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MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP ÎN EDUCAȚIE 

 

Profesor, Burlacu Gabriela – Rodica, CNA ”Regina Maria”, Constanța, jud. 

Constanța 

 

 

Trăim în vremuri în care explozia informațională solicită schimbare și inovație permanentă 

în educație. Viitorul apropiat aduce în mod inevitabil multiple schimbări de conținut în ceea ce 

privește filozofia și practica managerială la nivelul sistemului de învățământ românesc și al 

organizației școlare. 

Succesul educației în societatea contemporană se bazează pe adaptarea demersului educațional la 

nevoile individuale de autoinstruire ale elevilor. Ideea centrală este aceea că fiecare copil este 

unic, iar unicitatea lui reprezintă punctul de plecare în toate deciziile luate cu scopul primordial de 

a-l ajuta să-și dezvolte pe deplin și armonios personalitatea. 

Sursele care determină nevoia de schimbare în managementul educațional sunt multiple. 

Acestea vin atât din interiorul școlii, cât și din exteriorul acesteia ca instituție, menită să învețe și 

să-l formeze pe elev pentru învățarea continuă. Sursele schimbării sunt impuse de nevoile 

comunității locale și de presiunea exercitată de cerințele societății la nivel regional, național, 

european. Ele sunt alimentate de noile evoluții sociale, economice, politice, tehnologice și culturale 

care au loc continuu în societatea contemporană. Efectul cumulat al acestor presiuni și direcții de 

reformă socială solicită în mod inevitabil un management schimbat, adaptat la o nouă viziune 

asupra conducerii școlii, care să fie restructurată, flexibilă și colaborativă. 

Generațiile de copii și adolescenți care sunt acum pe băncile școlii trebuie să facă față în 

viitor unor noi provocări, diferite de cele în care au fost pregătiți. Din acest motiv școala trebuie să 

formeze la elevi abilități de învățare pe tot parcursul vieții în acord cu cerințele pieței muncii și cu 

schimbările societății din secolul XXI. Noile medii de comunicare în masă, nanotehnologiile, fluxul 

informației tehnice, evoluția continuă a tehnologiei moderne și a științei impun formarea unor 

competențe de învățare durabilă, cum ar fi: 

• gândirea critică și gândirea sistemică – exersarea gândirii în ceea ce privește înțelegerea și 

realizarea unor alegeri complexe; înțelegerea conexiunilor dintre sisteme; 

• capacități de informare și abilități media – analizarea, accesarea, administrarea, 

integrarea, evaluarea și crearea de informații în diverse forme și medii; 

• capacitate de decizie conștientă și responsabilă; 

• capacități de colaborare și interpersonale – demonstrarea capacităților de lucru în echipă 

și de conducere; adaptarea la diverse roluri și responsabilități; colaborarea productivă cu 
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ceilalți; conduită empatică; respectarea altor puncte de vedere; 

• capacități de soluționare a problemelor – capacitatea de a depista, formula, analiza și 

rezolva probleme. 

Realizarea acestor competențe necesită modificări în stilul de conducere a școlii și în 

organizarea procesului instructiv-educativ. 

În aceste condiții factorii decidenți din sistemul educațional trebuie să răspundă la întrebări de 

genul:,, Cum procedați ca elevii să devină culți în secolul XXI și să se poată bucura de educația pe 

care o primesc? Ce pregătire și ce resurse educaționale furnizați astfel încât elevii de acum să 

devină oameni de succes într-o lume bazată pe economia cunoașterii, într-o societate a 

cunoașterii?” 

Prin urmare, schimbarea în educație este impusă, dar în același timp și facilitată de procesul 

globalizării, avansul către societatea cunoașterii și nevoia de învățare pe tot parcursul vieții. 

Generațiile actuale au nevoie de un alt tip de management al resurselor și al comunicării diferit față 

de cel de până acum. Cunoașterea este informație cu înțeles, și informație care acționează. De 

aceea, societatea cunoașterii nu este posibilă decât grefată pe societatea informațională, și nu poate 

fi separată de aceasta. Potrivit teoriilor lui L. Prusak, ideea de cunoaștere ,,nu este un stoc, ci un 

flux” în care se îmbină creativitatea și experiența indivizilor, iar ,,cunoașterea nu poate fi măsurată, 

ci numai efectele ei” . 

În secolul al XXI-lea, managementul și leadership-ul se bucură de o recunoaștere deosebită, 

aceste fiind de o importanță semnificativă precum și un domeniu de mare interes. 

 De-a lungul timpului știința managerială a suferit transfomări. Acestea s-au reflectat asupra 

dezvoltării umane ajungând în prezent să dezvolte anumite caracteristici. Acestea privesc 

managementul în general, ca disciplină de interes precum și caracteristici specifice. 

În acest context, managementul în domeniul educației vizează ,,postulatele managementului 

modern” formulate de către specialistul în domeniu Peter Drucker. Acestea privesc managementul 

ca fiind general, actual pentru toate domeniile economice și sociale. O altă trăsătură a 

managementului modern este dezvoltarea spiritului de inovare, sporirea continuă a productivității, a 

calității și plus valorii muncii, atât intelectuale cât și fizice. Managementul are la bază tradițiile 

specifice fiecărei țări, domeniu și fac referire la cultură, economie, politică, societate, în general. De 

asemenea, managementul este văzut ca principalul factor determinant în creșterea eficienței 

activităților desfășurate. 

Managementul presupune o activitate amplă care are ca scop atingerea unor obiective. 

Managementul este un proces amplu, conștient de conducere și coordonare a activităților, 

individuale sau de grup, prin mobilizarea și eficientizarea tuturor resurselor de care dispune o 
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organizație (materiale,umane, temporale, procedurale), în vederea atingerii obiectivelor bazându-se 

pe cultura organizațională în concordanță cu finalitățile economice și sociale. 

În context organizațional, cel care conduce este managerul, adică cel care planifică, organizează și 

desăvârșește acțiunea managerială. 

În sistemul de învățământ acest termen a pătruns relativ târziu. La început, a fost prezent in 

industrie, economie, ca termen introdus încă din 1941 la New York de James Burnham. 

Un bun manager trebuie să dispună de câteva calități esențiale: să fie comunicativ, să inspire 

încredere, să fie vizionar, grijuliu și respectuos față de oamenii pe care îi conduce, cu gândire clară 

în stabilirea, transmiterea, aplicarea și evaluarea obiectivelor. 

Etapele unui management eficient privesc: previziunea sau planificarea (ca etape inițiale), 

organizarea, conducerea sau coordonarea, controlul, evaluarea și îmbunătățirea. 

Managementul educațional vizează modul de funcționare și de conducere a organizațiilor din 

învățământ. Acesta are în vedere, în principal, obiectivele educaționale realizate printr-o serie de 

activități care să utilizeze eficient resursele organizației. 

Managementul eficient vizează legături clare între valori, obiective, strategii și activități zilnice.Este 

deosebit de important ca managementul unității școlare să fie îndreptat spre atingerea obiectivelor 

educaționale, care să fie, de asemenea, agreate în primul rând de școală, ca entitate și de comunitate. 

Nivelurile la  care se manifestă managementul într-o organizație școlară sunt: 

-managementul de vârf-top management (nivelul conducerii, director/ membrii consiliului de 

administrație); 

-managementul pe domenii - middle management (nivelul comisiilor 

metodice/catedrelor/compartimentelor); 

-managementul clasei – first level management (nivelul colectivelor de elevi, grupă/ clasă/modul). 

Managementul educației vizează mai multe domenii de referință, la nivelul științelor 

educației: 

- managementul sistemului de învățământ; 

- managementul organizației școlare; 

- managementul procesului de învățământ; 

- managementul clasei de elevi; 

- managementul activității didactice; 

- managementul activităților extracurriculare. 

Astfel, calitatea de manager revine fiecărui educator angajat în realizarea obiectivelor 

procesului de învățământ, iar școala trebuie analizată ca un tip complex de organizație. 

Leadership-ul educațional a fost definit de către diverși teoreticieni. În concepția lui Yukl , 

definirea leadership-ului este ,,arbitrară și subiectivă. Unele definiții sunt mai utile decât altele, dar 
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nu se poate spune ca există o definiție corectă. Mai multe definiții reflectă asumarea. Aceasta 

implică un proces prin care influențele intenționate își exercită deschiderea spre a-i ghida pe alții și 

de a structura și de a facilita activitățile în relațiile din grupul organizației. Pentru că leadership-ul 

are atât de multe diferențe de sensuri pentru mulți cercetători și teoreticieni, se pune întrebarea dacă 

este utilă o construcție științifică în acest sens.  

Se pot identifica trei dimensiuni ale acestuia: leadership-ul ca influență, leadership-ul și 

valorile, precum și leadership-ul și viziunea. 

