentimentele poporului nostru. 

 Ne-am propus să desfășurăm acest proiect cu tema „Mândru că sunt român” deoarece numai educându-i de mici pe copiii noștri, prin diverse 

activități desfășurate în familie și în grădiniță, să îndrăgească limba pe care o vorbesc și obiceiurile tării în care s-au născut, ne putem asigura că 

tradițiile vor avea continuitate în generațiile următoare. 
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 SCOPUL  PARTENERIATULUI:  

✓ Dezvoltarea capacității de a cunoaște și înțelege obiceiurile ți tradițiile culturale, stimularea curiozității pentru investigarea acestora; 

✓ Sensibilizarea copiilor în ceea ce privește arta și tradiția populară, înțelegerea protejării și conservării acestora, precum și conservarea 

patrimoniului local și al tradițiilor; 

✓ Cultivarea abilităților de comunicare, comunicare interculturală în relațiile interpersonale  

 

 OBIECTIVE SPECIFICE: 

✓ Redescoperirea și promovarea valorilor tradiționale strămoșești prin implicarea copiilor și cadrelor didactice în diverse activități legate de 

folclorul țării; 

✓ Formarea unor abilități de recondiționare a materialelor cu specific popular; 

✓ Schimb de materiale şi mijloace de învăţământ, cu valoare de suport metodico-ştiinţific,  pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar; 

✓ Diseminarea activităţilor desfăşurate cu părinţii în vederea realizării unei  relaţii eficiente şcoală – familie - comunitate; dezvoltarea grupurilor 

părinţi/copii; 

✓ Trezirea curiozității și dezvoltarea interesului copiilor față de valorile culturii naționale. 

 

 Rezultate aşteptate conform obiectivelor specifice privind preşcolarii:    

• Amenajarea unui  expoziţii pentru diseminarea rezultatelor activităţilor premergătoare; 

• Participarea copiilor la parada costumelor populare, eveniment organizat cu ocazia Centenarului, activităţi artistice, imortalizate printr-un film, 

un album foto al proiectului, un jurnal etc; 

• Participarea copiilor împreună cu familia la cel puţin o activitate artistică; 

• Creşterea interesului copiilor pentru a desfăşura  activitaţi artistice tradiționale și moderne; 



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1734 
 

• Manifestarea şi exprimarea verbală a sentimentelor sufleteşti pozitive în cadrul activităţilor desfăşurate şi în alte situaţii de viaţă în relaţia cu 

colegii şi cu adulţii. 

 

 PARTENER: Collegio ROTONDI 

 

Nr. 

crt. 
Activităţi 

 

Modatităţi de realizare 

1.  Românași pentru România Paradă 

2.  Ziua Internațională a Voluntarilor 

„Din suflet pentru tine” 

Acțiune caritabilă 

3.  Ziua Internațională a Dansului 

„În pași de dans prin lumea 

întreagă” 

Program artistic 

4.  Ziua Europei 

Călător prin Europa 

- ateliere de creaţie (pictură, lut, confecţii, desen, 

colaje, materiale din natură, deşeuri  etc.) 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 

 

ŞCOALA  GIMNAZIALA                                    BISERICA ORTODOXĂ  

JUDEŢUL                                                                   JUDEŢUL 

                                                                                

 

DIRECTOR,                                                                            PREOT PAROH, 

PROF.                                     

                                              PARTENERIAT   EDUCAŢIONAL 

ŞCOALĂ – BISERICĂ 

 

 

TEMA   PROIECTULUI: 

 

„ LĂSAŢI COPIII  SĂ VINĂ LA MINE” 

 

AN ŞCOLAR  2019-2020 

              MOTTO: 

,, Iar Iisus a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor. Şi punându-Şi mâinile peste ei, S-a 

dus de acolo.’’                                                                                  

                                                                    Matei 19, 14-15  
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COORDONATORI  

Director  

 Consilier educativ  

 

 

 

 

 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

PARTENERI:  

o ŞCOALA GENERALĂ  

o BISERICA ORTODOXĂ  

DURATA PROIECTULUI: 

○  SEPTEMBRIE  2019-IUNIE 2020 

COORDONATORI    PROIECT:  

o Director prof.  

o Consilier educativ  

COLABORATORI   PROIECT: 

    ○   Preot paroh  

    ○   Părinţii copiilor 

    ○   Comunitatea locală 

RESPONSABILITĂŢILE  PĂRŢILOR 

    ○   Organizarea unor vizite la Biserica Ortodoxă ........ 

    ○   Participarea la slujbele religioase organizate în cadrul bisericii; 
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    ○   Realizarea unor montaje cu caracter religios mai ales în perioada     

          sărbătorilor de iarnă sau cu prilejul sărbătorii Paştelui; 

    ○   Organizarea unor prelegeri cu tema „ Religia în viaţa elevilor”; 

 

ARGUMENTAREA PROIECTULUI 

 

Aşa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârşit de înţelepciune, bunătate, frumos, şi iubire, noi, oamenii creştini trebuie să urmăm acest Model atât 

cât ne este cu putinţă fiecăruia dintre noi. Cu cât aceasta este începută la o vârstă mai fragedă, cu atât valoarea sa va fi mai mare. Pentru a-l face pe 

copil să ajungă la aceste valori esenţiale ale umanităţii este necesară educaţia religioasă . 

Copilul, încă de mic, vine în contact cu realităţi, simboluri şi manifestări religioase ale căror semnificaţii, în înţelesul lor cel mai simplu, este bine 

să le cunoască. Mai întâi în familie, copii, învaţă să-şi manifeste într-un anumit fel sentimentele, îşi formează deprinderi de conduită cu ajutorul 

cărora să devină persoane deschise comunicării cu Dumnezeu şi cu semenii. 

Educaţia religioasă îl ajută pe copil să cunoască îndatoririle pe care le are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ce-l înconjoară, pentru a 

devenii un bun creştin. 

În Vechiul Testament se spune că : “Omul se cunoaşte după copiii pe care i-a lăsat în urmă”. Aşadar să ne străduim să lăsam în urma noastră copii 

înţelepţi, copii cu frica lui Dumnezeu. 

 

Educaţia religioasă a copiilor trebuie şi poate fi continuată în cadrul orelor de religie, dar şi în cadrul activităţilor extracurriculare. Acesta este şi 

scopul iniţierii acestui parteneriat. 

Una dintre sarcinile educaţiei religioase rezidă în formarea bunului creştin capabil de a cunoaşte şi a venera valorile sacre. 

SCOPUL PROIECTULUI :  

      ○  Cunoaşterea învăţăturilor  Bisericii , a tradiţiilor religioase şi formarea virtuţilor creştine; 

OBIECTIVELE PROIECTULUI : 

      ○  Cunoaşterea unor sărbători creştine  (Crăciun, Bobotează, Florii, Paşte, Ziua eroilor neamului);  
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      ○  Cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor religioase; 

      ○  Educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios (să-ţi iubeşti aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, modest, 

generos, să nu urăşti, să-i ajuţi pe sărmani, să-L iubeşti pe Dumnezeu); 

GRUPUL ŢINTĂ: 

      ○ Elevii Şcolii... 

RESURSE UMANE: 

o preotul paroh ... 

o directorul şcolii, prof.  

o prof. coordonator  

o elevii Şcolii .. 

o comunitatea locală 

o părinţii/bunicii copiilor 

MODALITĂŢI  DE  EVALUARE: 

  -analiza activităţilor desfăşurate 

            -expoziţii de fotografii 

            -recitări, scenete, învăţături. 
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           PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

DATA 
DENUMIREA 

ACTIVITĂŢII 

 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

 

PARTICIPANŢI 

Septembrie 

2019 
Elaborarea proiectului Şcoala 

Preot, director, cadre 

didactice 

Septembrie 

2019 

1.Slujba de deschidere a 

anului şcolar-15 

septembrie 

2. Sfinţirea sălilor de clasă 

( 15 sept. ) 

 

Şcoala  

Preot, director, 

reprezentanţii 

comunităţii locale, 

elevi, părinţi. 

Decembrie  

2019 

1.„Naşterea Domnului” 

Sceneta 

2. Concert de colinde 

   Camin    

              

Preot, director, cadre 

didactice, elevii, 

comunitatea locală 

Ianuarie 

2020 

Sfânta Taină a Maslului 

în casa şcolarilor 
 Scoala 

Preot, director, cadre 

didactice 

Martie 

 2020 

“Buna vestire”- 

mapă tematică 

    

Şcoala 

Preotul, cadre 

didactice,elevii  

Aprilie 

 2020 

1. Sfânta Împărtăşanie 

2. „Hristos a înviat!” 
Biserica  Ortodoxă Preotul,elevii, părinţii 

Iunie 

 2020 
„Ziua eroilor neamului” 

Biserica  Ortodoxă 
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Preotul, director, 

cadre didactice, elevi, 

comunitatea locală 

 

 

 

« Dumnezeu nu e în cer, nu-i pe pamânt : Dumnezeu e în inima noastră. Am înţeles că  un om poate avea totul neavând nimic şi nimic având 

totul. » 

                                                              

                                                        ( Mihai Eminescu) 
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                                                                                                Grădinița cu Program.Prelungit.Nr.3 

                                                                                                               Șimleu Silvaniei  

                                                                                                               Județul Sălaj  

                                                                                                               Prof. Trif Mariana Gabriela 

.                                                                                                               Prof. Chichișan Nadia Crina 

 

                                      PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

1.DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU: “VIAȚA, CEL MAI DE PREȚ DAR” 

2.DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL: 

DOMENIUL ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

3.TIPUL DE PROIECT: JUDEȚEAN 

4.DURATA PROIECTULUI: 12 LUNI 

5.PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 2019-2020 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE: 

Prof.Chichișan Nadia 

Prof.Trif Mariana 

PARTENERI: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 ȘIMLEU SILVANIEI ȘI INSPECTORATUL PENTRU 

SITUAȚII DE URGENȚĂ „POROLISSUM„ AL JUDEȚULUI SĂLAJ 

I.Argument 

,,Viața și sănătatea copiilor sunt valori inestimabile.  

                             O modalitate  eficientă de apărare a acestor valori este Educația.” 

                                                                                                                                          RAM 

Într-o societate cu un puls tot mai alert, copiii interacţionează firesc cu un flux de informaţii din ce în ce mai intens. În această 

avalanşă de evenimente, părinţii şi cadrele didactice nu trebuie să piardă din vedere faptul că educaţia pentru sănătate şi prevenirea 

unor incidente în cazul situaţiilor de urgenţă este o parte esenţială din informaţiile necesare unui copil. Adulţii cred că o simplă 
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interzicere a anumitor activităţi este suficientă pentru a-şi ocroti copilul. Copilul trebuie să cunoască rolul focului în viaţa omului şi să 

înţeleagă efectele utilizării incorecte a acestuia, motiv pentru care adulţii în grija cărora se află aceştia, fie că este vorba de părinţi, 

bunici, bone sau cadre didactice, sunt obligaţi, chiar şi de legislaţia în domeniu, să ia toate măsurile pentru prevenirea jocului copiilor 

cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii.  

Parteneriatul vizează formarea unor valori și atitudini concentrate pe grija pentru viața  personală și a celorlalți, precum și preocuparea 

pentru prevenirea și limitarea efectelor diferitelor situații de urgență. Se asteaptă ca la finalul parteneriatului copiii să dobândească un 

comportament responsabil și să aplice în viața de zi cu zi cele învățate. 

II. SCOPUL: 

Pregătirea preșcolarilor pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, precum şi 

cunoaşterea unor reguli şi măsuri de prevenire. 

III. OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

➢ familiarizarea copiilor cu efectele benefice şi dăunătoare ale focului; 

➢ cunoaşterea urmǎrilor incendiilor asupra sǎnǎtǎţii oamenilor, asupra naturii; 

➢ însuşirea unor reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor si a mediului 

inconjurator; să manifeste un comportament civic. 

➢ implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în formarea unor comportamente şi atitudini  de protejare a vieţii şi 

sănătăţii prescolarilor; să identifice correct factorii de risc; 

➢ să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă 

IV. RESURSELE PROIECTULUI 

• 1.UMANE: preșcolarii gradiniței, părinți, comunitatea locală,  

2. MATERIALE: 

• aparat foto, laptop, videoproiector, ecran de proiecție, fişe de evaluare, carioci, creioane colorate, cretă, diplome, mulaje, 

planşe reprezentative, atlase, trusa de  prim ajutor; 

 
V. GRUP TINTA : 
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• Beneficiari direcţi:  220  preşcolari ai gradiniţei propunătoare  

• Beneficiari indirecţi: părinții copiilor, comunitatea  locală. 

VI. FACTORI IMPLICAȚI : 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR .3 

INSPECTORATUL DE URGENŢĂ ,,POROLISSUM” AL  JUDEŢULUI  SĂLAJ 

VII. BENEFICIARI : preșcolarii, parinții copiilor, comunitatea locala. 

VIII. SURSE DE FINANȚARE 

 Sponsorizări/Costuri pe activități 

 

Nr.crt. 

 

 

          Descrierea cheltuielilor 

 

       Fonduri proprii 

 

Total sumă          

Ron 

1 Protocol oferit la întâlnirile cu 

partenerii din proiect. 

 

sponsorizări 50 

2 Materiale pentru confecționarea 

afișelor, fluturașilor 

sponsorizări 20 

3 Realizarea, tipărirea diplomelor 

- diplome pentru copii 

- diplome  pentru cadrele didactice  

îndrumătoare 

 

sponsorizări 100 

 

 

 

150 

4 Realizarea concursului ,,1IUNIE” sponsorizări 30 

 Total RON  350 
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IX. PERIOADA DE DESFĂȘURARE : NOIEMBRIE 2019- IUNIE 2020 

X .REZULTATE AȘTEPTATE 

• Calitative: 

➢ Copiii vor fi familiarizaţi cu comportamentul  pe care trebuie să-l adopte în caz de incendiu , vor cunoaște cum trebuie sa se 

comporte în cazul unor situaţii de urgenţă ; 

➢ Schimbarea opiniei adulților cu privire la rolul gradiniței în formarea copiilor, astfel incât să înțeleagă necesitatea frecventării 

acesteia și contribuția pe care o are ea în dezvoltarea personalității copiilor; 

➢ Noua viziune a cadrelor didactice în ceea ce privește lucrul în echipă și implicarea cu responsabilitate în derularea unor 

proiecte. 

XI. MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE : 

 

• Modalități de evaluare specifice fiecărei activități ( chestionare, portofolii, expoziții, fotografii, realizarea unor lucrari (picturi, 

colaje ), schimburi de opinii si păreri; 

• Înregistrări video de la toate tipurile de activități desfășurate; 

• Realizarea unui album cu fotografii care surprind aspecte din timpul activităților; 

• Evaluări curente: activități practice, convorbiri, fotografii; 

• Evaluări intermediare:   demararea activităţii de documentare pentru realizarea unor portofolii, pictura, colaje cu tematica PSI; 

• Evaluări finale: exercitii practice, jocuri, concursuri,înmânarea diplomelor,realizarea unei prezentări Power Point cu imagini 

din derularea proiectului, expozitii cu fotografii, portofolii cu lucrari realizate in cadrul proiectului, rapoarte de evaluare finala 

, articole in ziar. 

• Evaluare internă(de către echipa de proiect): se va realiza prin diverse modalități: convorbiri, fișe, expoziții, pliant,etc. 

• Evaluare externă: chestionare pentru părinți, chestionare pentru cadrele didactice de la instituțiile partenere. 

 

XII. IMPACTUL PROIECTULUI 

         Asupra: 

• Grupului țintă: 
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➢ cresterea interesului copiilor pentru adoptarea comportamentelor pozitive in  protectia vietii; 

➢ respectul reciproc între copii și grija fața de persoanele care au nevoie de acordarea primului ajutor . 

➢ dobândirea unui comportament responsabil; 

➢ dezvoltarea spiritului critic, a viziunii positive și a toleranței; 

➢ interesul pentru aplicarea cunoștințelor în viața cotidiană; 

➢ interesul fațã de noi realizări ale științei și civilizației. 

• Comunității școlare: 

➢ stimularea împărtășirii exemplelor de bună practică; 

➢ valorificarea experienței dobândite prin desfășurarea activităților stabilite în cadrul proiectului în activitatea didactică 

viitoare. 

• Instituțiilor implicate: 

➢ extinderea parteneriatelor; 

➢ creșterea prestigiului în comunitate. 

• Partenerilor din proiect: 

➢ dobândirea unor informații și abilități. 

• Comunitatii locale: 

➢ Promovarea protecției vieţii și a unui mod de viață sanagen. 

XIII. MODALITĂŢI DE REALIZARE  

• Realizarea unor lucrări (picturi, colaje, desene ).Realizarea unui album cu fotografii, 

• Antrenarea copiilor în activităţile propuse, prin acţiuni practic-aplicative; 

• Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare personală planificate în domeniul situaţiilor de urgenţă și a educatiei sanitare; 

Înregistrări video de la toate tipurile de activități desfășurate. Concursuri; 

XIV. PRODUSE ALE PROIECTULUI  :  
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➢ Expozitie cu lucrari, albume, fotografii, diplome, pliante,  

➢ realizarea unei prezentări Power Point cu imagini din derularea proiectului, chestionarele părinților, editarea unui 

CD/DVD pentru fiecare clasă cu momentele semnificative ale activităţilor desfăşurate în timpul proiectului,  afişe ale 

proiectului 

 

XV.Calendarul activităților : 

 
  NR. 

CRT. 

 

ACTIVITATEA 

 

DATA 

PERIOADA  

 

ELEVI 

PARTICIPANȚI 

 

LOCUL 

DESFĂȘURĂRII 

 

RESPONSABILI 

1. 

Elaborarea 

proiectului si 

prezentarea 

acestuia 

partenerilor 

 

OCT. 

2019 

 

Copiii de la 

Grădinița cu P.P 

Nr.3 

CRED 

ȘIMLEU 

SILVANIEI 

 

Prof. 

Chichișan Nadia 

Prof. 

Trif Mariana 

 

 

2. 
„De-a pompierul” 

 

NOV. 

2019 

Copiii de la 

Grădinița cu P.P 

Nr.3 

 

 

Grădinița cu 

Program 

Prelungit Nr.3 

Şimleu Silvaniei 

Prof. Trif Mariana 

Ed.Ghilea Daniela 

Ed. Ambrus Geanina 

Prof.ChichișanNadia 

 

3. 

Prezentarea unui 

material  ppt 

despre foc (reguli, 

tipuri de foc, 

aprinderea şi 

stingerea focului) 

DEC. 

2019 

Copiii de la 

Grădinița cu P.P 

Nr.3 

 

 

CRED . 

ȘIMLEU 

SILVANIEI 

 

Prof. Chichișan Nadia 

Prof. Pop Delia 

Prof.Băican Mădălina 

Salanki Silvia 
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4. 

„Vreau să fiu 

pompier”-

întâlnire cu un 

pompier 

 

        FEB. 

2020 

 

Copiii de la 

Grădinița cu P.P 

Nr.3 

  

Curtea Grădiniței 

Nr.3 Simleu 

Silvaniei 

Ed.Szeles Judit 

Prof. 

Chichișan Nadia 

Prof. 

       Trif Mariana 

5. 

 

”Prieten de 

nădejde” 

 - concurs de 

pictură  

APRILIE 

2020 

Copiii de la 

Grădinița cu P.P 

Nr.3 

 

CRED  

ȘIMLEU 

SILVANIEI 

 

Prof.Deac Florica 

Ed.Szeles Judit 

Prof.ChichișanNadia 

 

6. 
”Ce facem în caz 

de incendiu?” 

- scurte povestiri 

      MAI 

       2020 

 

     

Copiii de la 

Grădinița cu P.P 

Nr.3 

 

CRED  

ȘIMLEU 

SILVANIEI 

Prof. Chichișan Nadia 

Prof Băican Mădălina 

Prof.Trif Mariana  

7. 

”Micii pompieri” 

 - desene pe asfalt / 

concurs 

 

 

1 IUNIE    

2020 

 

Copiii  

Toate cadrele 

didactice 

implicate în 

proiect 

Secţia de 

pompieri  

Simleu Silvaniei 

 

Prof.ChichișanNadia 

Prof.Deac Florica 

Prof.Trif Mariana 

 

XVI DISPOZITII FINALE 

- Realizarea de fotografii şi conceperea unor afişe  din timpul derularii activităților;; 

                   - Mediatizare în mass-media; 

                   - Popularizarea proiectului în cadrul comisiilor şi al cercurilor pedagogice.  
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PROIECT DE PARTENERIAT 

EDUCAŢIONAL 

 

Cât îi Maramureşu’ 

         

 

 

 

 

 

2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 INSTITUŢIILE IMPLICATE 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR 

AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ 

INSPECTOR: AMELIA BĂNICĂ 

 

 

                                  ŞCOALA GIMNAZIALĂ BICAZ                                            PRIMĂRIA  

                                 DIRECTOR:                                                                               COMUNEI BICAZ     

                          Prof. NISTOR VASILE                            
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  ŞCOALA PROFESIONALĂ DUMBRĂVIŢA         UAC EUROPE S.R.L., DUMBRĂVIŢA 

                     DIRECTOR:                                                                 DIRECTOR:  

                     Prof. TOMŞA MAGDALENA                                      VĂRZARU DANIEL 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 COORDONATORI:  

Director Prof. Nistor Vasile 

Prof. Andreica Andrea 

 

Director Prof. Tomşa Magdalena 

Prof. înv. primar Andreica Ileana 

 

 PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI 

An şcolar 2019-2020 

 

 GRUPUL ŢINTĂ 

- Elevii Şcolii Gimnaziale Bicaz; 

- Elevii Şcolii Profesionale Dumbrăviţa. 

 

 TEMA PROIECTULUI 

Redescoperirea şi conservarea tradiţiilor din zona Maramureşului. 

 

 MIJLOACE DE REALIZARE A PROIECTULUI 

          1. Activităţi cultural-artistice; 

          2. Excursii cu scop educativ şi de informare; 

          3. Acţiuni de colectare a obiectelor tradiţionale; 

          4. Expoziţii. 
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 CONŢINUTUL PROIECTULUI 

1. Argument: 

            În acest tăvălug al modernismului şi dezvoltării accelerate,  tradiţionalul trebuie să-şi găsească locul 

său binemeritat. Zona în care locuim şi anume Maramureş, este o zonă importantă de interferenţe 

interculturale, în această zonă trăind de sute de ani locuitori de diferite naţionalităţi: români, maghiari, etc. 

Tradiţiile culturale din această zonă se păstrează de sute de ani şi pot fi considerate,  căi de comunicare între 

generaţii, dar şi între membri ai diferitelor comunităţi. În perioada actuală se impune destul de imperativ 

conştientizarea faptului că valorile tradiţionale se pot păstra şi conserva doar prin continuitatea practicării 

acestora şi a transmiterii de la o generaţie la alta. Şcoala, dascălul, familia, comunitatea locală, mass-media 

sunt factorii care, în timp trezesc la elevi dorinţa de a cunoaşte, de a citi, de a se exprima în dulcea şi 

frumoasa limbă românească. Elevii au posibilitatea să cunoască şi să se implice în cunoaşterea şi păstrarea 

nealterată a obiceiurilor şi tradiţiilor populare româneşti. Tuturor factorilor educaţionali le revin sarcini şi 

în acest domeniu, deoarece, se constată o îndepărtare a tinerilor de la obiceiurile şi tradiţiile locale, dar şi 

necunoaşterea acestora de către ei. 

           Munţii, pădurile şi dealurile zonei Maramureşului au păstrat aici, asemeni unor perle 

OBICEIURILE, TRADIŢIILE şi OSPITALITATEA oamenilor, prospeţimea bucatelor şi voia bună 

specifică locuitorilor acestei zone. 

            Privit din exterior, scris sau citit, totul pare un basm, un basm dintre acelea care ne-au luminat 

copilăria multora dintre noi. Când păşeşti însă pe acest tărâm, basmul devine legendă, iar legenda realitate, 

totul capătă culori şi forme aparte, care vin de peste timpuri şi îmbată simţurile într-un mod fermecător. 

Gospodăriile ţărăneşti  cu oameni mândri şi muncitori sunt presărate prin sate şi pe dealuri, la poalele 

munţilor. În aceste case, viaţa curge în tihnă, în strânsă comuniune cu natura, respectând sărbătorile şi 

valorile creştine. 

            Studierea limbii române, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor populare contribuie la formarea unui 

cetăţean european cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, 

să comunice şi să interacţioneze cu semenii săi, exprimându-şi gânduri, sentimente şi opinii. 

2. Scop: 

- Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor celor două zone: zona Codrului şi zona Chioarului. 

3. Obiective: 

 - promovarea, păstrarea şi cultivarea tradiţiilor româneşti; 

     - realizarea unui cadru optim de colaborare în vederea obţinerii unor atitudini de real interes faţă de 

înţelepciunea populară, tradiţii şi obiceiuri; 

   - antrenarea copiilor în activităţi menite să contribuie la preluarea şi transmiterea tradiţiilor şi obiceiurilor; 
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- educarea copiilor în spiritul păstrării şi transmiterii folclorului românesc; 

- participarea elevilor la activităţile extracurriculare desfăşurate în şcoală; 

- conservarea costumelor populare, vase şi alte obiecte specifice obiceiurilor şi tradiţiilor celor două zone; 

- conştientizarea necesităţii păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor locale. 

4. Evaluarea proiectului: 

- realizarea de portofolii, albume şi expoziţii de fotografii; 

- realizarea unui CD cu activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. 

5. Modalităţi de difuzare a rezultatelor: 

- prin reviste şi pe site-ul şcolii de pe adresa www.didactic.ro. 

- înregistrari video din timpul desfăşurării activităţilor; 

- popularizarea în ziarul local a manifestărilor. 

Calendarul activităţilor 

Activitatea Locul desfăşurării Perioada 

- organizarea în holul şcolii a unei 

expoziţii cu obiecte populare; 

- Şcoala Gimnazială 

Bicaz; 

- Şcoala Profesională 

Dumbrăviţa. 

Noiembrie 

- vizită la vârstnicii satelor din 

împrejurimi pentru studierea 

miturilor; 

- Zona Codrului, respectiv 

Zona Chioarului; 

Pe tot parcursul desfăşurării 

proiectului 

- vizită la Muzeul Satului din Baia 

Mare; 

Baia Mare Aprilie 

- vizitarea unei stâne şi participarea 

la mulsul oilor; 

În „Cioncaş” Mai 

- prezentarea costumelor 

populare din cele două zone; 

Şcoala Gimnazială Bicaz Mai 

- concurs între cele 

două şcoli 

Dragu mi-i unde-am venit 

(cântece populare); 

Şcoala Gimnazială Bicaz Mai 

- participarea la 

Festivalul cântecului,  

Localitatea Dumbrăviţa 

 

Iulie 
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dansului şi portului  

de pe Fisculaş 
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VALORIFICAREA EXPERIENȚEI ÎN IMPLEMENTAREA  

PROIECTELOR EDUCAȚIONALE – EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 

Tite Adriana – Viorelia, 

Liceul cu program Sportiv „Avram Iancu” 

Zalau, Sălaj 

 

 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

  MOTTO: „Dacă planifici pentru un an, cultivă orez; dacă planifici pentru un deceniu, plantează copaci,  

dacă planifici pentru o viață, educă oameni.” Proverb chinezesc 

TEMA   PARTENERIATULUI:„ IUBESC NATURA, DECI RECICLEZ!” 

RESPONSABILITĂŢILE  PĂRŢILOR: 

     Brantner, Sălaj 

o Desfășoară o activitate practică, bazată pe reciclare de materiale, în cadrul instituției școlare cu 

rol de partener; 

o Cooperează și colaborează optim cu cadrul didactic implicat în activitate; 

o Contribuie cu materiale de lucru pentru desfășurarea în condiții optime a activității. 

      Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu”, Zalău, Sălaj 

o Sigură spațiul de desfășurare a activității; 

o Cooperează și colaborează optim cu reprezentantul Brantner implicat în activitate; 

o Contribuie cu materiale de lucru pentru desfășurarea în condiții optime a activității. 

o Valorifică produsele obținute în cadrul Târgului de Crăciun -activitate caritabilăla nivel de unitate 

- organizat de unitatea școlară și în cadrul Târgului de Paști -activitate caritabilă la nivel de județ, 

pentru proiectul „Petale-n vânt”. 

ARGUMENTUL parteneriatului 

          Cunoaşterea naturii şi înţelegerea legilor care o guvernează trebuie să înceapă din perioada şcolară, 

deoarece este şi necesară, dar şi posibilă, formarea unei atitudini ecologice la această vârstă. 

          Formarea unei gândiri şi conştiinţe ecologice este scopul suprem pentru supravieţuirea omului, iar 

cunoştinţele căpătate în anii copilăriei, cu privire la natură, vor fi mult mai bine aplicate mai târziu. 

         Noi, toti suntem responsabili în a construi un mediu educational care să motiveze copilul în procesul 

de protejare a naturii și este esențial ca omul să fie educat în spiritul respectului față de mediu. Sentimentele 

și atitudinile copiilor față de natură trebuie să fie de grijă și respect, având în permanență convingerea că 
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oamenii sunt parte integrantă din natură și nicidecum superiorii ei. De aceea, este necesar ca scolarii să fie 

ajutați să patrundă în tainele naturii pentru a sesiza interdependența și cauzalitatea fenomenelor.  

            Eugen Pora spunea : „A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, iar a face ceva pentru salvarea 

naturii, atât de ameninţată astăzi înseamnă să contribuim la fericirea naturii.” 

 

SCOPUL PARTENERIATULUI :  

      ○  Formarea și dezvoltarea competențelor sociale și civice ce au la bază activități de ecologizare prin 

activități de colectare selectivă și de reciclare; 

o Promovarea comportamentelor ecologice. 

OBIECTIVELE PARTENERIATULUI: 

➢ Formarea de atitudini ecologice responsabile, de protejare şi ocrotire a mediului înconjurător, prin 

activități de colectare selectivă și reciclare; 

➢ Formarea de abilităţi practico – ecologice; 

➢ Însuşirea unor norme pozitive de comportament ecologic; 

➢ Stimularea creativităţii şi imaginaţiei copiilor. 

GRUPUL ŢINTĂ: 

o Elevii Liceului cu Program  Sportiv „Avram Iancu” și a familiilor acestora. 

RESURSE UMANE: 

o Reprezentantul Brantner  

o Director 

o Coordonator, prof. înv. primar  TITE ADRIANA 

o Elevii Liceului cu Program  Sportiv „Avram Iancu”, Zalău  

MODALITĂŢI  DE  EVALUARE: 

o analiza activităţilor desfăşurate și a produselor realizate; 

o valorificarea produselor obținute din materiale reciclabile în cadrul târgurilor organizate de către 

instituția școlară. 

o feedback din partea comunităţii, prin adoptarea unei atitudini mai puţin reticente la nevoile şcolii 

şi o implicare mai mare în activităţile educative. 

PROMOVARE: 

• site-ul societății Brantner; 

• site-ul Liceului cu Program Sportiv „Avram Iancu”, Zalău. 

FINANŢAREA: 

o Brantner contribuie cu materiale reciclabile: dopuri de plută, ziare, pet-uri, capace de plastic, 

etc; 
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o Unitatea școlară contribuie cu materiale de lucru: lipici, acuarele, foarfecă, ac, ață, hârtie 

colorată, etc., în vederea obținerii de produse prietenoase cu mediul. 

     

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

DATA DENUMIREA ACTIVITĂŢII 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII 

 

PARTICIPANŢI 

13 

decembrie 

2019 

 „Podoabe de Crăciun”- 

confecționate din materiale 

reciclabile 

Liceul cu Program Sportiv 

„Avram Iancu” 

Elevii clasei a IV-a B 

Coordonatorii de 

proiect 

16 

decembrie 

2019 

Expoziție  Brantner  Membrii Brantner 

17 

decembrie 

2019 

Târgul de Crăciun 
Liceul cu Program Sportiv 

„Avram Iancu” 

Elevii școlii 

Cadrele didactice 

Părinții 

Alte persoane 

21 martie 

2020 

Ornamente specifice Sf. Paști – 

confecționate din materiale 

reciclabile 

Liceul cu Program Sportiv 

„Avram Iancu” 

Elevii clasei a IV-a B 

Coordonatorii de 

proiect 

24 martie 

2020 
Expoziție  Brantner  Membrii Brantner 

28 martie 

2020 
Târgul de Paști 

Liceul cu Program Sportiv 

„Avram Iancu” 

Elevii școlii 

Cadrele didactice 

Părinții 

Alte persoane 

 

AVANTAJELE PARTENERIATULUI: 

Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu”, Zalău: 

❖ Implicarea comunității în procesul de educație; 

❖ Susținerea formării de comportamente ecologice de către instituții acreditate; 

❖ Promovarea competențelor sociale și civice. 

Brantner, Sălaj: 
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❖ Implicare în viaţa comunităţii locale în general și a comunității școlare în special; 

❖ Educarea comunității școlare în scop ecologic; 

❖ Promovarea colectării selective a deșeurilor precum și a reciclării acestora. 

                                                      Persoane de contact: 

Brantner  

                            Nume, Prenume, Telefon, E-mail: 

 

 

LPS „Avram Iancu”, Zalău 

                     Nume, Prenume, Telefon, E-mail: 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

GRĂDINIȚĂ-CABINET MEDICAL 

“SĂ CRESC MARE ȘI VOINIC” 

                                                                                   PROF. PLOSCAR ANCA                                      

                                                                                       GRĂDINIȚA CU P.P. RAZĂ DE SOARE        

                              MEDIAȘ 

 

 

PARTENERI:                                                                                                                                 

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZĂ DE SOARE” MEDIAȘ 

- CABINET MEDICAL                                                                                                        

 GRUP ŢINTǍ: 

• Educatoarele  şi copiii  

• Părinţii 

 PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 

            Anul şcolar : 2019– 2020 

 - cu posibilitate de prelungire - 

ARGUMENT 

        Formarea deprinderilor igienice începe în familie și este completată în gradiniță și mai târziu în școală. 

Pentru acest domeniu educativ considerăm importante formarea unor moduri de execuție corecta a 

deprinderilor și formarea motivației necesare pentru efectuarea lor, prin înțelegerea necesității executării 

anumitor activități igienice. 

        Educația pentru sănătate în gradiniță se realizează prin jocuri, povești, dramatizări, vizite, expoziții 

tematice, concursuri, serbări. Aceste activități vor stimula copiii dezvoltându-le și acea motivație interioară 

de care au nevoie. Exemplul personal oferit de educatoare și părinți este un alt factor care contribuie la 

reușita educației pentru sănătate. 

        Parteneriatul “Să cresc mare și voinic” în acest an școlar, va însoți plăcut si util evoluția sănătoasă a 

fiecarui copil. 

SCOPUL: 

       -Îmbogăţirea cunoştinţelor şi noţiunilor  despre igiena personală şi trezirea interesului pentru sănătate 

OBIECTIVE CADRU:  

• Însușirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală 

și colectivă 

• Formarea și consolidarea deprinderilor de alimentație rațională 
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• Cultivarea necesității de a practica exerciții de menținere a sănătății 

• Formarea și consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă și recreere 

RESURSE UMANE: 

• Educatoarele grupei 

• Copiii grupei  

• Asistent medical                  

• Părinţi 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

• Promovarea schimbului de experienţă. 

• Promovarea rapoartelor de colaborare. 

• Cunoaşterea reciprocă a unor metode utilizate în activitatea didactică. 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE: 

• Materiale didactice 

• Softuri educaţionale                                                                                                      

MODALITǍŢI DE COMUNICARE:  

• Vizite la cabinetul medical 

• Întâlniri faţă în faţă 

EVALUAREA 

• Chestionar oral 

• Rapoarte de activitate 

• Analiza modului de implicare a educatoarelor şi părinţilor în derularea proiectului. 

• Diseminarea experienţei pozitive. 

• Expoziţie cu lucrările copiilor reprezentând obiecte specifice igienei personale 

                                     

                                      PLANIFICAREA ACTIVITǍŢILOR 

 

NR. 

CRT. 