Termenii ,,management,, și ,,leadership,, , care descriu organizarea entităților educaționale, 

directorii, responsabilitățile comisiilor metodice, personalul didactic și didactic auxiliar, a suferit un 

proces de evoluție de la ,,administrație” (răspândit în America de Nord și în Australia) la 

,,management,, și în prezent la ,,leadership,,.                                Pe parcurs, ca și în alte domenii s-

au conturat trei niveluri ale conducerii: administrativ, managerial și de leadership. 

Bush ridică întrebarea” dacă acestea reprezintă doar schimbări semantice și dacă impun o 

transformare mai profundă în conceptualizarea conducerii”. 

Totuși deosebirea dintre acești termeni face diferența între actori:managementul pare a fi 

asociat birocrației, iar leadership-ul este axat pe dezvoltarea resursei umane, managementul impune 

o implementare a aspectelor de ordin tehnic, organizatoric și de proces, în timp ce leadership-ul este 

orientat spre viziune, pe valori și direcție de acțiune, bazându-se pe cultura organizațională. 

În practică, se observă că școlile au nevoie de un leadership vizionar, și de un management 

bazat pe eficiență, majoritatea școlilor de astăzi sunt mai mult gestionate (managed) și mai puțin 

conduse (lead), 

În ultimul deceniu, se insistă tot mai mult pe orientările managerilor spre obținerea de rezultate mai 

bune în leadership, iar unii teoreticieni consideră că în management are loc în prezent o adevărată 

revoluție, iar conceptul de leadership este crucial pentru aceasta revoluție- atât de crucial încât 

credem ca ar trebui să se renunțe la cuvântul ,,management,,.  

În prezent, un conducător de școală, mai mult ca oricând, trebuie să creeze o puternică 

cultură organizațională și un climat favorabil activității grupului și fiecărui individ în parte, pentru 

stabilirea echilibrului uman prin armonizarea sarcinilor şi obiectivelor organizației, cu relațiile 

umane. Noile finalități educaționale doresc trecerea de la o conducere empirică la o conducere 

științifică, care prin metode, tehnici, strategii de conducere și instrumente de realizare, să ducă la 

creșterea eficienței sociale a școlii.  

Managementul educațional vizează modul de conducere și funcționare a unității de 

învățământ. Abordarea rolului directorului / conducătorului din perspectiva leadership-ului nu îi 

reduce acestuia obligațiile manageriale iar managementul educațional poate fi considerat mai 
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degrabă o ,,artă” decât o știință, oferind nu doar un serviciu, ci provoacă schimbări ale persoanei la 

nivel psiho-intelectual. 
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NOI DIMENSIUNI ALE EDUCATIEI NONFORMALE 

Prof. Dr. Angelușiu Mădălina, Școala Gimnazială ”Titu Maiorescu”, București 

 

Educaţia nonformală  cuprinde totalitatea influenţelor educative ce se derulează în afara clasei 

(activităţi extraşcolare şi paraşcolare) sau prin intermediul unor activităţi opţionale sau facultative. 

Termenul nonformal desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, 

dar totdeauna cu efecte educative. Acţiunile incluse în perimetrul educaţiei nonformale se 

caracterizează printr-o mare flexibilitate şi vin în întâmpinarea intereselor variate, individuale ale 

elevilor.  

Pornind de la aceste premise, s-a urmărit abilitatea profesorilor, în special diriginților, de a concepe 

și derula activități educative nonformale, ca modalități esențiale și complementare de realizare a 

obiectivelor fixate. 

În același timp s-au urmărit și oportunitățile regăsite în prioritățile educaționale naționale, și 

anume: 

✓ redimensionarea „școlii” ca o comunitate autentică, temporală, contextuală, racordată la viața 

publică 

✓ deschiderea activității educative spre implicare si responsabilizare în viața comunității; 

✓ amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generații de programe și proiecte de 

cooperare internațională; 

✓ valorificarea parteneriatului educațional în zona formării profesionalizate pe diferite tipuri de 

educație complementară; 

✓ valorificarea conținutului, abilităților si competențelor dobândite în sistemul de învățământ 

formal în contexte practice;  

✓ recunoasterea statutului educației non-formale de componentă esențială a învățării permanente; 

✓ valorificarea potențialului creativ al elevilor prin inițierea de noi proiecte educative si asumarea 

de roluri. 

În școală a fost derulat un proiect, intitulat „PĂDUREA – O PARTE DIN MINE”, în care elevii 

au  desfăşurat activităţi, în cadrul unor ore (educaţie plastică, educație tehnologică, chimie etc.), 

precum şi în afara şcolii (deplasări în pădurea Băneasa şi parcul Herăstrău), în care s-a pus accent pe 

educația ecologică.  

Obiectivele urmărite în cadrul proiectului au fost: 

✓ să dobândeacă un mod de a gândi şi de a se manifesta ecologic; 

✓ să fie la curent şi să se informeze permanent de starea mediului; 

✓ să identifice interdependenţa dintre pădure şi vieţuitoarele ei; 

✓ să realizeze implicaţiile stării mediului în perspectiva viitorului;  

✓ să-şi asume responsabilităţile fixate potrivit particularităţilor de vârstă; 

✓ să-şi formeze deprinderi de plantare şi ocrotire a unor plante şi a spaţiilor verzi din curtea şcolii 

şi vecinătatea acesteia; 

✓ să precizeze modalităţi de remediere a dezechilibrelor ecologice cauzate de unele acţiuni umane; 

✓ să precizeze diversele surse de poluare şi efectele acestora asupra vegetaţiei; 

✓ să utilizeze cunoştinţele însuşite în timpul orelor  pentru manifestarea unei atitudini responsabile 

faţă de natură; 

Toate aceste obiective au pornit de la principiul apropierii elevilor de natură în scopul creării de 

convingeri şi conduite necesare în conservarea naturii şi a mediului ambiant. Acest principiu a stat 
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permanent în atenţia noastră, realizând activităţi care au urmărit formarea unui comportament 

ecologic. 

Cunoaşterea şi folosirea metodelor didactice în diversitatea lor, ca instrumente importante aflate la 

dispoziţia profesorului, corelarea acestora cu particularităţile elevilor cu care lucrează, precum şi cu 

obiectivele care trebuie să le atingă, contribuie la eficientizarea procesului instructiv – educativ, 

facilitează antrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susţinut şi înarmarea acestora cu 

capacităţi necesare unei activităţi de învăţare productivă. Elevul este privit nu prin prisma lipsurilor 

şi eşecurilor sale, ci din perspectiva potenţialului său, a capacităţii de a construi noua cunoaştere, de 

a învăţa, de a deveni autonom.  

Este deosebit de important ca în amplul proces de educaţie, viaţa din afara şcolii să continue să 

completeze, să consolideze şi să desăvârşească opera educativă într-un adevărat comportament 

ecologic.  
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INOVARE DIDACTICĂ PRIN UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE ÎN 

PROCESUL DE PREDARE - ÎNVĂŢARE 

 

Prof. înv. primar, Velea Mona Maria 

Școala Gimnazială “Regina Maria” – Curtea de Argeș 

 

Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, 

elevii, în mod independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi 

formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”.( 

M.Ionescu, V.Chiş) 

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în 

practică prin intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace 

tehnice de realizare, iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. 

Curriculum-ul şcolar integrează toate aceste componente, dintre care o poziţie centrală revine 

metodelor care fac posibilă atingerea finalităţilor educaţionale. 

Metoda este selectată de cadrul didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi 

extraşcolare cu ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora; presupune, în toate cazurile, o 

colaborare între profesor şi elev, participarea lor la căutare de soluţii, la distingerea dintre 

adevăr şi eroare şi care, sub forma unor variante şi/sau procedee selecţionate, se foloseşte 

pentru asimilarea cunoştinţelor, a trăirilor valorice şi a stimulării spiritului creativ. 

Când se alege o metodă, se ţine cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul procesului 

instructiv, de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia 

grupurilor şcolare, de natura mijloacelor de învăţământ, de experienţa şi competenţa cadrului 

didactic. 

Metodele tradiţionale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în 

conformitate cu noile principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot însă 

dobândi o valoare deosebită în condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care 

să-i asigure accesul la mesajul informaţional transmis raportat la unitatea de timp. 

Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a 

elevilor în procesul propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, 

prefacerile pe care le cunosc metodele de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia 

dinamică-deschisă constă în raporturile în schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. 

Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea procesului de învăţare, fiecare metodă 

trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul căruia i se raportează. Amplificarea caracterului 

formativ al metodelor presupune punerea accentului pe relaţiile sociale pe care le are elevul 

în procesul de culturalizare şi formare a personalităţii. Reevaluarea permanentă a metodelor 

tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. 

Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în : 

1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, 

exerciţiul; 

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

caz, metode de simulare( jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire. 

Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie 

expunerea profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost 

criticată, susţinându-se că ea nu favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură cu 

realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei asistă pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie să o 

repete. Cealaltă metodă tradiţională, convorbirea cu întreaga clasă, antrenează mai mult 

participarea elevilor, dar elevii sunt ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. Aşadar, forma clasică a 

învăţământului dezvoltă puţin gândirea elevilor.Ulterior s-au preconizat diverse moduri de 
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organizare a învăţământului, denumite şcoli active, în care accentul cade pe studiul individual 

efectuat de elevi. Modul nou, activ, de organizare a învăţământului se dovedeşte superior, dar 

solicită mult timp. Odată cu descongestionarea programelor şcolare în cadrul reformei 

învăţământului, se va începe şi activizarea predării în şcoala românească. 

Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în 

antiteză cu metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare ii ajuta pe elevi sa-

si exprime opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi 

la propria formare. Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un participant activ la 

educaţie.În procesul instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă 

pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea pentru a face faţă 

situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. Principalul avantaj al metodelor activ-

participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora 

de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi 

dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip superior, gândirea critică. 

Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie 

dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor. A gândi critic înseamnă a 

deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri raţionale, a propune opinii personale, a 

accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a construi argumente suficiente propriilor 

opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor. 

Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: metoda Ciorchinelui; metoda 

Mozaic; metoda Cubul; metoda Turul Galeriei; metoda 6/3/5; metoda Lotus; metoda Palariile 

ganditoare; metoda Frisco; metoda Schimba perechea; metoda Explozia stelara; diagrama 

Venn; metoda Cauza-efect. 

Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune 

respectarea unor reguli. Literatura de specialitate relevă faptul că, pentru ca elevii să fie 

dispuşi să lucreze în echipă, se impune respectarea a două condiţii: asigurarea unui climat 

pozitiv în clasă; formularea unor explicaţii complete şi corecte asupra sarcinii de lucru, astfel 

încât aceasta să fie înţeleasă de toată lumea. 

În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă 

impresia că au succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: 

formularea de expectanţe pozitive faţă de elevi; utilizarea unor strategii de management 

educaţional eficient; stabilirea de obiective clare şi comunicarea acestora elevilor; 

valorificarea la maxim a timpului destinat predării; evaluarea obiectivă. 

Eficienţa muncii în grup depinde de claritatea explicaţiei pentru sarcinile de lucru. 

Profesorii trebuie să ofere explicaţii cât mai clare şi să se asigure că ele au fost corect înţelese 

de către elevi. 

Literatura de specialitate oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între 

metodele tradiţionale şi cele moderne utilizate în predare. 

Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici: 

• pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei,; 

•sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al 

instruirii, asadar comunicarea este unidirectionala; 

•sunt predominant comunicative,; 

•sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a 

cunostintelor; 

•au un caracter formal şi stimulează competiţia; 

•stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 

•relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă.Aceste metode 

genereaza pasivitatea in randul elevilor. 

La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note: 

•acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 
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•sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului 

educaţional; 

•sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 

•sunt orientate spre proces; 

•sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi, 

evaluarea fiind una formativa; 

•stimulează motivaţia intrinsecă; 

•relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă 

din modul de organizare a lecţiei.Prin metodele moderne se incurajeaza participarea elevilor, 

initiativa si creativitatea. 

Din toate cele menţionate rezultă faptul că profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia 

şi metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un model real de educaţie 

permanentă. 

În mod sigur o metodologie de succes va implica împletirea celor două modele (clasic 

şi modern), având proporţii diferite între ele în funcţie de situaţia momentului, de colectiv şi 

bineînţeles de obiectivele educaţionale urmărite. 

Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de 

procese pentru a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare eficientă 

presupune mai întâi înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza 

cunoştinţelor dobândite ulterior, generalizarea şi abstractizarea lor. 

Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa elevilor ci e mediator şi 

îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg. Predarea se realizează prin 

utilizarea unor metode activ – participative care să solicite interesul, 

creativitatea,imaginaţia,implicarea şi participarea elevului,în scopul însuşirii unor cunoştinţe 

care să–i folosească. 
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INOVARE DIDACTICĂ PRIN UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE ÎN 

PROCESUL DE PREDARE - ÎNVĂŢARE 

 

Prof. Dobre Sandina- Liceul Teoretic Carol I ,Fetesti, Ialomita 

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest punct de vedere, 

educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă ,indicațiile generale date de 

cărțile de metodologie. Gaston Milaret. 

 Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în practică prin 

intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de realizare, 

iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar integrează 

toate aceste componente, dintre care o poziţie centrală revine metodelor care fac posibilă atingerea 

finalităţilor educaţionale. 

    Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod 

independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi şi 

deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”.(M.Ionescu,V.Chiş) 

    Metoda este selectată de cadrul didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi extraşcolare 

cu ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora; presupune, în toate cazurile, o colaborare între profesor 

şi elev, participarea lor la căutare de soluţii, la distingerea dintre adevăr şi eroare şi care, sub forma 

unor variante şi/sau procedee selecţionate, se foloseşte pentru asimilarea cunoştinţelor, a trăirilor 

valorice şi a stimulării  spiritului creativ. 

   Când se alege o metodă, se ţine cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul procesului instructiv, 

de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia grupurilor 

şcolare, de natura mijloacelor de învăţământ, de experienţa şi competenţa cadrului didactic. 

   Metodele tradiţionale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate cu noile 

principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot însă dobândi o valoare deosebită 

în condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care să-i asigure accesul la mesajul 

informaţional transmis raportat la unitatea de timp. 

Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor în 

procesul propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, prefacerile pe care le 

cunosc metodele de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia dinamică-deschisă constă 

în raporturile în schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor este 

impusă de complexitatea procesului de învăţare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie de 

registrul căruia i se raportează. Amplificarea caracterului formativ al metodelor presupune punerea 

accentului pe relaţiile sociale pe care le are elevul în procesul de culturalizare şi formare a 

personalităţii. Reevaluarea permanentă a metodelor tradiţionale vizează adaptarea lor in funcție de 

necesități si raportarea lor la evoluția științei..Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în : 

1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, 

exerciţiul; 

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

metode de simulare( jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire. Principala metodă 

de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie expunerea profesorului, completată cu 

studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, susţinându-se că ea nu favorizează 

legătura cu practica. Lipsa de legătură cu realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei asistă pasiv la 

expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete. Cealaltă metodă tradiţională, convorbirea cu întreaga 

clasă, antrenează mai mult participarea elevilor, dar elevii sunt ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. 

Aşadar, forma clasică a învăţământului dezvoltă puţin gândirea elevilor.Ulterior s-au preconizat 

diverse moduri de organizare a învăţământului, denumite şcoli active, în care accentul cade pe 

studiul individual efectuat de elevi. Modul nou, activ, de organizare a învăţământului se dovedeşte 

https://iteach.ro/pg/blog/diana.patrascu1/read/75779/inovare-didactica-prin-utilizarea-metodelor-interactive-in-procesul-de-predare-invatare
https://iteach.ro/pg/blog/diana.patrascu1/read/75779/inovare-didactica-prin-utilizarea-metodelor-interactive-in-procesul-de-predare-invatare
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superior, dar solicită mult timp. Odată cu descongestionarea programelor şcolare în cadrul reformei 

învăţământului, se va începe și activizarea predării în şcoala românească. 

Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu 

metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare ii ajuta pe elevi sa-si exprime 

opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria formare. 

Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un participant activ la educaţie.În procesul 

instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a 

„învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de 

angajare şi acţiune. Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea 

elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra 

fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor 

cognitive de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi 

evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza 

argumentelor. A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri 

raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a 

construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor. 

     Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: metoda Ciorchinelui; metoda Mozaic; 

metoda Cubul; metoda Turul Galeriei; metoda 6/3/5; metoda Lotus; metoda Palariile ganditoare; 

metoda Frisco; metoda Schimba perechea; metoda Explozia stelara; diagrama Venn; metoda Cauza-

efect. 

     Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune respectarea unor 

reguli. Literatura de specialitate relevă faptul că, pentru ca elevii să fie dispuşi să lucreze în echipă, 

se impune respectarea a două condiţii: asigurarea unui climat pozitiv în clasă; formularea unor 

explicaţii complete şi corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât aceasta să fie înţeleasă de toată 

lumea. 

     În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă impresia că 

au succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea de expectanţe 

pozitive faţă de elevi; utilizarea unor strategii de management educaţional eficient; stabilirea de 

obiective clare şi comunicarea acestora elevilor; valorificarea la maxim a timpului destinat predării; 

evaluarea obiectivă. 