CONŢINUT OBIECTIVE DE       

REFERINȚĂ 

PERIOADA COORDONATORI 

1.  Vizita la cabinetul medical  -să cunoască noțiunile 

de sănătate, igienă, boală 

Septembrie Director 

Educatoarele   

Asistent medical 
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2. Ghidul alimentației sănătoase -să cunoască alimentele 

de bază 

Octombrie Director 

Educatoarele  

Asistent medical 

3. Câte ceva despre...bolile copilăriei -să cunoască noțiunile de 

sănătate, igienă, boală 

- să cunoască 

simptomele unor stări de 

boală 

Noiembrie Director 

Educatoarele  

Asistent medical 

4. Secretele eficienței : “Odihna și 

recreerea” 

-să înțeleagă că după 

activitate sunt bine 

venite jocul și odihna 

Decembrie  Director 

Educatoarele  

Asistent medical 

5. “Zâmbește frumos”-Să ne cunoastem 

gura 

-să cunoască rolul 

dintilor in dezvoltarea 

organismului  

- să cunoască și să 

respecte normele de 

igienă dentară 

Ianuarie  Director 

Educatoarele   

Asistent medical 

6. “Împărăția puiului de om”- povestire 

despre importanta igienei 

-să cunoască și să 

respecte principalele 

reguli de igienă 

Februarie Director 

Educatoarele   

Asistent medical 

7.   Efectele benefice ale mișcării fizice     -Să înțeleagă sensul 

proverbului “Minte 

sănătoasă în corp 

sănătos” 

Martie   Director 

Educatoarele   

Asistent medical 

8. Să mâncăm sănătos! 

“Știați că.. !” 

-să cunoască alimentele 

de bază 

-să spele fructele și 

legumele înainte de a le 

consuma 

Aprilie  Director 

Educatoarele   

Asistent medical 

9. “Cuminte și cu....minte”- lecție de 

igienă a minții  

-să înțeleagă că după 

activitate sunt bine 

venite jocul și odihna 

Mai  Director 

Educatoarele   

Asistent medical 

10. Primul curs de prim ajutor – exercițiu -să ofere primul ajutor Iunie  Director 
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practic colegilor Educatoarele   

Asistent medical 
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PROIECT  DE PARTENERIAT “EMPATIA LICEENILOR” 

 

Profesor psiholog Țuchel Mariana-CJRAE Galați Liceul TEhnologic,,Ovid Caledoniu’’ Tecuci 

 

ŞCOLILE  IMPLICATE:  

➢ Liceul Tehnologic”Eremia Grigorescu” Targu Bujor 

➢ Liceul Tehnologic “Ovid Caledoniu”Tecuci 

PERIOADA  DE  DERULARE:  

➢ octombrie 2018-iunie 2019 

CADRE  DIDACTICE  IMPLICATE:  

➢ Prof. Marschall Iuliana  Mihaela– Liceul Tehnologic”Eremia Grigorescu” 

➢  Prof. Tuchel Mariana – Liceul Tehnologic “Ovid Caledoniu”Tecuci 

ARGUMENT: 

Ȋn contextul unei societăţi care se schimbă aparând modificări de formă şi de fond, la nivelul tuturor 

subsistemelor sale, învăţământului românesc trebuie să i se asume o nouă perspectivă asupra funcţionării şi 

evoluţiei sale. 

Ȋn cadrul acestei perspective parteneriatul educaţional devine o prioritate a strategiilor actuale, orientate 

către dezvoltarea educaţiei româneşti. 

Cunoaşterea diferitelor aspecte ale vieţii din mediul rural/urban, stabilirea de relaţii sincere, acordarea de 

ajutor colegial, între copiii de la sat şi cei de la oraş sunt argumente ce susţin acest proiect. 

 

SCOPUL  PROIECTULUI: 

➢ Oferirea posibilităţii de a cunoaşte diferite aspecte ale vieţii din mediul rural/urban pentru copiii 

implicaţi în proiect. 

➢ Stabilirea  de legăturii între copiii indiferent de oraş. 

➢ Stimularea interesului şi a dorinţei de a se cunoaşte şi de a forma noi cercuri de prieteni; 

➢ Dezvoltarea spiritului de colaborare între copii, în vederea realizării sarcinilor date; 

 

 

 

OBIECTIVE: 

➢ Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor 

implicaţi în proiect; 

➢ Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii celor două şcoli implicate în acest proiect; 

➢ Dezvoltarea cooperării şi colaborării  între cadrele didactice din unităţi de învăţământ diferite; 

➢ Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, 

diversificarea acestor activităţi şi marirea numărului lor în viitor; 
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➢ Cunoaşterea specificului vieţii din mediul urban; 

GRUPURI  ŢINTĂ: 

➢ Elevii clasei a XI -a A, Liceul Tehnologic”Eremia Grigorescu” Targu Bujor 

➢ Elevii clasei a    -a A, Liceul Tehnologic “Ovid Caledoniu”Tecuci 

PARTICIPANŢI  LA  PROIECT: 

➢ Elevii clasei a XI-a A, Liceul Tehnologic”Eremia Grigorescu” Targu Bujor 

➢ Elevii clasei a     -a A, Liceul Tehnologic “Ovid Caledoniu”Tecuci 

➢ Diriginții şi directorii şcolilor; 

➢ Părinţii elevilor participanţi; 

➢ Reprezentanţi ai comunităţii locale (Primăria, Biserica ) 

LOCUL  DERULĂRII  PROIECTULUI: 

➢ Liceul Tehnologic”Eremia Grigorescu” Targu Bujor  

➢ Liceul Tehnologic “Ovid Caledoniu”Tecuci 

➢ ORASELE TARGU BUJOR SI TECUCI 

PERIOADA  DE  DERULARE  A  PROIECTULUI: 

An școlar 2018-2019 

RESURSE: 

A. Umane - participanţii la proiect 

B. Materiale - diplome 

C. Financiare - sume  diferite pentru cheltuieli de transport suportate de Comitetul de părinţi ale 

ambelor clase 

D. Temporale – anul şcolar 2018-2019 

EVALUARE: 

➢ Verificarea şi aprecierea portofoliilor realizate de fiecare clasă participantă la proiect; 

➢ Realizarea unor sondaje de opinie în rândul elevilor şi al părinţilor privind eficienţa proiectului; 

➢ Expoziţie cu lucrările participanţilor la proiect- desene ilustrative, portofolii şi proiecte, fotografii 

şi imagini de la activităţi 

➢ Realizarea unui PPT in care este prezentat proiectul, derularea lui, cât şi imagini din activităţile 

susţinute, 

➢ Postarea proiectului pe pagina Web ale liceelor participante. 
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CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR: 

Nr.crt Tema activităţii: Locul activităţii Perioada: 

1. Contactarea partenerilor direct 

Elaborarea proiectului 

Ambele licee Octombrie 

2018  

2. ,,Empatia liceenilor”prezentarea proiectului Sălile de clasă Noiembrie  

2018 

3. ,, Am devenit si vom ramane prieteni   ” printr-

un duplex realizat intre cele doua institutii 

scolare 

 

Sălile de clasă Noiembrie 

2018 

4  Tradiții,arta si educatie socio-afectiva in 

perioada sarbatorilor de  Crăciun și Anul Nou 

Sala de clasă Decembrie 

2018 

5. ,,Vocile voluntarilor ” realizarea de portofolii 

despre voluntariat ( povestioare, compuneri, 

impresii personale, desene etc.) 

Sala de clasă Februarie  

2019 

6. Psihologia vietii cotidiene 

 

Sala de clasă Martie 

2019 

7. Solidaritatea si respectul fata de ceilalti Sala de clasă Aprilie 

2019 

8.  Luna Mai – luna florilor Sala de clasă Mai 2019 

 

Liceul Tehnologic,,Petre Baniță’’ Călărași                   Biblioteca Orașului Dăbuleni  

Școala Gimnazială Sărata                                                            

Director,                        Bibliotecar,Budeancă Mihaela 

Prof. Onete Florin – Iulian 

Director adj.  



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1764 
 

Prof. Nicola Lelioara                                

 

 

 

 

 

 

 

COORDONATOR: 

P.I.P Croitoriu Delia  

 

Responsabil proiecte educative: Prof. Stăicut Laura 

Motto:       Carte frumoasă, cinste cui te-a scris 

                    Încet gândită, gingaş cumpănită; 

                    Eşti ca o floare, anume-nflorită 

                    În mâinile mele, care te-au deschis 

 

                                               (Tudor Arghezi) 

 

Argument 

 

 

         Un copil care creşte în lumea cărţilor este asemeni unei flori care creşte în  grădina feerică a Naturii 

Mamă. 

         În ciuda progresului rapid al ştiinţei, cartea rămâne nemuritoare în educarea şi formarea 

personalităţii fiecărui om. 
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         Aflat în această lume, copilul se regăseşte în lumea Jucăriilor (cartea) în care componentele ei sunt 

conţinuturile viu colorate şi atractive, ori în lumea Poveştilor, unde oricine este desprins de firul realităţii 

şi atras involuntar de peripeţiile distractive ale personajelor acestora. 

         Coordonat pe acest drum, micul şcolar, se obişnuieşte cu gândul că, oriunde, oricând şi oricum, 

cartea rămâne cel mai bun profesor al omului. 

         Acest prilej deschide bobocilor din clasa I o lume nouă şi plăcută. Oferă şi celorlalţi copii amintiri în 

care retrăiesc momentele frumoase din perioada debutului şcolar, şi nu numai. 

         Scopul proiectului de faţă este de a oficializa şi motiva intrarea bobocilor în lumea cărţilor şi de a 

întării parteneriatul dintre ei şi bibliotecă. 

         La rândul ei, biblioteca va trezi în sufletele prichindeilor curiozitatea şi plăcerea de a parcurge 

paginile cărţilor, multiple, variate şi pline de învăţături. 

         Copii vor deveni mai responsabili, mai atenţi, mai pregătiţi pentru viitor. Vor descoperi multe din 

micile (dar esenţiale) secrete ale vieţii. 

         Sunt convins că relaţia acestui parteneriat se va transforma într-o prietenie durabilă şi elegantă, 

destul de necesară. 

         Mai mult, din punctul meu de vedere, lumea cărţilor este însăşi, lumea copiilor care, cândva vor 

deveni adulţi, asemeni nouă. 

Descrierea proiectului 

    

      Proiectul educational pe care il propun reprezinta incercarea de a reda cartii locul cuvenit, de a educa 

scolarii in spiritual pretuirii acesteia. Cartea oferă satisfacţii nebănuite şi contribuie la formarea 

personalităţii şi comportamentului celui care o citeşte.  

       Principalele texte care formează gustul pentru citit aparţin literaturii pentru copii, texte ce formează 

dragostea pentru limba maternă, gustul pentru frumos, sensibilitatea şi discernământul în selecţia 

valorilor, imaginaţia creatoare. Cu cât scolarul se apropie mai devreme de carte, cu atît mai durabile sunt 

efectele ei în ceea ce priveşte comunicarea comportamentului şi socializarea lui. 

       Cartea va deveni una din preferinţele elevilor numai dacă vom redescoperi valenţele acestui minunat 

instrument de lucru şi-l vom pune la îndemâna lor. 

   

 

  Scop 

  ۩  Cunoasterea bibliotecii si a importantei acesteia in procesul educational. 

    ۩  Cultivarea gustului pentru lectura, pentru frumos, exersarea limbajului si posibilitatilor de 

comunicare, prin activitati in parteneriat cu biblioteca si cu scoala. 
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    ۩  Stimularea interesului pentru lectura in perioada prescolaritatii. 

 

  Obiective 

●    Cunoasterea de catre copii a rolului bibliotecii; 

●    Stimularea gustului pentru lectura, a comunicarii orale,creativitatii; 

●    Satisfacerea curiozitatii prescolarilor pentru o carte frumos ilustrata; 

●    Familiarizarea cu institutiile care fac posibila procurarea de carte; 

●    Formarea unei atitudini de responsabilitate si respect fata de carte;    

Metode si tehnici de lucru 

 

►     Intalniri, vizite, dezbateri,  expozitie de carte, vizionare de film, albume, ore de lectura,  program de 

desene animate, programe arteistice; 

                                                           

Grup ţintă 

►  Scolari; 

► Cadre didactice; 

► Bibliotecar 

► Parinti; 

► Bunici; 

 

Resursele proiectului 

 

         Umane : scolari, părinţi, cadre didactice, funcţionari ai bibliotecii comunale, , etc. 

         Materiale  albume, carti, reviste, imagini, portofolii, costume, aparate audio-vizuale, etc. 

         Temporale : martie – iunie 2020 

           Spaţiale :    

Monitorizare 

Se respectă graficul activităţilor întocmite şi riguros îndrumate.                                                                             

Diseminarea proiectului
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Experienta pozitiva si rezultatele proiectului vor fi aduse la cunostinta intregii unitatiin cadrul consiliului profesoral si a unor institutii similar, 

expuneri in cadrul sesiunilor de comunicari, simpozioane, publicatii.                       

 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr. 

crt. 

Activitate Responsabil Perioada 

1. Intalnirea partilor pentru stabilirea programului 

desfasurat 

P.I.P Croitoriu Delia  

Biblib.  Budeancă Mihaela – Oraș Dăbuleni 

Biblib. Becheanu Irina- Șoala Sărata 

 

Martie 

2. Ziua internationala a cartii pentru copii si tineret 

,,Incepand cu anul 1967, in fiecare an, pe 2 aprilie 

(data nasterii scriitorului Hans Christian Andersen) 

in intreaga lume se sarbatoreste Ziua internationala 

a cartii pentru copii si tineret. Scopul acestei zile 

este de a insufleti dragostea de carte si de a indrepta 

atentia copiilor catre carti.’’ 

P.I.P Croitoriu Delia  

Biblib.  Budeancă Mihaela – Oraș Dăbuleni 

Biblib. Becheanu Irina- Șoala Sărata 

 

 Aprilie  

3. Ziua Mondiala a Culturii si Diversitatii Culturale P.I.P Croitoriu Delia  

Biblib.  Budeancă Mihaela – Oraș Dăbuleni 

Biblib. Becheanu Irina- Șoala Sărata 

 

 Mai 

4.  ,,Biblioteca mea’’ P.I.P Croitoriu Delia   Iunie 
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- desene folosind diferite tehnici reprezentand 

biblioteca in ochii fiecarui copil 

Evaluare proiectului 

Biblib.  Budeancă Mihaela – Oraș Dăbuleni 

Biblib. Becheanu Irina- Șoala Sărata 

 

 

COORDONATORI: 

P.I.P Croitoriu Delia  
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REGULAMENTUL CONCURSULUI  JUDEȚEAN  

„PENTRU MINTE, TRUP ȘI SUFLET”, EDIȚIA I, AN ȘOLAR 2019-2020 

CADRUL GENERAL 

                                                                                                  Profesor Vasilescu Irina Madalina 

Domeniul în care se încadrează proiectul: Cultural-artistic, culturi și civilizații 

Perioada: septembrie 2019 – iulie 2020 

Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Profesor Ioan Man” Ion Roată și structura Școala Gimnazială 

„Evanghelie Zappa” Broșteni 

Organizator: Școala Gimnazială „Profesor Ioan Man” Ion Roată 

Parteneri: Primăria Ion Roată, Școala Gimnazială „Arhimandrit Teofil” Balaciu, Școala Gimnazială 

Bărcănești, Școala Gimnazială Coșereni, Școala Gimnazială Malu, Școala Gimnazială Sălcioara, Școala 

Gimnazială Sinești. 

Coordonatorul proiectului: Prof. înv. primar Vasilescu Irina Mădălina- Director Școala Gimnazială 

„Profesor Ioan Man” Ion Roată 

Echipa de proiect: 

- Prof. drd. Sandu Ion- Inspector școlar pentru minorități- Inspectoratul Școlar Județean 

Ialomița,Ghiță Mihai- Primar- Comuna Ion Roată,Prof. Niță Liliana- Director- Școala 

Gimnazială „Arhimandrit Teofil” Balaciu,Prof. drd. Gangă Nicolae- Director- Școala 

Gimnazială Bărcănești,Prof. Neicu Elena- Director- Școala Gimnazială Coșereni,Prof. înv. 

primar Irimia Elena Alina- Director- Școala Gimnazială Malu,Prof. Baboi Marian Iulian- 

Director- Școala Gimnazială Sălcioara,Prof. înv. primar Marcu Valentina Dana- Director- 

Școala Gimnazială Sinești 

Argument: 

 Necesitatea a izvorât din dorința copiilor, părinților și cadrelor didactice de a pune în valoare 

munca dar și talentul elevilor din diverse domenii ale vieții reale. Prin aceasta se explică numărul de 

secțiuni care vizează o mare varietate de discipline. De asemenea, se adaugă, susținerea din partea 

comunității locale (Primăria Ion Roată, Consiliul Local Ion Roată). Mai mult decât atât, proiecul se 

dorește a fi și o valorificare a competențelor dobândite la orele de curs precum și un bun exemplu de 

activități extrașcolare și extracurriculare. 

 Numărul mare de discipline (comunicare în limba română, matematică și explorarea mediului, 

fizică, limba și literatura română, limba engleză, limba franceză, istorie, educație fizică și sport, educație 

plastică, istoria și tradițiile minorității rrome) la care participă elevii poate fi o bună verificare a 

cunoștințelor și competențelor în vederea participării la olimpiadele și concursurile organizate la nivel 

județean, interjudețean, regional și național. Proiectul promovează în același timp și interculturalitatea, 

prin evidențierea istoriei și tradițiilor minorității rrome și a relațiilor acesteia cu populația majoritară. 

Un alt motiv pentru derularea acestui proiect este că, la primele trei secțiuni participarea este directă, 

doar una (a IV-a) fiind cu participare indirectă. 

Scop: Dezvoltarea spiritului de competiție, promovarea trandisciplinarității, interculturalității,  

potențialului creativ al copiilor, capacității de îndrumare a acestora de către cadrele didactice. 
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Obiective specifice: 

1. Crearea cadrului necesar organizării și desfășurării competițiilor. 

2. Realizarea unei popularizări corespunzătoare; 

3. Derularea proiectului pe secțiuni; 

4. Diseminarea rezultatelor în școala organizatoare, școlile partenere și participante. 

Grup țintă: Elevi și cadre didactice din învățământul primar și gimnazial. 

SECȚIUNI 

Secțiunea I: „Ai carte, ai parte... de premii!” (concurs de cultură generală) 

Secțiunea a II-a: „Mens sana in corpore sano” (fotbal băieți) 

Secțiunea a III-a: „Poporul rrom- o istorie tragică și tradiții fascinante” (simpozion- concurs de referate 

despre istoria și tradițiile rromilor) 

Secțiunea a IV-a: „Tradiții de Paști” (concurs de desene) 

ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE 

Secțiunea I 

Etapa locală: Se desfășoară individual, astfel: 

1. Clasele a III-a – a IV-a 

2. Clasele a VI-a – a VIII-a 

Promii doi clasați de la clasele a III-a – a IV-a și primii doi clasați de la clasele a VI-a – a VIII-a participă 

la etapa județeană. 

Etapa județeană: Se desfășoară individual. Participă (de la fiecare unitate de învățământ) maxim doi 

elevi de la clasele a III-a – a IV-a și maxim doi elevi de la clasele a VI-a – a VIII-a.                                              

Secțiunea a II-a 

Etapa locală: Se pot înscrie echipe de la învățământul gimnazial. 

Etapa județeană: Participă o singură echipă de la fiecare unitate de învățământ.  

Secțiunea a III-a 

Etapa locală: Se desfășoară individual și se pot înscrie elevi din clasele a V-a – a VIII-a. Se califică 

primul elev clasat. 

Etapa județeană: Se desfășoară individual. Participă (de la fiecare unitate de învățământ) un singur elev.  

Secțiunea a IV-a 

Etapa locală: Se pot înscrie lucrări ale elevilor din învățământul primar (clasele pregătitoare- a IV-a). 

Pentru etapa județeană se califică trei lucrări dintre elevii participanți. 

Etapa județeană: Participă primele trei lucrări de la etapa locală.  

 

DESCRIERE ȘI DESFĂȘURARE 

Secțiunea I 

Etapa locală/județeană: Itemii vor viza, pentru clasele a III-a – a IV-a, disciplinele comunicare în limba 

română și matematică și explorarea mediului iar pentru clasele a VI-a – a VIII-a disciplinele fizică, 

limba și litteratura română, limba engleză, limba franceză, istorie. Subiectele se vor realiza după modelul 
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celor de la Evaluarea Națională pentru clasele a II-a, a IV-a, și a VI-a. Durata concursului este de 45 de 

minute pentru clasele a III-a – a IV-a și 60 minute pentru clasele a VI-a – a VIII-a. 

Secțiunea a II-a 

Etapa locală/județeană: Adversarii se stabilesc printragere la sorți. Echipele au șase jucători plus trei  

rezerve. Meciurile meciurile au două reprize câte 15 minute fiecare, în total 30 minute. Între cele două 

reprize se acordă o pauză de 5 minute. 

Secțiunea a III-a 

Etapa locală/județeană: Fiecare elev prezintă referatul în maxim 20 minute. Referatele sunt susținute în 

format letric sau electronic. Acestea pot fi despre generalități referitoare la istoria și tradițiile rromilor 

sau despre aspecte ale istoriei și tradițiilor comunității din care provin copiii. 

Secțiunea a IV-a 

Etapa locală/județeană: Lucrările (în format A4) trebuie să respecte tematica și să fie corespunzătoare 

din punct de vedere al compoziției artistice. La Școala Gimnazială „Profesor Ioan Man” Ion Roată se va 

organiza o expoziție cu lucrările concurenților. 

EVALUARE 

Secțiunea I 

Etapa locală/județeană: Evaluarea lucrărilor se face pentru clasele a III-a – a IV-a de către 

învățători/profesori pentru învățământul primar iar pentru clasele a VI-a – a VIII-a de către profesori de 

specialitate la disciplinele menționate la capitolul „Descriere și desfășurare” ale Regulamentului 

concursului. Baremul de evaluare și notare este elaborat în concordanță cu modelul Evaluării Naționale 

la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a sesiunea mai, 2019. Notarea se face de la 1 la 10. Nota minimă de 

calificare pentru etapa județeană este 9.  

Secțiunea a II-a 

Etapa locală/județeană: Arbitrajul este făcut de un cadru didactic neutru. Se aplică regulamentele 

sportive aflate în vigoare. În caz de egalitate după expirarea timpului regulamentar se recurge la 

loviturile de departajare (câte trei pentru fiecare echipă). Dacă se menține egalitatea se continuă cu 

loviturile de departajare (câte una de fiecare echipă) până când se realizează diferența între competitori. 

Echipele se califică prin eliminare directă. 

Secțiunea a III-a 

Etapa locală/județeană: Evaluarea se face în funcție de următoarele criterii: 

1. Timpul alocat; 

2. Originalitate; 

3. Tema abordată (trebuie să fie în concordanță cu cea abordată); 

4. Punctul de vedere al candidatului referitor la tema abordată. 

Notarea se face de la 1 la 10. Nota minimă de calificare pentru etapa județeană este 9.  

Secțiunea a IV-a 

Etapa locală/județeană: Evaluarea se face în funcție de următoarele criterii: 
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1. Originalitate;2.Libera exprimare;3.Respectarea temei anunțate;4.Calitatea exprimării; 

5.Acuratețea desenului. 

Notarea se face de la 1 la 10. Nota minimă de calificare pentru etapa județeană este 9.  

 

PREMIEREA - ETAPA JUDEȚEANĂ 

Secțiunea I 

1. Toți elevii primesc diplome de participare din partea școlii gazdă; 

2. Se acordă premii I, II, III și mențiuni; 

3. Premiile/mențiunile constau în diplome, medalii și cărți. 

Secțiunea a II-a 

1. Fiecare echipă primește o diplomă de participare din partea școlii gazdă; 

2. Se acordă premii I, II, III și mențiuni; 

3. Premiile/mențiunile constau în diplome și medalii. 

Secțiunea a III-a 

1. Toți elevii primesc primesc diplome de participare din partea școlii gazdă; 

2. Se acordă premii I, II, III și mențiuni; 

3. Premiile constau în diplome, medalii și cărți. 

Secțiunea a IV-a 

1. Toți elevii primesc diplome de participare din partea școlii gazdă. 

2. Se acordă premii I, II, III și mențiuni. 

3. Premiile constau în diplome, medalii și cărți. 

MONITORIZARE 

1. Numărul de elevi și cadre didactice participante; 

2. Numărul lucrărilor (secțiunea I), partidelor de fotbal (secțiunea a II-a), referatelor (secțiunea a 

III-a) și desenelor (secțiunea a IV-a); 

3. Numărul premiilor/mențiunilor acordate. 

                                             PROGRAMUL ACȚIUNILOR PE SECȚIUNI 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea secțiunii  

 

Înscriere etapa 

locală 

 

Desfășurare și 

evaluare etapa 

locală 

 

Înscriere etapa 

județeană 

Desfășurare, 

evaluare și premiere 

etapa județeană 

1. Secțiunea I: „Ai carte ai parte... 

de premii!” 

 

17-21.02.2020 

 

24-28.02.2020 

 

19-25.03.2020 

 

31.03-03.04.2020 

2. Secțiunea a II-a:  

„Mens sana in corpore sano” 

 

04-08.05.2020 

 

11-22.05.2020 

 

25-28.05.2020 

 

02.06.2020 

 

3. 

Secțuinea a III-a: „Poporul 

rrom- o istorie tragică și tradiții 

fascinante” 

 

26-29.11.2019 

 

02-05.12.2019 

 

06-10.12.2019 

 

13.12.2019 

4. Secțiunea a IV-a:  

„Tradiții de Paști” 

 

17-21.02.2020 

 

24-28.02.2020 

 

19-26.03.2020 

 

30.03.-02.04.2020 
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DISPOZIȚII FINALE 

 Nu se percepe taxă de participare. Comisiile pentru etapa locală se stabilesc de către fiecare 

unitate de învățământ, iar cea județeană de către unitatea școlară organizatoare. Îndrumătorii nu pot 

elebora subiecte pentru secțiunea I, nu pot face parte din comisiile de evaluare la secțiunile I, a III-a și 

a IV-a. La secțiunea a II-a,îndrumătorii nu pot arbitra propriile echipe. Îndrumătorii primesc din partea 

Școlii Gimnaziale „Profesor Ioan Man” Ion Roată adeverințe de participare la secțiunile proiectului. Nu 

se admit contestații. Nerespectarea prevederilor Regulamentului concursului duce la eliminarea elevilor 

pentru secțiunile I și a III-a, a echipelor pentru secțiunea a II-a și a lucrărilor pentru secțiunea a IV-a. 

Persoană de contact: Prof. înv. primar Vasilescu Irina Mădălina- Director Școala Gimnazială „Profesor 

Ioan Man” Ion Roată, telefon 0243269301; email scoala.ionroata@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:scoala.ionroata@gmail.com
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                                                            PARTENERIAT EDUCAŢIONAL- 

               CARTEA- LEAC PENTRU SUFLET 

 

 

Prof.Săndulache Ana-Loredana  

Şcoala Profesională Mogoşeşti-Iaşi 

 

          

Protocol de colaborare  

           Între Biblioteca publică ”Nicolae Iorga” Mogoșești-Iași, instituţie reprezentată de doamnul 

bibliotecar Anton Constantin, Şcoala Profesională Mogoșești-Iași, reprezentată de doamna  directoare 

Stoica Maria și coordonator de proiect educațional prof.Săndulache  Ana. 

 Motivaţia :  

Într-o lume tot mai mult guvernată de înalta tehnologie, de transmitere a informației pe căi rapide, într-

o societate bazată și legată tot mai mult de calculator, internet și alte mijloace audio-vizuale, aproape că 

s-a uitat complet CARTEA, acest obiect de preț pentru mintea și sufletul nostru, această bogăție de 

culoare, de sentimente și de dezvoltare educațională. Astăzi, CARTEA pare tot mai mult sunt neglijată 

atât de adulți, cât și de copii. Stau pe un raft în bibliotecă așteptând să fie deschise, citite, înțelese și 

folosite în educație și în viață. 

 Obiective :  

-creșterea dorinței elevilor  de a deschide și a citi cărţi ; 

 -înțelegerea importanței cărților pentru viața spirituală a individului ; 

 -conștientizarea rolul lecturii pentru dezvoltarea  exprimării libere; 

 -dezvoltarea simțului estetic prin lectură ; 

 -dezvoltarea/amplificarea cultului pentru valori  

Beneficiari direcţi (resurse umane ):   elevii  din clasele aVII-a şi a VIII-a A ai Şcolii Profesionale, 

Mogoșești-Iași 

  Locul de desfăşurare : Biblioteca publică ”Nicolae Iorga” Mogoșești-Iași 

  Resurse materiale :  

  -cărţi, carnete, hârtie, stilouri, mape, dosare, foarfece, lipici, plicuri; 

  -imagini şi ilustraţii; 

  -texte literare; 

  -calculator, imprimantă, xerox, proiector,DVD-uri. 

  Resurse financiare: În funcție de cele necesare, resursele financiare vor fi oferite de Biblioteca publică 

”Nicolae    Iorga”, Mogoșești-Iași și de sponsori locali ; 

Forma de organizare :  

-frontal; 

  -individual; 
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  -pe grupe; 

 Calendarul proiectului: anul școlar 2019-2020 

Parteneri  

1.Şcoala Profesională  Mogoșești-Iași;  

 2.Biblioteca publică ”Nicolae Iorga” Mogoșești-Iași; 

3.Comitetul de părinţi ; 

4.Sponsori locali;  

 Grupul ţintă  

a) Beneficiari direcţi : 

-45 de elevi cu vârste între 13 şi  15ani 

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; 

 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 ; 

-evidenţierea elevilor participanţi la serbarea de sfârşit de an şcolar ; 

-prezentarea activității pe blogul Biblioteca publică ”Nicolae Iorga” Mogoșești-Iași ; 

-invitarea unor scriitori și lansări de cărți ale acestora 

Obligaţiile părţilor 

      1. Şcoala Profesională Mogoşeşti-Iaşi  

-asigură spațiul necesar derulării activităților ; 

-realizarea unui portofoliu documentar cu material informativ, lucrări ale elevilor, care să ilustreze 

finalităţile colaborării; 

-coordonatorul proiectului asigură sprijin ori de câte ori este nevoie 

       2. Biblioteca publică ”Nicolae Iorga” Mogoşeşti-Iaşi 

-asigură spațiul și cele necesare proiectului; 
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-respectă calendarul proiectului; 

-pune la dispoziţie  materialele necesare activităţilor; 

-oferă consultanță în ceea ce privește identificarea unei cărți în bibliotecă; 

-sprijină activitatea de lectură individuală sau/și în grup; 

-asigură împrumut interbibliotecar necesar nevoilor utilizatorilor-elevi și cadrelor didactice incluse în 

proiect;  

Calendarul activităților: 

1. Lansarea proiectului și popularizarea activitățior ce urmează a fi derulate; 

Data: 5 octombrie 2019; Responsabil: prof.Săndulache Ana  

2. Împărțirea claselor pe grupe în vederea lucrului pe ateliere ( atelierul lui Eminescu, atelierul 

lui Creangă,atelierul lui Ispirescu, atelierul Fraților Grimm, atelierul lui H.C.Andersen, 

căsuța cu povești, grădina basmelor etc.) 

 Data: decembrie 2019; Responsabil: prof.Săndulache Ana 

Activitate de lucru pe grupe, de documentare a elevilor, în funcție de cum a fost opțiunea acestora, având 

ca sarcini: 

-să realizeze câte 5 fișe de lectură, la alegere, din diferite opere ale poeților și scriitorilor de mai sus; 

-să realizeze câte o pagină bibliografică a acestora; 

-să numească câte 10 opere literare (titluri de cărți) ale acestora, editura și anul apariției; 

-să realizeze compuneri pe baza unei teme abordate de către autorii lecturați;  

-să exprime pentru una din operele studiate pe fișe, ce temă a abordat autorul; 

 Data: februarie-martie 2020; Responsabil:bibliotecar Anton  Constantin 

3. Realizarea mapelor personale și mapa grupei (activitate pe ateliere) 

Data:mai 2020 ; Responsabili prof.Săndulache Ana şi bibliotecar Anton  Constantin 

4. Realizarea unui pliant al proiectului( activitate cu clasa) 

Data: iunie 2020; Responsabili : prof.Săndulache Ana şi bibliotecar Anton  Constantin 

5. Evaluare: 

Prezentarea produselor în fața unui colectiv reprezentiv al fiecarei clase și a cadrelor didactice, părinților 

și a altor invitați; 

Realizarea unei cărți a proiectului din cele mai bune materiale realizate de către elevi; 

Premierea celor mai bune ateliere 

  Data : 15 iunie 2020 ; Responsabili  : prof.Săndulache Ana şi bibliotecar Anton  Constantin. 
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    PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
 

„Prietenii cărților” 
 

 

 

 

  

 

Colaboratori și parteneri în cadrul proiectului: bibliotecari, de la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” 

Baia Mare, părinții copiilor preșcolari, educatoare.   

Perioada de desfășurare a proiectului:  2019-2021 , 2 ani școlari  

  1.   ARGUMENT 

         Lectura rămâne una din cele mai intense, mai educative şi mai răspândite activităţi a copilului 

preşcolar şi nu numai. Cu cât copilul se apropie mai devreme de lectură cu atât mai importante şi mai 

durabile vor fi efectele ei în domeniul limbajului, al comunicării,  al comportamentului şi a socializării 

lui. 

        Devenind prietena copilului încă din etapa preşcolară, continuând în cea şcolară, cartea îl va ajuta 

să parcurgă uşor căile cunoaşterii, de la concret la abstract, de la intuiţie la reprezentare şi apoi la 

fantezie. Cu ajutorul ei, copilul intră în posesia numeroaselor instrumente care îi pot satisface dorinţa de 

a descoperi realitatea înconjurătoare. În contextul actual al reformei educaţionale, şcoala şi grădiniţa, ca 

instituţii-cheie, joacă un rol important în apropierea copilului de lumea cărţii şi, implicit, de lectură.  

Copilul trebuie să perceapă cartea ca pe un domeniu care merită să fie cucerit, ca pe un prieten mereu 

alături de el, un prieten care îi vorbeşte, îi dă sfaturi bune şi care nu-l trădează niciodată. 

       Lucrurile descoperite din cărţi îi îmbogăţesc mintea şi sufletul, îl ajută să se înţeleagă pe sine şi pe 

ceilalţi.  

2. SCOP 

      ●  îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris; 

      ● cultivarea dorinţei copiilor preşcolari de a asculta o poveste, de a răsfoi o carte, de a acorda  

respectul cuvenit cărții;  

      ● familiarizarea cu  etapele de înscriere şi împrumut de cărţi de la secţia de copii a Bibliotecii; 

  3.   EXEMPLE DE COMPORTAMENT: 

      › cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în bibliotecă; 

      › cunoaşterea elementelor distinctive ale unei cărţi; 

      › cultivarea dragostei pentru carte,  a atitudinii copilului faţă de carte;  

Coordonatori proiect:                                                                                                         

  

 prof. înv.preșc.   Monica PETROVAN  (GPP. Nr. 28 Baia Mare)                                                                                                                                          

 prof. înv.preșc.   Maria Alina NEȚ  (GPP. Nr. 28 Baia Mare) 
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      ›  să ştie cum să manipuleze o carte – cum se deschide o carte, cum se răsfoieşte o carte, cum se 

citeşte cartea, să o păstreze curată; 

      ›  să cunoască elementele unei cărţi (coperţi, foi, pagini, titlu, autor, text scris, imagini, numerotarea 

paginilor, preţul, diferenţa dintre scrierea titlului şi scrierea textului) 

4.  RESURSE  

            Umane: preșcolari de la GPP. Nr. 28 Baia Mare, educatoare, părinți, 

      Temporale: 2 ani școlari ( 2019 – 2021) 

      Materiale: cărți, planșe, pliante, fotografii, laptop, boxe, video-proiector, hârtie, carton, carioca, 

etc. 

5. MONITORIZARE: 

           ›  Observarea sistematică a copiilor;   

           ›  Album cu fotografiile realizate pe parcursul desfășurării activităților;  

           ›  Discuții cu partenerii de proiect care au contribuit la activitătile desfăsurate;   

6. IMPACT:  

           Implementarea acestui proiect va avea impact asupra : 

  Grupului țintă :  

       › preșcolarii din grupa mijlocie;  

  Părintilor: 

›  Schimbarea atitudinii și comportamentului părinţilor vis-a-vis de activitatea  educatoarei la grupa de  

copii în grădiniță   (conștientizarea importanței  implicării  părinților în activităţile şi educaţia copiilor); 

7. MEDIATIZARE: 

    ›  Prezentarea proiectului în cadrul Cercurilor Pedagogice ale educatoarelor din județul Maramureș; 

    ›  Expozitii cu materialele rezultate în urma desfăsurării activitătilor prevăzute în proiect;  

    ›  Elaborarea unui articol despre acest proiect în Revista Grădiniței;  

    ›  Mass- media locală;  

8. EVALUARE: 

› Materiale suport pentru tema proiectului; 

› Fise de lucru; 

      › Fotografii; 

› Articole mass-media; 

9. SUSTENABILITATEA  PROIECTULUI 

           › continuarea proiectului și în anul școlar următor;  
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PLANIFICAREA ACTIUNILOR CARE  SE VOR DESFĂȘURA PE PARCURSUL 

 ANULUI ȘCOLAR  2019-2020 

 

Nr. 

crit. 

Perioada Denumirea activitatii Locul desfasurarii Participanti 

 

1. 

 

Octombrie 

„ Vizită ” 

- familiarizarea cu biblioteca . 

Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” 

Baia Mare 

educatoarele, 

prescolari, părinți ; 

 

2. 

 

Noiembrie 

„ Prietenii cărților” 

Cum se împrumută o carte ? 

(Joc de rol ) 

 

sala de grupă 

 

educatoarele, prescolarii ;  

 

3. 

 

Decembrie 

„ Poveste de iarnă” 

Metoda covorului povestitor 

 

sala de grupă 

educatoarele, 

prescolarii, Bibliotecari ; 

 

5. 

 

Februarie 

„ Cel mai bun povestitor” – povestea 

preferată 

            Concurs ( diplome) 

 

sala de grupă 

 

educatoarele, prescolarii ; 

 

 

6. 

 

    Martie 

„ O poveste minunată” 

Metoda covorului povestitor 

    Biblioteca Județeană „Petre 

Dulfu” Baia Mare 

educatoarele, prescolarii, 

voluntarii; 

8.  

Mai 

„ Ghici din ce poveste este ?  ” 

Joc - concurs 

          sala de grupă 

 

educatoarele, prescolarii ; 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL  

„ Prietenii cărților ” 

PROTOCOL  DE  COLABORARE 

Art.1 PĂRȚILE  PARTENERIATULUI 

 

    GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28 BAIA MARE, Str. Aleea Filaturii nr.4, Tel: 

0262225105, reprezentată prin director, prof. Cornelia SABĂU și cadrele didactice , după cum urmează: 

Coordonatori proiect:                                                                                                                                                                                                                                                       

prof. înv.preșc.   Monica PETROVAN  (GPP. Nr. 28 Baia Mare) .    

prof. înv.preșc    Maria Alina NEȚ  (GPP. Nr. 28 Baia Mare)    și  BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ 

PETRE DULFU, Baia Mare ,  cu sediul central  în Baia Mare, B-dul Independenței , Nr. 4B, tel: 

0262 275 583, e-mail: biblioteca@bibliotecamm.ro, reprezentată prin Teodor ARDELEAN, director. 

Art.2  SCOPUL  PARTENERIATULUI 

     Scopul acestui protocol de colaborare este îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului 

pentru citit-scris a copiilor preșcolari.  

    Acest parteneriat propune și implicarea părinților în actul educațional și totodată conștientizarea  

importanței lecturii de la cea mai fragedă vârstă.  

Art. 3 ACTIVITĂȚI 

    În  cadrul acestui protocol de colaborare se vor derula următoarele acțiuni:  

-  Activități instructive educative propuse în planificarea acțiunilor care s-au stabilit de comun 

acord între cei doi parteneri; 

- Alte ativități extracurriculare propuse pe parcurs de partenerii proiectului; 

 Art. 4  RESPONSABILITĂȚILE  PĂRȚILOR 

4.1 .   Responsabilitățile Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 28 Baia Mare 

- Să mențină o legătură permanentă cu, Biblioteca Județeană „ Petre Dulfu”  Baia Mare 

prin reprezentanții desemnați în scopul informării prealabile, reciproce, privind acțiunile 

de interes comun desfășurate de către oricare dintre cei doi parteneri; 

- Să nominalizeze reprezentanți direct responsabili de derularea acestui protocol; 

- Să aducă la cunoștință, Bibliotecii Județene „ Petre Dulfu” rezultatele obținute de 

preșcolari în urma derulării activităților, precum și modul de implicare a bibliotecarilor. 

4.2 .   Responsabilitățile Bibliotecii Județene „ Petre Dulfu” 

- monitorizează acțiunile desfășurate cu copiii și oferă sprijin prin comunicarea cu 

bibliotecarii. 

4.3.     Responsabilități comune ale partenerilor 

- Să menționeze protocolul de colaborare în cadrul evenimentelor cu caracter public legate 

de implementarea acestui acord;  

- Informarea și mediatizarea acțiunilor prin efortul comun al părților; 

- Analiza pe bază de rapoarte a realizării obiectivelor  și formularea eventualelor sugestii 

menite să îmbunătățească desfășurarea unor activități viitoare;  

Art. 5  DISPOZIȚII  FINALE  

mailto:biblioteca@bibliotecamm.ro
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       Prezentul protocol de colaborare se încheie pentru perioada octombrie/2019 – iunie 2021  și va intra 

în vigoare la data semnării lui.   Părțile semnatare evaluează periodic activitatea și rezultatele colaborării 

propunând după caz modificarea conținutului, prelungirea sau încetarea protocolului.  Prezentul protocol 

poate fi modificat sau completat cu acordul scris al părților semnatare ori de câte ori acestea convin 

asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa modificării protocolului va transmite 

celeilalte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective.  

      Părțile se angajează să rezolve eventualele dispute pe cale amiabilă, fără a fi nevoie de intervenția 

unei instanțe de judecată.  Prezentul protocol de colaborare nu presupune nici o contribuție financiară 

din partea copiilor, a părinților și a cadrelor didactice implicate.  Acest protocol de colaborare poate fi 

extins prin adăugarea altor părți interesate, prin act adițional , cu acordul tuturor partenerilor. 

     Încheiat azi…………………….., în două exemplare, cu valoare de original, câte un exemplar pentru 

fiecare parte.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Județeană  

„ Petre Dulfu”  Baia Mare 

Director, 

Teodor ARDELEAN 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 

28 Baia Mare 

Director, 

Cornelia SABĂU 
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PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 Biblioteca Municipala Motru                    

   Casa de Cultura Motru                                

 Director, 

 

 

 

Coordonatori, 

Prof.inv.primar- Maimuț Simona 

Bibliotecar -    ….. 

                     
 

 

Protocol de colaborare 

 

 

 

Între: 

  

Şcoala  Gimnaziala Nr.1  reprezentată de Prof.inv.primar Maimuț Simona 
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Biblioteca Municipiului Motru         

 

                                          și 

     Casa de Cultura Motru reprezentata  

 

 

 

 
 

 

Observaţie 

În prezentul acord de parteneriat părţile se angajează să elaboreze şi să respecte agenda de lucru; 

eventualele modificări se vor anunţa pe parcurs. 
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PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL 

 

MOTTO: 

„ Să-ţi placă să citeşti înseamnă să dai ceasurile de plictiseală, de care nu poţi scăpa în viaţă, pe ceasuri 

de încântare.” 

 (Montesquieu) 

Denumirea proiectului: 

                 

 

ARGUMENT  

 

Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă comună a factorilor educaţionali – 

familie şi şcoală, o muncă caracterizată prin răbdare, perseverenţă, continuitate şi voinţă.  

Interesul pentru lectură se trezeşte in mintea copilului încă de la vârsta preşcolară. Elevii de astăzi citesc 

mai puţin deoarece au la îndemână o mulţime de posturi TV, internet şi publicaţii de tot felul. În aceste 

condiţii dascălul trebuie să-şi asume rolul important de a găsi mijloace pentru lectură. Este foarte 

important ca mai întâi copii să fie formaţi ca buni ascultători de lectură în familiile din care provin şi la 

grădiniţă, iar în primii ani de şcoală învăţătorul să aibă grijă să le trezească interesul pentru citit şi să-i 

îndrume pe fiecare pentru ca lectura să devină o deprindere statornică. 

De-a lungul carierei noastre didactice, am observat că mulţi copii se luptă ani de-a rândul cu descifrarea 

unui text, rămânând la imposibilitatea de a urmări conţinutul micilor lecturi. În locul curiozităţii apare 

efortul descifrării semnelor grafice, dincolo de care se ascund idei atât de frumoase şi interesante. Am 

întâlnit adesea copii care ascultă cu mult interes lectura frumoasă, citită de altă persoană, dar preferă să 

se joace, să-şi piardă vremea în modul cel mai neaşteptat, fără a fi tentaţi să citească şi altceva decât 

ceea ce li se cere la orele de curs. La copii care au învins greutăţile începutului, problema îmbracă un 

alt aspect – gustul pentru lectură nu este încă format. Uneori elevii nu au la îndemână cărţile cele mai 

potrivite cu vârsta, preocupările şi preferinţele lor, alteori indiferenţa mediului înconjurător faţă de 

lectură determină aceeaşi atitudine şi la elevi.   

Am ales acest parteneriat în ideea formării şi dezvoltării la elevi a gustului pentru lectură, pentru 

perceperea adevărului înconjurător, exersarea limbajului şi a posibilităţilor de comunicare. 

 

 

SCOP: 

• stimularea interesului pentru lectură  

• exersarea limbajului şi a posibilităţilor de comunicare 

 

OBIECTIVE  ELEVI: 

• activizarea vocabularului  

• stimularea muncii în echipă 

• stimularea capacităţilor creatoare ale elevilor prin realizarea unor încercări literare proprii 

• antrenarea flexibilităţii intelectuale 

• cunoaşterea şi respectarea regulilor de bună- conduită într-o bibliotecă 

• socializarea elevilor, dezvoltarea relaţiilor interpersonale  

• îndrumarea elevilor pentru formarea unei proprii biblioteci 
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OBIECTIVE CADRE DIDACTICE 

 * abilitarea cadrelor   didactice cu  capacitatea de a construi un mediu educaţional care să 

motiveze copilul în procesul instructiv-educativ. 

 

OBIECTIV – BIBLIOTECĂ 

 * conştientizarea bibliotecarilor cu privire la rolul lor în formarea instructiv-educativă a  

elevilor. 

 

GRUPUL ŢINTĂ 

• elevii clasei  (reprezentant  - Prof.inv.primar Maimuț Simona) 

 

PARTENERI 

1. Şcoala Gimnaziala Nr.1 Motru 

2.  Biblioteca Municipala Motru 

3. Casa de cultura Motru 

 

DURATA 

  Aprilie 2018- iunie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Denumirea 

activităţii 

Detaliere Perioada 

Răspunde 

Obs. 

1 Să ne prezentăm - prezentarea proiectului şi a obiectivelor 

- întocmirea documentaţiei 

- familiarizarea cu biblioteca 

- revizuirea fişelor de înscriere 

Aprilie 2018  

 

2 Poveste şi povestitor 

în tribună 

Concurs de lecturare şi de interpretare a 

lecturii preferate, poezii. 

Premiere 

Mai 2018  

 

3 Sfârşit cu început - aprecierea activităţii parteneriatului  

-  popularizarea parteneriatului la 

avizierul şcolii 

- anunţarea  programului  bibliotecii 

pentru perioada de vacanţă 

- recomandarea unei liste de lecturi 

- îndrumări privind întocmirea 

portofoliilor şi a fişelor de lectură. (pe 

vacanţă)  

Iunie 2018  

  

 

 

 

4 Toamnă ruginie… în 

poezie 

- recitarea unor poezii, colaj de versuri 

despre toamnă. Atelier de creaţie. 

Încercări literare proprii 

Oct. 2018  

 

5 Deschide uşa 

creştine 

Colinde, poezii religioase. 

Audiţe 

Dec. 2018 

. 

 

 

 

6 Vă rog, o carte! 

Joc de rol 

Activitate practică:  

Conduita într-o bibliotecă 

Martie.2019 
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Omagierea scriitorului ION CREANGA-

vizionare povesti   

7 Muguri pe hârtie Lecturarea unor descrieri cu conţinutul  

primăvara 

Concurs. 

Mai 2019  

 

8 Copilăria  - cea mai  

frumoasă  amintire 

Poveşti, povestiri, poezii  cu şi despre 

copii – lecturare, recitare, dramatizare, 

desen 

Iunie 2019  

 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII 

• Şcoala Gimnaziala Nr.1  

• Biblioteca Municipala 

 

RESURSE MATERIALE 

• cărţi, ilustraţii, mape, dosare 

• texte literare 

• fotografii, aparat-foto 

• calculator, imprimantă, xerox, C.D. 

 

FORME DE ORGANIZARE 

• frontal 

• pe grupe 

• individual  

 

PRODUSE FINALE 

• portofolii autori români 

• fişe cu expresii (cuvinte) alese 

 

DISEMINARE 

• afişe în şcoală 

• fotografii, desene  
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

ÎMPREUNĂ PENTRU NATURĂ 

 

                   Prof. Coroi Monica, Liceul Tehnologic Stefan Hell, Sântana 

                                                       Prof. Nadiu Monica, Liceul Tehnologic Stefan Hell, Sântana 

OBIECTIVE  

ARGUMENT 

 

Copiii manifestă o deosebită curiozitate faţă de tot ce-i înconjoară şi, mai ales, faţă de natură, care le  

apare într-o varietate de forme şi culori. Ei pot să înţeleagă anumite procese din lumea vie, natura fiind 

o sursă inepuizabilă de informaţii şi materiale. 

 Degradarea continuă a mediului înconjurător, care se produce sub ochii noştri, se datorează 

intervenţiei omului în natură. De aceea, trebuie conştientizată necesitatea protecţiei acesteia, a ocrotirii 

vieţii în cele mai variate forme ale sale. Natura nu poate să ia atitudine asupra celor care o distrug, dar 

îi sensibilizează şi îi impresionează prin frumuseţe şi diversitate. 

Din grădiniţă se fac primii paşi în încurajarea copiilor ca în timp să devină factori activi ai protecţiei 

mediului, acţionând, modificând stilul de viaţă propriu şi pe cel al persoanelor din jurul lor. 

Comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează 

cel mai bine toată viaţa, de aceea în educaţia realizată în grădiniţă  şi apoi în şcoală, trebuie să pornim 

de la interesul firesc al copiilor pentru plante şi animale, pentru ceea ce reprezintă în general natura 

pentru ei. 

Educaţia ecologică în școala primară se realizează mai ales la nivel afectiv, îndeosebi prin accentuarea 

aspectelor ce ţin de legăturile emoţionale, deoarece natura, prin frumuseţea ei, sensibilizează sufletul 

copiilor, înlătură oboseala, creează bună dispoziţie, ne ajută să ne cunoaştem mai bine. 

          Proiectul ,,Prietenii  naturii” urmăreşte implicarea preşcolarilor, elevilor, educatoarelor, 

învățătoarelor, părinţilor şi comunităţilor  locale în acţiuni ecologice; dezvoltarea conştiinţei şi conduitei 

ecologice la elevi şi preşcolari. 

SCOPUL 

- Educarea unei atitudini pozitive faţă de mediu prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi protejare a 

acestuia; 

- Stimularea şi dezvoltarea capacităţii de investigare şi cunoaştere a mediului înconjurător. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- favorizarea însuşirii unor cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ - antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora; 

- creşterea capacităţii de a ocroti, respecta şi proteja natura; 
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- cultivarea dragostei pentru Terra, a tuturor elementelor care intră în componenţa acesteia: ape, plante, 

animale, etc; 

- conştientizarea necesităţii de a economisi apă, energie electrică, termică, etc. (toate resursele naturale); 

- educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului în care trăiesc; 

-antrenarea lor în activităţi prin care să contribuie la îngrijirea unor arbori, a unor spaţii verzi, etc; 

- formarea unui comportament etic, civic şi a unor deprinderi de conservare a naturii; 

- exploararea unor modalităţi de depoluare a mediului, de recoltare a plantelor medicinale, a unor fructe 

benefice sănătăţii; 

- contribuţia copiilor la reciclarea materialelor refolosibile; 

- formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele specifice de păstrare a igienei 

mediului; 

- cunoaşterea  posibilităţilor de ocrotire şi conservare a naturii; 

- Conştientizarea lor în promovarea valorilor şi necesităţilor locale, naţionale şi internaţionale în 

prevenirea şi soluţionarea problemelor de mediu şi să promoveze învăţarea prin cooperare; 

- Creşterea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii în activitatea 

şcolii. 

 

ACTIVITĂȚI 

 

Activităţi practice - ,,Păstrarea unui mediu curat” – strângerea hârtiilor şi a deşeurilor de plastic din 

jurul grădiniţei (cu mănuşi), şi depozitarea acestora la pubelele de gunoi. 

„Micii artişti!”- Confecţionare de jucării şi costume din deşeuri (activităţi în fiecare unitate). 

Acţiuni concurs ,,Și ele au suflet” 

Părinţii,cadrele didactice  şi copiii sunt provocaţi să realizeze din materiale refolosibile ,,Căsuţe pentru 

păsărele”. 

Finalizare:Căsuţele sunt amplasate în copacii din apropierea unităţilor şcolare. 

Pe tot timpul iernii elevii  vor pune hrană pentru păsări în aceste căsuţe.  

Cum traiesc plantele? De ce au ele nevoie?”- Activităţi practice de îngrijire a plantelor de la “colţul 

naturii”. 

 Sărbătorim Luna Pădurii (15.03 – 15.04) , activitate care doreşte  să marcheze  rolul pădurii  în  viaţa 

noastră;  

Sărbătorirea unor evenimente din Calendarul ecologic:- 22 aprilie –Ziua Pământului ,activităţi 

ecologice desfăşurate în unitate; 

Concursuri pe teme ecologice desfăşurate în  unitate;  „Aşa da – aşa nu!” – Concurs pe teme ecologice 
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PROIECT  DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

„UN COPIL, O FLOARE, UN COPĂCEL” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

COORDONATOR: PROF. TOADER ELENA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT  NR 13 

FOCŞANI, VRANCEA 

 

 
 

 

,,Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, cucul. Faceţi 

tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără dragostea faţă de 

natură şi animale omul nu poate să simtă din plin,ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte-

VIAŢA”  

                                                                                                                                C. Mihăiescu 
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ARGUMENT 

               Omul a fost dintotdeauna cel mai bun prieten al naturii. El este cel care o cântă şi o slăveşte în 

versuri, dar tot el, mânat de dorinţa de a o domina, este cel mai mare duşman al ei, pregătind cu propria-

i nesăbuire, stingerea vieţii pe planeta noastră. Degradarea continuă a mediului datorită influenţei nefaste 

a omului, ne obligă să luăm atitudine pentru puritate, candoare, frumuseţe căci, unica speranţă a omenirii 

rămâne natura. 

                Copilăria- simbolul bucuriei şi al primăverii, vieţii, al florilor, al zborului uman- este una 

dintre marile valori ale vieţii, ea dă startul pentru acea sublimă competiţie a omului cu el însuşi în propria 

sa devenire, autodepăşire şi afirmare. 

                Timpul este preocupat de problemele individuale. Trăim într-o societate în care interesul 

propriu primează, iar interesul propriu, din păcate, nu reprezintă sănatatea. Pădurile, vegetaţia sunt şansa 

noastră dar, din păcate, defrişările sunt tot mai dese, iar viaţa fiecărui om este numai una; poate că de 

aceea fiecare dintre noi trăieşte viaţa ireversibil. O nouă pădure se reface în caţiva ani, iar în acest timp 

cum vom supravieţui? Unde a rămas spiritul de conservare şi protejare a spaţiilor verzi insuflate de 

pedagogi încă din primii ani ai instruirii noastre şcolare? 

                 Ştiinţa  ocrotirii mediului, ecologia, se naşte în conjunctura unei vertiginoase escaladări a 

degradării lui, ca un strigăt disperat adresat omenirii. Curiozitatea copilului de a cunoaşte tot ceea ce-l 

înconjoară, de a afla cât mai multe despre natură, se manifestă prin întrebari ca: de ce?, cum?.  Asta 

datorită faptului că sub ochii lor se întamplă fenomene contrar celor spuse despre cum ar 

trebui să ocrotim natura. 

               În ultimul timp se acordă o mare importanţă necesitaţii educării ecologice a copilului în 

gradiniţă. Suntem chemaţi să facem transferul de dragoste şi respect faţă de tot ceea ce ne înconjoară, 

de la noi, adulţii, spre cei mici şi foarte mici, atunci când începe drumul cunoaşterii. Astfel, aşa cum ne 

ocupăm de educaţia intelectuală, morală şi estetică,  este timpul să ne ocupăm şi de educaţia ecologică 

şi să-i învăţăm pe copii de ce şi cum trebuie protejată natura. 
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OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător prin stimularea curiozităţii 

pentru investigarea acestuia; formarea unor atitudini pozitive, active, de toleranţă, solidaritate, protecţie 

şi responsabilitate în relaţionarea cu mediul înconjurător; conştientizarea raportului direct dintre mediu 

şi sănătatea individului şi cultivarea atitudinilor responsabile implicate în protejarea mediului. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

        -  dezvoltarea capacităţii de cercetare, explorare, investigare a mediului; 

        -  înţelegerea necesităţii protejării mediului; 

        -  identificarea unor norme de comportament ecologic în diverse situaţii; 

         - creşterea dorinţei de a ocroti, respecta şi proteja natura prin implicarea copiilor în                      

activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ; 

        - manifestarea disponibilităţilor copiilor de a participa la acţiuni de plantare, îngrijire şi protejare a 

mediului; 

GRUPUL ŢINTĂ: preşcolarii 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă, curtea grădiniţei; 

 PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI: o zi 

 

EVALUAREA PROIECTULUI:    

     - expunerea imaginilor din timpul activităţii; 

     - aprecieri din partea participanţilor; 

     - înmânarea diplomelor  preşcolarilor. 

 

COORDONATOR DE PROIECT: 

           Prof.înv.preşcolar- Toader Elena 
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COLABORATORI:  

29. Cadrele didactice. 

RESURSE UMANE:  

30. educatoarele gradiniţei;  

31. copiii;  

32. părinţi şi invitaţi. 

- RESURSE MATERIALE: - cărţi, CD-uri, calculator, puieţi, răsaduri de flori, 

hârleţ, lopată, stropitoare, diplome. 

- BIBLIOGRAFIE: 

     Metodica predării activităţilor practice în grădiniţa de copii;  

     Caietul profesional al educatoarei;  

    ,,Educaţia ecologică la vârsta preşcolară” – supliment al revistei ,,Învăţământul  

 preşcolar”;  

    ,,Proiecte tematice privind activităţile de educaţie ecologică în grădiniţa de copii”,  

 Ed. Tiparg;  

   ,,Educaţia ecologică în grădiniţă”, Ed. Cd Press;  

   ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani)”, Bucureşti, 2008; 

 

 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad                                                          Poliţia 

oraşului Sântana  
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PROIECT DE PARTENERIAT 

 
 

                      

 
 
              

   Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad                                                 Poliţia Oraşului 

Sântana  

                                                                                                                                                

 

                                        

      Coordonator proiect,  

prof. VLAICU  DOROGHI  PATRICIA 

 

 

An școlar 2019 – 2020 

 

 

              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.  

 

 

          SCOPUL: 

       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, etc. 

 

         OBIECTIVE: 

       *Cunoaşterea şi utilizare noţiunilor de educaţie rutieră; 

       *Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a respecta şi de a aplica regulile de circulaţie învăţate; 

       *Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru cunoaşterea şi aplicarea normelor rutiere; 

       *Aplicarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice; 

       *Educarea spiritului de autoprotejarea vieţii printr-un comportament activ, conştient; 

       *Înţelegerea rolului activ şi indispensabil al unor instituţii publice, precum Poliţia; 

       *Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii din diferite clase; 

       *Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular; 
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       *Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei; 

       *Identificarea propriilor valori a grupului/comunităţii din care fac parte 

 

                                                                               

       EXEMPLE DE COMPORTAMENT: 

10. să înţeleagă sensul unor noţiuni rutiere; 

11. să decodeze semnificaţia unor reguli de circulaţie; 

12. să definească strada/drumul public; 

13. să cunoască regulile privind traversarea drumurilor publice; 

14. să argumenteze necesitatea de a fi însoţit pe stradă, în anumite situaţii; 

15. să circule corect pe timp de noapte şi în alte condiţii de vizibilitate redusă; 

16. să cunoască regulile deplasării cu bicicleta pe drumurile publice;  

17. să recunoască indicatoarele rutiere şi să le respecte semnificaţia; 

18. să arate semnificaţia fiecărei culori a semaforului; 

19. să definească un accident de circulaţie; 

20. să precizeze cauzele producerii unui accident rutier; 

21. să exemplifice câteva metode de prevenire a accidentelor rutiere; 

22. să arate care sunt locurile bune pentru joacă, atât pe timp de vară cât şi pe timp de iarnă; 

23. să descopere cel mai bun drum spre şcoală şi să motiveze alegerea făcută;        

24. să definească în termeni specifici şi în termeni proprii mijloacele de transport în comun; 

25. să explice modalitatea de comportare în staţiile mijloacelor de transport în comun; 

26. să cunoască şi să explice semnalele agentului de circulaţie; 

27. să înţeleagă rolul poliţiei şi al poliţistului pentru siguranţa cetăţeanului – în general şi a 

participantului la trafic - în special; 

28. să observe greşeli de circulaţie în situaţii concrete şi să arate modalitatea de corectare a 

acestora; 

29. să explice importanţa circulaţiei corecte pe drumurile publice; 

 

 

 

       REZULTATE SCONTATE: 

• furnizare   de   informaţii ,    explicaţii,    utilizarea     capacităţilor dobândite; 

• abordarea   unor   situaţii   similare   prin   analogie,  socializare, respectarea unor 

norme; 

•  implicarea părinţilor, a instituţiilor implicate, a instituţiilor externe, a sponsorilor în 

susţinerea proiectului; 
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• extinderea spre exterior, promovarea şcolii. 

 

 

                                                                             

       RESURSE UMANE: 

33. elevii  

34. părinţi 

35. polițist 

 

       RESURSE MATERIALE: 

10. pliante, cărţi, reviste, cd-uri, calculator, imprimantă, biciclete. 

11. mape de lucru, markere. 

 

      RESURSE TEMPORALE 

 proiectul se va desfăşura  pe parcursul anului școlar 2019 - 2020.   

 

       LOCATII: 

 sala de clasă, laborator AEL,C.D.I., parc, instituţii, pe teren. 

        

       MODALITATI DE REALIZARE: 

 lecţii frontale 

 lecţii experimentale 

 excursii de studiu 

 întâlniri cu agenţii de poliţie 

 concursuri. 

 

       SITUATII DE INVATARE: 

- studii de caz, exerciţii de simulare; 

- discuţii de grup; 

- observaţii, activităţi practice; 

- vizionări de diapozitive, emisiuni TV, cd-uri; 

- portofolii, desene, colecţii; 

- jocuri distractive, de mişcare; 

- expoziţii, concursuri,întreceri. 

 

       PRODUSE: 

14. postere, afişe, pliante; 

15. articole; 

16. desene, portofolii; 

17. cd-rom- „Educaţie şi circulaţie”. 
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       EVALUARE: 

• portofoliul; 

• concursuri tematice; 

• expoziţii de desene; 

• întreceri, parcursuri aplicative; 

• analiza produselor activităţii. 

 

       MEDIATIZARE: 

• analiza periodică a etapelor; 

• organizare de expoziţii cu materialele obţinute sau confecţionate în cadrul acestui proiect; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

                                                                                                

Nr. 

crt. 

 

Denumirea 

activităţii 

Tipul 

activităţii 

Data       Loc de 

desfăşurare 

 

Responsabili 

1. 

 

 

 

„Educație si 

circulaţie! 

prezentarea     

 proiectului 

octombrie 

2019 

sala de clasă -învăţător 

- părinţi 

- agent de poliţie 

 

2. 

 

 

 

 

„ABC-ul 

circulației” 

prezentarea 

indicatoarelor 

rutiere 

 

noiembrie 

2019  

 

-sala de clasă 

-învǎţǎtor 

-agent de poliţie 

 

3. 

 

 

 

„Viaţa are 

prioritate!”  

prezentarea și 

discutarea 

regulilor de 

circulaţie 

ianuarie 2020 -sala de clasă -învǎțǎtor 

-agent de poliţie 

6. 

 

 

 

„Strada nu este 

loc de joacǎ” 

prezentare in  

Power Point 

martie 2020 C.D.I -învǎțǎtor 

-agent de poliţie 

7. 

 

 

 

„Poliţistul – 

prietenul meu” 

 

vizitǎ de 

documentare 

mai 2020 sediul Poliţiei -învǎțǎtor 

-agent de circulație 

10. 

 

 

 

„În misiune…” concurs- 

  parcurs 

  aplicativ 

iunie 2020 teren -învǎţǎtor 

-agent de circulație 

 

Viaţa are 

prioritate 



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1799 
 

 

 

 

12. Circulaţi numai pe trotuare sau pe potecile laterale! 

 

13. Nu staţionaţi pe bordura trotuarelor pentru a nu vă dezechilibra şi a ajunge pe 

carosabil în faţa maşinilor! 

 

14. Părăsiţi trotuarul pentru ocolirea unor obstacole numai după ce v-aţi asigurat că în acel 

moment, pe partea cealaltă, nu circulă în apropiere autovehicule! 

 

15. Acolo unde nu există amenajate trotuare sau poteci laterale, deplasaţi-vă numai pe 

partea stângă a drumurilor, cât mai aproape de marginea acestora, dar nu în grup, ci în 

şir, unul câte unul. Pe timpul deplasării în astfel de condiţii fiţi în permanenţă atenţi la 

toate autovehiculele şi în special la cele care vin din faţă! 

 

16. Nu traversaţi drumurile publice prin alte locuri decât prin cele special amenajate şi 

semnalizate prin indicatoare sau marcaje şi numai pe culoarea verde a semaforului, iar 

în lipsa acestora pe la colţul străzilor, după ce v-aţi asigurat! 

 

17. În toate situaţiile traversaţi drumurile numai după o temeinică asigurare. Traversarea se 

face întotdeauna perpendicular pe axul drumului! 

 

18. Evitaţi să vă jucaţi pe partea carosabilă a drumurilor sau în apropierea acestora, ori pe 

aleile intens circulate dintre blocurile de locuinţe! 

 

Fișe cu tematicǎ rutierǎ:                        
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Echipa de proiect : 

 
Școala Gimanzială Dimitrie Romanescu -  Dorohoi 

 

Școala Gimnazială Mihail Kogălniceau – Dorohoi 

 

         

Psiholog școlar,  

Iftimiciuc Antoneta 
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Motto :     

„Libertatea alegerii între bine şi rău, dreptul de a cere şi a ne aştepta să fim 

trataţi cu dreptate, dreptul de a cunoaşte, libertatea de a fi deplin răspunzători 

de cele ce am făcut ori  n-am făcut, dreptul de a nădăjdui că vom fi mântuiţi, că 

această nădejde, oricât de îndrăzneaţă, nu ne este tăgăduită ori limitată de o 

prealabilă hotărâre ursitoare. 

  La toate acestea – în principal – avem dreptul, şi-l avem întreg, 

eminent.”                 

                   (N. Steinhardt) 

 

 

COORDONATOR : Prof. Ștefan  Simona-Luminița 

     

COLABORATORI : Prof. Enache Anca, responsabil SNAAC 

 Prof. Chichioacă Emanuela, consilier educativ 

    Prof. Herghiligiu Anamaria 

    Prof. Luca Sorin 

     

TIPUL PROIECTULUI:  Educaţie pentru dezvoltare comunitară 

▪ Voluntariat  

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

 Sensibilizarea elevilor şi profesorilor din unitatea de învăţământ.  

ARGUMENT 

Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de învatare, atunci când există atât dorinţa de a 

învăţa din partea voluntarului, cât şi preocupare pentru motivaţia voluntarului din partea 

organizaţiei la care acesta activează. Implicandu-se în diverse proiecte şi activităţi, lucrând în 

echipa sau individual, confruntându-se cu diverse situaţii şi probleme, voluntarii dobândesc 

implicit noi abilităţi, noi cunoştinte, noi atitudini - într-un cuvânt, noi competenţe. 

 În timp ce altruismul, preocuparea pentru cei din jur şi pentru diverse subiecte cu impact 

comunitar este cea mai evidentă motivaţie pentru a deveni voluntari, pentru multi tineri este 

deosebit de motivantă oportunitatea de a dobândi noi abilităţi utile pentru a-şi găsi un loc de 

muncă sau posibilitatea de a explora diferite opţiuni de carieră. Activităţile de voluntariat pot 

avea un impact puternic asupra traiectoriei profesionale a unui tânăr. Dintre toate tipurile de 

învăţare informală şi non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a învăţa, 

de a te dezvolta şi de a împărtăşi cele învăţate 
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OBIECTIVELE PROIECTULUI 

✓ formarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei pentru voluntariat în 

rândul copiilor, în vederea conştientizării şi exercitării cetăţeniei europene active  

Prin implicarea copiilor, după puterile lor, în activităţi de voluntariat, dezvoltăm la aceştia 

responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor, stima de sine şi devotamentul faţă de ideile 

civice. 

GRUPUL ŢINTĂ 

 O familie mult încercată de soartă : copiii familiei Micliuc din Dorohoi în vârstă de 9 

ani, 16 ani și respectiv 18 ani au rămas fără tată anul trecut prin februarie, ca în luna noiembrie 

aceeași boală nemiloasă, cancerul, le-a luat și mama. 

 Elevii claselor V-VIII de la Școala Gimnazială ”Dimitrie Romanescu” Dorohoi 

 

PERIOADA PROIECTULUI 

 19 noiembrie  - 23 noiembrie 2018 

RESURSELE PROIECTULUI 

 1. RESURSE UMANE 

 - elevi şi cadre didactice, părinţi 

 2. RESURSE MATERIALE 

 - materialele necesare desfăşurării proiectului sunt puse la dispoziţie de către şcoală 

(spaţiul pentru desfăşurarea activităţilor, materiale şi broşuri informative). 

 3. RESURSE FINANCIARE 

 -fonduri obţinute din donaţii de la părinţi şi cadre didactice. 

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 1. Stabilirea echipei de proiect și a responsabilitatilor fiecarui membru 

 2. Prezentarea acestei campanii în unitatea şcolară de către elevii voluntari 

 3. Colectarea tuturor donaţiilor, constând în fructe şi legume, la nivelul şcolii 

 4. Dirijarea donaţiilor colectate către copiii școlii noastre cu situație finaciară precară. 
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EVALUAREA PROIECTULUI 

 - întocmirea portofoliului proiectului care să cuprindă fotografii,  o prezentare PPT cu 

activităţile desfăşurate; 

 - premierea claselor cu cea mai bună implicare în proiect prin oferirea de diplome; 

 - raportare coordonatorului SNAC de la nivelul județului Botoșani; 

IMPACT 

 - creşterea abilităţilor de comunicare şi relaţionare între elevi, părinţi şi cadre didactice; 

 - lărgirea orizontului de preocupări ale elevilor; 

 - creşterea prestigiului colectivului de cadre didactice şi al şcolii în rândul comunităţii 

locale; 

 - consolidarea competenţelor elevilor şi cadrelor didactice de a lucra în echipă. 
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Proces verbal  

de parteneriat educational  

încheiat  astăzi 21.11.2018 între: 

 

 

1. Școala Gimnazială ”Dimitrie Romanescu” Dorohoi, având adresa Str. Horia nr 21, Dorohoi  

reprezentată de director Șlincu Dana și prof. Ștefan Simona 

 

2. Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, având adresa  Al. Dumbravă nr 2, 

Dorohoi reprezentată de director Luca Otilia și Psiholog școlar Iftimiciuc Antoneta 

 

3. Membrii familiei Micliuc 

 

Ordinea de zi a fost următoarea:  

• Oferirea  produselor colectate de voluntari copiilor familiei Micliuc. 

• Discutii și schimburi de impresii între copii și voluntari. 

 

Inițiativa a debutat cu vizita celor trei copii orfani  împreumă cu dna psiholog Iftimiciuc Antoneta la  

Școala Gimnazială Dimitrie Romanescu la invitația  dnei prof. coord. Ștefan Simona și dnei director 

Șlincu Dana pentru a le dovedi că nu sunt singuri, că putem fi alături de ei în aceste momente triste. 

Coordonatoarele  acestui proiect, cât și doamna psiholog au tinut un discurs copiilor despre importanta 

acestora în viața noastră cât și despre drepturile și obligatiile pe care acesția le au. 