     Eficienţa muncii în grup depinde de claritatea explicaţiei pentru sarcinile de lucru. Profesorii 

trebuie să ofere explicaţii cât mai clare şi să se asigure că ele au fost corect înţelese de către elevi. 

Literatura de specialitate oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între metodele 

tradiţionale şi cele moderne utilizate în predare. 

     Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici: 

• pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei,; 

•sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al instruirii, 

asadar comunicarea este unidirectionala; 

•sunt predominant comunicative,; 

•sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a 

cunostintelor; 

•au un caracter formal şi stimulează competiţia; 
•stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 

•relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă.Aceste metode genereaza 

pasivitatea in randul elevilor. 

     La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note: 

•acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 

•sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului 

educaţional; 

•sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 

•sunt orientate spre proces; 
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•sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi, 

evaluarea fiind una formativa; 

•stimulează motivaţia intrinsecă; 

•relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă din 

modul de organizare a lecţiei.Prin metodele moderne se incurajeaza participarea elevilor, initiativa 

si creativitatea. 

     Din toate cele menţionate rezultă faptul că profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi 

metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un model real de educaţie 

permanentă. 

     În mod sigur o metodologie de succes va implica împletirea celor două modele (clasic şi 

modern), având proporţii diferite între ele în funcţie de situaţia momentului, de colectiv şi 

bineînţeles de obiectivele educaţionale urmărite. 

     Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de procese pentru 

a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare eficientă presupune mai întâi 

înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza cunoştinţelor dobândite 

ulterior, generalizarea şi abstractizarea lor. 

     Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa elevilor ci e mediator şi îndrumător în 

activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg. Predarea se realizează prin utilizarea unor metode 

activ – participative care să solicite interesul, creativitatea,imaginaţia,implicarea şi participarea 

elevului,în scopul însuşirii unor cunoştinţe care să–i folosească. 
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ÎNVĂŢAREA CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR DIGITALE 

prof. Valeria Chiosea, Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” Eforie Sud 

 

În ultimii ani se constată o scădere accentuată a motivaţiei pentru învăţare a elevilor. Cauzele 

sunt multiple iar stimularea motivaţiei pentru învăţare a elevilor depinde foarte mult de strategia 

pedagogică folosită de fiecare cadru didactic. Într-o societate în care digitalizarea nu mai poate fi 

contestată este nevoie de un mediu educativ mai deschis, de noi competenţe ale cadrelor didactice 

adaptate noilor tehnologii. Se observă că elevii sunt atraşi chiar de la vârste foarte mici de 

instrumentele digitale (tablete, telefoane inteligente, laptopuri, I-pod-uri etc). În cele mai multe 

situaţii aceste instrumente sunt folosite pentru activităţi distractive şi nu pentru activităţi de învăţare. 

Dispozitivele mobile pot fi utilizate de către profesori pentru pregătirea activităţilor educative şi de 

către elevi în timpul activităţilor educative. Surprinzător de mulţi elevi (50%-70% din fiecare clasă) 

au dispozitive mobile personale. Poate fi un câştig pentru şcoală ca elevii să le utilizeze ca unelte de 

învăţare şi în acelasi timp utilizarea lor în clasă funcţionează ca motivaţie suplimentară pentru elevi.  

Dispozitivele mobile facilitează învăţarea colaborativă, creativitatea şi evaluarea (sau 

autoevaluarea). Desigur, utilizarea unor astfel de dispozitive în clasă nu este simplă şi este necesar ca 

profesorii, în urma participării la cursuri specifice, să înţeleagă ce se poate face în clasă cu 

dispozitivele mobile, care sunt posibilităţile şi limitele unor astfel de dispozitive, cum se pot crea 

lecţii sau aplicaţii educaţionale, cum poate fi stimulată inovarea şi creativitatea elevilor. Una dintre 

direcţiile interesante de utilizare a dispozitivelor mobile este cea legată de utilizarea senzorilor în 

experimente reale (transformarea dispozitivului într-un laborator mobil). 

La profilul real al Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie specializarea în care se pregătesc 

elevii noştri este Matematică-Informatică. În ultimii ani s-a constatat un interes scăzut al elevilor 

pentru acest profil. Ca urmare a apărut necesitatea unei noi abordări a ofertei educaţionale prin care 

liceul să atragă şi să motiveze elevii. Aşa s-a născut proiectul de mobilităţi în cadrul programului 

Erasmus+ “Stiinţele şi tehnologia în Societatea Cunoaşterii”, proiect care şi-a propus să aducă în 

şcoală cele mai noi descoperiri în domeniul tehnologiei digitale. Prin acest proiect patru cadre 

didactice din şcoală au participat la cursuri (în Spania şi Marea Britanie) care promovează eLearning-

ul (învăţarea electronică). În cadrul acestor cursuri profesorii şi-au dezvoltat noi abilităţi în utilizarea 

tehnologiilor informatice pentru:  

- dezvoltarea de conţinuturi digitale care vor putea fi integrate în lecţii; 

- proiectarea de lecţii în care sunt folosite noile tehnologii pentru învăţare şi evaluare; 

- dezvoltarea de curriculum pentru discipline opţionale care să utilizeze într-un mediu eterogen 

dispozitivele mobile personale ale elevilor şi echipamentele fixe ale şcolii. 

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie s-a remarcat ca lider în introducerea calculatorului în 

procesul de învăţământ înca din anii 1990-2000. Elevii găsesc în şcoala noastră un mediu dinamic de 

învăţare, care integrează experimente educaţionale moderne, pot să-şi dezvolte în şcoală inteligenţa 

şi talentele, pot să investigheze şi să exploreze cele mai noi domenii ale cunoaşterii. Îmbunătăţirea 

activităţii cadrelor didactice la clasă prin utilizarea metodelor interactive de învăţare-predare şi a 

tehnologiei, informaţiei şi comunicării (echipamente noi interactive, dezvoltarea de softuri  

educaţionale de către profesori şi de către elevi) sporesc motivaţia elevilor pentru învăţare.  

Învăţarea trebuie extinsă dincolo de limitele clasei prin promovarea învăţării “outdoor” şi a 

unor activităţi de cooperare şi colaborare cu muzee, centre de cercetare ştiinţifică şi universităţi 
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europene, prin integrarea în clasa a unor colecţii de resurse digitale şi unelte digitale, bazate pe 

probleme ale lumii reale. În urma  participării la cursurile Erasmus+ (Digital Extra si Tap-Swipe-

Pinch) profesorii şi-au dezvoltat competenţe de utilizare a dispozitivelor mobile în clasă şi în activităţi 

extracurriculare, de folosire a unor aplicaţii şi pachete soft educaţionale (dacă se poate fără costuri), 

de utilizare a reţelelor de socializare în scopuri educaţionale, de folosire a unor  jocuri educaţionale, 

de integrare în lecţii a unor muzee virtuale si experimente virtuale.  

O atenţie deosebită trebuie acordată în şcoală evaluării şi unul dintre obiectivele proiectului 

nostru este să diversificăm formele de evaluare in şcoală. Una dintre formele pe care dorim să o 

folosim cât mai mult este testarea on-line. Sperăm în acest fel să putem evalua mai exact progresul 

elevilor şi să putem depista mai rapid dificultăţile de învăţare ale elevilor. Profesorii îşi vor alege în 

cunostinţă de cauză platforma pentru învăţarea electronică, vor proiecta şi vor crea conţinuturi şi teste 

astfel încât să se producă o îmbunătăţire a calităţii procesului didactic în şcoală. Preocuparea 

principală va fi ca utilizarea TIC să se facă pentru a uşura/facilita învăţarea. 

Prezentăm mai jos o listă de pagini de web cu aplicaţii care pot fi folosite de către profesori 

în procesul educativ sporind astfel motivaţia elevilor pentru învăţare.  Aplicaţiile sunt din domeniul 

public cultivând la elevi respectul pentru drepturile de autor şi utilizarea aplicaţiilor cu licenţă.  

Mobile Apps:  

Pinnacle Studio for iPad  

https://itunes.apple.com/gb/app/pinnacle-studio/id552100086?mt=8  

VideoPad Video Editor (Android)  

Bambuser (Android)  

Web Tools:  

http://bambuser.com/  

http://photosynth.net/  

http://zunal.com/  

Useful Websites:  

Film making templates  

http://learninginhand.com/blog/2014/8/6/plan-a-better-imovie-trailer-with-these-pdfs  

List of free digital storytelling tools for teachers  

http://www.educatorstechnology.com/2012/06/list-of-best-free-digital-storytelling.html  

Bibliografie: 

http://www.digital-extra.eu 
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Activitate extrașcolară  

”Săptămâna legumelor și fructelor donate’’ 

 

                                                                                          Prof. Magu Sultana-Cristiana 

                                                                                   C.S.E.I. ’’Constantin Păunescu ’’ RECAȘ 

 

     Campania ”Săptămâna legumelor și fructelor donate” se desfăşoară în cadrul Strategiei 

Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) şi implică voluntari şi elevi de toate vârstele. În 

perioada 25- 29 noiembrie 2019, s-a organizat campania socială de sprijinire a copiilor şi implicit 

familiilor aflate în dificultate.  

         Scopul acestei campanii este acela de a sensibiliza elevii şi profesorii din unităţile de 

învăţământ cu privire la situaţia dificilă în care se află  copiii afectaţi de lipsa  alimentelor. Prin 

acest demers se intenţionează consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi,  într-

o societate unică şi solidară, în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, 

responsabilitatea. 

Campania ”Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” implică strângerea de legume şi 

fructe de către elevii voluntari implicaţi în programul Strategia Naţională de Acţiune Comunitară 

(SNAC) şi donarea lor elevilor cu un statut social precar. Demersul face parte din calendarul 

activităţilor educative naţionale  organizate de Ministerul Educaţiei. 

   

 Prin această activitate extracurriculară, elevii din şcoala noastră au avut prilejul de a dărui 

cu mult drag şi bucurie din roadele toamnei, elevilor care sunt integrați în cadrul Liceului Teoretic 

Buziaș, dar și celor care  provin din familii cu un nivel social scăzut. Bunătatea, generozitatea şi 

solidaritatea ne-a unit pe toţi în jurul legumelor şi fructelor donate – bucurii ale mamei – toamnă, 

care nu pot fi simţite decât dăruindu-le! 
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Lecţia de geografie – formă de bază în organizarea procesului educaţional: tradiţional şi 

modern 

Autor: prof. dr. Ioana-Paula Codrean 

                                                                                           

  Organizarea procesului educaţional constă în realizarea unor acţiuni ce conferă un 

caracter raţional, eficient şi ordonat demersurilor didactice, în condiţiile utilizării resurselor 

materiale şi umane adecvate. 

    Din perspectiva pedagogică, forma de organizare este cea care, în practică, constituie corelaţia 

specifică între toate elementele procesului de învăţământ, conferindu-le o finalitate educativă. 

Forma de organizare este tocmai cadrul în care are loc articularea dintre componentele procesului 

educaţional şi pune în valoare interacţiunea dintre profesor şi elev. Desigur, forma de organizare 

cunoaşte o evoluţie diferită în timp şi a îmbrăcat mai multe variante. Astfel, încă din antichitate, cea 

mai frecventă şi răspândită formă de realizare a activităţii de predare-învăţare,  este organizarea pe 

clase şi lecţii. Această organizare ce cunoaşte o serie de îmbunătăţiri în secolul al XVII-lea, prin 

contribuţia lui I. A. Comenius (1592-1670). Este cel care a evidenţiat importanţa eterogenităţii 

grupului de elevi, organizat pe aceleaşi criterii de vârstă şi pregătire, a prezenţei unei programe 

împărţită pe luni şi zile şi a stabilirii scopului urmărit de fiecare lecţie desfăşurată; trecerea dintr-o 

clasă în alta se realiza anual, prin sistemul promovării, pentru durata şcolarizării se stabilea un 

început şi un sfârşit de an şcolar, care era împărţit pe unităţi de lucru (trimestre sau semestre); la fel 

ca în prezent, exista un orar care cuprindea disciplinele de studiu, durata orei era de 45’-50’, urmate 

de pauze. Acest sistem de organizare pe clase şi lecţii a fost introdus în practica şcolară din 

România, în anul 1864 prin Legea învăţământului.  

Consider, ca fiind cel mai eficient, sistemul bazat pe clase şi lecţii, însă cu menţiunea organizării 

unor clase diferenţiate, după modelul Mannenheim, clase ce să adune la un loc copii supradotaţi, 

copii cu o pregătire şi capacităţi intelectuale medii, considerate normale, şi clase pentru elevi mai 

slabi pregătiţi sau cu un intelect sub nivelul normalului; astfel am înlătura riscul menţinerii unor 

deficienţe la elevii subnormali, incapabili de a „ţine pasul cu clasa”, sau, dimpotrivă, s-ar înlătura 

plictisul din partea elevilor supradotaţi, în momentele în care profesorul explică şi încearcă să 

antreneze randamentul celorlalţi copii din clasă, cu un nivel intelectual mai scăzut. De un timp, se 

organizează şi se lucrează cu acele grupe de „excelenţă” în vederea perfecţionării şi aprofundării 

cunoştinţelor elevilor cu aptitudini spre o anume disciplină, dar ce se face pentru elevii mai slabi? 

Totodată aceste grupe de excelenţă lucrează doar pe un anumit obiect de studiu, deşi ar exista 

posibilitatea organizării acestora pe arii curriculare. De asemenea, am opta şi pentru organizarea 

unui învăţământ, dar la nivel liceal, organizat pe „centre de interes” (exemplu sistemului lui 

Decroly, însă fără a înlocui învăţământul colectiv cu cel individual), adică un învăţământ specializat 

(casele XI-XII), la care elevul va opta în funcţie de aptitudinile şi capacităţile personale. Utilizată în 

practica şcolară de mult timp, lecţia s-a situat pe primul loc între formele de lucru cu elevii. 

Cercetarea pedagogică, alături de practica şcolară, au adus contribuţii deosebite la îmbunătăţirea 

metodologiei ei, prin diverse schimbări în structura, optica şi modul ei de realizare. Cu toate 
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acestea, lecţia şi-a păstrat, în timp, trăsăturile esenţiale: asigură temeinicia cunoştinţelor, formează 

capacităţi ce permit punerea acestora în practică, dezvoltă sentimente şi convingeri, modelează 

personalitatea elevului, permite surprinderea relaţionărilor dintre fenomenele şi procesele ce 

alcătuiesc realitatea înconjurătoare, organizarea sa desfăşoară într-un cadru optim, ce favorizează 

stabilirea unui sistem de conexiuni între profesor şi elev şi realizarea acelor activităţi didactice ce 

stimulează atingerea performanţelor şcolare. În pofida acestor calităţi, lecţia mai necesită unele 

perfecţionări, în condiţiile unui învăţământ românesc aflat într-o continuă schimbare. În structura 

sa, încă predomină activitatea de predare, în defavoarea celei de învăţare şi evaluare, iar întreaga 

activitate didactică tinde să fie centrată, în continuare, pe acţiunile profesorului. Iniţiativa elevilor 

este diminuată în cazul apelării preponderent la strategiile didactice expozitive, ceea ce menţine 

elevul, de cele mai multe ori, la statutul de „subiect pasiv, de educat”. Uniformizarea şi şablonarea 

lecţiilor derivă şi din dominarea activităţilor frontale, ceea ce împiedică diferenţierea activităţii 

didactice, după particularităţile elevilor; astfel, cerinţele şi exigenţele vor fi aceleaşi pentru toţi 

elevii, ceea ce determină un randament şcolar scăzut şi diminuează activităţile de muncă 

independentă, retenţia şi transferul cunoştinţelor, autoevaluare şi atingerea performanţei. 

Lecţia, în tradiţional, era o „formă de organizare a procesului de învăţământ”, în alte limite, impuse 

de condiţiile de atunci, iar lecţia modernă are o altă alură şi o structură grefată pe noile orientări ale 

didacticii generale, pedagogice, ale idealului educaţional, ale calităţii, progresului şi echităţii. 

Datorită unor condiţii generale şi particulare, lecţia are un caracter istoric şi actual, atât din punct de 

vedere teoretic, cât şi practic (elaborat). Fondatorul teoretic al sistemului de învăţământ pe clase şi 

lecţii este pedagogul Jan Amos Comenius-Komensky, în secolul al XVII-lea, în lucrarea sa 

„Didactica magna” (Marea didactică). Activităţile  interactive realizate de profesori şi elevi, pe o 

durată de 50 minute, în care se studiază conţinuturile de specialitate, având obiective de 

comunicare, aplicare, asimilare sau evaluare, au fost denumite lecţii. Dacă în trecut a existat 

tendinţa de a trata lecţia separat de lanţul general de lecţii, actualitatea unei lecţii decurge din 

integrarea în sistemul de lecţii, cu menţionarea că fiecare lecţie trebuie să introducă elemente de 

noutate ce să asigure legătura cu materia predată anterior şi cu cea care urmează să fie însuşită. 