S-a insistat și pe latura moral-civică a acestei inițiative, stimulând astfel copiilor dorința de a lega 

prietenii și relații de intrajutorare. 
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Drept   pentru  care  am  încheiat  prezentul  proces  -  verbal 

 

 

Coordonatori,                                   Psiholog,                                    Voluntari, 

 

 

 

 

Şcoala gimnazială ˮValeriu D. Coteaˮ, Vidra   

Structura Grădiniţa cu program normal Vidra 

Grupa Florilor 

Educatoare: Bordea Iulia 

An școlar 2019-2020 

 

 

 

Director,  

Prof. Pintea Marius 
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ARGUMENT:  

”ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI”este un proiect de parteneriat educaţional iniţiat de 

educatoare din dorinţa de a colabora, coopera cu familiile preşcolarilor în scopul dezvoltării relaţiei 

dintre grădiniță şi familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al grădiniței cât și al familiei de a 

colabora pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-emoțională a preșcolarului, dar și stimularea 

interesului familiei de a se implica în activitățile grădiniței. Această colaborare presupune desfăşurarea 

de activităţi curriculare  activităţi practice, dar şi extracurriculare - programe artistice şi vizite.  

          Considerăm că părinţii trebuie stimulați și ajutați să conştientizeze rolul mediului familial în 

educaţie şi să înveţe modurile în care îşi educa și susține copiii, de aceea trebuie implicaţi într-o 

comunicare permanentă cu grădiniţa, încurajaţi să se ofere voluntar pentru realizarea diferitelor activităţi 

specifice. Activitățile propuse creează părinților oportunitatea de a participa alături de copii la activitățile 

specifice grădiniței, de a cunoaște mult mai bine specificul acestor activități și de a-și observa 

îndeaproape copilul, modul de reacție și comportament al acestuia în timpul programului grădiniței.        

ECHIPA PROIECTULUI 
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- Prof. Înv. Preșcolar Bordea Iulia Coordonator 

- Tătaru Mariana – părinte 

- Lupușoară Ionela – părinte 

- Tofan Veronica – părinte 

SCOP: dezvoltarea unei colaborări între grădiniță şi familie, prin: 

➢ Implicarea părinților în planificarea și organizarea activităților cu preșcolarii; 

➢ Dobândirea de către părinți unor informaţii corecte despre activitățile desfășurate în 

grădiniță; 

➢ O mai bună cunoaștere de către părinți a copiilor prin participarea la activități ; 

➢ Implicarea părinților în activități concrete cu preșcolarii, cu caracter curricular și extra-

curricular;  

OBIECTIVE:  

- Organizarea de activități cu participarea părinților și a copiilor;  

- promovarea cooperării în domeniul educaţional; 

- Stimularea interesului părinţilor de a participa la activităţile desfăşurate de grădiniţă;  

- Desfășurarea de activități în cadrul programului Să știi mai multe, să fii mai bun!;  

- Îmbunătățirea comunicării grădiniță – familie; 

- Facilitarea înțelegerii de către părinți a activităților desfășurate în grădiniță, a specificului 

acestora.  

GRUP ŢINTĂ: preşcolarii grupei, părinții acestora, personalul didactic al grădiniței; 

BENEFICIARI: direcți - preșcolarii grupei, părinții acestora; indirecți: personalul grădiniței, 

comunitatea locală 

LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa cu P. N. Vidra, alte locații identificate împreună cu părinții 

preșcolarilor. 

DURATA: anul şcolar 2019-2020 

INDICATORI:   

CANTITATIVI: 

- numărul de părinți participanţi la fiecare activitate; 

- numărul de activităţi realizate; 

CALITATIVI:  

- calitatea lucrărilor realizate în cadrul proiectului 

- gradul de apreciere al activităţilor - chestionare de satisfacţie  
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ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- desfăşurarea în bune condiții a activităţilor în cadrul 

programului Să ştii mai multe, să fii mai bun! 

- dorinţa şi disponibilitatea cadrului didactic de a iniţia, 

pregăti şi desfăşura parteneriatul; 

- disponibilitatea părinților de a se implica în activitățile 

directe cu preșcolarii; 

- spaţii şi dotări materiale ce permit desfăşurarea 

activităţilor propuse.  

- cheltuielile generate de activități, suportate de către părinţi 

în lipsa unui eventual sponsor. 

- reacția de posesivitate față de părinte, ce poate fi 

manifestată de unii copii în cadrul activității. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- creșterea prestigiului grădiniței în rândul comunității  

- identificarea de părinți care pot participa zilnic la 

activitățile grupei 

- susţinere din partea părinţilor. 

- lipsa de implicare şi cooperare a unor părinţi; 

- starea vremii poate aduce schimbări în ceea ce privește tema 

și programul activităților planificate a se desfășura în aer 

liber; 

 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

 

Data ACTIVITATEA 

- tema, mijloc de realizare -   

Locul  

desfășurării 

Resurse  Responsabil 

septembrie 

2019 

- Sesiuni de lucru în cadrul 

echipei proiectului pentru 

stabilirea programului 

activităţilor, stabilirea 

responsabilităților 

 

 

Sala de grupă 

 

 

- 

Educatoare 

Octombrie 

2019 

Cum impunem limite? 

- discuții, jocuri de rol, 

împărtășirea experiențelor 

anterioare 

Sala de  grupă - Educatoare  

Decembrie 

2019 

În aștepatarea lui Moş Crăciun! 

Program literar artistic prezentat 

de copii  

 

Sala de grupă 

 

Costume pentru copii,  

cadouri 

Educatoarea, 

părinții 

Ianuarie 

2020 

Sinteza activităților și a 

progreselor înregistrate în 

semestrul I 

 

Sala de grupă 

 

Portofoliile copiilor, 

fotografii din timpul 

activităților 

Educatoarea, 

părinții 
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Martie 2020 E ziua ta, mămică! 

Buchețel de flori pentru mama- 

activitate practica 

lecție deschisa pentru mămici 

 

 

Sala de grupă 

 

 

Materiale necesare 

activității practice 

Educatoarea  

 

 

 

Aprilie 

2020 

”În așteptarea iepurașului de 

Paște” 

Activități creative –  

confecționare de felicitări, 

tablouri, etc.   

 

Sala de gupă 

Materiale necesare 

activității practice și de 

pictură 

 

 

Educatoarea, 

Tofan Veronica 

Iunie 2020 ”Vacanță mare, bine ai venit!” 

Program literar -artistic  

Curtea 

grădiniței 

Costume, baloane, 

decoruri, premii 

Educatoarea, 

părinții 

 

EVALUAREA PROIECTULUI 

CANTITATIVĂ 

- Întocmirea de procese verbale la fiecare activitate, cu consemnarea părinților prezenți;  

- Centralizarea numărului de participanţi, la fiecare activitate, şi în total la activităţi;  

Centralizarea numărului de activități realizat, în comparație cu cel planificat; se urmărește realizarea 

unui număr de cel puțin 5 din cele 7 activități planificate;  

Calitativă:  

- La finalul proiectului vor fi aplicate chestionare de satisfacție părinților, iar datele vor fi centralizate 

de educatoare și prezentate părinților; 

- Proiectul și stadiul de implementare a acestuia va fi popularizat în cadrul activităților comisiei metodice 

a grădiniței și a cercurilor pedagogice; 

- Expoziție cu materialele și produsele realizate în timpul activităților; 

- Realizarea unui album cu imagini din timpul activităţilor proiectului. 
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„INOCENT IN LUMEA CELOR MARI” 

       Prof. înv. preşc. Ciopac Diana-Simona 

 

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL ÎNTRE GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 

PETROVA ŞI PRIMARIA COMUNEI PETROVA 

Argument 

          De-a lungul experienţei mele pedagogice am constatat că numai o buna colaborare a gradinitei cu 

autoritatile locale contribuie la promovarea imaginii, realizarea afirmarii, sporirea eficienţei activităţii .  

  Motivaţia 

      Copilul de gradiniţă vine în contact cu diferite persoane, creşte şi se dezvoltă într-un mediu 

comunitar variat şi uneori necunoscut pentru el. 

      Trebuie să găsim căile de comunicare între gradiniţă şi comunitate pentru asigurarea unei poziţii 

sociale şi pentru coordonarea imaginii cu rezultatele obţinute . 

De cele mai multe ori imaginea instituţiei educaţionale o reprezintă ideea pe care şi-a format-o 

comunitatea sau un segment de populaţie prin receptarea unor informatii depre serviciile prestate şi 

rezultatele obţinute, idee care se materializează în atitudini sau opinii în mentalul colectiv şi care sunt 

transmise de la individ la individ. Mai mult ca oricând este necesară formarea unei percepţii corecte 

despre influenţa pe care o are imaginea unei instituţii educaţionale asupra opiniei publice, deoarece 

imaginile au funcţie de element formativ de opinii şi atitudini care pot influenţa aprecierile 

colaboratorilor. În instituţia preşcolară este cu atât mai necesar ca managementul imaginii să funcţioneze 

deoarece, cu cât copiii sunt mai mici opinia publica este mai sensibilă la grija faţă de aceştia şi faţă de 

asigurarea unor servicii de calitate . 

TEMA PROIECTULUI: “COLABORARE GRĂDINIŢĂ - PRIMĂRIE” 

INIŢIATOR:  

       *PROF. INV. PREŞC : CIOPAC DIANA-SIMONA – G.P.N. PETROVA 

          BIBOL MARIA-RAMONA – G.P.N. PETROVA 

  ARGUMENT: Implicarea grădiniţei în derularea unui program de educaţie.  

SCOPUL COLABORĂRII 

• Îndeplinirea unor obiective fixate la începutul anului şcolar  

• Îmbunătăţirea imaginii instituţiei în care imi desfaşor activitatea 

• Eficientizarea relaţiei grădiniţă-primărie 

OBIECTIVE 

• Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte îmbunătăţirea bazei materiale 

• Stabilirea unor coordonate comune în vederea ambientului educaţional  

• Acţiuni concrete pentru dotarea cu material, mobilier 

• Diverse acţiuni de întreţinere a spaţiului de joacă  
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• Dotarea spaţiului de joacă  

• Participarea reprezentanţilor primăriei la şedinţele cu părinţii în grădiniţă  

• Participarea reprezentanţilor primariei la diverse acţiuni extraşcolare: serbari 

• Sprijinul primăriei în proiectul de educaţie incluzivă  

• Exprimarea unor opinii cu privire la îmbunătăţirea comunicării între instituţii 

• Acordarea sprijinului în atragerea de surse extrabugetare pentru gradiniţă 

PĂRŢI IMPLICATE:  

G.P.N. Petrova prin doamnele educatoare, Ciopac Diana-Simona şi Bibol Ramona 

Primăria comunei Petrova prin unul dintre reprezentanţii acesteia 

DURATA: un an 

GRUP ŢINTA: 38 copii preşcolari, educatoarele şi comunitatea locală 

PUNCTE TARI: părinţii vor disemina informaţia şi copiii vor da mai multă importanţă manifestărilor 

pe care le desfăşurăm 

PUNCTE SLABE: posibil ca unii copii să se manifeste în mod nedorit în timpul desfăşurării 

activităţilor 

RESURSE UMANE:  - 38 prescolari 

                               - educatoarele 

                               - reprezentanţii Primăriei 

RESURSE MATERIALE: spaţiile de învăţământ din unitate - sala de grupă, CD-uri cu filme 

documentare, aparate     foto  digital, coli de scris, fotografii şi lucrări realizate de copii  

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI: prin activitatea proiectului grădiniţa recunoaşte şi 

accentuează rolul primariei în activitatea grăiniţei pentru crearea unui mediu sigur ,sănătos 

MONITORIZAREA PROIECTULUI: fotografii 

EVALUAREA PROIECTULUI: -chestionare la începutul şi finalul proiectului 

           - fişe de lucru 

           - program tematic 

DISEMINAREA REZULTATELOR: realizarea unui album cu fotografii din activităţi şi cu lucrările 

copiilor din timpul proiectului             

FINALIZAREA PROIECTULUI:  - albume cu poze din activitatea copiilor, 

      - expoziţia cu lucrările copiilor 

      - prezenterea unui program artistic de  către  copii 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

Data 

 

Tema Conţinutul acţiunilor Participanţi Evaluare 

SEPTEMBRIE 

 

„Redescoperir

ea identităţii 

naţionale prin 

copii” 

Comunicare:  

- informarea partii partene asupra 

obiectivelor principale ale proiectului; 

- selectarea etapei de realizare, schimb de 

opinii; 

 

Educatoare, 

Primarul com. 

Petrova   

Proiect de 

parteneriat 

OCTOMBRIE 

 

„Natura, izvor 

de inspiraţie”- 

Drumeţie  

 

- observarea schimbarilor petrecute in natura 

in anotimpul toamna; 

-colectarea de materiale necesare pentru 

activitatile practice; 

Copii  

Educatoare 

Reprezentanţi ai 

Primăriei 

Petrova 

 

Fotografii 

 

NOIEMBRIE  

 

,, Comuna  

vazută prin 

ochi de 

copil!” 

Drumeţie – observare obiective socio-

economice şi culturale din comună 

 

 

Copii  

Educatoare 

  

 

Fotografii 

 

DECEMBRIE 

 

 

,,Ghetuta lui 

Mos Nicolae’’ 

 

 

Povestea educatoarei 

confecţii, pictură-cizmuliţe. 

 

 

Copii  

Cadre didactice 

Parinti 

Lucrari 

realizate de 

copii 
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,,Vine, vine 

Mos 

Craciun !’’ 

-participarea la realizarea unor daruri si 

felicitari specifice acestei sarbatori; 

- cunoasterea si respectarea traditiilor si 

obiceiurilor neamului ; 

- prezentarea unui program artistic inchinat 

lul Mos Craciun. 

Reprezentanţi ai 

Primariei 

Petrova 

 

Fotografii 

 

Filmari  

 

 

IANUARIE 

 

„Unde-s doi 

puterea 

creşte” 

Educaţie pentru societate (într-ajutorare, 

prietenie); 

-prezentarea de proverbe şi zicători. 

Copii  

Educatoarele 

Reprezentanţi ai 

Primariei 

Petrova 

 

Fotografii 

 

Proiect 

didactic 

FEBRUARIE 

 

,,Mărţişoare,m

ărţişoare” 

- descoperirea artei ca pastratoare a celor 

mai inalte valori ; 

- realizarea unor lucrări practice pe tema 

mărţişorului 

 

Copii  

Educatoarele 

Reprezentanti ai 

Primariei 

Petrova 

 

Fotografii 

Lucrări 

realizate de 

copii 

MARTIE 

 

 

,, La multi ani, 

mamica mea!” 

- cultivarea gustului estetic prinhevaluarea 

lucrarilor proprii si ale celorlalti copii 

-prezentarea unui program artistic inchinat 

tuturor femeilor din lume; 

Copii  

Educatoarele 

Parinţi 

Reprezentanţi ai 

Primăriei 

Fotografii 

Diplome 

Program 

artistic 
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-confectionarea de daruri simbolice pentru 

mamici si bunici 

Petrova 

APRILIE  

 

,,Iepurasul 

mustăcios este 

iarasi 

bucuros!” 

- familiarizarea copiilor cu semnificatia unor 

evenimente cu continut religios si 

participarea lor afectiva la acestea; 

- realizarea de lucrari inchinate Invierii 

Copii  

Educatoarele 

 

Fotografii 

Lucrari 

confectionate 

de copii 

Proiect 

didactic 

MAI 

 

,, Arborii – 

casă buna 

pentru 

păsări!” 

 

„Un copil, un 

copăcel” 

-familiarizarea copiilor cu evenimentele 

importante şi attractive din calendarul 

ecologic; 

 

 

-Educaţie ecologică, activitate practică de 

sădire a unor copaci ornamentali 

Copii  

 

Cadre  didactice 

 

Fotgrafii 

 

Filmari  

 

Proiect 

didactic 

IUNIE  

 

,,Aripi de 

înger’’ 

- creşterea potenţialului creativ şi competitiv 

prin cunoaşterea de sine raportată la 

cunoaşterea şi activitatea grupului ; 

- vizitarea Primariei Petrova – instituţie 

parteneră în proiectul de parteneriat 

educaţional « Inocent în lumea celor mari »  

 

Copii  

Cadre didactice 

Parinţi 

Reprezentanţi ai 

Primăriei 

Petrova 

Fotgrafii 

Filmari  

Diplome  

Album cu 

materiale  
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AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

 
 

Motto 

“Nu te scârbi de speţa omenească şi nu te descuraja: cu timpul lutul se preschimbă în marmură.” ( 

Pitagora) 

 
Coordonator: Prof. Înv. Prescolar  Gheață Luciana 

Instituția: Grădinița Prichindel , București, Sector 6 
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1. ARGUMENT: 

   Prin modelarea lutului de către olar se înțelege modificarea materiei prime într-un obiect valoros și 

folositor. 

   Dacă ne gândim la procesul educativ putem spune ca și educatorul transformă materia cenușie a 

copilului primită moștenire de la părinti prin eraditate . Această transformare făcută de educator are loc 

datorită unor instrumente educative și strategii didactice. 

   Copilul, care parcurge anumite stadii în devoltarea sa psihică, fizică și morală va ajunge la un moment-

dat să înteleagă faptul că orice persoană, lucru, materie va ajunge să devină un element valoros în 

societate. 

   Micul învățăcel, care  percepe faptul că olarul își șlefuiește lutul până când devine un obiect frumos și 

bun de folosit, își va forma în continuare o reprezentare a altor meserii ce au ca scop obținerea de bine, 

frumos și adevar. Spre sfarșitul stadiilor devoltării învățăcelu, care acum a devenit adult va reuși să facă 

operații concrete, formale  asupra  a ceea ce-și propune să realizeze în viață. 

  

 

2. DESCRIEREA PROGRAMULUI: 

Scopul programului:    

- Stimularea interesului copiilor pentru tradițiile populare românești și în special pentru arta 

olăritului;  

- Dezvoltarea spiritului artistic și a dragostei copiilor față de tradițiile și obiceiurile stramoșești 

ale românilor; 

- Dezvoltarea  capacităților de cunoaștere și înțelegere a unor meserii și profesii; 

- Familializarea cu tehnica de prelucrare a lutului, cu uneltele și materialele folosite în arta 

olăritului. 

 

Obiective specifice: 

a) privind preșcolarii: 

- stimularea gustului pentru arte; 

- lărgirea ariei de informație a copiilor; 

- formarea unei atitudini de grijă, respect și considerație față de tradițiile și obiceiurile străvechi 

ale românilor; 

- cresterea interesului pentru cunoașterea realității în general; 

- îmbunătățirea comunicării între copii și lucrul în echipă; 

- dezvolatea spiritului artistic prin creații proprii ale copiilor; 

- împărtășirea experiențelor personale. 

  

b) privind cadrele didactice: 

- familiarizarea cadrelor didactice cu metode specifice artei olăritului; 

- abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educațional care să 

motiveze copilul în procesul de apropiere față de tradițiile și obiceiurile românilor; 

- abordarea metodelor alternative de evaluare. 
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c) privind părinții: 

- conștientizarea părinților copiilor din grădiniță cu privire la rolul pe care îl au în educația 

propriilor copii; 

- creșterea implicării părinților în activitatea grădiniței, în scopul realizării unui mediu 

ambiental cald și sigur pentru copii; 

- educarea părinților cu privire la orientarea profesională a copiilor în viață. 

 

Grupul tinta: 

- Grupa “Vrăbiuțele” 

Durata programului: 

- Proiectul se va desfășura pe perioada anului școlar 2019-2020 

 

Resurse:  Umane; Financiare; Materiale. 

 

a) Cadre didactice: 

- Gheață Luciana 

 

b) Directorul gradinitei: 

- …………………….- Gradinita “Prichindel” 

 

c) Părinții 

 

d) Asociația  “Meșterul Olar” 

     -    Dl. ……………………………… 

     -    Meșteri olari 

 

e) Coordonatori program: 

-    Educatoare, Gheață Luciana 

-    Asociația “ Meșterul olar”,  

 

 

3. TITLUL PROGRAMULUI: “Micul olar” 

 

4.    PARTENERI: 

-    Asociația “ Meșterul Olar” 

-    Gradinița “ Prichindel” 

 

4. PLANIFICAREA ACTIVITATILOR: 
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Nr. 

crt. 

Activitatea propusă Locul desfășurării Data Participanți 

1 “Olăritul- meserie straveche”( 

informare, explicații și demonstrații în 

arta olăritului) 

Com. Coșești 

Jud. Argeș 

Oct. 

2019 

Toate grupele și cadrele didactice implicate 

în proiect 

2 “Suntem mici olari” (realizarea de către 

copii a unor obiecte folosind arta 

olăritului) 

Grădinița 

“Prichindel” 

Ian. 

2020 

Toate grupele și cadrele didactice implicate 

în proiect 

3 “Un dar pentru mama” ( decorarea unor 

obiecte) 

Grădinița 

“Prichindel” 

Mar . 

2020 

Toate grupele și cadrele didactice implicate 

în proiect 

4 “Micul artist”( confecționarea și 

decorarea unor obiecte de ipsos în clase, 

specifice tradițiilor de Paște) 

 

Grădinița 

“Prichindel” 

Apr . 

2020 

Toate grupele și cadrele didactice implicate 

în proiect 

5 “Vizitarea atelierului de olărtit”( 

realizarea de amprente în lut) 

Com. Coșești 

Jud. Argeș 

Mai  

2020 

Toate grupele și cadrele didactice implicate 

în proiect 

 

     6. EVALUARE:  

            - Evaluarea obiectivelor specifice:  

                        “ Sunt un mic artist”- Povestea clasei 

            - Evaluarea activităților: 

                        - Expunerea produselor muncii copiilor ( obiecte realizate prin tehnica olăritului și obiecte decorate) 

                       - Concursuri: ” Micul Olar” 

                       “Ce știi despre tradițiile și obiceiurile strămoșești” 

                       “ Meserii și profesii specifice românilor” 
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PARTENERIAT EDUCATIONAL 

GRADINITA-FAMILIE 

 

 

“DOI PARTENERI,ACELASI SCOP” 

- EDUCAREA COPILULUI- 

2019-2020 

 

 

EDUCATOARE: 

LESU AURORA-STELIANA 

GRADINITA: “PRICHINDEL”, SEC.6, BUCURESTI 
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CALENDARUL ACTIVITATII DESFASURATE 

Ar. 

Crt. 

Perioada Obiective generale Continut Mijloace de realizare 

1 Octombrie 

2019 

-Joc de rol-determinarea 

copiiilor sa accepte regulile 

de grup. 

 

-Constientizarea rolului 

educatiei pentru viitorul lor. 

-“Asa e bine,sau 

nu!” 

 

 

 

-Predarea prin desen 

a rolului educatiei 

-Parintii se joaca 

impreuna cu copiii si 

stabilesc reguli. 

 

-Desen, 

concurs. 

2 Noiembrie 

2019 

-Dezvoltarea motivatiei 

parintilor pentru implicarea 

in viata si activitatea 

gradinitei. 

-Prezentarea 

activitatilor din 

gradinita; 

-Analiza fisei de 

observatii 

psihopedagogice a 

copiilor; 

-Discutarea 

modalitatilor de 

evaluare  a 

performantelor 

copiilor. 

-Seminar si 

dezbatere. 

-

Referat”particularitati 

ale cresterii si 

desvoltarii copilului 

de 5-6 ani” 

3 Decembrie 

2019 

-Constientizarea rolului 

educatiei din perspectiva 

educator-copil-parinte. 

-Desfasurarea 

serbarii de Craciun 

intitulata “Nasterea 

Domnului” 

-Program artistic; 

-Educatoarea si copiii 

pregatesc programul 

artistic; 

-Parintii pregatesc 

recuzite. 

4 Ianuarie 

2020 

-Stabilirea unor reguli de 

comportare atat din partea 

parintilor cat si a copiilor 

-Studiu de 

caz:”Disciplina la 

copii fara sa-I 

ranim” 

-Lectorat”Munca in 

echipe a parintilor 

pentru a gasi 

alternative la 

pedepsele fizice si 

psihice posibil 

aplicate”. 
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5 Februarie 2020 -Informatii despre cauzele 

care genereaza 

comportamente regasite la 

copii. 

-“Impreuna este mai 

usor” 

-Consemnari in 

jurnalul 

(proiectului)grupei. 

6 Martie  

2020 

-Intelegerea rolului unitatii 

de invatamant ca si 

component a vietii. 

-Implicarea 

parintilor in viata 

copiilor si a 

gradinitei. 

-Expozitii cu lucrari 

ale copiilor. 

-Serbarea de ziua 

mamei. 

7 Aprilie 

2020 

-Observarea 

comportamentului copiilor 

in mediul religios. 

-Pastele la romani. 

-Referat cu 

tema:”Biserica si 

importanta religiei”. 

-Vizita la Biserica 

impreuna cu parintii. 

8 Mai 

 2020 

-Cunoasterea 

comportamentului 

copilului 

-Copilul hiperactiv. 

-Intalnire cu 

medical. 

-Chestionar dat 

parintilor pe tema 

“Copilul meu”. 

9 Iunie 

2020 

-Stabilirea unor norme de 

comportament pentru 

scoala. 

-“In curand voi fi 

scolar”. 

-Participarea la masa 

rotunda cu idei noi si 

observatii pentru 

copii. 

 

MODALITATI DE EVALUARE 

• Intalnirea se va desfasura lunar,pe o perioada de un an scolar; 

• La finalul fiecarei intalniri educatoarea aminteste tema lunii viitoare pentru a putea sa se 

pregateasca parintii cu material si noutati; 

• Se vor distribui diferite fise de observatii/chestionare si alte modalitati de evaluare; 

SCOPUL PROIECTULUI: 

• Colaborarea dintre familie  si gradinita  pentru o implicare cat mai active in procesul 

de formare  a prescolarului. 

          OBIECTIVE GENERALE: 

• Formarea unor deprinderi si bune practice de relationare si comunicare intre prescolari 

,parinti si educatoare. 

• Dezvoltarea unor atitudini pozitive fata de problemele educative ale prescolarilor, dar 

si eliminarea discriminarilor de orice natura. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

• Identificarea  responsabilitatilor membrilor parteneriatului; 

• Derularea unor activitati specifice , pregatite pentru stimularea unor procedee de 

colaborare intre membrii. 
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• Cunoasterea individuala a copiilor , pentru o mai buna colaborare gradinita-copil, 

gradinita-familie. 

ARGUMENT 

     Datorita faptului ca societatea in care traim este intr-o permanenta schimbare atat parintii cat si 

educatoarele trebuie sa aiba in vedere o adevarata lupta cu mediul , sa fie foarte atente la mijloacele pe 

care le folosesc pentru a putea mijlocii cu copiii, ei fiind foarte vulnerabili la aceasta varsta iar influentele  

negative sunt tot pasul. 

     Pentru a avea o relatie active si pozitiva cu prescolarii trebuie sa stim sa le descoperim trebuintele  si 

nevoile , pentru ca legaturile  ce se stabilesc  intre prescolarii si adulti sa se  bazeze atat pe incredere dar 

mai ales  pe respectul reciproc. 

     Dupa  cum bine se stie familia este factorul primordial in educarea unui copil si educatia incepe in 

familie de aceea legatura dintre gradinita  si mediul  familiei va trebui sa se intrepatrunda , iar  educatorul 

sa cunoasca foarte bine mediul de viata al copilului , pentru a putea colabora. 

     Parteneriatul dintre gradinita si familie , organizat  correct,duce la o educatie  solida , fara pericolul  

de esec scolar mai tarziu. Prescolaritatea  reprezinta  piatra  de temelie  a personalitatii in formare  a 

copilului, iar prezenta familiei in cadrul gradinitei va fi  liantul intre copil si mediul necunoscut initial. 

     Parteneriatul  gradinita –familie ,actiunile pe care acestia le desfasoara , continuarea  de catre familie  

a activitatilor desfasurate  in gradinita, nu fac decat  sa duca la o mai buna formare a celui ce  urmeaza 

a se forma  pentru viata de adult ce o va avea ,prescolarul. 

Bibliografıe: 

Breben Silvia, Goncea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela – Metode interactive de grup-ghid metodic, 

Editura Arves, 2002; 

Gluiga Lucia, Spiro Jodi – Învăţarea activă, Ghid pentru formatori şi cadre didactice, Bucureşti, 2001. 
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PROIECT DE PARTENERIAT ”PRIETENIA, UN DAR PREȚIOS” 

 

Profesor Învățământ Preșcolar Briciu Daniela 

Grădinița cu P.P ”Floare de Iris” Cluj- Napoca 

  

UNITĂȚI PARTENERE: Grădiniţă (Mediul Urban)- Grădiniță (Mediul Rural) 

ARGUMENT: 

Derularea acestui proiect doreşte să devină un schimb de experienţă între cele două unităţi preşcolare. 

Acest parteneriat va da posibilitatea cadrelor didactice, copiilor din cele două unităţi preşcolare să se 

viziteze, să lege prietenii, să-şi împărtăşească experienţa acumulată, să promoveze tradiţiile si 

obiceiurile  locale, să schimbe idei, să găsească soluţii viabile la problemele cu care se confruntă. 

În aceeaşi măsură, contribuie la satisfacerea setei de cunoaştere a copiilor şi la îmbogăţirea experienţei 

lor de viaţă. 

Preşcolarul este implicat în viaţa socială prin apartenenţa sa la familie, la grupurile de joc şi de învăţare, 

dar şi prin relaţiile specifice pe care le poate stabili şi cu diverse instituţii şi organizaţii din comunitatea 

în care trăieşte. De aceea, procesul de socializare poate şi trebuie să înceapă de timpuriu. 

Proiectul răspunde nevoii preşcolarului, de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi, de a-şi dezvolta 

personalitatea şi urmăreşte iniţierea lui, a viitorului cetăţean, într-un comportament activ, conştient 

responsabil, capabil de înţelegere şi respect. 

SCOPUL: 

➢ Dezvoltarea abilităţilor de a intra în relaţii cu cei din jur si legarea de prietenii; 

➢ Valorificarea activităţii metodice a cadrelor didactice şi împărtăşirea experienţei pozitive din 

activitatea didactică; 

➢ experimentarea de către educatoare şi preşcolari a unor situaţii noi, stimulative pentru procesul 

cognitiv şi adaptarea comportamentului la situaţii inedite 

➢ educarea sentimentelor de prietenie, toleranţă, armonie şi bună dispoziţie în relaţiile cu copiii 

preşcolari din unitatea parteneră  

➢ Activităţile educative desfăşurate de unităţile de învățământ preşcolare să fie cunoscute 

reciproc; 

OBIECTIVE: 

✓ să iniţieze activităţi care presupun dezvoltarea climatului afectiv – pozitiv în grup 

✓ să desfăşoare acţiuni comune pentru atingerea unui scop; 

✓ să-şi formeze reprezentări corecte asupra sinelui şi a celorlalţi 

✓ să justifice diferite acte de comportament  

✓ să descrie într-o manieră clară, precisă relaţiile stabilite între grupuri 

✓ să descrie şi să compare tipuri de relaţii şi atitudini sociale (colaborare, solidaritate, 

toleranţă) 
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✓ să stabilească relaţii de prietenie cu copiii din grădinițele partenere 

PĂRȚI IMPLICATE 

• educatoarele grădinițelor partenere 

• directorii celor două unități 

• copiii grădinițelor implicate 

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 

• Să contribuie la realizarea obiectivelor proiectului 

36. realizarea unor mape documentare cu materiale informative, fotografii, lucrări ale copiilor, 

care să ilustreze finalităţile colaborării; 

37. colaborarea directă cu persoanele implicate în parteneriat; 

38. respectarea principiilor de lucru, seriozitate, responsabilitate, competenţă. 

OBLIGAŢII COMUNE: 

• Să participle la acţiuni comune 

• să împărtăşească experienţa pedagogică şi să o valorizeze în munca educativă 

DURATA:  

Noiembrie -Iunie  

GRUP ŢINTĂ, BENEFICIARI: 

• cadre didactice din cadrul celor două unităţi de învăţământ 

• copiii instituțiilor de învățământ implicate în parteneriat; 

RESURSE UMANE: 

• directorii celor două unităţi 

• educatoarele 

• copiii implicaţi în proiect 

• părinţii copiilor 

RESURSE MATERIALE: 

- documente ale cadrelor didactice 

- produse realizate de către copii 

- albume 

- materiale didactice din dotarea şcolii 

- aparate tehnice 

RESURSE FINANCIARE 

• sponsorizări 

• contribuţii din partea părinţilor 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PE PERIOADA  

DERULĂRII PARTENERIATULUI 

Nr. 

Crt 

Perioada  Conţinuturi  Modalităţi de realizare Locul 

desfăşurării 

Responsabili  

2. Noiembrie  Inițierea 

parteneriatului 

Întâlnire de lucru, 

lansarea parteneriatului 

Grădinița din 

mediul urban 

Educatoarele 

celor două 

grădinițe 

Director 

3. Decembrie  Felicitări de Crăciun 

 

 

Datini și obiceiuri de 

iarnă 

-schimb de felicitări 

realizate de copii, între 

grădinițele partenere 

-programe artistice 

dedicate Sărbătorilor de 

iarnă, fotografii din 

timpul activităților 

Unitățile de 

invățământ 

implicate în 

proiect 

Educatoarele 

din cele două 

unități 

4. Ianuarie  Planificarea, cheia 

succesului în 

învățământul preșcolar 

Simpozion Grădinița din 

mediul urban 

Educatoarele 

celor două 

grădinițe 

Directorul 

grădiniței  

5. Februarie  Prietenul meu Eco 

 

 

 

Concurs de obiecte 

realizate din materiale 

reciclabile 

 

Grădinița din 

mediul urban  

Educatoarele 

celor două 

grădinițe 

Directorul 

grădiniței  

6. Martie  

 

Un mărțișor pentru 

partenerul meu 

Vizită la grădinița din 

mediul urban și realizarea 

unei  expoziţii cu lucrări 

realizate de copii- schimb 

de lucrări 

Unitățile de 

invățământ 

implicate în 

proiect 

Educatoarele 

din cele două 

unități 

7. Aprilie  

 

Sărbătorile pascale Schimb de mesaje și 

felicitări 

Unitățile de 

invățământ 

implicate în 

proiect 

Educatoarele 

din cele două 

unități 

8. Mai 

 

O zi împreună Vizită la grădinița din 

mediul rural, 

desfășurarea unor jocuri 

și activități comune 

Gădinița din 

mediul urban  

Educatoarele 

din cele două 

unități 
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9. Iunie 

 

Cadouri pentru 

prieteni 

Copilărie fericită 

Schimb de lucrări cu 

ocazia zilei de 1 Iunie 

Programe artistice cu 

ocazia finalului de an 

școlar, fotografii din 

timpul activităților 

Unitățile de 

invățământ 

implicate în 

proiect 

Educatoarele 

din cele două 

unități 

IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR: 

• schimb de experienţă între educatoarele grădiniţelor 

• activităţi comune între grupele grădiniţelor 

• vizitarea grădiniţelor în vederea cunoaşterii reciproce între copii şi pentru stabilirea relaţiilor 

de prietenie  

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA: 

• Derularea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă, punându-se accent pe activitatea concretă; 

• Activităţile se vor desfăşura la termenele prevăzute. 

• Evaluarea se va realiza prin exprimarea concluziilor și a impresiilor de către toți participanții 

cuprinși în prezentul proiect (copii, părinți, coordonatori) 

• Programe artistice cu diferite ocazii; 

• Expoziţii comune cu lucrările copiilor; 

• Albume. 
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PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL – ROL  IMPORTANT ÎN FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA 

ELEVILOR 

 
Prof. înv primar Bălțatu Laura 

Școala Gimnazială Genuneni 
Comuna  Frâncești, Jud. Vâlcea 

 
 
 

Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente la noutate 

şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care învaţă sunt flexibile, adaptabile, inovatoare şi 

responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a ieşi din propriul 

sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care organizaţia ajunge 

să le considere imuabile. O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul 

rând, ea e răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea 

rând, o astfel de şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, 

să-şi planifice şi să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, 

ea trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze 

periodic rezultatele. 

Activitatea unei școli  moderne se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe 

expunere, memorizare, repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare 

interactivă, socială, pe experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a 

valorifica cele învățate și în viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, 

cum să fie puși în situații în care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și nu în ultimul 

rând, cât mai atractiv. De aceea există parteneriatele școlare care facilitează realizarea unor proiecte prin 

care elevii au posibilitatea să își perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la 

competiții, excursii, schimburi de experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de 

comunicare. Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care 

acţionează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai 

multe expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat 

pentru educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de 

parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi 

altele. 

Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe 

părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009) 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, 

pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori, membri ai comunităţii locale și instituții este 

o necesitate a activităţii didactice. Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea 
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unor etape precise: explorare – evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – 

reglementare – consolidare – acţionare – implementare – evaluare. 

Orice activitate trebuie să fie o experienţă de învăţare  şi pornind de la acest fapt să se acorde  o 

importanţă egala tuturor tipurilor de activităţi desfăşurate. Toate tipurile de activităţi reprezintă diferite 

momente ale programului zilnic al copilului şi toate reprezintă oportunităţi de învăţare în modul cel mai 

natural al copilului. 

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei 

pe care o face şcoala. Acestea sunt: 

– împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală poate fi aplicat în cadrul 

unei acţiuni concrete; 

– acţiunile dezvoltă la elevi empatia, responsabilitatea faţă de semenii lor; 

– se creează legături la nivelul comunităţii; 

– se stimulează gândirea critică; 

– se educă percepţia multiculturalităţii; 

– se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

Alături de școală în derularea proiectelor educaționale se află ca partener și biblioteca publică locală, 

care este o resursă în promovarea activităților de formare și dezvoltare personală a copiilor.  

Ca un exemplu de bune practici voi vorbi despre proiectul derulat de școală în parteneriat cu biblioteca 

publică locală, proiect  numit ,,URMATORUL PAS SPRE DEZVOLTAREA TA PERSONALĂ”, demonstrând 

cât de importantă este munca în echipă și cât de plăcute sunt roadele ei. Astfel că un număr de 50 de 

elevi din comună, cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani au devenit beneficiarii acestui proiect bazat pe 

educație non formală. 

Scopul acestui proiect a fost dezvoltarea personală a elevilor din comuna prin intermediul educației 

non-formale. În cadrul activităților s-a urmărit dezvoltarea capacităților de autocunoaștere, 

autocontrol, identificarea calităților și defectelor proprii, acceptarea acestora, modul cum ele pot 

influența relațiile din viața de zi cu zi. S-a urmărit de asemenea și dezvoltarea abilităților de relaționare 

și comunicare, optimizare personală. Prin activitățile de team building am îmbunătățit și lucrul în 

echipă. Aceste activități îi vor ajuta pe beneficiari în luarea deciziilor legate de viitorul profesional. Prin 

acest proiect  s-a dorit să mărim vizibilitatea diferitelor proiecte în rândul elevilor din comună precum 

și informarea lor asupra altor oportunități de studiu. S-a urmărit ca prin această promovare  să creștem 

gradul de implicare al elevilor în proiecte ce vizează comunitatea noastră și să încurajăm participarea 

lor activă în activități și în luarea de decizii în domenii de interes pentru ei. 

  Pașii parcurși spre implementare nu au fost foarte ușori, dar cu ajutorul voluntarilor totul a 

devenit posibil. Au avut loc sesiuni de informare în comunitate, respectiv în școli, la care au fost invitați 

să participe atât părinții cât și copiii alături de cadrele didactice. Adulții au aplicat un chestionar, cu 
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ajutorul căruia am înțeles câtă nevoie este de  implicare în educația copiilor sub o formă libera, non-

formală.  Părinții ai căror copii au fost selectați, au completat un formular prin care și-au dat acordul 

de participare a copilului la proiect. 

 Activitățile s-au desfășurat pe mai multe zile cu următoarele teme: 

Ziua 1,Tema: Teambuilding și cunoaștere; Ziua 2, Tema: Leadership și creativitate 

Ziua 3Tema: Voluntariat și educație non-formala; Ziua 4, Tema: Motivație și public speaking. 

 Pe parcursul implementării proiectului am fost impresionați de spontaneitatea și profunzimea 

beneficiarilor, de modul în care au perceput activitățile, din rândul lor triindu-se copii cu adevărate 

resurse de lideri, care își doresc să se implice în vacanța de vară în activități asemănătoare celor parcurse 

de ei, cu beneficiari mai mici. Proiectul ce se va derula va reprezenta sustenabilitatea proiectului  

,,Următorul pas spre dezvoltarea ta personală”. Voluntarii bibliotecii, foști beneficiari, cu materialul 

didactic, precum și tehnica din dotare,  rezultate în urma proiectului cu activități non formale, vor fi la 

rândul lor traineri în proiectul ,, Pași spre încredere în sine și dezvoltare personală”. Voluntarii vor 

împărtăși altor copii din experiența acumulată pe parcursul activităților. Activitățile s-au derulat  în 

cadrul bibliotecii, iar partea de protocol a fost  asigurată de părinții beneficiarilor.  

Datorită participării la activitățile  non formale au căpătat încredere în ei, au obținut o lejeritate a 

dialogului și au învățat să lucreze în echipă, fapt care s-a demonstrat la o activitate de campanie 

umanitară, când ei au fost cei care au mers în satele comunei și la școli să promoveze proiectul, în felul 

acesta reușind să aducă zâmbete pe fețele  copiilor implicați în proiect.  Proiectul a avut un puternic 

impact asupra beneficiarilor. Acestia au facut cunostinta cu persoane noi, au legat prietenii, au învățat 

concepte noi precum voluntariat, educație non-formală, lider, brainstorming, feedback etc., au invatat 

lucruri noi despre Uniunea Europeana, motivație si importanța ei, discriminare. Au deprins abilități noi 

de comunicare si ascultare, de vorbire în public, de înțelegere a noțiunilor noi. Au învățat o mulțime de 

jocuri noi, s-au descoperit pe ei înșiși, s-au dezvoltat atât pe plan personal cât și profesional, au 

descoperit o lume nouă, au ieșit puțin din tipar, din viața cotidiană. Au făcut lucruri noi și au avut parte 

de multe experiențe inedite. Au fost prezenți la diferite acțiuni ale bibliotecii unde au putut să prezinte 

cu lejeritate temele avute, au participat la diferite concursuri unde au vorbit liber, fără emoții. Prestigiul 

bibliotecii și al școlii a crescut vizibil, la activitățile inițiate de acestea participând cu mai multă încredere 

o masă mai mare de locuitori din comunitate, biblioteca și școala fiind promotoarele activităților socio-

culturale și educative.  Per total proiectul a fost un succes desăvârșit și și-a atins scopul și obiectivele . 

În societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor constructive, în crearea 

relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului incluziv. 
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PROIECTE ȘI PARTENERIATE EDUCAȚIONALE 

 

Prof. LEONTE Alina Mihaela, Școala Gimnazială George Călinescu, Iași 

Prof. PARASCHIV Cosmina Ileana, Școala Specială C-tin Păunescu, Iași 

 

CONSIDERAȚII GENERALE 

 

Complexitatea și implicațiile activităţilor didactice și manageriale în contextul reformei instituţionale a 

învăţământului preuniversitar românesc, unde şcoala devine factor decizional al dezvoltării 

organizaţionale şi evidenţa rezultatelor bune în practica managerială a strategiei „managementului prin 

proiecte”, legitimează eforturile specialiştilor de conturare a unei baze conceptuale în domeniul 

proiectelor educaţionale. În sensul acestor raţiuni, pe care se bazează analizele conceptuale şi în spiritul 

managementului educaţional orientat de principiile descentralizării manageriale, vom aborda termenii 

generici de proiectare, proiect, managementul de proiect. 

În sens larg, termenul de proiect desemnează instrumentul prin care se desfășoară o activitate cu caracter 

ameliorativ, care materializează demersul anticipativ la nivelul unui sistem sau proces şi care 

angrenează, în vederea atingerii obiectivelor prestabilite, un ansamblu de strategii, resurse 

(umane,materiale, financiare, temporale), modalităţi, tehnici şi proceduri de implementare, monitorizare 

şi evaluare. 

În lucrarea de față, prin proiecte şi programe educaţionale înţelegem spectrul larg de demersuri 

(intenţionate) ale unor instituţii publice şi/sau private, prin care sunt urmărite anumite scopuri şi 

obiective educaţionale, de regulă complementare programelor educaţionale formale, oficiale. Ne referim 

aici, îndeosebi, la programele ce privesc educaţia nonformală şi/sau informală. De asemenea, şi în cazul 

educaţiei formale putem identifica proiecte şi programe educaţionale, de tip opţional/facultativ. Inclusiv 

oferta curriculară formală poate fi privită din perspectiva unui proiect educaţional de amploare, la nivel 

naţional (politică educaţională naţională, conformă cu reglementările Comisiei Europene în domeniul 

educaţiei din zona UE). Orice program educaţional are o ţintă bine stabilită (scopuri şi obiective tactice, 

strategice, specifice), un grup ţintă, şi numeroase resurse implicate în realizarea obiectivelor. 

În domeniul învățământului preuniversitar, conceptul de proiect educațional fundamentat și dezvoltat 

pe principiile managementului de proiect a apărut relativ târziu în teoria și practica educațională, odată 

cu lansarea de către Consiliul Europei prin Comisia pentru Educație și Cultură a proiectelor educaționale 

europene prin programele Socrates și Leonardo da Vinci la care România a fost acceptată ca partener 

eligibil începând cu anul 1997.  

Proiectele școlare educaționale reprezintă rezultatul firesc al schimbărilor care au intervenit în viața 

organizațiilor școlare ca urmare a implementării procesului democratizării și reformării sistemului 

național de învățământ preuniversitar de stat. În ultimii ani orientarea educației a evoluat sub influența 
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schimbărilor sociale, economice și politice fundamentale de la simpla achiziție de cunoștințe și formarea 

unor deprinderi practice la dezvoltarea atitudinilor și competențelor sociale și profesionale care permit 

individului să se dezvolte ca o persoană creativă, adaptativă și deci cu șanse mari de integrare socială. 

Instituțiile de învățământ preuniversitar s-au transformat treptat din organizații rigide în organizații 

flexibile care, în ceea ce privește produsul final - „tânărul pregătit din toate punctele de vedere pentru 

integrarea socială” - au de rezolvat un obiectiv esențial, asigurarea calității în educație. Acest obiectiv 

este extrem de complex la nivelul instituției școlare și este condiționat atât de factori subiectivi generați 

în mod special de mentalități conservatoare (atât în mediul intern cât și extern organizației) și informare 

insuficientă, dar și de factori obiectivi legați de baza materială, resursele financiare și resursele umane 

exprimate calitativ, în mod special prin nivelul de formare al personalului didactic și al managerilor 

școlari. 

TIPOLOGIA PROIECTELOR EDUCAȚIONALE ȘCOLARE 

 

Din punct de vedere teoretic, există o distincție între noțiunile de proiect şi program, însă de cele mai 

multe ori acestea se folosesc cu înțelesuri echivalente. În managementul proiectelor un program include 

mai multe proiecte; un proiect se poate diviza mai departe în subproiecte, grupuri de activități și acțiuni. 

Programele, ca și proiectele, au o conducere clar definită: un manager de program/proiect (Project 

Director, Project Manager, Project Coordinator, Team Leader); managerul de proiect coordonează o 

echipă, complexitatea proiectului necesitând participarea a mai mult de o singură persoană.  

Diferențele dintre programe și proiecte sunt notabile, pe mai multe planuri. În funcție de anvergura lor, 

programele sunt componente ale unei politici naționale sau regionale, în timp ce proiectele sunt inițiative 

locale sau parte ale unui subprogram. Din punct de vedere al duratei/perioadei de desfășurare programele 

pot avea o durată nedefinită, de cele mai multe ori însă este de ordinul anilor; proiectele, pe de altă parte 

au o perioadă de desfășurare de la câteva luni la maximu doi ani.  

MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Considerații generale 

În termeni generali, Managementul Proiectelor a fost conceput în cadrul organizațiilor ca formă de 

răspuns la modificările foarte rapide ale mediului economic, precum și a influenței tot mai accentuate a 

progresului tehnico-științific și este destinat activităților de natură inovativă, diferite față de obiectul 

tradițional de activitate al organizației. Ca urmare, acest tip de management se aplică atunci când 

conducerea organizației urmărește rezolvarea unei probleme specifice, pe durată limitată, prin 

capacitarea unor persoane care se găsesc pe diferite nivele ierarhice și care sunt detașate temporar din 

activitățile de rutină pentru rezolvarea proiectului în cauză. Managementul Proiectelor utilizează 
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resursele în mod optim pentru a obține rezultatele cerute de standard, cu un anumit buget și într-un timp 

bine precizat.  

Managementul Proiectelor reprezintă în esență procedeul prin care etapizat:  

- se definește obiectivul proiectului;  

- sunt identificate și planificate activitățile prin care se materializează obiectivul;  

- se alocă resursele necesare pentru activitățile nominalizate;  

- se urmărește implementarea proiectului;  

- se evaluează și se adaptează planul proiectului la modificările din mediul intern și 

extern în așa fel încât proiectul să fie realizat în termenul prevăzut cu cele mai reduse costuri, iar 

rezultatele finale să corespundă cerințelor utilizatorilor sau chiar să le depașească. (Ilie, 2009) 

 Managementul de proiect în sistemul de învățământ preuniversitar se referă la aplicarea cunoştinţelor, 

abilităţilor, instrumentelor şi tehnicilor de planificare pentru a îndeplini obiectivele proiectului și 

obținerea produselor și rezultatelor educaționale așteptate 

MANAGERUL DE PROIECT – FACTOR ESENȚIAL ÎN CADRUL UNUI PROIECT 

 

Cel mai important factor care contribuie la eşecul sau succesul unui proiect este managerul de proiect. 

Fără un manager capabil şi competent şansele de succes sunt extrem de limitate. Condiţia necesară – dar 

nu şi suficientă – pentru a fi un bun manager de proiect o constituie existenţa aptitudinilor de 

management general. Ne referim aici la: aptitudinile de conducere şi de leadership, abilităţile de 

comunicare, negociere, abilităţile de rezolvare a problemelor şi de influenţare a organizaţiei.  

Relaţiile cu oamenii – fie ei superiorii, colegii sau subordonaţii – presupun un număr de aptitudini 

speciale, numite de regulă aptitudini interpersonale. Într-o oarecare măsură, orice persoană interesată să 

obțină ceva anume apelează la astfel de aptitudini în interacțiunea sa cu alte persoane: atunci când se 

doreşte influențarea acestora, când se conduc diverse negocieri, când se încearcă depășirea unui conflict. 

IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT PRIN PARTENERIAT 

Considerații generale 

Implementarea unui proiect înseamnă efectuarea tuturor activităţile propuse în formularul de cerere cu 

scopul de a atinge obiectivele proiectului şi livrarea rezultatelor așteptate. Succesul proiectului depinde 

așadar de mulți factori interni şi externi. Unul dintre cei mai importanți factori este o echipă foarte bine 

organizată şi o monitorizare eficientă a progresului proiectului şi a cheltuielilor aferente.  Managementul 

general al proiectului este preluat de partenerul ofertant. Managementul proiectului trebuie să aibă un 

sistem de implementare eficient şi întotdeauna trebuie să fie flexibil la nevoile şi situaţiile în continuă 

schimbare, deoarece rareori un proiect este implementat exact conform planului iniţial. Cu toate acestea, 

parteneriatul/parteneriatele realizate în cadrul proiectului ar trebui să urmărească obținerea unor 

rezultate de calitate. Calitatea înseamnă reuniunea aşteptărilor descrise în cererea de aplicare şi cele 

convenite în cadrul parteneriatului. 
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Monitorizarea progresului în cadrul proiectului este deosebit de importantă pentru reușita unui proiect. 

Monitorizarea reprezintă controlul implementării proiectului pentru a-l menţine pe drumul cel bun şi 

pentru a atinge rezultatele finale prevăzute. Managerul de proiect este responsabil pentru monitorizarea 

regulată a proiectului, dar instituțiile partenere, de asemenea, ar trebui să contribuie activ la o 

monitorizare eficientă a proiectului (Newton, 2006) 

Monitorizarea corespunzătoare a progresului proiectului realizată de toți partenerii implicați oferă suport 

pentru implementarea proiectului şi acţionează ca un indicator al îndeplinirii corespunzătoare a 

obiectivelor, în timp ce activităţile de feedback stimulează îmbunătăţirea rezultatelor proiectului, pe 

baza observaţiilor referitoare la valoarea și calitatea diferitelor elemente ale proiectului. De asemenea, 

implicarea tuturor partenerilor în monitorizarea și implementarea proiectului asigură fiabilitatea și 

credibilitatea rezultatelor,  prevede posibile probleme în timp util şi simplifică procesul decizional, în 

special în cazul în care sunt necesare acţiuni corective. 
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ARGUMENT:  

 Copilul este un mic univers, iar creșterea și devenirea lui ca adult reprezintă un drum lung și 

sinuos, plin de urcușuri și coborâșuri, al cărui aspect central îl reprezintă personalitatea, în toate 

aspectele ei.  

 Pasul către școlaritate reprezintă un prag ce implică o serie de aspecte psihologice specifice 

adaptării școlare, iar acest lucru imprimă o direcție generală a întregii perioade pe care copilul o va 

petrece în școală.  

 Frecventarea grădiniței de către copil, alături de crearea unei imagini pozitive a școlii în ochii 

micului om, au un rol important în adaptarea cu succes a copilului în școală. Copilul trebuie învățat că 

școala nu este o modalitate de constrângere, de încetare a jocului, de îngrădire a activităților libere din 

cadrul grădiniței ci reprezintă o continuare absolut normală a activității copilului, care este în continuă 

evoluție, fiind capabil să realizeze jocuri mult mai complexe decât cele din grădiniță.  

Pentru a înlesni cu mai multă ușurință adaptarea optimă a copilului în școală, se dorește să se mențină 

o strânsă legătură între școală și grădiniță, două instituții asemănătoare și deosebite, în același timp, 

scop operaționalizat prin efectuarea de vizite, de acivități în comun, schimburi de experiență ce pun 

preșcolarii în legătură directă atât cu școlarii cât mai ales cu învățătorul.  

 

SCOPUL PROIECTULUI:  

 Familiarizarea copiilor cu specificul activităților desfășurate în cadrul clasei de elevi, în 

vederea unei adaptări optime la regimul școlar.  

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

➢ Antrenarea școlarilor și preșcolarilor în desfășurarea unor activități comune.  

➢ Asimilarea de către preșcolari a unor reguli de conduită individuală și colectivă.  

➢ Stimularea creativității și inițiativei copiilor prin jocurile didactice propuse.  

➢ Consolidarea deprinderilor de comportare civilizată.  

➢ Conștientizarea rolului noului adult – învățătorul.  

➢ Dezvoltarea unor emoții și sentimente pozitive ce pot favoriza activitățile de învățare viitoare.  

➢ Dezvoltarea unor abilități de a lucra în echipă.  

 

GRUP ȚINTĂ:  

Beneficiari direcți: - preşcolarii din Grupa Mare ”A” a Grădiniței  

- elevii clasei a IV-a de la Colwgiul Național Elena Ghiba Birta Arad 

Beneficiari indirecți: părinții copiilor. 

 

COORDONATORI:     - prof. înv. preşcolar  

                                          - prof. înv. primar Vasilie Daniela 

   

 

 

REZULTATE AȘTEPTATE:  

➢ Responsabilizarea părinților preșcolarilor în vederea integrării cu succes îm clasa 0.  
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➢ Stimularea motivației copiilor și participarea lor activă și responsabilă la activitățile 

desfășurate în comun.  

➢ Cunoașterea de către copii a învățătoarei, precum și a școlii în care vor învăța.  

➢ Formarea unor abilități de lucru în echipă.  

➢ Îmbogățirea cunoștințelor copiilor prin implicarea lor în diversele activități comune.  

 

RESURSE 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE:  

➢ Reviste 

➢ Aparat foto 

➢ Autofinanțare 

➢ Contribuții ale părinților.  

 

RESURSE TEMPORALE:  

➢ Noiembrie 2019 – Iunie 2020 

 

RESURSE SPAȚIALE:  

➢ Sala de clasă de la școală și de la grădiniță 

➢ Curtea școlii 

➢ Curtea grădiniței 

 

RESURSE INFORMAȚIONALE:  

➢ Reviste 

➢ Cd-uri, Dvd-uri cu diverse filmulețe 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 

 

1. Lansarea proiectului – activitate de informare și lansare a proiectului – Noiembrie 2019 

 

2. Astăzi noi vă colindăm, și de bine vă urăm! - activitate extracurriculară – program de 

colinde, prezentat de preșcolari și școlari la Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad - 

Decembrie 2019 

 

3. ”Temerile părinților preșcolari legate de înscrierea și adaptarea copiilor la școală-  

activitate cu învățătoarele, educatoarea și cu părinții preșcolarilor  la Grădinița – Ianuarie 2020 
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4. ”1 Martie, îți ofer un mărțișor! ”– activitate extracurriculară –  confecționare/oferirea de 

mărțișoare, vizitarea școlii, familiarizarea preșcolarilor cu sălile de clasă,  curtea școlii, sala de 

sport,  desfășurarea unor jocuri distractive în grup școlari-preșcolari - activitate desfășurată la 

Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad - Martie 2020 

 

5. ”Încondeiem ouă!”– activitate extracurriculară – încondeierea ouălor cu ocazia sărbătorilor 

pascale -desfășurată la Grădinița  - Aprilie  2020 

 

6. ”O zi, în lumea cărților!” –vizită la Biblioteca Județeană Arad, activitate extracurriculară, 

realizată împreună preșcolarii și elevii clasei a IV-a - Mai 2020 

 

EVALUAREA PROIECTULUI:  

➢ Observarea sistematică a copiilor.  

➢ Album cu fotografiile realizate pe parcursul desfășurării activităților.  

➢ Discuții cu partenerii de proiect care au contribuit la activitățile desfășurate.  

 

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE:  

➢ Expoziții cu materialele rezultate în urma desfășurării activităților prevăzute în proiect.  

➢ Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice ale învățătorilor și educatoarelor.  
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Școala Gimnazială Vidra                                    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Structura Șc. Primară Viișoara 

                                                                                  al judeţului Vrancea 

                                      Stația  de Pompieri Vidra            

  Nr. ............... din ......................                                                     Nr. ............... din ...................... 

 

    

 

                     AVIZAT                                                                                      APROBAT  

                      Director                                                                         

                                                                                                                       

 

 

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
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SCOP: 

 

 Acest parteneriat are scopul de a contribui la educarea comunității si a copiilor, utilizând 

modalități interactive  privind managementul riscului. Cutremurele, inundațiile, alunecările de teren sunt 

exemple de fenomene naturale produse  de-a lungul evoluției pământului. Creșterea rapida a populației, 

mărirea gradului de sărăcie, poluarea si degradarea mediului  au contribuit   la transformarea acestor 

fenomene materiale, precum si pagube importante asupra infrastructurii. Colaborarea permanenta in 

cadrul comunității poate contribui la reducerea impactului dezastrelor, iar copiii joaca un rol important 

in acest proces. 

 Tot prin aceasta colaborare dorim sa promovăm educarea privind apărarea împotriva   

incendiilor, precum si modul de prevenire si comportare in situații de urgență, atât in familie,            cât 

si la școala. Educarea privind apărarea împotriva incendiilor nu înseamnă sa li se interzică   copiilor tot 

ceea ce are legătura cu focul. Se știe ca focul i-a fascinate mereu pe copii si, prin       urmare, este necesar 

ca de la cele mai fragede vârste copiii sa afle care sunt pericolele focului si    fumului si sa exerseze cu 

ei comportamentul corect in caz de incendiu sau in diferite situații de urgenta.  

      

OBIECTIVE: 

-  Cunoaşterea principalelor tipuri de riscuri, a formelor de manifestare a acestora, precum şi a 

terminologiei specifice; 

- Identificarea eventualelor surse de incendiu, să cunoască, să aplice şi să respecte regulile privind 

prevenirea incendiilor; 

- Cunoaşterea modului corect de comportare în situaţii de urgenţă;                                                                                                                                                             

- Formarea unui comportament capabil să evite evenimente necontrolabile în timp şi spaţiu pe baza 

propriilor resurse. 

    

  PARTENERI : 

-  Scoala Gimnazială Vidra; 

-  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Vrancea, Stația de pompieri Vidra. 

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE: 

Poenaru Nicoleta (coordonator) 

Gavrilă Adrian (partener) 

Ardeleanu Cristina (colaborator) 

     GRUP ŢINTĂ: 

-  Școlari; 

-  Cadre didactice. 
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    LOC  DE DESFĂŞURARE: Șc. Gimn. Vidra, structura Viișoara, Stația de pompieri Vidra. 

 

     DURATA PARTENERIATULUI :  semestrul al doilea al anului școlar 2019-2020 

 

    ACTIVITĂŢI PROPUSE: 

 

Nr. 

Crt. 
Data desfăşurării Activitatea Locaţia Responsabil 

1.  Februarie 

„Prezentarea unui material  ppt 

despre foc (reguli, tipuri de 

foc,  aprinderea şi stingerea 

focului) 

 

Șc. Primară Viișoara 
Ardeleanu 

Cristina 

2.  Februarie 

„Vizită la Unitatea de 

Pompieri” 

 

Stația de pompieri 

Vidra 
Gavrila Adrian 

3.  Martie 

Prietenul meu - pompierul” 

Observarea costumaţiei  

 

Șc. Primară Viișoara Gavrila Adrian 

4.  Aprilie 
„E incendiu – Ce să fac?” 

Concurs aplicativ 
Șc. Primară Viișoara Poenaru Nicoleta 

5. Mai 
„Inundațiile – pe cine chemăm 

in ajutor?” 
Șc. Primară Viișoara 

Ardeleanu 

Cristina 

6.  Iunie 

Exercitiu demonstrativ al 

echipei de pompieri de la 

Statia de Pompieri 

Stația de pompieri  Poenaru Nicoleta 

7. Iunie 
„Aşa da, aşa nu !” (expoziție 

tematică) 

Sediul Primăriei 

comunei Vidra 
Poenaru Nicoleta 

 

      

 EVALUAREA   PARTENERIATULUI : 

            Parteneriatul vizează formarea unor valori şi atitudini concentrate pe grija pentru viaţa         

personală şi a celorlalţi, precum şi preocuparea pentru prevenirea şi limitarea efectelor diferitelor situaţii 

de urgenţă. Se așteaptă ca la finalul parteneriatului copiii să dobândească un comportament responsabil 

şi să aplice în viaţa de zi cu zi cele învăţate. 



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1841 
 

            Evaluarea pregătirii preşcolarilor se va realiza prin dezbateri libere, chestionare, fişe evaluare 

sau prin evaluarea lucrărilor de grafică şi pictură.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială Vidra                                    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

                                                                               al judeţului Vrancea 

            Stația  de Pompieri Vidra            

  Nr. ............... din ......................                                                     Nr. ............... din ...................... 
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ACORD DE  PARTENERIAT 

ÎNCHEIAT  ASTĂZI, 

Între părţile: 

1. Școala primară Viișoara, structură a Școlii Gimnaziale Vidra, reprezentată de director, Pintea Marius 

și învățătoare Poenaru Nicoleta 

2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Vrancea, Stația  de Pompieri Vidra  

Prezentul acord are în vedere derularea proiectului cu tema: Nu ne jucăm cu focul! 

Obligaţiile părţilor: 

1. Instituţia organizatoare Școala primară Viișoara, structură a Școlii Gimnaziale Vidra – se 

obligă să participe nemijlocit şi să respecte calendarul desfăşurării activităţilor; să asigure 

popularizarea proiectului în rândul elevilor; să comunice în timp util orice modificare apărută 

în derularea activităţilor. 

2. Instituţia parteneră Stația  de Pompieri Vidra - se obligă să participe nemijlocit şi să respecte 

calendarul desfăşurării activităţilor; să asigure cadrul desfăşurării activităţilor şi asistenţa de 

specialitate conform tematicilor; să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea 

activităţilor. 

Durata  acordului: semestrul  al doilea al anului școlar 2019-2020. 

Încetarea acordului: prezentul acord încetează la sfârșitul anului școlar 2019-2020. 

Director,        Căpitan, 

Pintea Marius             Gavrilă Adrian                                                       
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PARTENERIAT  ŞCOALĂ – BIBLIOTECĂ 

                                                            „Tainele cărţilor din bibliotecă” 

 

                                                                                    Prof. înv. primar Pașcu Mihaela-Claudia 

                                                             Şcoala Gimnazială Nr. 12 ”B. P. Hasdeu”, Constanța 

Argument 

              Vârsta şcolarilor este cea mai favorabilă perioadă pentru acumularea unor impresii puternice , 

este vârsta imaginaţiei, a fanteziei, a visării şi a jocului. Este unanim acceptat faptul că este uşor să 

influenţezi formarea personalităţii copilului prin literatură, făcând apel la sensibilitatea celui educat. 

             În ultimii ani se observă o  scădere a interesului faţă de lectură. Televizorul, jocurile video şi 

calculatorul sunt cele care au „furat” interesul copiilor şi chiar al adulţilor pentru a citi o carte. Unii 

părinţi nu mai reprezintă un model pentru copil, din acest punct de vedere, pentru că nici ei nu citesc.  

              Sunt copii care nu au o bibliotecă acasă, probabil din cauza preţului din ce în ce mai mare al 

cărţilor sau din lipsa de interes a părinţilor faţă de acest domeniu. Instituţiile de învăţământ sunt cele 

care trebuie să trezească  interesul şi dragostea pentru citit a copiilor. 

   Acest proiect îşi propune să trezească în sufletele fragile şi avide de cunoaştere ale şcolarilor  

dorinţa de a se apropia de carte, dorinţa de a citi, dorinţa de a pătrunde încă de mici în universul liniştit 

al unei biblioteci, respectul faţă de carte, faţă de cel ce a scris-o .  

  Începând din grădiniţă cu povestirile ilustrate, cu audiţii şi vizionări de diafilme sau chiar filme, până 

în şcoală când dorinţa de a citi le va îndrepta paşii către bibliotecă, sperăm ca  prietenul  nedespărţit şi 

cel mai drag copiilor să fie socotită  cartea. 

Resurse de timp : An şcolar 2019-2020. 

Resurse umane: 31 de elevi din clasa a III-a A, învățătoarea, părinţii și  bibliotecara. 

Resurse materiale: cărţi pentru copii, planşe, pliante, CD-uri și rechizite. 

Resurse financiare: sponsorizări, donaţii ale părinţilor.                                             

Scopul proiectului : Stimularea interesului pentru lectură în perioada micii şcolarităţii, în      vederea 

atenuării unora din cauzele care pot genera eşecul şcolar.  

Obiectivele  proiectului :   

• trezirea interesului şcolarilor pentru literatură; 

• crearea respectului faţă de carte şi cultivarea dorinţei de a o păstra în bună stare, pentru ca 

să poată fi citită de cât mai mulţi copii; 

• apropierea şcolarilor de carte şi de cuvântul scris;  

• conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de 

citire; 

• creşterea implicării părinţilor în activitatea şcolară şi  în crearea unui mediu stimulativ, util 

şi funcţional în cadrul şcolii; 

• sensibilizarea părinţilor şi a altor factori în vederea realizării unor acte de donaţii şi 

sponsorizări;  



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1844 
 

• formarea obişnuinţei de a merge la bibliotecă, de a căuta cărţi sau alte informaţii pe care 

aceasta le oferă.  

Grup ţintă :    Elevii din clasa a III-a A, Școala Gimnazială nr. 12 ,,B.P. Hasdeu” 

Modalităţi  de  realizare: 

• activităţi desfăşurate la bibliotecă; 

• audiţii; 

• concursuri; 

• prezentări de carte pentru copii; 

• montaje literare; 

• expoziţii. 

 Parteneri implicaţi în proiect : Biblioteca Județeană ”I. N. Roman” ,Constanța. 

  Derularea activităţilor proiectului  „ Tainele cărţilor din bibliotecă ”: 

Nr. 

crt. 

Obiective urmărite Teme / strategii de 

realizare 

Data şi locul 

desfăşurării 

Resurse 

umane/materiale 

Evaluare 

1. - familiarizarea 

copiilor cu biblioteca , 

cu activitatea 

desfăşurată de 

bibliotecar;   

„ Ce ascund coperţile 

cărţilor?” - reuniune 

de proiect;          

Vizită la bibliotecă  

Biblioteca  din 

cadrul școlii 

Octombrie 2019 

- şcolari, părinţi,  

învăţătoare, 

bibliotecară;    - 

imagini, pliante. 

- impresii 

consemnate în 

 „ Jurnalul clasei” 

2. - exprimarea în stil 

personal a unor trăiri şi 

impresii din textele 

literare parcurse;     

„Sărbătorile la 

români”-  expoziţie de 

desene, colaje, versuri, 

cărţi realizate de ei 

Bibliotecă 

Decembrie 2019 

- şcolari, părinţi, 

spectatori. 

-aprecieri prin  

înmânarea unor 

diplome 

 

3.    -sensibilizarea 

părinţilor în vederea 

realizării unor acte de 

donaţii şi sponsori-        

zări; 

„ Cartea, prieten 

permanent ” 

- colectare şi donaţie 

de carte 

Bibliotecă 

 

Ianuarie   

2020 

- şcolari, părinţi,  

învăţătoare, 

bibliotecară; 

- donaţie de carte  

4. - stimularea interesului 

copiilor pentru  poezie;        

„ Dor de Eminescu” 

- recital de poezie 

 Sala de clasă 

Bibliotecă 

Ianuarie 2020              

- şcolari, părinţi ,  

învăţătoare, 

bibliotecară. 

 

confecţionarea 

unui portofoliu 

cu desene din 

versurile lui 

Eminescu 

5. -cultivarea respectului 

faţă de carte şi a 

dorinţei de a o păstra 

în bună stare;  

“O filă din cartea 

mea…”               

activitate practică 

Sala de clasă 

Februarie  

2020 

- şcolari, părinţi,  

învăţătoare, 

bibliotecară; 

reamenajarea 

sectorului 

„Bibliotecă” în 

clasă; 

5. - realizarea unor 

lucrări originale 

„Din lumea 

poveştilor” -vernisajul 

 Biblioteca  

Aprilie 2020 

- şcolari, părinţi ,  

învăţătoare,  

- vernisaj 

expoziţie 
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inspirate din cărţile de 

poveşti 

expoziţiei cu lucrări 

artistico-plastice 

bibliotecară. 

6. - aplicarea în contexte 

variate a cunoştinţelor 

dobândite din textele 

literare, 

„ Europa este şi a 

noastră” 

- activitate integrată-

concurs  

Şcoala Gimnazială 

Nr. 12 

,,B.P. Hasdeu” 

Mai 2020 

- şcolari, părinţi ,  

învățătoare, 

bibliotecară. 

 

- concurs 

finalizat cu 

înmânarea unor 

diplome. 
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PARTENERIAT  INTERJUDEȚEAN CLUJ-NAPOCA – BAIA-MARE 

”PRIETENIE FĂRĂ FRONTIERE!” 

Profesor învățământ preșcolar: Cîmpian Ana Doina 

Grădinița cu P.P. Floare de Iris, Cluj Napoca 

 

 

 Argument  

     Prin derularea acestui program de parteneriat se dorește sprijinirea educatoarelor din cele două unităţi 

de învățământ care se confruntă cu noi provocări în plan profesoional, dar și ca răspuns la nevoia 

acestora de a-şi moderniza stilul de muncă, de a elimina rutina din activitatea zilnică, de a contribui 

sistematic, la formarea şi perfecţionarea lor profesională . 

      Acest parteneriat se constituie într-un  schimb de experienţă, în care educatoarea şi copiii au prilejul 

să cunoască medii de viaţă şi muncă, relativ noi pentru ei, să schimbe idei, să găsească soluţii viabile la 

problemele cu care se confruntă. 

      Preşcolarul este implicat în viaţa socială prin apartenenţa sa la familie, la grupurile de joc şi de 

învăţare , dar şi prin relaţiile specifice pe care le poate stabili şi cu diverse instituţii şi organizaţii din 

comunitatea în care trăieşte. De aceea procesul de socializare poate şi trebuie să înceapă de timpuriu. 

       Proiectul răspunde nevoii preşcolarului , de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi, de a-şi dezvolta 

personalitatea şi urmăreşte iniţierea lui, a viitorului cetăţean, într-un comportament activ, conştient 

responsabil, capabil de înţelegere şi respect. 