Utilizând metoda de analiză sistemică, în studierea unei lecţii de geografie, se observă că 

structurarea acesteia se realizează sub forma unui ansamblu de momente sau secvenţe cu 

corespondenţă în acte didactice esenţiale. Succesiunea secvenţelor oferă profesorului de geografie 

posibilitatea de a ordona şi organiza informaţiile în unităţi mai mici în vederea asimilării de către 

elevi, de a utiliza o strategie adecvată pentru optimizarea demersului didactic. Privită, din 

perspectiva didactică modernă, ca un „microsistem”, lecţia cuprinde într-un tot unitar variabilele 

predării, învăţării, evaluării, volumul informaţional, obiectivele operaţionale, mijloacele şi 

strategiile didactice, trăsăturile psihice ale elevilor, personalitatea profesorului, etc., toate acestea 

fiind subordonate logicii procesului educaţional. Toate aceste elemente ale lecţiei reprezintă 

componentele unui sistem, între ele stabilindu-se relaţii de condiţionare şi interdependenţă, astfel, 

orice modificare a unui element component va determina schimbarea întregului sistem din care face 

parte. 

Consider ca fiind depăşită părerea potrivit căreia, dacă, într-o lecţie, nu se respectă volumul de 

informaţii specificat în programă, atunci elevii se vor deprinde cu o muncă superficială iar lecţia va 

fi lipsită de interes. Dimpotrivă, eficienţa unei lecţii, poate spori şi în condiţiile unui set relativ 

restrâns de cunoştinţe, dar care calitativ, sunt prezentate impecabil şi valorificate optim. Nu 
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neapărat cantitatea, cât calitatea informaţiilor, este cea care contribuie la optimizarea demersului 

didactic. 
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ÎN ECHIPĂ SE OBŢINE EDUCAŢIA DE CALITATE 

 

 

                                                                Prof. înv. primar: Valea Anica 

                                                                                     Şcoala Gimnazială Iernut, jud. Mureş 

 

 

     Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai bună, 

completă şi utilă dezvoltare. 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. Necesitatea 

colaborării şcoală-familie rezidă din obiectivul comun pe care îl au cei doi factori educaţionali: asigurarea 

unui sistem unitar de cerinţe de instruire şi educarea şcolarului. O metodă eficientă de schimbare a 

concepţiei societăţii despre ceea ce se întâmplă în interiorul unei instituţii de învăţământ poate porni de la 

apropierea şi implicarea părinţilor mai profund în viaţa şcolii, aceasta realizându-se prin încheierea de 

parteneriate atât cu familiile elevilor cât şi cu comunitatea locală. Realizarea unui parteneriat între şcoală şi 

familie constituie o bună premisă pentru asigurarea condiţiilor optime pentru o dezvoltare sănătoasă şi 

armonioasă a copiilor. Un asemenea parteneriat deschide calea unei apropieri reciproce a celor două 

instituţii, o deschidere spre cunoaşterea şi recunoaşterea rolului fiecăreia în educaţia copilului, dar şi o 

oportunitate de aprofundare a acestei relaţii, de stabilire a unor obiective care pot fi atinse mai bine prin 

asumarea acestora şi colaborarea în direcţia îndeplinirii lor. 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. În parteneriat cu 

familiile copiilor şi autorităţile locale, şcoala noastră oferă condiţii moderne de educare şi instruire, ajutând 

copiii să-şi dezvolte personalitatea, întregind activitatea educativă a şcolii, relaţia şcoală-familie fiind foarte 

bună, cadrele didactice colaborând cu familiile în următoarele feluri: vizite la domiciliul elevilor, şedinţe 

cu părinţii, vizitele părinţilor la şcoală, implicarea acestora în activităţile noastre, lectorate cu părinţii şi 

participarea lor implicită în activităţile extraşcolare.  

     Cadrele didactice trebuie să-i pregătească pe elevi pentru viaţă, să-i orienteze în alegerea unei profesii, 

tocmai de aceea trebuie să existe o relaţie şcoală-familie, împreună să găsească cele mai bune soluţii pentru 

aceşti copii, prin implicarea familiei actul educaţional este mai eficient.  

Cadrele didactice din şcoala noastră urmăresc să promoveze imaginea şcolii, să creeze o imagine pozitivă 

instituţiei, să atrag cât mai mulţi elevi, să fie dascăl dedicat pentru nevoile fiecărui elev în parte. Fiecare 

dintre noi contribui la promovarea unei imagini pozitive asupra şcolii, prin activităţi care au un impact 
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puternic asupra comunităţii locale şi nu numai. Aşadar, educaţia ca proces de modelare a personalităţii  

realizat de familie, şcoală, societate are ca scop pregătirea educatului pentru educaţie. Parteneriatul  şcoală– 

familie - societate se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie, şcoală şi comunitate, la o 

unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd 

învăţătoarea sfătuindu-se cu părinţii şi membrii comunităţii. 

     Câteva activităţi la care am avut sprijinul şi implicarea părinţilor: Ziua fructelor şi a legumelor-activitate 

de colectare de produse pentru copii cu nevoi speciale, De Crăciun, fii mai bun!- târg cu vânzare de produse 

pentru a ajuta familiile nevoiaşe din localitate. Ziua porţilor deschise, eveniment în cadrul căruia viitorii 

elevi, părinţii, dar şi alţi membrii ai comunităţii vizitează şcoala, familiarizându-se cu dotările materiale 

moderne din instituţia noastră. Elevii şi părinţii descoperă astfel că şcoala pune la dispoziţia copiilor toate 

resursele materiale necesare unui învăţământ de calitate.  

     Prin muncă de echipă pe care o practicăm, prin rezultatele deosebite şi ecourile acestor activităţi, am 

dovedit că la noi în şcoală se practică şi se promovează un învăţământ de calitate. O bună colaborare şi 

comunicare între familie şi şcoală este necesară, dar nu este suficientă pentru buna dezvoltare a copilului 

în acest mediu. Este nevoie ca această colaborare să se poarte în jurul nevoii pe care o are copilul de a fi în 

societate. Comunicarea şi deschiderea de ambele părţi, pentru a sprijini dezvoltarea şi buna educaţie a 

copilului, aduc beneficii pe termen lung în dezvoltarea personalităţii acestuia. 

     Aşadar, calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale din 

domeniul învăţământului şi formării profesionale, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a unor 

rezultate excelente care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la procesul de învăţare şi ceilalţi 

factori interesaţi. Şcoala este responsabilă de asigurarea internă a calităţii, dar calitatea se asigura prin 

dialog şi pe bază de parteneriat cu toţi actorii implicaţi. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII EXTRAȘCOLARE  

Magyaros Kinga 

Școala Gimnazială „Sîncraiu de Mureș”/ Grădinița Sîncraiu de Mureș 

Loc. Sîncraiu de Mureș/ Jud. Mureș  

 

„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi 

cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.”  (Joann Heinrich Pestalozzi) 

 

  Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea 

activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe 

formative, deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În 

acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea 

unor roluri la serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante 

şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în 

alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea 

faţă de copii. 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea 

realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 

personalităţii preşcolarilor. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de 

importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, 

prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. 

Perioda de 3 – 7 ani din viaţa copilului lasă cele mai profunde urme asupra personalităţii în 

devenire deoarece aceasta este perioada receptivităţii, sensibilităţii, mobilităţii şi a flexibilităţii 

psihice dintre cele mai pronunţate. Aceasta este perioada în care influenţele externe lasă cele mai 

durabile urme, în care se constituie premisele personalităţii şi se aşează bazele eu-lui: cognitiv, 

afectiv-motivaţional şi volitiv-caracterial. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o 

atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 

plăcutul.  

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate 

la grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadrul activităţii didactice, cultivă 
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Impactul colaborării cadrelor didactice din învățământul special și special 

integrat în vederea integrării eficiente a copiilor cu CES 

Măncilă Anna- Maria 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte 

 

 Integrarea şcolară reprezintă procesul de educare a copiilor cu sau fără cerinţe speciale în 

acelaşi spaţiu şi în aceleaşi condiţii, având drept scop final participarea deplină a tuturor copiilor 

la activităţile şcolare şi extraşcolare. Pentru o integrare eficientă este necesară acceptarea 

conştientă de către membrii grupului a fiecărei persoane, aceasta fiind favorizată de o organizare 

şcolară care pune în act o metodologie bazată pe curriculum flexibil.    

 Pentru integrarea eficientă în învățământul de masă apar o serie de întrebări atât din partea 

cadrelor didactice din școlile integratoare cât și pentru profesorii itineranți/ de sprijin. Cele mai 

des întâlnite sunt:  

• Vă adaptaţi lecţiile în funcţie de nevoile elevilor cu CES? 

• Colaboraţi cu cadru didactic itinerant/ de sprijin din şcoala dvs? 

• Puteți elabora strategii de adaptare curriculară şi evaluare a copiilor cu CES? 

• Evaluaţi copiii cu CES la acelaşi nivel cu ceilalţi elevi? 

• Folosiţi fişe de lucru individualizate/ teze diferenţiate pentru elevii integraţi? Cine vă ajută 

în eleborarea acestora? 