 

Scopul proiectului : 

- dezvoltarea capacităţii de utilizare corectă şi eficientă a limbajului în situaţii 

specifice, concrete; 

- cunoaşterea de către copii a unor obiceiuri şi tradiţii specifice altor zone ale 

ţării; 

- experimentarea de către educatoare şi preşcolari a unor situaţii noi, stimulative 

pentru procesul cognitiv şi adaptarea comportamentului la situaţii inedite; 

- educarea sentimentelor de prietenie, toleranţă, armonie şi bună dispoziţie în 

relaţiile cu copiii preşcolari din unitatea parteneră ; 

 

Obiective : 

- Colaborarea cadrelor didactice implicate în vederea realizării schimburilor de 

idei şi materiale; 

- Participarea cadrelor didactice din cele două unități la concursurile și 

simpozioanele naționale organizate de fiecare unitate; 
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- Familiarizarea copiilor cu obiceiuri şi tradiţii specifice altor zone ale ţării; 

- Inițierea unor activități care presupun dezvoltarea climatului afectiv – pozitiv în  

grup; 

- Stabilirea unor relaţii de prietenie şi în afara activităţilor acestui proiect; 

 Parteneri: 

• Grădinița P.P. FLOARE DE IRIS, Cluj-Napoca 

• Grădinița P.P.  Nr. 25, Baia Mare 

Coordonatori: Grădinița Floare de Iris, Cluj-Napoca      Grădinița P.P. Nr. 25, Baia-Mare 

• Cîmpian Ana Doina                                                     

Durata 

❖ Anul şcolar 2019-2020 

Grup țintă 

Educatoarele şi copiii din Grădiniţa cu P.P.”Floare de Iris”, Cluj-Napoca  

• Grupa Mare Fluturași  

• Grupa Mare Furnicuțe 

• Grupa Mare Ursuleți 

 

Educatoarele şi copiii din Grădiniţa cu P.P. Nr. 25, Baia Mare 

• Grupa mare A, “Iepurașilor” 

• Grupa Mare B, “Albinuțelor” 

• Grupa mijlocie “Fluturași” 

 

Obligațiile părților 

- să promoveze parteneriatul în unitatea de învățământ. 

- să participe şi să realizeze activităţile planificate, să implice activ părinţii şi copiii în 

realizarea acestora. 

  Obligații comune 

- să colaboreze şi să susţină derularea proiectului prin furnizarea de documente şi 

resurse umane pentru activităţile de care sunt responsabili; 

- partenerii sunt obligaţi să furnizeze promotorului de proiect orice informaţii sau 

documente privind implementarea proiectului; 

- să respecte termenele de derulare a proiectului; 

- să acţioneze pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor proiectului; 
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Calendarul derulării activităţilor în cadrul parteneriatului 

Anul şcolar 2019 – 2020 

Nr 

crt 

Data Tema activităţii Modalităţi de realizare Responsabili şi 

invitaţi 

1. Noiembrie 

2019 

Trei culori pentru 

o singură țară 

- participarea preșcolarilor și educatoarelor  la 

concursul organizat la Grădinița cu P/P/ Nr. 25, 

Baia-Mare; 

 

Educatoarele de la 

cele două grădiniţe, 

preșcolarii. 

2. Decembrie 

2019  

Tradiții și 

obiceiuri de la noi  

- Schimb de CD-uri și vizionarea serbărilor de 

crăciun realizate de cele două grădinițe. 

Educatoarele de la 

cele două grădiniţe, 

preșcolarii. 

3. Februarie 2020 Prietenul meu 

Ecco 

- Participarea educatoarelor și 

preșcolarilor din grădinița parteneră la 

concursul organizat de Grădinița P.P. Floare 

de Iris, Cluj-Napoca 

Educatoarele şi 

preşcolarii 

4. Martie 2020  Un mărțișor 

pentru prietenul 

meu  

- confecționarea unor mărțișoare și feicitări și 

trimiterea acestora prin poștă. 

Educatoarele şi 

preşcolarii 

5. Aprilie 2020 Hristos a Inviat -realizarea de felicitări specifice sărbătorii 

Învierii Domnului; 

-expedierea acestora 

Educatoarele şi 

preşcolarii 

 

6. Mai 2020 Ne jucăm 

împreună 

Vizita copiilor din Cluj-Napoca la grădinița din 

Baia-Mare. 

- primirea invitaţilor  

- observarea sălilor de grupă şi a spaţiilor de 

joacă 

- cântece îndrăgite de preşcolari 

Educatoarele şi 

preşcolarii 

Gtădiniței cu P.P. 

Floare de Iris, Cluj-

Napoca 

7. Iunie 2018 Cântă , dansează şi 

joacă-te cu mine 

- Vizita copiilor din Baia-Mare la grădinița din 

Cluj-Napoca 

- primirea invitaţilor  

- observarea sălilor de grupă şi a spaţiilor de 

joacă 

- jocuri în aer liber, îndrăgite de copii. 

Educatoarele şi 

preşcolarii 

Gtădiniței cu P.P. 

Nr. 25, Baia-Mare 
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 Evaluare 

 Evaluarea se va concretiza în: 

- Întocmirea unor portofolii din timpul activităților organizate; 

- Realizarea de expoziții cu lucrările copiilor; 

- Postarea unor fotografii din cadrul parteneriatului atât pe grupurile de părinți cât și pe site-

urile grădinițelor implicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scoala Gimnaziala Nr.1 Concesti                    Scoala Gimnaziala “Leon 

Danaila” 

Nr….. /……………..               Nr......./............... 

Director,  prof. Caldare Petronela   Director,  prof. Cretu Angelica 
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“Suntem vecini şi putem fi 
prieteni” 

 
 
 

Proiect de parteneriat intrajudeţean 
2019-2020 

 

 

 

 

COORDONATORI: 

 
Inv.Landea Florica- Monica    Prof.inv.primar Ungureanu 

Violeta 

 

 

 

 

 

 
 
▪ 1. TITLUL PROIECTULUI: “Suntem vecini şi putem fi prieteni” 

 

Tipul de proiect: Educaţie pentru dezvoltare personală 

Domeniul: civic 

 

▪ 2. UNITĂŢILE PARTENERE:    

 

- Şcoala Gimnazială Nr.1,Conceşti  

- Şcoala Gimnazială “Leon Danăilă”  

         

◼ 3. DURATA PROIECTULUI:  an şcolar 2019-2020  
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◼ 4. ECHIPA DE PROIECT (COORDONATORII): 

 

❖ Prof.înv.primar: Ungureanu Violeta 

❖ Inv. LandeaFlorica-Monica 

 

◼ 5. GRUP ŢINTĂ: 

- elevii clasei a III-a A ai Şcolii Gimnaziale Nr.1,Conceşti  

        si clasei a III-a B ai Şcolii  Gimnaziale “Leon Danăilă”  

      - părinţii 

      - învăţătorii 

 

◼ 6. OBLIGAŢIILE PARTENERILOR 

❖ Vor asigura participarea elevilor, însoţiţi de cadrele didactice, la activităţile propuse 

❖ Vor anunţa în timp util activităţile programate 

❖ Vor respecta planul de acţiune stabilit 

❖ Vor alcătui un portofoliu pe şcoală cu produse ale activităţii elevilor 

❖ Vor asigura materiale pentru popularizarea activităţilor în rândul elevilor 

❖ Vor asigura o atmosferă de lucru corespunzătoare 

❖ Vor stimula elevii prin acordarea de diplome, premii 

 

◼ 7. NEVOIA IDENTIFICATĂ 

           Ce îi poate lega şi impresiona mai mult pe copii? 

           Astfel am pornit de la premiza că prin concursuri, serbări şi alte activităţi extraşcolare, pe copii,  

îi putem îndruma şi învăţa mai uşor şi în mod plăcut. 

           Proiectul realizat în cadrul parteneriatului educaţional, de către elevii a opt clase din şcoli şi 

localităţi diferite, oferă elevilor posibilitatea unui transfer de cunoştinţe, de informaţii şi de competenţe. 

Elevii, având vârste diferite, au desfăşurat activităţi adecvate vârstei lor, activităţi în care au fost 

implicaţi şi părinţii. 

         La această vârstă copiii trebuie să conştientizeze importanţa pe care o are valorificarea în mod util 

şi plăcut a timpului liber, acel timp personal, intim, care poate fi atât un prieten atunci când ştii să-l 

stăpâneşti şi să-l foloseşti în favoarea dezvoltării personale, cât şi un duşman crud atunci când acesta te 

stăpâneşte. 

         Elevul de vârstă şcolară mică învaţă să se joace, să lucreze, să-şi desfăşoare activitatea într-un 

cadru organizat, iar apoi în grupuri diferite. Acest lucru 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. El are posibilitatea de a 
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învăţa din experienţa altora, de a deveni mai sociabil, de a lega prietenii. Şcoala şi comunitatea au datoria 

de a veghea asupra dezvoltării personale optime a fiecărui elev, stimulându-l în căutarea şi descoperirea 

înclinaţiilor/ intereselor/ talentelor, cultivându-i simultan aplicaţia şi perseverenţa în realizarea 

obiectivelor propuse. 

 

◼ 8. OBIECTIV GENERAL: 

     Crearea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare, cooperare  şi cunoaştere reciprocă între elevii 

şcolilor participante la proiect. 

 

◼ 9. OBIECTIVE SPECIFICE: 

❖ Dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadrele didactice din unităţi diferite de 

învăţământ, urmărindu-se armonizarea condiţiilor specifice fiecărei instituţii cu 

exigenţele sociale de ordin general. 

❖ Atragerea efectivă a şcolarilor în organizarea unor activităţi cu caracter 

extracurricular, conducând la creşterea calitativă şi cantitativă a acestor activităţi. 

❖ Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei. 

❖ Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale şcolarilor prin expoziţii cu lucrări 

plastice, lucrări de la abilităţi practice, realizarea de compoziţii literare în versuri şi 

chiar a unor poveşti. 

❖ Afirmarea personalităţii copiilor. 

❖ Dezvoltarea competenţelor de comunicare. 

❖ Dezvoltarea capacităţii de socializare rapidă prin participarea la activităţi organizate 

pe grupuri de copii ( ateliere de lucru / echipe ). 

❖ Stimularea conduitei corecte şi civilizate a fiecărui participant 

❖ Stimularea interesului părinţilor copiilor prin implicarea directă şi indirectă în aceste 

activităţi. 

 

◼ 10. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Cadrele didactice implicate şi-au dorit realizarea acestui proiect pentru a colabora, a schimba idei, a 

comunica, în vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune cu elevii. 

Din discuţiile cu elevii şi părinţii s-a evidenţiat faptul că este necesar ca elevii să lucreze, să-şi 

desfăşoare activitatea într-un cadru organizat, iar apoi în grupuri diferite pentru a-şi dezvolta 

capacităţile de socializare, de cooperare şi comunicare..  

Au fost planificate întâlniri, activităţi comune ( jocuri, concursuri, realizarea unor expoziţii, a unor 

pliante). 
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◼ 11. ACTIVITĂŢILE: 

a) CAMPANIE DE MEDIATIZARE 

❖ Stabilirea calendarului de lucru 

❖ Contactarea şcolilor partenere şi prezentarea proiectului 

b) ÎNTÂLNIRI PROTOCOLARE 

❖ Obţinerea aprobărilor 

❖ Încheierea contractului de parteneriat 

c) ÎNTÂLNIRI DE LUCRU 

❖ Perfecţionarea programului de activităţi comune 

❖ Stabilirea vizitelor de lucru în şcoli şi în mediul extraşcolar 

❖ Întocmirea portofoliului de lucru 

d) ACTIVITĂŢI SPECIFICE 

❖ În domeniul educativ – ateliere de lucru în comun, concursuri, expoziţii 

❖ În domeniul cultural – serbări, şezători, vizite 

❖ În domeniul sportiv-turistic – întreceri sportive, drumeţii, excursii 

 

◼ 12. REZULTATE AŞTEPTATE: 

 

❖ stimularea elevilor de a folosi cât mai mult timp în cadrul şcolii; 

❖ formarea deprinderilor şi abilităţilor pentru adaptarea şi integrarea facilă în societate; 

❖ accesarea cât mai eficientă a resurselor tehnologiei moderne; 

❖ tolerarea diversităţii de opinii, idei, credinţe, tradiţii. 

 

◼ 13.  FINALITĂŢILE PROIECTULUI: 

 

❖ CD cu filmări realizate cu ocazia activităţilor desfăşurate 

❖ Album foto 

❖ Portofoliu cu produse ale activităţii elevilor 

❖ Postere, pliante, desene realizate de elevi pe baza impresiilor trăite în cadrul 

acestui parteneriat. 

 

 

 



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1854 
 

 

 

◼ 14. ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Colaborarea permanentă între cadrele 

didactice 

• Disponibilitate din partea cadrelor 

didactice 

• Pregătire şi profesionalism 

• Interes pentru problemele elevilor 

• Comunicare bună cu şcolile din cadrul 

parteneriatului 

 

• Acces redus al copiilor la mijloacele de 

informare modernă în cadrul familial 

• Nivel de cultură slab al elevilor datorat 

lipsei cadrului organizat 

• Probleme de comunicare cu unii dintre 

părinţii elevilor 

• Resurse financiare insuficiente 

OPORTUNITĂŢI AMENINTĂRI 

• Implicarea în derularea activităţilor a 

cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor 

• Sprijin din partea părinţilor 

• Atragerea unor sponsori 

 

• Scăderea interesului pentru învăţătură 

din cauza lipsei de perspectivă 

• Mijloace în comun insuficiente 

 

 

 

◼   ACTIVITĂŢI PROPUSE: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Activităţi 

 

 

Data 

 

Descrierea activităţii 

 

Locul desfăşurării 

1. 1 Decembrie 

 

decembrie - Serbări la nivel de şcoală  

- Portofoliu de imagini 

- Realizarea unor lucrări la 

orele de abilităţi practice, 

colaj „ Ţara mea” 

Sala de clasă 

2. A venit Crăciunul... 

 

decembrie - Serbări la nivel de şcoală 

- Confecţionarea unor 

ornamente de Crăciun 

Şcoala  „Leon 

Danăilă” 
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- Completarea unui album cu 

fotografii 

3. Martie – mărţişor 

 

martie -Confecţionarea de mărţişoare 

şi felicitări 

- Serbări la nivel de şcoală 

Sala de clasă 

4. Învierea Domnului 

 

aprilie - Semnificaţia sărbătorii 

pascale (prezentare power 

point) 

- Atelier de pictură pe sticlă 

- Concurs “Micul pictor” 

- Publicarea unui articol 

despre activitatea susţinută 

Şcoala Gimnaziala 

Nr.1, Conceşti 

5. Suntem europeni! 

 

mai - Activităţi diverse: desene, 

colaje de imagini 

- Drepturile omului şi ale 

copiilor 

Sala de clasă 

6. E ziua noastră! 

 

iunie - Excursie, drumeţie 

- Organizarea unor concursuri 

sportive 

- Activităţi distractive 
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PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

2019-2020 

„NU NE JUCĂM CU FOCUL” 

 

Prof. Înv. Primar Rădac Daniela 

Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Gîrda de Sus 

 

 

 

Argument: 

 Acest parteneriat are scopul de a contribui la educarea comunității și a copiilor, utilizând 

modalități interactive privind managementul riscului. Cutremurele, inundațiile, alunecările de teren sunt 

exemple de fenomene naturale produse de-a lungul evoluției pământului. Creșterea rapidă a populației, 

mărirea gradului de sărăcie, poluarea și degradarea mediului au contribuit la transformarea acestor 

fenomene materiale, precum și la pagube importante asupra infrastructurii. Colaborarea permanentă în 

cadrul comunității poate contribui la reducerea impactului dezastrelor, iar copiii joacă un rol important 

în acest proces. 

 Tot prin această colaborare dorim să promovăm educarea privind apărarea împotriva 

incendiilor, precum și modul de prevenire și comportare în situații de urgență, atât în familie, cât și în 

școală. Educarea privind apărarea împotriva incendiilor nuînseamnă să li se interzică copiilor tot ceea 

ce are legătură cu focul.Se știe că focul i-a fascinat mereu pe copii și prin urmare, este necesar ca de la 

cele mai fregede vârste copiii să afle care sunt pericolele focului și fumului și să exerseze cu ei 

comportamentul corect în caz de incendiu sau în diferite situații de urgență. 

 

SCOP: 

 -Educarea și informarea copiilor cu privire la tipurile de risc generatoare de situații de urgență; 

 - Cunoașterea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență; 

 -Dezvoltarea capacității de răspuns, autosusținere și prim ajutor; 

 - Formarea unui comportament adecvat în cazul producerii situațiilor de urgență, atât în cazul 

copiilor, cât și al cadrelor didactice și părinților; 

 

COMPETENȚE VIZATE: 

 -Cunoașterea principalelor tipuri de riscuri, a formelor de manifestare a acestora, precum și a 

terminologiei specifice; 

 -Formarea și perfecționarea unor atitudini și comportamente responsabile în situații de urgență 

 -Dezvoltarea capacității de a folosi cunoștințe dobândite, din domeniul situațiilor de urgență, 

pentru reglarea și influențarea comportamentului propiu și de grup, dezvoltarea spiritului de solidaritate; 

- Implicarea părinților și a comunității locale în viața școlii; 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

-să identifice principalele tipuri de dezastre; 

-să sesizeze corespondență între activitatea umană și dezastre; 

- să identifice corect situațiile de urgență; 

-să evalueze posibilități de intervenție în situați de urgență; 

- să identifice corect factorii de risc; 

- să intervină eficient în situațiide urgență; 

- să manifeste un comportament civic; 

 

 PARTENERI: 

Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Gîrda de Sus 

Școala Gimnazială Ghețar 

G.P.N. Gîrda de Sus 

G.P.N.Ghețar 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Gîrda de Sus 
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GRUP TINTĂ: 

Elevii  Școlii Gimnaziale „Emil Racoviță ” Gîrda de Sus, elevii Școlii Gimnaziale Ghețar 

Copiii  de G.P.N. Gîrda de Sus și de la G.P.N. Ghețar 

Părinții copiilor 

 

BENEFICIARII PROIECTULUI: 

Elevii  Școlii Gimnaziale „Emil Racoviță ” Gîrda de Sus, elevii Școlii Gimnaziale Ghețar 

Copiii  de G.P.N. Gîrda de Sus și de la G.P.N. Ghețar 

Părinții copiilor 

 

RESURSE: 

UMANE:  Profesorii de la școlile gimnaziale Gîrda de Sus și Ghețar, profesorii dirijinți, învățătorii 

claselor primare, educatoarele de la cele două grupe, membrii ai Serviciului de voluntariat pentru 

situații de Urgență Gîrda de Sus, copiii, părinții. 

 

MATERIALE: 

- Materiale specifice activităților propuse 

- Tehnica din dotare Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Gîrda de Sus 

- Calculator, copiator, imprimantă, aparat foto digital, pliante 

 

DURATA PROIECTULUI: Anul școlar 2018-2019 cu posibilități de prelungire 

 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIȚĂ” GÎRDA DE SUS 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEȚAR 

 

VALORI ȘI ATITUDINI 

 Parteneriatul vizeză formarea unor valori și atitudini concrete pe grija pentru viața personală și 

a celorlalți, precum și preocuparea pentru prevenirea șilimitarea efectelor diferitelor situații de urgență. 

Se asteapță ca la finalul parteneriatului copiii să dobândească un comportament responsabil și să aplice 

în viața de zi cu zi cele învățate. 

 

 

EVALUAREA PROIECTULUI 

- Expoziții tematice 

- Lucrările copiilor 

 

 

CALENDARUL  ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr. 

crt. 

Data desfășurării Activitatea Locația 

1 Noiembrie Lansarea proiectului educațional 

„Focul-prieten sau dușman” 

Șc. Gim. „Emil 

Racoviță” Gîrda de 

Sus 

Șc. Gim. Ghețar 

2 Decembrie „Prietenul meu-pompierul” 

Observația costumației 

Șc. Gim. „Emil 

Racoviță” Gîrda de 

Sus 

 

Șc. Gim. Ghețar 

3 Ianuarie Prezentarea unui material în ppt despre 

foc (reguli, tipuri de foc, apriderea și 

stingerea focului) 

Șc. Gim. „Emil 

Racoviță” Gîrda de 

Sus 
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Șc. Gim. Ghețar 

4 Martie „Bandajăm preietenul ars” Șc. Gim. „Emil 

Racoviță” Gîrda de 

Sus 

 

Șc. Gim. Ghețar 

5 Aprilie „E incendiu-Ce să fac?” 

Concurs aplicativ 

Șc. Gim. „Emil 

Racoviță” Gîrda de 

Sus 

 

Șc. Gim. Ghețar 

6 Mai Foc de tabără 

Excursie 

Șc. Gim. „Emil 

Racoviță” Gîrda de 

Sus 

 

Șc. Gim. Ghețar 

7 Iunie „Așa da, așa nu! Șc. Gim. „Emil 

Racoviță” Gîrda de 

Sus 

 

Șc. Gim. Ghețar 

 

 

 

Notă: Vor fi anexate parteneriatului, înaintea derulării și după următoarele: 

- Temele ce vor fi prezentate copiilor în cadrul activităților 

- Fotografii din timpul diferitelor activităţi 

- Diplome 

- Regulamente de organiyare şi desfăşurare  adiferitelor concursuri 

- Lucrări ale copiilor 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. www.igsu.ro 

2. www.isualba.ro  

3. www.unifec.org 

4. www.preveniredezastre.ro 

5. www.crucearosie.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.igsu.ro/
http://www.isualba.ro/
http://www.unifec.org/
http://www.preveniredezastre.ro/
http://www.crucearosie.ro/
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL  

,,ȘCOALA PĂRINŢILOR” 

 

Profesor educator: Băican Oana-Adriana 

Școala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I. Cluj-Napoca 

„O singură generație de părinți profund iubitori poate să schimbe structura cerebrală a 

următoarei generații, schimbând, astfel, lumea.” 

Argument 

Cele trei componente primare ale clasei sunt profesorii, elevii și părinții. Deși părinții nu sunt prezenți 

la orele de curs, influența lor este resimțită pe tot parcursul școlar al elevilor. Implicarea părinților este 

crucială pentru funcționarea corectă a clasei (și a școlii).  

Pentru ca procesul educativ să-și atingă un maxim de eficiență, este necesar să se creeze parteneriate 

între școală și familie.  

Parteneriatul cu familia este un proces care necesită coalizarea energiilor și unirea efortului tuturor 

partenerilor. Acesta trebuie considerat un element legitim al procesului educativ, element care 

influențează dezvoltarea și activitatea de învățare a elevilor. 

            Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de 

cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului.  

Părinţii sunt parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Ei pot da 

informaţii preţioase despre problemele, crizele de creştere, dorinţele, aşteptările, neîncrederile, pasiunile 

elevilor ș.a.m.d.  

 Parteneriatele dintre școală și familii pot:  

- crește motivația elevilor pentru învățare; 

- ajuta profesorii în munca lor;  

- îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar;  

- îmbunătăți abilitățile educaționale ale părinților;  

- susține dezvoltarea armonioasă a elevilor; 

- conecta familiile cu membrii școlii. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii cu 

aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare). Părinții 

trebuie să vadă în cadrul didactic un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin 

atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Cadrul didactic le poate oferi părinților informații 

privind aspectele școlare, psihopedagogice, psihologice foarte utile în relația cu copiii lor.  
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Scop 

✓ Stabilirea unei punţi de legătură între cei doi factori educogeni, familie-școală, pentru o 

educaţie de calitate. 

✓ Informarea părinţilor cu privire la factorii care contribuie la dezvoltarea armonioasă a 

copilului; 

✓ Dezvoltarea capacităților declarative și procedurale ale părinților cu privire la construirea unei 

relații armonioase cu copiii lor; 

 

Obiective 

✓ Dezvoltarea, la părinți, a unor abilități de a interacționa și empatiza cu proprii copii; 

✓ Implicarea activă a părinţilor în activităţi de informare şi formare educaţională; 

✓ Diversificarea modalităţilor de colaborare cu familia; 

✓ Crearea unui cadru de motivare şi implicare a părinților; 

✓ Educarea unei atitudini pozitive faţă de abordarea noilor metode educaţionale orientate către 

părinţi (întâlniri, şedinţe cu tematică, lectorate). 

✓ Promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională în raport cu poziţia copilului în 

familie; 

✓ Dezvoltarea la părinţi/bunici a unor abilităţi de bază de care au nevoie pentru a influenţa 

pozitiv comportamentul copiilor; 

 

Grup țintă: părinții elevilor clasei pregătitoare; 

Durata: pe perioada unui an școlar: 

Beneficiari direcți: părinții; 

Beneficiari indirecți: elevi, profesori; 

Resurse umane: elevii clasei pregătitore, părinți, cadrul didactic de la clasă, consilierul școlar; 

Resurse materiale: materiale informative din domeniul educaţiei şi al psihologiei, cǎrţi, laptop, 

videoproiector, hârtie, creioane, diferite materiale pentru confecționarea produselor de Crăciun; 
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Planificarea activităților de consiliere a părinților 

Nr. 

crt. 

Data  Titlul activității Obiective Participanți Modalități de 

realizare 

1.  Septembrie 

(Prima zi de 

școală) 

Sărutul mâinii! Consolidarea unei relații de atașament securizant între 

părinți și copii; 

Crearea unor expectanțe pozitive față de experiența 

școlară; 

Gestionarea anxietății de separare; 

Promovarea unui stil de gândire rațional (gândire 

preferențială, toleranță la frustrare, non-catastrofare).  

Mamele elevilor 

Cadrul didactic 

Consilierul școlii 

Joc de rol; 

Discuții; 

1. Septembrie  Să ne cunoaștem! Cunoașterea fiecărui părinte și stabilirea avantajelor 

participării la ședințele cu părinții; 

Stabilirea unor ”reguli” de comunicare eficientă 

părinte-profesor-elev; 

Părinți 

Cadrul didactic 

Consilierul școlii 

Discuții; 

 

2. Octombrie  Părinții pot schimba 

lumea! 

Prezentarea rolurilor părinților în dezvoltarea 

armonioasă a copiilor și a importanței implicării active 

în educația elevilor; 

Părinți 

Cadrul didactic 

Consilierul școlii 

Discuții; 

Dezbatere de tip 

masă rotundă; 

3. Noiembrie  Cartea copilului meu Confecționarea unei cărți, pentru fiecare elev, în care să 

fie prezentate valorile, aspectele pozitive și hobby-urile 

acestora; 

Părinți 

Cadrul didactic 

Consilierul școlii 

Activitate practică; 

Discuții; 

4. Decembrie  Împreună de sărbători! Confecționarea unor produse specifice sărbătorilor de 

iarnă, pe care elevii să le valorifice la un târg; 

Părinți 

Cadrul didactic 

Elevii 

Activitate practică; 



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1862 
 

5. Ianuarie  Temele pentru acasă Prezentarea aspectelor pozitive și negative ale temelor 

pentru acasă; 

Dezvoltarea unui atitudini pozitive față de scurte teme, 

activități realizate acasă; 

Părinți 

Cadrul didactic 

Consilierul școlii 

Material 

informativ; 

Dezbatere; 

 

1. Februarie  Nevoile copilului meu Identificarea celor mai importante nevoi ale copilului; 

Stabilirea importanței satisfacerii nevoilor copiilor în 

dezvoltarea armonioasă a acestora; 

Părinți 

Cadrul didactic 

Consilierul școlii 

Prezentare power 

point; 

Discuții; 

2. Martie  Arta de a asculta Prezentarea importanței unei comunicări eficiente cu 

copiii; 

Identificarea unor modalități eficiente de comunicare 

cu copiii. 

Promovarea ascultării active a copilului de către 

părinte; 

Părinți 

Cadrul didactic 

Consilierul școlii 

Prezentare power 

point; 

Problematizarea; 

Discuții; 

3. Aprilie  Încurajează-ți copilul! Prezentarea unor strategii practice, pe care părinții să le 

utilizeze, pentru a încuraja copilul să desfășoare diverse 

activități; 

Părinți 

Cadrul didactic 

Consilierul școlii 

Joc de rol; 

Dezbaterea; 

4. Mai  Înlocuiește pedeapsa cu 

întărirea pozitivă 

Identificarea importanței întăririlor pozitive în 

stimularea motivației copiilor; 

Părinți 

Cadrul didactic 

Consilierul școlii 

Material 

informativ; 

Discuții; 

5. Iunie  Sărbătoarea copiilor Organizarea unei petreceri pentru copii; Părinți 

Cadrul didactic 

Elevii 

Activitate practică; 

Jocuri; 
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Şcoala Gimnazială “ V.Cristoforeanu” Rm - Sărat 

     Judeţul Buzău                                                                                                          

                                                                                             

      Director,                                                                               

Prof. Meiroşu Ionel 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL  

 

”Șahul – Sportul minții” 

 

 

 

COORDONATORI: 

 

1. Prof. Lazăr Ştefan 

2. Prof. Lucianu Daniela 

 

 

Membri echipa proiect: 

1. Prof. Crintea Răzvan 

2. Prof. Stoica Aurel 

3. Prof. Meirosu Ionel 

 

 

    INSTITUȚII PARTENERE: 

 

➢ Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău 

➢ Şcoala Gimnazială  “V.Cristoforeanu” Rm – Sărat 

➢ Tv –Sat Rm – Sărat  

➢ Asociaţia de părinţi ai Şcoala Gimnazială  „V.Cristoforeanu” Rm – Sărat 

➢ D.J.T.S. Buzău 

 

Perioada de desfăşurare: anul școlar 2019 - 2020  

 

➢  Locaţia: Şcoala Gimnazială “ V.Cristoforeanu „ Rm – Sărat 
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 Argument: 

 

Şahul este un exerciţiu al spiritului, presupune o luptă cu un adversar în condiţiile unor reguli ce trebuie 

învăţate de pe acum. 

        Şahul „pune la încercare” inteligenţa, perspicacitatea şi prezenţa de spirit. 

        Jocul de şah reprezintă prin excelenţă unul dintre domeniile a căror cunoaştere totală pare imposibilă. 

Numărul practic infinit de mutări (s-a calculat că numărul mutărilor posibile pe tabla de şah îl depăşeşte pe 

cel al atomilor din Univers) şi variante posibile poate să stârnească un veritabil sentiment de curiozitate 

(celor care se aventurează în acest imens labirint, aparent fără ieşire). 

        Orice labirint are însă o intrare, deci cel puţin şi o ieşire, spre care ne poate îndrepta legendarul fir al 

Ariadnei, metaforă a isteţimii şi a gândirii corecte. 

 Cunoaşterea perfectă a regulilor jocului de şah şi a punctelor de reper din labirintul variantelor, 

îndrăzneala şi calculul exact formează împreună tocmai acel miraculos fir conducător spre victorie în 

partida de şah. Izvorul tuturor acestora îl constituie învățarea. 

       Elevul este lăsat să observe, să deducă, să calculeze, ceea ce îi va permite să-şi dezvolte inteligenţa, să 

şi-o amplifice, incită gândirea lui, îi limpezeşte mintea şi-i bucură inima. Va fi fericit când va găsi soluţia 

înaintea coechipierului său. 

       Caracterul atractiv, distractiv al jocului de şah îi oferă copilului posibilitatea de a-şi pune în valoare şi 

de a evidenţia propriile capacităţi, favorizând interacţiunea tuturor factorilor psihici ce contribuie şi 

influenţează activitatea de cunoaştere, dezvoltarea curiozităţii şi dorinţei de a dezlega tainele acestuia. 

 Considerăm oprtună desfășurarea acestei activități sportive într-un astfel de cadru organizatoric 

propriu, ce îi oferă copilului posibilitatea de a-şi pune în valoare şi de a evidenţia propriile capacităţi, 

favorizând interacţiunea tuturor factorilor psihici ce contribuie şi influenţează activitatea de cunoaştere, 

dezvoltarea curiozităţii şi dorinţei de a dezlega tainele acestuia. 

 SCOPUL PROIECTULUI: 

 

➢ Este un bun pretext pentru elevi de a le imprima o solicitare 

               constructivă şi în acelaşi timp dinamică. 

➢ Descoperirea de noi talente  
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    OBIECTIVE:  

 

➢ Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor 

specifice jocului de şah; 

➢ Stimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgirea orizontului în însuşirea celor mai 

eficiente moduri de a începe o partidă; 

➢ Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare a situaţiilor de şah; 

➢ Cunoașterea aplicarea principalelor semne convenţionale; 

➢ Să depăşească blocaje în crearea şi rezolvarea unor probleme de şah. 

 

Grup țintă 

➢ elevii claselor I – VIII: grupe mixte de elevi, clasele I – IV; V- VIII  

➢ cadre didactice  

 

 

RESURSE: 

➢ Resurse umane: profesori, elevi, părinţi; 

➢ Resurse materiale:  - materiale sportive. 

 

           SURSE DE FINANŢARE 

 

➢ Surse proprii de finanţare (cheltuielile implica organizarea concursului, editarea 

diplomelor pentru participanți, câştigători, cupă, medalii) 

➢ În funcţie de impactul pe care il va avea competiția, aceasta poate fi dezvoltată şi în anii 

şcolari viitori.  

➢ Pot fi atrași și sponsori și parteneri educaționali. 
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         Regulamentul de desfasurare 

 

               Capitolul I 

➢ Art.1 La competiția organizată în Şcoala Gimnazială 

“V.Cristoforeanu”  Rm – Sărat participă elevii înscriși până la data de 23.03.2020. 

         Capitolul II 

Conditii de participare si premiere 

Art.2 Participarea elevilor este condiționată de următoarele precizări: 

- fiecare coordonator va avea asupra sa un tabel nominal cu jucătorii + delegat, care va fi semnat de catre 

conducerea societății sau instituției respective. 

-  semnătura va fi însoțită de ștampila. 

 

Art.3 Tragerea la sorti a partidelor se va face in perioada 30.03.2020, ora 10.00. 

* Tot in ziua tragerii la sorti se va stabili comisia tehnica si datele și sistemul de joc. 

Art.4 Școala înscrisă care nu prezinta la inceputul competitiei toate documentele nu va putea participa la 

competitie . 

Art.5 La inceputul si terminarea competitiei vor avea loc  scurte festivitati la care elevii sunt rugați sa 

participe indiferent de pozitia ocupata in clasament. 

     Art.6  Se vor acorda premii: 

➢ pentru toți elevii care au ocupat locurile I,II , III si IV. 

Diplomele oferite vor purta sigla si semnatura organizatorilor. 

Capitolul III 

 

 REGULAMENTUL JOCULUI SI DISPOZITII TEHNICE 

Art.7  Șahul este jucat pe o tablă de șah care este împărțită în 64 pătrățele (8x8) de culori alternative, 

similară cu cea folosită pentru jocul „dame”. Nu contează care sunt culorile exacte de pe tablă, pătrățele 

de culoare deschise la culoare se numesc „albe”, iar cele de culoare închisă se numesc negre. Șaisprezece 

piese „albe” și șaisprezece piese „negre” sunt așezate pe tablă la începutul jocului. Tabla este pusă în așa 
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fel încât la cel mai apropiat colț din dreapta al fiecărui jucător să se afle un pătrățel alb. Fiecare jucător 

controlează șaisprezece piese. 

         La începutul jocului piesele sunt aranjate ca în diagrama din dreapta. Al doilea șir al fiecărui jucător 

cuprinde opt pioni; orizontala de lângă fiecare jucător conține celelalte piese. Fraze populare sunt folosite 

pentru a înțelege structura, mai ales în rândul cluburilor începătorilor, acestea sunt „dama pe culoarea ei” 

și „albul în dreapta”. Ultima se referă la faptul că pătrățelul din colțul cel mai apropiat din dreapta trebuie 

să fie alb. 

 Fiecare piesă de șah are propriul său stil de a muta. Mutările sunt făcute pe pătrățelele vacante, 

exceptând cazurile de capturare a piesei adversarului. 

Cu excepția calului, piesele nu pot sări una peste alta. Când o piesă este capturată, piesa atacantă ia locul 

piesei inamice (excepție făcând capturarea en passant). Piesa capturată e scoasă din joc și nu poate reveni 

pe tablă. Regele poate fi pus în șah, dar nu poate fi capturat. 

• Regele poate muta exact un pătrățel pe orizontală, verticală sau diagonală. De asemenea, fiecare rege 

poate face o mutare specială, numită rocadă, o singură dată în cursul unei partide. 

• Turnul mută orice număr de pătrățele libere pe verticală sau orizontală. De asemenea este deplasat și 

la rocadă. 

• Nebunul mută orice număr de pătrățele libere - de aceeasi culoare - in diagonala . 

• Dama poate muta orice număr de pătrățele libere pe diagonala , orizontală sau verticală. 

• Calul mută în formă de „L”, două pătrățele pe verticală sau orizontală plus un pătrățel pe direcția 

transversală. 

• Pionii au cele mai complexe reguli de mutări: 

       Un pion poate fi mutat înainte un pătrățel, dacă pătrățelul respectiv nu este ocupat. Dacă încă nu a fost 

mutat deloc, pionul are opțiunea de a muta două pătrățele înainte. Un pion nu poate muta înapoi. 

        Pionii sunt singurele piese care capturează diferit de cum mută. Ei pot captura o piesă inamică, aflată 

pe pătrățelul vecin de pe diagonală și doar înainte, pionul neputând captura înapoi. 

        Pionul are două mutări speciale, en passant și promovarea. 

  DISPOZITII FINALE 

Art.8. Contestatiile privind dreptul de joc, problemele aparute in timpul jocului, precum si abaterile 

disciplinare vor fi solutionate de catre comisia tehnica stabilita la inceputul competitiei. In caz de 

comportament nesportiv, sanctiunile se aplica atat jucatorilor aflati in joc, cat si celor care sunt  

susținători.  Reprezentantii echipelor contestate sub orice forma nu au drept de vot in aceasta comisie.  

Art.9. Hotararea si sanctiunile vor fi comunicate de comisie . 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rege_(%C8%99ah)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rocad%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Turn_(%C8%99ah)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nebun_(%C8%99ah)
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dama_(%C8%99ah)&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cal_(%C8%99ah)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pion_(%C8%99ah)
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Notă: Înscrierile la competiție se vor face în baza fişei de înscriere (anexa 1), (iar în ziua competiției 

elevii să aibă la ei actele de identitate în original) în perioada   

 

➢ Acordul de parteneriat (2 exemplare) împreună cu un plic autoadresat, timbrat, vor fi 

trimise pe adresa: Şcoala Gimnazială “V.Cristoforeanu”  Rm – Sărat, jud. Buzău, cu 

menţiunea: Pentru competiția ”ȘAHUL – SPORTUL MINȚII”.   

 

 

            NOTĂ:    NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE 

    

 

 

       CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR:   

  Înscrierea participanţilor:  până la data 30.03.2020 

  Data concursului:  30.03 – 03.04.2020 

     

  DISEMINAREA: 

- Prezentarea proiectului în şcolii în cadrul Consiliilor profesorale, Comisiilor metodice, Consiliului 

elevilor; 

- Mediatizarea prin intermediul postului local de televiziune Tv – Sat 

 

REZULTATE SCONTATE SI IMPACTUL PROIECTULUI 

✓ Rezultatele aplicării acestui proiect ar trebui să satisfacă nevoile de grup, individuale, comunitare 

(elevi, părinţi,comunitate). Educaţia cultural- artistică este un factor de legătură între aceste trei 

elemente, de aceea ar constitui o manifestare practică a acestei legături. 

 

Impactul pe termen scurt: 

✓ participarea elevilor selectati prin concursuri organizate la nivel de clase; 

✓ schimb de experienţa pentru elevi si profesori, cunoaşterea reciproca a participantilor; 

✓ dezvoltarea capacităţii de comunicare prin intermediul artei; 

 

Impactul pe termen lung: 

✓ îmbunătăţirea comunicării între instituţiile locale şi zonale; 
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✓ încheierea de parteneriate între instituţii şcolare; 

✓ consolidarea capacităţii de angajare în competiţii de nivel superior; 

✓ cresterea calităţii în învăţământ 

         EVALUARE 

EVALUARE ACTIVITATE 

✓ Se vor acorda premii ( I, II, III) şi menţiuni avizate de I.S.J. Buzău; 

EVALUARE PROIECT 

Evaluarea rezultatelor proiectului se va efectua de către o comisie formată din profesori care nu au avut 

elevi participanţi proiect, inspectori şi reprezentanţi ai comunităţii. 

La întâlnirea coordonatorilor de proiect va avea loc evaluarea efectivă a proiectului 

• calitatea rezultatelor; 

• planul de implementare a activităţii; 

• analiza produselor activităţilor realizate pe parcursul derulării proiectului (DVD cu prezentarea 

proiectului); 

• întocmirea raportului de evaluare finală. 

Lansarea oficială a proiectului se va face în cadrul unei festivităţi la care vor participa profesori, elevi, 

părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale etc. 

         În evaluare se va urmări: 

✓ Impactul proiectului asupra comunităţii, asupra grupului ţintă; 

✓ Valorificarea de către elevi şi cadre didactice a informaţiilor obţinute în timpul derulării 

proiectului; 

✓ Realizarea de parteneriate şcolare în vederea derulării unor activităţi comune în viitor şi a 

schimburilor de experienţă; 

✓ Dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi extradidactice; 

✓ Ecoul proiectului în mass-media. 

 

 

 

 

Vă aşteptăm cu drag! 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII. PROVOCAREA REALITĂȚII 

Zanfir Carmen Elena – DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150, BUCUREȘTI 

Trandafirescu Rodica – PROFESOR, GRĂDINIȚA NR. 42, BUCUREȘTI 

 

“Art. 173. alin. (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de 

a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea 

elevului, până la finalizarea studiilor. 

Alin. (4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, 

părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în 

vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formațiune de studiu/pentru evitarea degradării 

stării de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/unitatea de învățământ. 

Art. 174. — Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor și a 

personalului unității de învățământ.” (Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5.079/ 2016, modificat prin OMEN nr. 3027/2018) 

 

Studiu de caz 

SPEȚA: 

Părinții mai multor copii din clasa a V-a B aduc la cunoștință conducerii unității de învățământ, printr-o 

sesizare scrisă, cu privire la comportamentul elevului X din timpul orelor de curs, următoarele: 

• țipă sau vorbește neîntrebat,  

• mănâncă,  

• face poze celorlalți colegi, 

• înjură în română sau engleză,  

• cântă și pune muzică pe telefon,  

• se ridică din bancă și se plimbă prin clasă,  

• se joacă pe telefon,  

• amenință colegii incercând să-l potolească,  

• iese din clasă fără acordul profesorului.  

În consecință, părinții solicită cercetarea acestor fapte și cer luarea de măsuri în vederea desfășurării în 

condiții normale a procesului educațional. 

În încercarea de a rezolva situația de la nivelul clasei, au fost chemați părinții copilului X. Această discuție, 

în loc să ducă la conștientizarea situației de către părinți si sa determine implementarea unor măsuri care să 

ducă la corectarea comportamentului copilului, a reliefat existența unei relații defectuoase și tensionate 

între cei doi părinți.  

Procedural au fost urmați pașii conform legii. La nivelul instituției de învățământ au fost demarate verificări 

și cercetări cu privire la comportamentul din timpul orelor de curs a elevului X. A fost convocat și întrunit 
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Consiliul clasei a V-a B format din profesorii care predau la  această clasă. La ședință a participat și 

directorul unității de învățământ care a adus la cunoștință membrilor Consiliului clasei că obiectul ședinței 

este “discutarea actelor de indisciplină” ca urmare a sesizărilor primite de la părinții elevilor clasei a V-a 

B. 

Fiecare profesor și-a prezentat constatările cu privire la comportamentul elevului X, evidențiindu-se 

următoarele: întreprinde activități în afara celor propuse de profesor, este foarte agitat, are câte o jucărie 

adusă de acasă pe care o folosește în timpul orelor, distrage atenția celor din jur creând o stare de agitație 

în jurul său, nu scrie uneori, aduce injurii în limba engleză și română, părăsește sala de clasă fără justificări, 

vorbește neîntrebat. Consilierul școlar o caracterizare psiho-pedagogică a elevului X (care a fost pusă la 

dispoziția părinților acestuia), acesta fiind deja inclus în programul de consiliere al cabinetului școlii, având 

ca temei tulburările emoționale (anxietate), agresivitate, probleme de comunicare, stima de sine scăzută. 

Concluzia este că elevul X are un comportament inadecvat în timpul orelor de curs.   

MĂSURI: 

• Scăderea notei la purtare,  

• Consilierea elevului X si a familiei acestuia (cu sau fără prezența elevului), precum si  

servicii complementare specifice. 

 

În procesul de consiliere problemele cele mai mari au fost întampinate cu mama elevului, aceasta 

neacceptând situatia copilului, precum și faptul că, de cele mai multe ori comportamentul acestuia era 

necorespunzător mai ales în acele perioade de timp când copilul era în grija ei (părinții impart custodia). 

De cele mai multe ori atitudinea ei era agresivă, aducand diverse acuzații personalului școlii și mai ales 

tatălui copilului. Susținea faptul că elevul are probleme de sănătate mintală și are nevoie de terapie si 

medicație specifică și ca tatăl împiedică accesul acestuia la tratament.   

De partea cealaltă, tatăl a susținut faptul că acest comportament se datorează lipsei de consecveță în 

educație, lipsa unui program și a unei supravegheri și îndrumări permanente din partea unui adult. În 

perioadele când elevul se afla la tatăl său, comportamentul se îmbunătățea. 

Conflictul s-a încheiat cu decizia părinților ca elevul să locuiască la tată, beneficiind de program bine 

stabilit, supraveghere, reguli clare, comunicare permanentă a tatălui cu profesorii de la clasă si consilierul 

școlar. 

Însă, în tot războiul părintilor de a stabili ce ar trebui să facă pentru copilul lor, de cele mai multe ori unitățile 

de învățământ sunt folosite ca și câmp de luptă. Profesorii, personalul unității, părinții celorlalți copii sunt 

afectați direct de această situație. Se uzează amenințări, cuvinte neadecvate, părinții formulează plangeri la 

Politie sau chiar plângeri penale. Oameni care își exercită în mod corect profesia se trezesc în situația de a 

fi tratați ca infractori, de a da declarații la Poliție sau în instanță, de a cheltui resurse personale (nervoase – 

în a face față unor situații ofensatoare pentru ei, sau financiare – în angajarea unor avocați care să îi ajute 

să se apere) în situația unor războaie care nu sunt ale lor, ci ale părinților. Daca ar exista departamente 

eficiente la nivelul Direcțiilor pentru protecția copiilor care să medieze conflictele dintre părinți și să îi ajute 

să ia cea mai bună decizie pentru copii lor, în colaborare cu profesorii, personalul unităților de învățământ 
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nu ar mai fi mereu bulversat de câte un mic razboi și s-ar putea concentra pe actului didactic – misiunea lor 

în școală.   

 

Bibliografie: 

o Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin OMENCS nr. 5.079/ 2016, modificat prin OMEN nr. 3027/2018 
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CAP . V – VOLUNTARIATE 
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PROIECT DE VOLUNTARIAT 

 

                                                                                          Prof..  Sin Monica şi Irime Anişoara  

                                                                                         Colegiul Naţional “Doamna Stanca Satu Mare” 

 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

TITLUL PROIECTULUI:   „EU, tu, el... împreună schimbăm desTINE!” 

TEMA PROIECTULUI:  

Activităţi de voluntariat,de solidaritate şi susţinere a accesului la educaţie, ca alternativă la eradicarea 

sărăciei,adresate copiilor şi tinerilor străzii monitorizaţi de Asociaţia „Stea” Satu Mare. 

INIŢIATORUL PROIECTULUI:  

Colegiul Naţional ”Doamna Stanca”  reprezentat de  grupul de 24 de voluntari precum şi de profesorii 

coordonatori: Sin Monica şi Irime Anişoara  

PARTENERI: Asociaţia „Stea” Satu Mare, Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, Clubul Rotaract, 

Liceul de Artă „Aurel Popp”, Muzeul Judeţean Satu Mare, Teatrul de Nord Satu Mare, Filarmonica de Stat 

„Dinu Lipatti”, Asociaţia de Părinţi „Doamna Stanca”. 

MOTIVAŢIA PROIECTULUI: 

Proiectul pe care l-am  propus s-a  desfăşurat în perioada mai – septembrie 2015.  El  s-a adresat grupului 

vulnerabil sprijinit de Asociaţia „Stea” Satu Mare, copii şi tineri ai străzii care provin din familii fără 

adăpost sau cu condiţii sociale şi materiale extrem de precare.  

Toţi copiii au aceleaşi drepturi. Nu este normal să închidem ochii şi să acceptăm că sunt în jurul nostru 

copii care trăiesc în spaţii mizere, fără apă curentă, electricitate şi încălzire, mănâncă din gunoi, nu merg la 

şcoală pentru că nu au strictul necesar (pantofi, haine, rechizite şcolare) iar familia nu-i sprijină în mod 

adecvat.  Pentru a-şi schimba situaţia ei au nevoie de sprijin în mod deosebit în ceea ce priveşte: educaţia, 

dezvoltarea abilităţilor de viaţă, creşterea stimei de sine, a încrederii că şi ei pot să se integreze ca oricare 

adult în comunitate  

SCOP : 

înscrierea unui număr cât mai mare de copii din comunităţile sărace ale municipiului şi susţinerea 

demersului de  integrare  şcolară a acestora  

sensibilizarea elevilor voluntari cu privire la  nevoile membrilor comunităţii din care fac parte precum şi la 

beneficiile personale ale muncii de voluntariat 

OBIECTIVE: 

Dezvoltarea în rândul grupului ţintă a unor abilităţi sociale (comunicare, aplicarea regulilor de 

comportament în societate, autocunoaştere, autocontrol, automotivare, creşterea stimei de sine, 

adaptabilitate la viaţa în comunitate)    

Dezvoltarea autonomiei grupului ţintă prin dobândirea unor abilităţi gospodăreşti, de autoîntreţinere 
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Sensibilizarea comunităţii locale privind situaţia acestui grup vulnerabil şi implicarea acesteia în susţinerea 

demersurilor de şcolarizare  

Responsabilizarea şi susţinerea părinţilor grupului ţintă în ce priveşte dezvoltarea unei atitudini proeducaţie 

 ACTIVITĂŢI DERULATE : 

1. În luna iunie s-a desfăşurat prima activitate în cadrul proiectului intitulată  - „FLASHMOB PENTRU 

2%”- prin care voluntarii au promovat susţinerea activităţii Asociaţiei „Stea” prin donarea a 2% din venitul 

realizat anul trecut. Impactul flasmob-ului asupra comunităţii sătmărene se poate observa în numărul mare 

de formulare completate - 127, prin care sătmărenii au dovedit că sunt dornici să schimbe destine.  

Activitatea a fost susţinută şi prin parteneriatul cu Asociaţia de Părinţi „Doamna Stanca”, datorită căruia s-

au  completat un număr de 89 de formulare 2%.  

 2. Reuşita primei activităţi a mobilizat echipa de proiect să pună suflet, energie, timp şi dăruire în derularea 

următoarei activităţi intitulată "OFERĂ O ŞANSĂ UNUI COPIL AFLAT ÎN DIFICULTATE", cu 

prilejul Zilelor Oraşului Satu Mare. În demersurile noastre pentru a organiza standul din centrul oraşului, 

am avut sprijinul Consiliului Local al municipiului Satu Mare, al voluntarilor  Asociaţiei „Stea”, al 

profesorilor şi elevilor  Liceului de Artă "Aurel Popp". Scopul acţunii a fost acela de a valoriza munca 

copiilor şi tinerilor străzii, prin vânzarea  obiectelor confecţionate de aceştia la sediul Asociaţei „Stea”. De 

asemenea ne-am dorit să determinăm comunitatea sătmăreană să se implice mai mult şi să susţină, prin 

donaţii, achiziţionarea de rechizite şcolare necesare începerii în bune condiţii a noului an şcolar de către 

copiii străzii monitorizaţi de Asociaţia „Stea”.  

Standul nostru a fost însufleţit de elevii talentaţi ai Liceului de Artă "Aurel Popp"care au intepretat un colaj 

de piese muzicale atrăgând astfel un număr mare de sătmăreni să ne viziteze standul. Aceştia au cumpărat 

obiecte şi au făcut donaţii în valoare de 1248 lei. 

3. În data de 4 iunie 2015, cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, Filarmonicii de Stat 

"Dinu Lipatti" şi Clubului Rotaract Satu Mare, am organizat concertul caritabil  intitulat „BIJUTERII 

MUZICALE” sub bagheta  maestrului Franz Lamprecht. Scopul şi obiectivele proiectului "Eu, tu, el... 

împreună schimbăm desTINE" au fost promovate de voluntarii noştri în holul Filarmonicii. Publicul care 

a răspuns invitaţiei de a participa la concert a susţinut ideea noastră că educaţia şi cultura reprezintă factori 

de bază pentru o viaţă decentă şi demnă, surse pentru integrare şcolară şi socială.  

La standurile organizate s-au făcut donaţii în valoare de 2566 lei pentru a susţine copiii şi tinerii de la 

Asocaiaţia „Stea”.  

Voluntarii noştri au fost impresionaţi de numărul mare de spectatori prezenţi la filarmonică, de dăruirea 

orchestrei care a interpretat toate piesele în scop caritabil, încântaţi de reuşita muncii lor în a organiza acest 

eveniment de amploare şi puternic  motivaţi pentru a se implica în următoarele activităţi.  

4. „CARAVANA PRIETENIEI”, a fost cea mai amplă, interesantă şi complexă activitate pentru echipa de 

proiect, deoarece a presupus activităţi săptămânale, cu copiii şi tinerii beneficiari ai proiectului, dar şi cu 

părinţii acestora, pe tot parcursul vacanţei de vară.  

Prin aceste activităţi copiii au fost ajutaţi să conştientizeze situaţia în care se află şi să se responsabilizeze 

pentru a-şi ameliora condiţiile de viaţă. Însoţirea lor pe drumul spre autodeterminare a implicat dezvoltarea 
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capacităţii lor de gândire critică şi analiză pentru a putea să interpreteze şi să înţeleagă ceea ce li se întâmplă, 

să acumuleze noi abilităţi din experienţele pe care le trăiesc.   

Cu mult entuziasm şi responsabilitate echipa de proiect a pregătit o gamă variată de activităţi menite să 

stârnească interesul beneficiarilor de a participa constant şi în număr cât mai mare. Activităţile au fost 

desfăşurate în proximitatea spaţiilor improvizate pentru locuinţa acestora şi uneori în condiţii meteorologige 

vitrege. Fiecare activitate a început cu o  lecţie de igienă care a avut ca scop formarea deprinderilor de a 

respecta reguli minime de igienă corporală. 

Au urmat, de fiecare dată, jocuri educative, de socializare, activităţi de lectură, desen, matematică, scriere, 

limba franceză şi sport.  

Părinţii acestor copii au fost implicaţi în activităţi de conştientizare a importanţei educaţiei pentru  

dobândirea unui nivel de trai mai bun dar şi susţinuţi în obţinerea documentelor necesare înscrierii copiilor 

la şcoală.  

Roadele activităţii echipei de proiect în cadrul Caravanei Prieteniei pot fi măsurate mai ales în numărul 

mare de copii înscrişi la şcoală (121 de elevi) în această toamnă. Toţi copiii care au au avut ghiozdanele 

pregătite  cu toate rechizitele necesare frecventării în condiţii optime a şcolii, fapt posibil şi datorită 

generozităţii comunităţii sătmărene, sensibilizată prin efortul voluntarilor.  

Pentru a menţine spiritul prieteniei şi al solidarităţii, voluntarii din proiect au fost alături de copiii pregătiţi 

în cadrul caravanei, în prima zi de şcoală, pentru a sărbători începerea noului an şcolar şi pentru a-i asigura 

că vor fi alături de ei cât de des cu putinţă.  

5. Concomitent cu Caravana Prieteniei voluntarii s-au implicat în campania ”GRĂDINA ECO” , care a 

cuprins activităţi de horticultură iniţiate de Asociaţia Stea, prin care s-a urmărit ca tinerii străzii să înveţe 

să muncească într-un mediu organizat, să-şi asume responsabilităţi,  pentru ca mai târziu să-şi găsească mai 

uşor un loc de muncă. Concret, voluntarii au dat o mână de ajutor la montarea serelor şi împreună cu tinerii 

străzii au plantat răsadurile, au îngrijit plantele şi s-au bucurat de roadele muncii lor. Pentru că recolta a 

fost bogată, în semn de mulţumire pentru toţi cei care au sprijinit activităţile Asociaţiei „Stea” s-a organizat 

o serbare câmpenească pentru degustarea produselor obţinute. În felul acesta tinerii nu au acumulat doar 

deprinderi de autogospodărire ci au învăţat că pot fi utili, că pot şi ei să răsplătescă susţinerea primită din 

partea comunităţii.  

6. „PARTENERIAT CU COMUNITATEA”.  Pornind de la convingerea că integrarea socială şi asigurarea 

unei vieţi decente  este posibilă prin accesul la educaţie, cultură, civilizaţie am solicitat parteneriatul unor 

instituţii de cultură sătmărene în dorinţa noastră de a le oferi sprijin în asimilarea culturii. A răspuns pozitiv 

Teatrul de Nord Satu Mare, asigurând  accesul la spectacolele organizate în stagiunea 2015-2016,  prin 

abonamentele oferite la secţia română şi secţia maghiară, pentru un număr de 40 de beneficiari. Voluntarii 

noştri au pregătit şi însoţit copiii şi tinerii străzii la spectacolele şi expoziţile organizate în perioada derularii 

proiectului. 

De asemenea, ne este alături Muzeul Judeţean de Istorie Satu Mare care ne-a oferit bilete gratuite pentru 30 

de tineri ai străzii, la toate expoziţiile organizate de ei. În acest sens, voluntarii noştri au însoţit copiii la 

expoziţia de fotografii şi costume populare din România şi Ucraina,  intitulată „De la fir la costum”.  
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Proiectul realizat de noi s-a adresat unui grup de copii şi tineri marginalizaţi, la limita de supravieţuire, cu 

şanse minime de integrare şi acceptare în societate fără sprijinul comunităţii.  

Prin aportul voluntarilor am urmărit respectarea unor valori europene şi anume: demnitatea umană, 

egalitatea şi educaţia. Pentru a înlătura cât mai mult posibil sentimentul de discriminare al acestor copii 

monitorizaţi de Asociaţia „Stea” dar şi pentru a dezvolta în rândul voluntarilor sentimentul de toleranţă,  

nediscriminare, atitudinea solidară şi suportivă cu cei din jur, am organizat toate activităţile proiectului 

astfel  încât să-i facem pe toţi cei implicaţi - beneficiari şi voluntari- să se simtă egali, solidari, utili, apreciaţi 

şi respectaţi.  

Din dorinţa noastră de a-i sensibiliza şi convinge pe cât mai mulţi sătmăreni să fie solidari cu cei de lângă 

ei, am promovat activităţile desfăşurate în cadrul  proiectului pe pagina de facebook special creată pentru 

acest scop:  

https://www.facebook.com/EU-tu-el-%C3%AEmpreun%C4%83-schimb%C4%83m-destine-

1436007356719157/timeline/ 

De asemenea am avut sprijinul presei locale în susţinerea şi popularizarea proiectului. 

Echipa de proiect va continua să manifeste o atitudine solidară cu cei aflaţi în dificultate în general, cu 

copiii şi tinerii monitorizaţi de  Asociaţia „Stea”în special,  astfel încât copiii înscrişi la şcoală să fie susţinuţi 

şi ajutaţi pentru a nu  abandona drumul spre educaţie şi integrare socială.  

Echipa de proiect coordonată de profesorii  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EU-tu-el-%C3%AEmpreun%C4%83-schimb%C4%83m-destine-1436007356719157/timeline/
https://www.facebook.com/EU-tu-el-%C3%AEmpreun%C4%83-schimb%C4%83m-destine-1436007356719157/timeline/
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CAP. VI – EXTRASCOLARE 
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GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

GRUPA MICĂ - „URSULEȚII” 

Prof. înv. Preșc. Gherasim Adela 

Grădinița cu P.P. Poienița, Cluj-Napoca 

 

LUNA TEMA 

PROPUSĂ 

MODALITĂȚ

I DE 

REALIZARE 

OBIECTIV

E 

LOCUL 

DESFĂȘURĂRI

I 

RESPONSABI

L 

Septembri

e  

„Să ne 

cunoaștem 

mai bine!” 

Jocuri de 

intercunoaștere 

si 

interrelaționare 

Să ne 

acomodam 

mai ușor unii 

cu alții; 

Să socializeze 

copiii atât 

între ei, cât și 

cu 

educatoarele” 

Sala de grupă 

 

Educatoarele  

copiii 

Octombrie  „Fără 

murdărie” 

Curățarea 

parcului 

grădiniței 

Să cunoască 

parcul de 

joacă; 

Să îl întrețină 

curat 

Parcul grădiniței Educatoarele  

Copiii, 

Părinții 

Noiembrie  „Un dulce 

sănătos” 

Discuții libere Să învețe, de 

mic, să 

mănânce 

sănătos 

Sala de grupă D-na nutriționist 

Gomboșiu Lidia, 

Educatoarele,  

Copiii 

Părinții 

 

Decembrie  „Decorațiuni 

pentru 

Crăciun” 

Activitate 

demonstrativă 

Să 

pregătească 

decorațiuni 

pentru 

Sala de grupă Educatoarele  

copiii 
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sărbătoarea 

Crăciunului; 

Să se implice 

în activitățile 

necesare 

pregătirii 

Crăciunului 

Ianuarie  „Darurile 

străbunicii” 

Confecționare 

lucrări pentru 

concursul 

„Valori peste 

timp”  

Să 

pregătească 

lucrări cu 

teme 

folclorice  

Sala de grupă Educatoarele  

copiii 

Februarie  „Și noi, și 

voi suntem 

la fel!” 

Vizită la Casa 

de tip familial 

„Maica 

Domnului” 

Să socializeze 

cu copii din 

afara 

grădiniței 

Casa de tip 

familial „Maica 

Domnului” 

Copiii grupei 

mici 

Copiii de la Casa 

de tip familial 

„Maica 

Domnului 

Martie   

„E ziua ta, 

mămico! 

Cântec, joc și 

voie bună cu 

ocazia zilei de 8 

martie 

Să participle 

la activitățile 

desfășurate 

împreună cu 

mămicile  

Sala de grupă Copiii grupei 

mici 

Aprilie  „Oul cel mai 

frumos” 

Târg de Paște Să picteze 

ouă de Paște; 

 

Sala de grupă Educatoarele  

Copiii 

Părinții, preotul 

paroh Stanciu 

Petru 

Mai   „Descoperi

m plante și 

flori” 

Vizită la 

Grădina 

Botanică 

Să descopere 

zonele de 

interes din 

oraș; 

Să se 

comporte 

civilizat; 

 

Grădina botanică 

„Alexandru 

Borza” 

Educatoarele  

copiii 
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Iunie  „Suflet de 

copil” 

Jocuri și 

activități 

împreună cu 

copiii de la 

Grădinița 

specială 

Să participle 

la jocurile și 

activitățile 

desfășurate 

cu ocazia 

zilei copilului 

Curtea grădiniței Copiii grupei 

mici, 

Copiii de la 

grădinița specială 
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                              RUSU MARIA CONSTANŢA 

COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDĂ TG-JIU 

COLEGIUL AUTO TRAIAN VUIA TG-JIU 

 

                        PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

                        PROTECŢIA MEDIULUI  

 

 

Natura ne surprinde prin frumuseţea ei, prin transformările pe care le suferă de-a lungul 

anotimpurilor. Astfel că nu ne plictiseşte niciodată. În natură trăiesc plante şi animale care au 

nevoie de apă, aer şi sol pentru a se putea dezvolta normal, astfel că mai mult ca niciodată avem 

responsabilitatea de a ajuta natura să redevină ce a fost odată.  

Suntem, pe zi ce trece mai schimbaţi… obosim mai repede, ne îmbolnăvim mai uşor… 

stresul este ceva cu care ne naştem; devenim, de fapt, rezultatul acţiunilor noastre. Descoperim… 

zboruri spre alte lumi… devieri ale civilizaţiei… natură ”rănită ” de mâna şi mintea omului…. 

  Legătura dintre om și natură o reprezintă faptul ca ea are rolul de a prepara hrana care este  

izvorul  de sănătate și prin aceasta determină  echilibru și armonie. 

Oamenii  de știință au concluzionat că păstrarea conexiunii dintre natură și om este 

indispensabilă.  

Natura îi oferă fiinţei umane forţa de care acesta are nevoie pentru a supravieţui, iar omul, 

la rândul său, ar trebui să fie profund recunoscător şi să-i asigure o protecţie permanentă. 

Concursul oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţe de bază precum 

competenţe digitale, competenţe în ştiinţe şi dezvoltarea unor abilităţi practice. 

Acest concurs şcolar urmăreşte punerea în valoare a creativităţii, experienţei şi abilităţilor 

practice de care dau dovadă elevii şi cadrele didactice coordonatoare. 

Faceţi natura să zâmbească! 

Scopul 

Scopul acestui proiect constă în implicarea activă a elevilor  în activităţi pentru remedierea 

efectelor acţiunilor distructive asupra naturii, prin diversificarea activităţilor de învățare și punerea 

acestora în practică, precum și formarea atât la nivelul elevilor cât şi la nivelul adulţilor a unei 

concepţii sănătoase asupra vieţii, corespunzând realităţii imediate şi de perspectivă. 

Obiectivele specifice: 

- identificarea beneficiilor care ne sunt oferite de către natură; 

- conştientizarea elevilor asupra efectelor negative ale poluării; 

- informarea şi conştientizarea necesităţii reciclării materialelor;  
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- implicarea activă a elevilor  în activităţi pentru remedierea efectelor acţiunilor distructive; 

- dezvoltarea personalităţii tinerilor prin formarea unor concepte sociale ale acestora, cum ar 

fi: comunicarea, munca în echipă, integrarea în echipă, asumarea rolurilor în echipă; 

- consolidarea și aprofundarea cunoștințelor despre ecologie. 

În cadrul proiectului, au fost organizate diverse activități precum: a)activități artistico-plastice legate de 

protejarea mediului înconjurător Sub motto-ul ” Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează 

câte un adevăr.Când se hotărește să zămisleacă ceva cu adevărat frumos,pare să-și dea silința într-un 

mod desăvârșit” coordonatoarele activității au organizat un concurs de desene ,creații literare și 

fotografii reprezentând natura în toate formele ei. 
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Consider că acest proect a avut un impact semnificativ asupra personalităţii tinerilor prin faptul că au 

constientizat importanţa protejării naturii pentru menţinerea unui mediu de viaţă sănătos. 
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ACTIVITATEA  EXTRACURRICULARĂ ÎN GRĂDINIŢĂ 

 – EXEMPLE DE BUNE PRACTICI - 

 

 

                                                                PROFESOR CHIRIPUCI  NICULINA 

                                                       GRĂDINIŢA NR.1 MĂGURELE 

                              JUDEŢUL ILFOV 

 

 
        Activităţile extacurriculare organizate şi desfăşurate în grădiniţă joacă un rol important în 

creşterea şi dezvoltarea peşcolarilor. Aceste activităţi oferă copilului posibilitatea de a se mişca, 

de a interacţiona, de a se relaxa, de a se exprima liber şi de a descoperi, de a experimenta. Pentru 

că activitățile extracurriculare au un caracter atractiv, preșcolarii participă cu voie bună, optimism, 

cu însuflețire și dăruire la astfel de activități.                                                   

     Excursiile şi vizitele sunt activităţi extracurriculare care permit copiilor să evadeze din spaţiul 

securizant şi cunoscut al grădiniţei şi să exploreze alte locuri, oferind posibilitatea de a interacţiona 

cu oameni necunoscuţi, dar care pot oferi răspunsuri pertinente la curiozităţi şi întrebări.   

      Vizitele şi excursiile tematice organizate de instituţiile de învăţământ au multiple valenţe 

formativ-educative pentru copii. Dacă sunt bine organizate devin atractive la orice vârstă pentru 

că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de noi 

cunoştinţe, chiar dacă necesită efort suplimentar. Mediul de acţiune este diferit, iar tehnicile de 

instruire sunt altele, deci ele contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, îmbunătăţirea 

memoriei vizuale şi auditive, formează gândirea operatorie a copilului. 

     Înainte ca bucuria sărbătorilor Pascale să transforme fiecare bucătărie într-o mică făbricuţă, 

preşcolarii grupei  mari a Grădiniţei nr.1 Măgurele, judeţul Ilfov, au aflat cum se fac colacii, pâinea 

şi cozonacii în timpul vizitei la Fabrica de Pâine Bujoreni şi cum se fac biscuiţii la Fabrica de 

biscuiţi Rostar.Aceste activităţi  au făcut parte din activităţile planificate în cadrul săptămânii 

“Şcoala Altfel- Să ştii mai multe, să fii mai bun”.  

      Preşcolarii au asistat la importanţii paşi tehnologici în fabricarea pâinii şi a biscuiţilor. 

Nerăbdători, micuţii au pornit în vizitarea fabricilor, nu înainte de a primi informaţiile necesare 

pentru un tur în cele mai bune condiţii. Nu mică le-a fost mirarea să vadă că pâinea trece prin mai 

multe etape: frământat şi dospit, coacere şi foarte repede au făcut comparaţie cu modul cum 

prepară mama sau bunica pâinea acasă. Deosebirea consta în faptul că mama şi bunica frământau 

cu mâna şi în cantităţi mai mici, iar la fabrică se frământau cantităţi mari cu aparate speciale care 

se numesc malaxoare. Şi cuptoarele de la fabrică erau altfel decât al mamei de acasă.  Specialiştii 
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le-au explicat copiilor cum decurge procesul tehnologic, iar micuţii au luat aminte la tot ce au 

auzit. Rând pe rând, paşii tehnologici au fost parcurşi de copii care au devenit extrem de curioşi. 

Domnul director al fabricii a explicat copiilor cât de important este şi în ce constă procesul 

tehnologic. „Făina se amestecă cu apă, drojdie şi puţină sare, se obţine coca care este apoi 

porţionată, modelată, lăsată la dospit şi coaptă”. Preşcolarii au enumerat ingredientele folosite: 

făina, apa, drojdia şi sarea, doar că la fabrică se pun toate în cantităţi mult mai mari şi sunt 

amestecate cu malaxorul. Scopul vizitelor a fost observarea directă şi însuşirea de cunoştinţe 

despre modul de preparare a produselor de panificație. Copiii au văzut ce presupune tehnologia şi 

cu siguranţă, acţiuni de genul acesta le pot deschide orizonturi şi le pot dezvolta spiritul 

anteprenorial. 

       La finalul vizitelor la Fabrica de pâine şi Fabrica de biscuiţi copii au gustat din pâinea proaspăt 

scoasă din cuptor, din biscuiţii  cu şi fără cremă…. şi au descoperit gustul hărniciei, al muncii 

neobosite, al bobului de grâu transformat acum în pâinea rumenă şi gustoasă și în delicioșii biscuiți. 

       Unii dintre copii  au spus că îşi doresc să lucreze într-o fabrică de pâine sau de biscuiţi când 

vor fi mari. 

        În urma acestor vizite în activităţile din zilele următoare preşcolarii au realizat desene cu tema 

„În vizită la fabrica de pâine”, „În vizită la fabrica de biscuiţi”au modelat produse de panificaţie şi 

au jucat jocuri de rol ”De-a brutarii”, ”De-a cofetarii”. Am desfăşurat de asemenea activităţi de 

convorbire „Ce mi-a plăcut la Fabrica de pâine?” „Ce mi-a plăcut la Fabrica de biscuiţi?” 

       Vizitele la locurile de muncă ale părinţilor s-au constituit în adevărate modalităţi de a cunoaşte 

şi preţui munca adulţilor. 

       După trecerea anilor sperăm ca preşcolarii noştri să îşi reamintească cu plăcere de activităţile 

desfăşurate în grădiniţă şi în special de vizitele şi excursiile organizate în această perioadă. 

      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. 
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Activități extrașcolare la clasa pregătitoare 

 

Galea Maria 

Liceul Tehnologic „ Stefan Hell” Sântana, județul Arad 

 

 Educația reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană și este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcțiile de informare și formare a omului din punct de 

vedere intelectual, moral, artistic și fizic. 

 Asupra omului se exercită o multitudine de acțiuni și influențe educaționale de-a lungul vieții. 

Specialiștii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viață: educația formală (școlară), 

nonformală (extrașcolară) și informală (cunoștințele pe care individul le preia zi de zi: în familie, cu 

prietenii, pe stradă, în mass-media). 

 Educația extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învățământ și își are rolul și locul 

bine stabilit în formarea personalității tinerilor. Activitățile extracurriculare constituie modalitatea 

neinstuționalizată de realizare a educației. 

 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 părea mai greu de înțeles.  

 Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențe 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. Cele mai plăcute 

activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, expozițiile cu lucrări realizate chiar 

de ei, vizite la zoo, la grădina botanică, la muzeu, excursii tematice, concursuri școlare, carnaval, întreceri 

sportive, activități de plantare  și îngrijire  a spațiului verde. 

 Serbările școlare au un caracter stimulator atât pentru micii artiști, cât și pentru părinții lor. 

Punerea serbărilor în scenă aduce satisfacții atât „artiștilor”, cât și „spectatorilor”, elevi și părinți, 

contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. Acest tip de activități extrașcolare marchează 

evenimentele importante din viața școlarului. Importanța acestor activități constă în cultivarea înclinațiilor 

artistice ale elevului, precum și în atmosfera festivă creată cu acest prilej. 

 Perioada de pregătire a serbării, dorința sinceră de succes, sudează colectivul, impulsionează în 

mod favorabil, cultivă capacitățile de comunicare și înclinațiile artistice ale elevilor, atenția, memoria, 

gustul pentru frumos. 