• Credeţi că elevii integraţi au nevoie de curriculum obişnuit sau de un curriculum adaptat? 

• Integrarea în clasa dvs este percepută ca fiind un  obstacol în calea desfăşurării eficiente a 

lecțiilor? 

• Care este relaţia dvs cu cadrele didactice din învăţământul de masă unde lucraţi? Colaboraţi 

cu acestea? Elaboraţi împreună fişe de lucru diferenţiate sau adaptare curriculară/ 

curriculum flexibilizat? 

• Cum credeţi că ar trebui să promoveze cadrul didactic itinerant/ de sprijin  integrarea 

elevilor cu CES? 

Elaborarea de materiale adaptate şi flexibilizate trebuie să se realizeze în colaborare de 

către profesorul de sprijin şi cadrul didactic din şcoala integratoare. De cele mai multe ori, elevul 
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Tehnici și strategii moderne în demersul terapeutic la copiii cu dificultăți de învățare 

Prof.Adriana Cândea 

Profesor logoped, Doctor în Psihologie 

Școala Gimnazială Speciala – C.R.D.E.I. Cluj-Napoca 

 

Strategiile de formare a unei atitudini pozitive în ceea ce priveşte realizarea eficientă a 

integrării şi incluziunii tuturor categoriilor de copii trebuie să ţină cont de situaţia concretă a fiecărui 

copil integrat în şcoala obişnuită, precum şi de contextul complex în care integrarea se desfăşoară. 

Totuşi există o categorie de copii care în continuare pare a fi dezavantajată, necunoscută, şi anume 

copiii cu dificultăţi de învăţare. 

Dificultăţile de învăţare sunt caracteristice, în variate forme şi copiilor cu deficienţe sau 

dizabilităţi ‘clasice’, în funcţie de predominanţa uneia sau alteia (intelectuale, senzoriale, 

psihomotorii) sau corelate unor probleme sau tulburări de comportament (de pildă hiperactivitatea). 

Aceasta intersecţie poate conduce adeseori la dificultăţi şi erori în identificare, evaluare şi intervenţie.  

In acest context trebuie utilizat în identificare (screening) ‘criteriul excluziunii’ – determinarea 

faptului dacă dificultăţile de învătare sunt asociate sau nu unor deficienţe ori unui dezavantaj cultural.  

Un al doilea criteriu general de identificare corectă a dificultăților de învățare este depistarea 

diferenţei dintre aptitudini şi realizările lor.  

Copiii cu dificultăți de învățare pot învăţa, dar ei au nevoie adesea de un alt tip de instruire 

sau cel puţin de alte forme de sprijin de la profesori. Deoarece cauzele dificultăți de învățare sunt 

foarte diferite şi complexe, nu poate exista o singură strategie pentru toţi copiii din acest grup. 

Strategiile de utilizat vor trebuie să fie adaptate modului specific de manifestare a dificultăți de 

învățare (perceptiv, de procesare, de producere etc). 

Am încercat definirea ddificultăţilor de învăţare atât din perspectivă unilaterală cât şi 

interdisciplinară, concluzionând că un copil/elev are dificultăţi de învăţare dacă:  

-există o diferenţă semnificativă între capacităţile sale şi performanţa şcolară atinsă; · 

progresul realizat de el în procesul de învăţare este minim sau zero, pe o perioadă mai mare 

de timp;  

-are o dizabilitate/incapacitate care-l împiedică să utilizeze facilităţile educaţionale care sunt 

puse la dispoziţia copiilor de aceeaşi vârstă cu el;  

-lucrează în plan şcolar la un nivel inferior copiilor de aceeaşi vârstă;  
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-are dificultăţi persistente în învăţarea citit-scrisului şi a calculului matematic;  

-are dificultăţi emoţionale şi de comportament care împiedică frecvent şi la un niveL 

considerabil procesul de învăţare a copilului sau chiar a întregii clase;  

-are deficienţe senzoriale şi psihice care necesită un echipament sau servicii specializate 

suplimentare;  

-are dificultăţi continue de comunicare şi interacţiune care-l împiedică în dezvoltarea unor 

relaţii sociale echilibrate şi formează obstacole în procesul învăţării. 

Din cercetări rezultă că este foarte important managementul timpului, în organizarea muncii 

la clasă. Structurarea foarte atentă a mediului de învăţare – cât mai calm, liniştit, cu elemente 

distractive cât mai puţine, cu vorbire în şoaptă etc. 

Invăţarea în pereche cu un alt copil (peer – tutoring) este o metodă utilizată cu eficienţă. 

Structura şi sprijinul sunt două elemente de bază ale unor programe de intervenţie eficiente. 

Dacă pentru copiii obişnuiti temele pentru acasă care sunt nepotrivite sau prea dificile pot fi foarte 

frustrante, pentru elevii cu dificultăți de învățare acestea pot fi ucigătoare. De aceea se recomandă cu 

insistenţă predarea-învăţarea în paşi mici şi cu asigurarea continuă a succesului. Implicarea părinţilor 

în asigurarea succesului în învătare este foarte utilă. 

O notă comună a numeroase strategii dezvoltate în context este recunoaşterea personală a 

problemei şi adaptarea ori acomodarea la ea. Unii copii cu dificultăți de învățare  învaţă aceste lucruri 

în mod natural, în timp, alţii au nevoie de sprijin în acest sens. De multe ori aceşti copii au în spate o 

istorie personală de eşec şi frustrare, ceea ce determină acţiuni suplimentare, pentru a fi convinşi că 

sunt necesare eforturi reînnoite pentru a reuşi (Eggen si Kauchak, 1992) 
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Adaptări ale instruirii pentru copiii cu dificultăți de învățare (după Eggen şi Kauchak, 2012) 

    Aria de abilităţi                                  Adaptările de predare-învăţare 

        Matematica • Modelarea (ilustrarea) soluţiilor corecte la tablă (flipchart) etc 

• Folosirea colegilor pentru a explica problemele 

• Fragmentarea sarcinilor lungi în altele mai scurte 

• Incurajarea utilizării calculatoarelor (matematice) şi a altor 

mijloace auxiliare  

        Citirea • Utilizarea de manuale sau cărţi vechi, ca suporturi alternative 

• Folosirea unor ‘ghiduri’de studiu´, care identifică conceptele 

cheie 

• Explicarea cuvintelor noi sau mai dificile, înainte de lectura 

• Încurajarea lucrului în grup, prin care elevii se ajută unii pe alţii 

        Pronunţia • Evitarea utilizării pronunţiei corecte ca şi criteriu de promovare 

• Focalizarea pe pronunţia unor cuvinte utilizate în ştiinţe, studii 

sociale şi alte domenii de cunoaştere 

• Invăţarea pronunţiei prin liste scurte, nu lungi 

• Incurajarea elevilor să analizeze un text de lecturat, să facă note 

pe el şi să marcheze eventuale cuvinte de care nu sunt siguri… 

         Scrierea • Mărirea timpului alocat efectuării unor sarcini 

• Asigurarea alternativei înregistrării audio a sarcinii de lucru 

• Acordarea permisiunii ca, după caz, rapoartele sau alt gen de 

lucrări scrise să fie dactilografiate ori dictate 

• Incurajarea scrierii zilnice, prin folosirea unor sarcini scurte, 

creative. 

 

 Printre metodele care activizează procesul de învățare sunt și cele prin care elevii lucrează 

productiv unii cu alții, își dezvoltă abilități de colaborare și ajutor reciproc. Ele pot avea un impact 

extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor foarte ușor de reținut, caracterului ludic si oferind 

alternative de învățare cu ”priză” la copii. 
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Metodele și tehnicilese pot clasifica, dupa funcția teraputică, în: 

I. Metode terapeutice de invățare interactivă 

a. Metoda învățării reciproce (Reciprocal teaching – Palinscar) 

b. Metoda ”mozaicului” (Jigsaw) 

c. Citirea cuprinzătoare 

d. Metoda ”cascadei” (Cascade) 

e. Metoda învățării pe grupe mici (STAD – Student Teams Achievement Division) 

f. Metoda ”turnirului între echipe” (TGT -  Teams/Games/Tournaments) 

g. Metoda schimbarii perechii (”Share Pair Circles) 

h. Învățarea dramatizată 

II. Metode de fixare și sistematizare a cunoștințelor de verificare: 

a. Harta cognitivă / conceptuală 

b. Matricile 

c. Lanțurile cognitive 

d. Scheletul de pește 

e. Pânza de păianjen 

f. Tehnica florii de nufăr 

g. Cartonașe luminoase 

III. Metode de rezolvare de probele prin stimularea creativității  

a. Explozia stelară 

b. Caruselul 

c. Multi-voting-ul 

d. Masa rotundă 

e. Philips 6/6 

f. Tehnica 6/3/5 

g. Controversa creativă 

h. Tehnica acvariului 

i. Patru colțuri 

j. Metoda Frisco 

k. Sinectica 

l. Metoda Delphi 
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UTILIZAREA COMPUTERULUI IN LECȚIILE DE FIZICĂ 

 

 

 PROF. VELICU  LAURENȚIU,  

LICEUL TEORETIC “CAROL I”  FETEŞTI  

 

Eficienţa însuşirii fizicii poate fi considerabil crescută prin intermediul conlucrării dintre 

laboratorul de fizică şi laboratorul de informatică. 