 Prin conținutul bogat și diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea școlară valorifică 

varietatea intereselor și gusturilor școlarilor. Ea evaluează talentul, munca și priceperea colectivului clasei 

și transformă în plăcere și satisfacție străduințele clasei și ale fiecărui elev în parte. 
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 Este important ca fiecare elev să aibă un loc bine definit în cadrul serbării pentru a se simți parte 

integrantă a clasei și pentru a fi conștient că și participarea lui contribuie la reușita serbării școlare. 

 

 

Programul activităților extracurriculare 

 

An școlar: 2019-2020 

Școala: Liceul Tehnologic „Stefan Hell” Sântana, județul Arad 

Clasa: Pregătitoare A 

Învățătoare: Galea Maria 

 

 

Nr.  crt. Tema Activități Participanți Data Responsabil 

1 Ne pregătim 

pentru noul an 

școlar 

Întocmirea 

regulamentului 

clasei 

Elevi 30.09.19 Înv. 

2 Învățăm să ne 

jucăm 

Regulament de 

joacă 

Jocuri  

Elevi 25.10.19 Înv. 

3 Ne pregătim 

pentru Crăciun 

Confecționarea 

ornamentelor 

Învățarea 

colindelor 

Elevi 22,29.11.19 Înv. 

4 Sărbătoarea 

Nașterii 

Mântuitorului 

Serbare  Elevi 

Părinți  

Moș Crăciun 

20.12.19 Înv. 

5 Comportare 

civilizată 

Reguli de 

comportare 

civilizată 

Elevi 30.01.20 Înv. 

6 Mărțișoare – 

expoziție 

Confecționare 

de mărțișoare 

Expoziție  

Elevi 21,28.02.20 Înv. 

7 De ziua mamei Felicitare 

pentru mama 

Serbare  

Elevi 

Părinți  

06.03.20 Înv. 
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8 Sărbătoarea 

învierii 

Mântuitorului 

Realizarea 

unor 

ornamente 

Elevi 03.04.20 Înv. 

9 „Floricelele” din 

clasa 

Pregătitoare 

pleacă în 

drumeții 

Drumeții 

Excursie  

Elevi 

Părinți  

22.05.20 Înv. 

10 Ziua copilului Activități – 

Joc în aer liber 

Elevi 29.05.20 Înv. 

 

 La clasa pregătitoare vom pregăti o serbare pentru mămici și bunici cu ocazia zilei de 8 Martie. 

Iar pentru mame, copiii vor realiza din hârtie colorată o felicitare care va avea pe pagina principală o 

floare 3D formată din 8 jumătăți de inimioare. 

 Clasa se va decora frumos și se va realiza un spațiu potrivit pentru acest eveniment. Fetițele vor fi 

îmbrăcate în rochițe și vor purta pe cap coronițe din flori naturale. Iar băieții vor fi eleganți pentru că vor 

purta pantaloni, cămașă și cravată sau papion. 

 

 Se va recita poezia „De ziua mamei” de Elena Farago 

 

 Eu nu sunt destul de mare                                   Mă-ngrijește-n fiecare 

 Ca să pot să-nvăț măcar,                                      Zi, cu-atâta dor! 

 De pe carte, o urare, 

 Și nu sunt destul de mare                                     Zile lungi și voie bună 

 Ca să-ți dau un dar.                                              Îți doresc eu mult, 

 

 Dar îți dau o sărutare,                                            Și mă rog de flori să-ți spună 

 Ici, pe obrăjor,                                                       Să mă ierți, mămică bună, 

 Și pe mâna asta care                                              Că nu știu mai mult! 

 

 Se va cânta cântecul „E ziua ta, mămico” 

 

 Am vrut să-ți culeg o floare                                  Am vrut să-ți culeg din soare 

 Un mic ghiocel frumos                                         O rază, să-ți prind în păr                                        

 Dar până la urmă moare                                        Dar tu strălucești mai tare 

 Și cui mai e de folos?                                            De dragoste și dor. 

  

 Am vrut să-ți culeg steluțe                       Refren    E ziua ta, mămico, 
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 Să-ți fac un frumos colier                                        În dar ți-am adus inima 

 Dar cine nu știe oare                                                Și crede-mă, mămico, 

 Că-n zori steluțele pier?                                           Un dar mai frumos nu se putea. 

  

 La final copiii vor dansa cu pași simpli de vals pe melodia lui Smiley &Feli – Vals. 

 Vor oferi mamelor cu mult drag felicitările. 

 Iar la final de serbare, într-un cadru relaxat, la un pahar de suc, vom schimba păreri și gânduri 

pentru a ne putea cunoaște mai bine. În cadrul serbărilor copiii își dezvoltă capacități, atitudini și 

competențe noi, învață să-și exprime bucuria și sentimentele. Iar mămicile sunt ajutate să iasă din rutina 

zilnică, să se bucure de lucruri simple, să se simtă bine alături de copilul lor. 

 

Bibliografie 

Cernea, Maria, Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învățământ, 

„Învățământul primar” nr.1/2000. Ed. Discipol, București 

Crăciunescu, Nedelea, Forme și activități extracurriculare desfășurate cu elevii ciclului primar, 

„Învățământul primar” nr. 2,3/2000, Ed. Discipol, București 
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Activitate extrașcolară: Excursia – învățăm și ne distrăm 

 

Prof. Cristescu George Valentin 

Liceul „Ștefan D. Luchian”, Ștefănești, jud. Botoșani 

 

 Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, 

la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 

lor liber. 

 Excursia reprezintă o formă de activitate extracurriculara care face posibil contactul 

nemijlocit cu lumea vie, oferind prilejul elevilor de a efectua observaţii asupra obiectelor şi 

fenomenelor aşa cum se prezintă ele în stare naturală. 

 Cu ajutorul excursiei se pot transmite noi cunoştinţe, se pot fixa şi sistematiza cunoştinţele 

dobandite la lecţii,se realizează aplicaţii practice, se pot verifica diferite cunoştinţe căpătate in 

şcoală sau în alte excursii sau vizite. 

 Faptul că excursia poate fi folosită la aproape toate obiecte de învăţămant , pe toate treptele 

de învăţămant,în toate tipurile de şcoli şi la toate specialităţile, este înţeles în sensul că ea este 

cerută de anumite necesităţi pedagogice. 

 Excursia şi drumeţia cultivă dorinţa de a călători,de a cunoaşte, de a şti cat mai mult, de a 

caştiga prin propriile forţe cunoştinţe noi, de a se supune unui program de lucru în care activitatea 

intelectuală este împletită cu munca fizică. 

 Cadrul didactic are în excursie numeroase posibilităţi de a traduce în viaţă  sarcinile 

procesului instructiv-educativ.Datorită faptului că este poate mai apropiat de elev decat in şcoala, 

reuşeşte să-l cunoască mai bine în toate manifestările lui şi, ca atare, să poată realiza mai fructuos  

sarcinile educaţiei morale. 

 Excursia şi drumeţia mai contribuie intr-o largă măsură  şi la educaţia estetică a 

elevilor,constituie un prilej de stimulare a creaţiei artistice,de cunoaştere a artei populare etc. 

Excursiile organizate de școală au multiple valenţe de informare şi educare a copiilor . Acestea, 

bine pregătite, sunt 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 fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la dezvoltarea 

spiritului de observaţie, îmbunătăţesc memoria vizuală şi auditivă, formează gândirea operatorie a 

copilului cu calităţile ei de echilibrare, organizare şi obiectivare. 

Elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 

sistematizeze date, învaţă să înveţe. 
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 Acţionând individual sau în cadrul grupului, copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 

operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască copii, să-i 

dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 

învăţământului preprimar - pregătirea copilului pentru  scoala si viaţă. 

       Excursiile şi drumeţiile au un caracter relaxant, contribuind în mod categoric la sudarea 

colectivelor de elevi. După trecerea  anilor, copiii îşi amintesc cu plăcere de întâmplările, din 

timpul excursiilor. 

 De aceea, cred că organizarea unor astfel de activităţi trebuie continuată, constituind o 

latură de seamă a procesului instructiv - educativ . 

Excursiile oferă elevilor prilejul de a efectua observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor 

aşa cum se prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă din muzee şi case de creaţie 

artistică, asupra unor momente legate de trecutul istoric, de viaţă şi activitatea unor personalităţi 

de seamă ale ştiinţei şi culturii naţionale şi universale, asupra relaţiilor dintre oameni şi a 

rezultatelor concrete ale muncii lor. Ele au menirea de a stimula activitatea de învăţare, de a întregi 

şi a desăvârşi ceea ce elevii au acumulat în cadrul lecţiilor. Conţinutul lor diferă în funcţie şi 

obiectul de învăţământ.  

Excursia este una din activităţile extraşcolare frecvent folosită pentru cunoaşterea 

trecutului local, naţional şi chiar a unor zone de pe diverse meridiane ale globului pe bază de 

experienţă directă. 

Deosebit de eficace, excursia cu caracter istoric se poate organiza în toate localităţile ţării, 

pentru că nu există palmă de pământ românesc care să nu aibă mărturii ale trecutului dintre cele 

mai semnificative. 

Excursia, temeinic organizată şi pregătită, creează o atmosferă deosebit de favorabilă 

instrucţiei, educaţiei, formării complete a personalităţii elevului. 

Preferinţa pentru excursie, participarea lor masivă, sunt argumente suficiente pentru a 

demonstra că elevii sunt însetaţi de a cunoaşte cât mai multe lucruri noi în mod direct, că se simt 

deosebit de satisfăcuţi şi bucuroşi de a-şi petrece timpul în mijlocul frumuseţilor naturii, că trăiesc 

simţiri dintre cele mai intense în contactul direct cu tezaurul de valori al înaintaşilor, că, în acest 

cadru, prieteniile şi colegialitatea cunosc noi dimensiuni. 

Totodată, excursia dezvoltă încrederea în marile posibilităţi ale omului, formează 

conştiinţa răspunderii şi demnităţii umane. 

Excursiile pot fi clasificate ţinând seama de mai multe criterii: 

 1)După sezonul în care se organizează avem: excursia de iarnă, excursia de primăvară, 

excursia de vară, excursia de toamnă. 
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2)După mijloacele de transport: pot fi grupate în drumeţii  sau cu trenul, cu autocarul, cu 

bicicletele etc.         

 3)  După loc şi durată excursiile pot fi: locale (2 – 3 ore); pe o durată mai mare şi pe un 

traseu mai lung, depăşind graniţele judeţului. 

4) După obiectivul general şi după obiectivele concrete: 

▪ excursiile – lecţie, care îşi propun dobândirea de cunoştinţe, aprofundarea cunoştinţelor, 

sistematizarea, recapitularea şi evaluarea cunoştinţelor (premergătoare unei teme, în 

timpul desfăşurării ei sau finale); 

▪ excursiile cu caracter sportiv şi recreativ;   

▪ excursii după treptele de învăţământ, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor 

participanţi: 

a) în clasele primare, excursiile au un caracter intuitiv, în cadrul cărora se îmbină 

cunoaşterea perceptivă cu cunoaşterea raţională; 

b) în clasele gimnaziale, când se aprofundează, se sistematizează şi se îmbogăţesc 

cunoştinţele, priceperile şi deprinderile elevilor; 

c) în clasele liceale, când se recapitulează, se apreciază şi se corelează cunoştinţele de 

istorie cu cele de la alte discipline de învăţământ; 

Activitatea turistică, atât de plăcută copiilor, este strâns legată de specificul lor de vârstă, 

este încărcată cu numeroase valenţe educative: pe lângă fortificarea biologică a organismului, ea 

contribuie la fortificarea morală, cultivând înalte trăsături de caracter. 

Activităţile turistice sunt apreciate de către copii, dar şi de către cadre didactice, deoarece 

sunt caracterizate de optimism şi umor şi urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în 

procesul de învăţământ.  De asemenea, toate aceste activităţi au un caracter colectiv, care conduce 

la strângerea legăturii între copii şi îi învaţă să trăiască în grup, oferindu-ne o viitoare generaţie 

sociabilă, deschisă, comunicativă. 
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CAP. VII – OPTIONALE 
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PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPȚIONALUL  

“ÎN CĂSUȚA CU POVEȘTI” 

                                                            

                                                      PROF. POPA MARIANA 

                                                                        GRĂDINIȚA CU P.P.RAZĂ DE SOARE        

                           MEDIAȘ 

Notă de prezentare 

 Opţionalul permite educatoarei ca paleta de activităţi să fie îmbogăţită după nevoia fiecărui copil 

şi după măiestria fiecăreia dintre noi. Tot ceea ce înconjoară copilul la această vârstă, tot ceea ce îl solicită, 

este purtător al unor mesaje pozitive sau negative din punct de vedere al formării sale spirituale, al devenirii 

lui morale. De aici decurge marea necesitate de orientare dirijată a copilului.  

 Din păcate, în zilele noastre, adesea, valoarea omului este măsurată în orice altceva numai în 

valoarea sa spirituală nu. Se ştie că optimismul este caracteristica dintotdeauna a poporului român, iar a 

educa modestia la copii înseamnă a forma o atitudine justă faţă de propriile calităţi îmbinată cu încrederea 

în forţele proprii.  

 Marele pedagog A. S. Macarenco atrăgea atenţia părinţilor că “cinstea trebuie educată din vârsta 

cea mai fragedă. Dacă aţi neglijat aceasta până la vârsta de 5 ani, va fi greu să mai îndreptaţi ceva.” 

 Se ştie că sinceritatea este stema omului cinstit, girantul cuvintelor şi cauţiunea gândurilor sale. De 

aceea, odată cu formarea trăsăturilor morale pozitive trebuie să combatem formarea celor negative. În 

această muncă accentul cade pe prevenirea lor, ştiind că “a preveni este mai uşor decât a corecta, iar a educa 

este mai uşor decât a reeduca” (L. Blaga) şi totodată există la vârstele mici un timp al fiecărui început peste 

care nu trebuie să se treacă în speranţa unor recuperări ulterioare. 

 Cu cât mai mult face copilul cunoştinţă cu literatura, cu atât devine mai bun, mai drept, mai cinstit 

cu sine şi cu cei din jur, mai sensibil.  

 Adresându-se emoţiei şi sensibilităţii copilului, creaţiile literare le câştigă sufletul, oferindu-le eroi 

cu fapte şi calităţi morale deosebite cu care copilul se identifică de multe ori, luându-le ca model.  

 “Daţi-ne poveşti, zic copiii, daţi-ne aripi, ajutaţi-ne, voi care sunteţi tari şi mari, să zburăm în 

depărtări; clădiţi-ne palate de azur, în grădini fermecate, arătaţi-ne cum se plimbă zânele sub razele lunii” 

(Bratu, Bianca- “Preşcolarul şi literatura”- E.D.P. Bucureşti, 1972, pag. 17).  

 

Durata opţionalului: 1 an școlar 

Nivelul : II 

Domeniul experiential implicat: Domeniul limba si comunicare 

Modalităţi de realizare: basme, poveşti, lecturi, poezii, proverbe, ghicitori, zicători 

Competențe generale: 

-să- şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte 

-să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi 

cunoscute 
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-să trăiască in relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie 

concomitent cu învăţarea autocontrolului 

-să se comporte adecvat în diferite contexte sociale 

-să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles  

-să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv şi să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere 

gramatical  

-să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive 

şi estetice ale acestuia 

-să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, 

utilizând intuitiv elemente expresive 

 

Conținuturi: povești, povestiri, basme, ghicitori, proverbe, zicatori 

Competențe specifice/Comportamente: 

- reține expresii literare   

- asociază cunoștințe dobândite pentru a crea 

- respectă reguli de comportare indviduală și colectivă  

- interpretează creația literară 

- apreciază creațiile proprii și ale colegilor 

- realizează un program artistic 

Metode aplicate: conversația, povestirea, jocul de rol, pălăriile gânditoare, explozia stelară, diagrama 

Venn, metoda piramidei, problematizarea 

Valori și atitudini:  

- cultivarea dragostei și interesului pentru universul poveștilor ; 

- educarea capacității de a discerne binele de rău; 

- dezvoltarea unor trăsături de caracter: sinceritate, bunătate, curaj, recunoștință, altruism, cinste. 

Modalități de evaluare: 

- Evaluare continuă: dramatizări, jocuri de rol, postere, confectionare album, fotografii, concursuri 

- Evaluare finală: program artistic, expoziție cu lucrări 

Bibliografie: 

***(2008)Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-5/7 ani), București  

Ministerul Educaţiei Naţionale- Programa activităţilor instructiv- educative în grădiniţa de copii, 

Bucureşti, 

Magdalena Dumitrana(2000)- Educarea limbajului în învăţământul preşcolar 

 Bianca Bratu (1972)- Preşcolarul şi literatura, E.D.P. Bucureşti 

A.C. Petrov(1951)- Educarea copiilor în spiritul cinstei şi al adevărului, Ed. de Stat pentru literatură 

ştiinţifică 

***(1998) 366 Povești minunate pentru adormit copiii , Biblioraft Plus, Deva 
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Tematică orientativă:  

Povești cu pitici și spiriduși 

 

“Despre pitici și oameni” 

“Despre Puk, piticul cel încăpățânat” 

“În vizită în țara piticilor” 

“O poveste cu Umflici” 

“Spiridușul Șterge Lacrimi” 

“Miki și spiridușul televizorului “ 

“Cutremurul” 

“Aventura din peșteră” 

 

Povești cu iepuri și iepurași 

 

“Toamna în pădurea de stejari” 

“Țup Țup a dispărut “ 

“Concursul de alergare dintre iepure si arici” 

“Iepurele cel trist” 

“Muchi și fluturele “ 

“Bătaia cu bulgări de zăpadă” 

“Paști în pădure” 

 

Povești de Crăciun 

 

“Vine Moș Nicolae” 

“Moș Crăciun în pădurea piticilor” 

“Seara de Ajun” 

 

 

Alte povești și povestiri 

 

“Sâmburele”- L. M. Tolstoi- poveste 

“Fusul bunicii”- basm popular rus 

“Spune adevărul”- poezie 

 “Şireata”- E. Farago- poezie 

“Ce-ar fi dacă…?”- V. Versavia- poezie 

 “Lacrima unui fir de iarbă”- G. M. Zamfirescu- poveste 
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“Autobuzul roșu al circului” 

“Aventura din peșteră” 

“Aventurile lui Miti” 

“Bâjbâială, Stângăcilă și mingea” 

“Bucurie rautăcioasă de necazul altuia” 

“Curățenia de primăvară la familia șoriceilor” 

“Dorințe trăsnite” 

“Zebra cu puncte” 

“Trei dorințe” 

“Ziua de naștere a ursulețului Teddy” 
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ROLUL ȘI IMPORTANTA BASMULUI ÎN CADRUL  LITERATURII PENTRU 

COPII 

   

Profesor invăţământ preşcolar PREDA DANIELA 

G.P.N. DUMBRAVA MINUNATĂ, DRĂGĂNEŞTI-OLT 

 

 Componentă  importantă a literaturii naționale, literatura  pentru copii cuprinde totalitatea creațiilor 

care, prin profunzimea mesajului, gradul de accesabilitate și nivelul realizarii artistice, se dovedesc capabile 

să intre într-o relație afectivă cu cititorii ei.  

          Receptată în propriul ei cod, literatura destinată copiilor îmbrăca la diferite vârste forme specifice 

impuse de: gradul dezvoltării psihice (gândire, limbaj, imaginație, emoții și sentimente estetice și morale); 

sferă de interese, trebuințe și preocupări; posibilitățile de identificare și înțelegere a mesajului artistic.  

           În aprecierea literaturii destinate copiilor, accesibilitatea nu constituie, singură, un criteriu, funcția 

artistică și originalitatea fiind hotărâtoare pentru însăși existența operei literare.  

               Dintre trăsăturile funcției artistice a operei literare menționate de I. Pascadi, trei sunt identificabile 

și în creatiile destinate copiilor:  

 a)   caracterul informativ (cognitiv) – „opera ne comunică informații artistice organizate într-un mesaj 

specific și transmise printr-un cod” ;  

 b)   expresivitatea, prin care se înțelege valorificarea virtutiilor estetice ale limbajului;  

 c)   caracterul formativ. Mesajul artistic al operei, înțeles în varietatea semnificațiilor sale de către 

micii cititori, contribuie la educarea acestora în spiritul unor virtuți morale alese (cinste, demnitate, curaj, 

adevăr). Interferența dintre categoriile estetice și extraestetice proprii acestei literaturi (frumosul, urâtul, 

grațiosul, ludicul,miniaturalul, duiosul, cu binele, dreptatea, muncă, umanismul), valorificarea lor creatoare 

conferă operei un spor de afectivitate și prin aceasta, implicit, un spor formativ.  

 Literatura pentru copii investigheaza universul propriu de cunoaștere al copilului, năzuințele, 

aspirațiile lui cele mai înalte,relevă eroismul oamenilor din zilele noastre, printr-o ingenuă transfigurare 

artistică.  

 Copiii citesc cu pasiune nu numai creațiile literare dedicate lor, ci și altele care, prin valoarea lor 

artistică și  frumusețea limbii interesează deopotrivă și pe adulți.  

 Producțiile populare în proză sau în versuri (basmele, poveștile, poveștirile, snoavele, doinele, 

cântecele de leagăn, proverbele, ghicitorile) au format dintotdeauna fondul de aur al acestei  

literaturi.Datinile, obiceiurile, năzuințele, aspirațiile poporului, întreaga lui spiritualitate, optimismul, ură 

impotriva nedreptății au fost și vor fi cunoscute și prin intermediul lecturii.Creația populară a constituit o 

permanentă sursă de inspirație pentru literatură cultă, prin profunzimea și diversitatea ideilor, că și prin 

expresivitatea și frumusețea limbajului.Din izvoarele ei s-au inspirat unii dintre cei mai reprezentativi 

scriitori ai noștri:Ion Neculce (O sama de cuvinte), Anton Pann (Povestea vorbei, Năzdrăvăniile lui 
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Nastratin Hogea), Dimitrie Bolintineanu ( Muma lui Ștefan cel Mare), Petre Ispirescu (Legende sau basmele 

românilor), Ion Creangă (Povești, Amintiri, Povestiri), Mihai Eminescu (Făt-Frumos din Lacrimă, Călin 

Nebunul), Ioan Slavici (Florita din codru, Păcală în satul lui) s.a.  

 Literatura contemporană pentru copii, oglindă fidelă a tuturor împlinirilor și aspirațiilor, continuă 

o tradiție prestigioasa, pornind de la modele desăvârșite ale genului. Poeți și prozatori de valoare ca: Maria 

Banuș, Ana Blandiana, Marcel Breslasu, Constanța Buzea, Nina Cassian, Mircea Sântimbreanu, Marin 

Sorescu, Radu Tudoran s.a. au dat opere menite să insufle încredere în viață, în capacitatea omului de a 

învinge răul și de a-și afirma inepuizabilele sale resurse creatoare.  

 Conflicte și personaje 

 Descinzând din lumea mirifică a basmului, în care conflictul central polarizează personajele, 

devenite simboluri ale binelui și răului, copilul face cunoștință cu povestirea sau schița, în care micile 

viețuitoare, prezentate antropomorfizat, facilitează înțelegerea raporturilor umane, a normelor de 

conviețuire socială. Astfel, prin intermediul literaturii, copilul „poate realiză o binevenită dedublare a sa 

atunci când se recunoaște în altul”, spunea Bianca Bratu.  

 Literatura are o valoare etică, pe lângă valoarea estetică, prezentând aspectele vieții în 

complexitarea ei, oferă modele de viată sau, dimpotrivă, exemple negative pe care micii cititori trebuie să 

le ocolească.În această pregătire pentru viață, literatura pentru copii este a doua în ordinea importanței, 

după religie. Pentru a realiză valoarea instructiv-educativă și formativa a literaturii pentru copii, învățătorii 

trebuie să fie ei înșiși pasionați de lectură, să cunoască psihologia vârstelor, lecturile potrivite și să le 

recomande prin forme atractive că: povestirea, lectură explicativă, recenzia, șezătoarea literară, aniversări 

și comemorări literare ale scriitorilor. Omul contemporan și omul viitorului se orientează prin forța 

împrejurărilor, tot mai mult spre știință, tehnică și economie și atunci această goană după câștig material 

sărăcește sufletește omul, dar această sărăcie sufletească poate fi contracarată și prin lecturi potrivite vârstei 

pe care le recomandă școala. 

 

Evident, poveștile preferate, ascultate acasă și la grădiniță, sunt basmele, poveștile prin excelentă, 

transmise oral din vremuri imemorabile și purtând cu ele, pe coordonate ale fantasticului, o înțelepciune 

populară străveche. În formularea lui G.Călinescu: „basmul e un gen vast, depășind cu mult romanul, fiind 

mitologie, epică, știință, observație morala”. Prin basm se conservă si se trece mai departe suma unor tradiții 

culturale depozitate în memoria colectivă a popoarelor.  

 Înainte de a fi spuse copiilor, basmele constituiau, de fapt, istoria retrăită mitic a tuturor popoarelor. 

Ele își mențin, peste timp, valoartea lor de inițiere în viață colectivității. Etnologii identifică în peripețiile 

lui Făt-Frumos probele arhaice pe care- la hotarul vârstelor- ținerii trebuiau să le treacă pentru a putea fi 

integrați în societatea adultă. Aproape toate basmele sunt axate pe un personaj tânăr, care este supus unui 

număr de încercări decisive. După un șir de încercări eroice, care verifică vitejia, căt și înțelepciunea, forța  

fizică, dar și tăria de caracter, tânărul, fie el fecior de oameni săraci sau fiu nerecunoscut al unui împărat, 

își căpăta răsplată simbolică: căsătoria cu o fața de împărat și împărăția.  

 Evenimentele basmelor se situează, cum spune o expresie consacrată de știință miturilor,”in illo 
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tempore” (în vremea aceea), o vreme nedeterminată și presupusă a fi fost, în concepția populară, la originea 

timpurilor, într-un prezent etern. Basmul îl traduce prin ritualul : „A fost odată că niciodata”, echivalat de 

toate limbile. Eroii principali nu îmbătrânesc, își reduc în esența biografia la vârsta peripețiilor lor.Tot ce 

urmează poate dura la nesfârșit, neschimbat. După căsătoria viteazului cu fața împăratului, aceștia pot trăi 

fericiți „păna în ziua de azi”. Înainte de vârsta peripețiilor, putem afla despre ei cum s-au născut, în condiții 

care îi predestinează carierei lor excepționale; dar, o data iviți pe lume, cresc într-o zi cât alții de-a lungul 

anilor și sar peste copilărie, pentru a deveni dintr-o data eroi la vârsta aventurii.  

 Fără a conștientiza, preșcolarul reface, generație după generație, drumul acestui erou care intră 

dintr-o data în rândurile oamenilor mari. Povestea lui se termină întotdeauna în chip fericit dar trece prin 

realitatea gravă a faptelor care-l duc de la neștiință și imaturitate la vârstă superioară a adultului. Copilul 

care ascultă cu nesaț povestea se poate identifică pe plan imaginar eroul basmului: el rămâne în universul 

sau infantil  si,  in același timp, se vede, in lumina  basmului, crescut brusc  învingător. Mic  si neajutorat, 

dar visând sa ajunga  repede mare si   voinic, el înțelege   pe nesimțite, prin desfășurarea peripețiilor 

basmului,   că va trebui sa treaca  el însuși prin încercări care sa-i verifice înțelepciunea, curajul, , puterea 

de a pastra  o taină , de a-și impune legi deconduită , dea asculta   poruncile celor mai mari  , de a nu se lua 

după aparențe si a nu se lasa  amăgit.  

   Forța de atracție si convingere a  basmului asupra copilului provine tocmai din ceea ce îl  

caracterizează întotdeauna.  

  În primul rând, el recurge la virtuțile imaginarului, pentru a -l face, așa cum am văzut,pe copil  să sa 

„descentreze”,  să se identifice cu altul și, totodată, să se vadă pe sine însuși în lumina  unui model. Acest 

model are universalitatea eroilor de pretutindeni si  copilul se clasează astfel,intuitiv, într-o lume general  

umană.În același timp, lumea aceasta îi apare localizată . 

Copiii receptează cu egală plăcere poveștile lui Perault sau ale fraților Grimm, ca și basmele românești, cu 

echivalenți specifici, dominate de Făt-Frumos și Ileana-Cosânzeana; aceștia îl integrează rânduielilor care 

reînvie viață poporului de pe acest pământ, cu limba și obiceiurile țăranilor noștri din cele mai vechi timpuri.  

 Caracterul etern și stabil al basmelor aduce la același numitor rețeaua peripețiilor și a personajelor diverse. 

Basmele culte, prelucrare a celor orale sau creație nouă pe țipare ancenstrale, nu pot schimba modelul 

structural; ele rămân variante ale modelelor străvechi. De aici, ceea ce se numește stereotipia basmelor, în 

teme, în acțiune și în registrul personajelor. De aici și eficiența  lor formativă în educarea copiilor, favorizată 

de scheme tipologice, de polaritatea eroilor sau a personajelor reprezentând-la antipod- calitățile sau viciile, 

ca și de numărul mic de acțiuni mereu reluate sub alte înfățișări.  

 Este și ceea ce face accesibilitatea lor la preșcolari, care îndrăgesc povestea cu care s-au obișnuit chiar 

când vor să audă o poveste nouă. Orice basm, auzit prima data, este în același timp destul de „altul” pentru 

a atrage, și destul de asemănător cu cele dinainte pentru a îngădui receptarea lor. Eroul și eroina, mereu alții 

și totodată reductibili, la anumite tipuri, trebuie să întâlnească în drumul lor o parte din registrul familiar, 

cu nume diverse: zmei, uriași și alte soiuri de „oameni”, cu dimensiuni și însușiri ieșite din comun (Strâmbă-

Lemne, Sfarmă-Piatră, Flămânzilă,Gerilă, Ochilă, Bărba-Coț), zâne bune și zâne rele, vrajitoare, cai 

năzdrăvani. 
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Predarea elementelor de fonetică a limbii franceze 

       

       Prof. Pană Raluca-Tatiana 

Şcoala Gimnazială Comuna Pănătău, judeţul Buzău 

 

 Fonetica este disciplina care studiază componenta sonoră a unei limbi în realizarea ei concretă, din 

punct de vedere acustic, fiziologic şi perceptiv.  

Achiziţionarea unei pronunţări corecte este definitorie pentru învăţarea unei limbi străine. Dacă 

elevul are o pronunţare bună de la început, va avea o motivaţie puternică pentru a continua studiul limbii 

franceze. Dacă elevul are o pronunţare defectuoasă va avea un mare complex, care se poate manifesta sub 

forma unui refuz în a se exprima, din cauza inhibiţiei. Acesta este motivul pentru care predarea şi învăţarea 

pronunţării trebuie să se facă progresiv, lent şi sistematic. 

 În învăţarea unei limbi străine, cuvântul solicitat face apel nu doar la capacităţile articulatorii şi 

perceptive, dar şi la aspectele cognitive, afective, expresive şi comportamentale. De aceea profesorul 

trebuie să găsească cele mai bune mijloace pentru a forma la elevi abilităţile şi obiceiurile unei intonaţii 

corecte. Însă acest lucru nu este posibil imediat, implicând un efort susţinut nu numai din partea 

profesorului, ci şi din partea elevului.  

Strategia utilizată trebuie să se compună din următoarele etape: 

1. Elevul aude pentru prima dată limba franceză, el percepe lanţul sonor: un ansamblu 

continuu şi de natură efemeră. Este audiţia: capacitatea fizică a urechii de a auzi.  

2. Elevul încearcă să caute repere pentru a-l segmenta şi a facilita înţelegerea. Este percepţia: 

interpretarea realităţii fizice prin intervenţia activităţii mentale în procesul auditiv. 

3. Pentru producţie, profesorul ghidează elevul plecând de la cea mai mică unitate sonoră, 

fonemul, conducându-l la propoziţie, ansamblu de sens, prin intermediul silabei şi al 

grupurilor ritmice. Acest demers presupune a trece în permanenţă de la percepere la 

producere de sunete şi invers. 

Una din sarcinile importante ale unui professor, dar şi ale elevului este aceea de a lărgi perceperea şi a 

«mlădia» articularea. Elevii trebuie să înveţe să asculte profesorul, dar şi pe ei. Trebuie, de asemenea, 

să facă exerciţii pentru a-şi antrena organele vorbirii (musculatura, suflul, ritmul, accentuarea 

prozodică). Factori de orice ordin perturbă sau facilitează activitatea elevului: 

a) factori de ordin individual: vârsta, curiozitatea sau timiditatea, motivaţiile personale 

sau profesionale, strategiile de învăţare; 

b) factori de ordin lingvistic: eventuala proximitate a sunetelor din limba –maternă cu 

cele ale limbii- ţintă: limba maternă funcţionează ca un filtru care elimină tot ce nu 

este pertinent; 
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c) asemănarea sistemului grafic din limba maternă cu cel din limba franceză, care poate 

îngloba interferenţe, relaţia între scriere şi pronunţare putând să perturbe producerea şi 

perceperea sunetelor; 

d) factori de ordin sociolingvistic: statutul limbii materne în raport cu limba-ţintă; dacă 

elevul consideră că limba lui maternă este mai performantă, mai utilizată în lume şi 

deci mai utilă, de ce ar mai învăţa o altă limbă străină care, în final, ar părea complicată 

şi nu i-ar servi la mare lucru. 

Pentru predarea-învăţarea foneticii limbii franceze este recomandat accesul la un laborator de limbi 

străine. Lucrând în cabine separate este permis elevilor să lucreze individual; această situaţie îi dă încredere 

să încerce de nenumărate ori, fără să fie observat de ceilalţi elevi. Este, de asemenea, unul din singurele 

momente când învaţă să se asculte, să-şi identifice greşelile şi să se autocorecteze (dimensiune 

fundamentală pentru asigurarea reuşitei). Elevul ascultă, repetă, compară de câte ori doreşte. 

Totuşi, dacă profesorul nu dispune de un laborator, el va lucra cu fonemele limbii franceze fie în 

contextu l propoziţiilor, fie ca foneme izolate. 

Pentru a înţelege mai bine asemănările şi deosebirile care există între scrierea sunetelor în franceză 

şi în română, profesorul le poate arăta elevilor planşe comparative (sunete care se scriu la fel şi sunete care 

se scriu diferit: ch-s, ph-f, th-t).  

Trebuie să corectăm cât mai des posibil greşelile care împiedică inteligibilitatea cuvântului sau a 

propoziţiei. Anumiţi elevi din grup fac erori de rotunjire a sunetului e. Trebuie găsit un cod gestural între 

profesor şi elev pentru ca acesta din urmă să se corecteze systematic acest tip de greşeală, de fiecare dată 

când profesorul îl semnalează. Este suficient, de exemplu, să arate un cerc cu mâna. Procedăm la fel când 

este vorba de ritm sau de accentuare. 

Putem corecta elevul prin situaţii interactive. Putem propune activităţi precum dictări interactive. Aceste 

practici pun elevii în situaţia de captare a atenţiei, atât în privinţa percepţiei, cât şi a producţiei. Ei sunt în 

măsură să repereze ei înşişi greşelile şi să propună o soluţie; profesorul validează una dintre propuneri.  

 Dacă elevul se exprimă în mod spontan, nu trebuie să-l corectăm în timp ce vorbeşte, ci la final să-

i semnalăm greşelile cele mai importante (cele care dăunează înţelegerii sau cele specific grupului 

lingvistic) şi să-i propunem să repete propoziţiile pentru a le putea ameliora. 

 Evaluarea este foarte precisă, dar uneori nu dă o reprezentare globală a nivelului limbii vorbite a 

elevului. Nu evaluăm totul odată, ci pe parcurs, fapt ce permite elevului să aibă o viziune a problemelor 

sale individuale şi să-l ajute să-şi ia în propriile mâini procesul învăţării. El ştie ce să corecteze şi cum să o 

facă. 

 

 

 

 



    ” INOVATIE IN EDUCATIE ”                                                                     NR.4 - FEBRUARIE 2020 
 

1905 
 

Bibliografie: 

1. Cuq, Jean Pierre (coordonator), Dictionnaire de didactique du français langue étrangère 

et seconde, Clé International, Paris, 2003. 

2. Desmons, Fabienne , Enseigner le français langue étrangère. Pratiques de classe, ed. 

Bellin, Paris, 2005. 

3. Nica Traian, Ilie Cătălin , Tradition et modernité dans la didactique du français, langue 

étrangère, ed. Celina, Oradea, 1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