Tehnologiile educaţionale îmbină tradiţionalul cu ultimele noutăţi în domeniul tehnicii şi 

tehnologiilor şi sunt într-o continuă dinamică.  

În predarea orelor de fizică, până nu demult, se foloseau numai manualele şi experimentele 

clasice realizate în laborator, dar acum se pot folosi experimentele moderne. 

Textul unei cărţi nu este totdeauna suficient de sugestiv şi pentru că am intrat în era informaţiei 

computerizate, se folosesc tot mai mult lecţiile interactive, în care, fenomenele fizice pot fi mult mai 

bine redate prin animaţii, experimente (reale sau virtuale, simulate pe computer) 

 Folosirea unui soft  educaţional poate contribui la stimularea interesului elevilor pentru 

cunoaşterea ştiinţifică a lumii. 

 Prin utilizarea calculatorului şi mijloacelor moderne de învăţământ, elevii sunt mai mult atraşi 

de studiu, îşi măresc interesul pentru şcoală, având în vedere marea lor pasiune pentru calculator. 

Fascinaţia ecranului, imaginile în mişcare sunt puncte de maxim interes pentru elevi.  Elevii 

beneficiază astfel de lecţii interactive cu un bun suport informatic si ştiinţific, mult mai atractive , dar 

şi instructive datorită utilizării mijloacelor multimedia. 

 Pentru a câştiga interesul elevilor pentru  disciplina fizică este bine ca în şcoala românescă să 

se predea folosindu-se noi tehnici didactice, utilizându-se manuale informatizate, cu  animaţii, 

experimente virtuale, fenomene fizice simulate pe computer, fotografie educaţională cu conţinut fizic.  

 Elevii vor fi mult mai încântaţi de astfel de ore de fizică, care pe lângă experimentul clasic 

(care trebuie oricum realizat numai în laboratorul de fizică), vor putea studia fenomenul şi cu ajutorul 

experimentelor virtuale şi, de ce nu, poate,  elevii vor fi atraşi de astfel de animaţii încât să le sporească 

interesul pentru studiul unor fenomene, încăt să înveţe cu plăcere fizica şi să dorească să creeze chiar 

ei astfel de soft-uri pe care le pot folosi la clasă. 

Există numeroase soft-uri educaționale (exemplu: LABVIEW, lecțiile INTUITEXT)  care conțin 

lecții si documente interactive, care permit simularea și modelarea virtuală a unor fenomene sau 

procese care nu se pot reproduce experimental.  

 Lecţiile pe calculator susţin procesul de învăţare eficientă şi oferă profesorului un instrument 

util în completarea mijloacelor clasice de predare . 
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SIMBOLISTICA CERCULUI 

Prof. dr. Mirela Zamilia Ciolac 

Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara 

 

          Formele geometrice sunt considerate încă din cele mai vechi timpuri simboluri care reduc la 

esenţa adevărurile cele mai complexe. Figurile geometrice sunt ca o schiţă a realităţii. Vechii înţelepţi 

când trasau o linie, un cerc, o cruce, o hexagramă sau un şarpe care îşi înghite coada (ourobouros), 

reprezentau o întreagă ştiinţă nemuritoare. Înţelegând simbolurile şi felurile în care ele se manifestă 

în creaţie se ajunge la esenţă dobândindu-se cunoaşterea. 

          În cadrul simbolic al figurilor geometrice, cercul ocupă un loc important,alături de centru, 

cruce, pătrat şi triunghi. E simbolul perfecţiunii, omogenităţii, mişcării imuabile şi eterne care nu are 

nici început, nici sfârşit. Pe plan cosmic, simbolizează cerul, în opziţie cu pătratul care e simbolul 

pământului. Cosmosul, în multe tradiţii mitico-poetice, e considerat o sferă (grafic, un cerc), dincolo 

de limitele sale fiind haosul. Este simbolul universului, aşa cum punctul reprezintă fiinţa supremă 

care îl susţine. Centrul cercului este întotdeauna la egală distanţă de toate punctele aflate la periferie. 

De aceea cercul este şi un simbol al echilibrului. Punctul este o expansiune care dă naştere cercului, 

a manifestării. Un cerc cu un punct înăuntru este simbolul soarelui, al spiritului care hrăneşte materia. 

Cercul este totodată simbolul eternei reîntoarceri, al ciclicităţii care se regăseşte în natură sub forma 

anotimpurilor, zilelor, fazelor lunii etc, regăsindu-se chiar şi la nivel celular. Între cele cinci elemente, 

cercul este simbolul aerului, al spaţiului, al expansiunii. 

          Cercul, o curbă închisă perfectă care revine mereu asupra ei însăşi, simbolizează infinitatea, 

integritatea şi unitatea. 

          În iconografia creştină, Dumnezeirea e reprezentată adesea ca o cruce în cerc.Această figură 

reprezintă şi centrul cu cele patru direcţiuni ale spaţiului. Cercul împărţit în două: ziua şi noaptea, 

vara şi iarna, yang şi yin. Cercul cu aripi: divinitate, spirit divin. Ca simbol creştin, regăsim cercul în 

inelele de logodnă şi de căsătorie. Schimbul inelelor de cununie reprezintă legătura sacră, eternă, 

spirituală dintre un bărbat şi o femeie, conectaţi în acelaşi fel în care Isus Cristos este legat de biserică. 

Inelul calugăriţelor semnifică căsătoria sacră cu Isus. Inelele episcopale sunt simboluri ale uniunii cu 

biserica. Inelele bisericeşti constitue expresii ale ierarhiei ecleziastice. Inelul papal, distrus la moartea 

preaînaltei feţe bisericesti, este numit "inelul pescarului", întrucât cuprinde o reprezentare a Sfântului 

Petru pescuind. 

          Inelul semnifică adeseori puterea, statutul social sau autoritatea. Originea acestui tip de simbol 

porneşte din Grecia antică, atunci când apare pentru întâia oară inelul cu sigiliu. În Roma antică, 

metalul din care era confecţionat un inel era un semn al rangului sau a stării sociale. De exemplu, 

sclavii nu aveau dreptul să poarte inele, iar cetăţenii de rând puteau avea numai inele din fier. Romanii 

purtau, totodată, inele în care era gravată o pentagramă sau un şarpe încolăcit, simboluri aducătoare 

de noroc. În Egiptul antic, inelul se credea a aduce noroc în bătălii. Inelul magic al lui Solomon, 

potrivit Coranului, avea puterea de a câştiga victoria în război şi de a-l ridica pe rege în sferele celeste 

în care se putea odihni şi se putea elibera de povara puterii. În Evul Mediu, inelele făcute din cuie 

extrase din sicrie sau din uşile bisericilor erau utilizate pentru vindecarea crampelor şi a altor boli 

comune. 

          Astfel, atunci când este destinat să protejeze un individ, cercul devine un inel, o brăţară, colier, 

brâu, coroană. Inelul talisman, inelul amuletă, cercul magic pentacular, care se poartă pe deget au fost 

utilizate de toate popoarele antice. Funcţia lor imediată este să-l protejeze pe purtător în punctele cele 

mai sensibile – degetele mâinii, instrumunte naturale de emisie şi recepţie a fluidului magic, deci 

extrem de vulnerabile. Cercurile nu erau numai obiecte de podoabă, ci aveau şi rolul de stabilizatori 

care ţineau coeziunea între suflet şi corp. Acest simbolism explică probabil de ce în antichitate 

războinicii purtau atât de multe brăţări. Este posibil să fi primit câte una de la fiecare persoană care 

le dorea să se întoarcă cu bine acasă, cu sufletul în trup. 
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          Aceeaşi valoare de simbol explică de ce inelele sau brăţările erau interzise sau nu puteau 

rămâne asupra celor al căror suflet trebuia să poată evada, precum morţii, sau să se înalţe spre 

divinătate, precum misticii. 

          Cercul de lumină, haloul, aureola apare în reprezentările plastice ale lui Isus şi ale sfinţilor. 

Simbolul cercului poate fi găsit şi în reprezentarea curcubeului, un pod între pământ şi ceruri. 

Curcubeul este tronul lui Dumnezeu, dar şi reprezentarea zeiţei Isis, mesagera zeilor. Datorită formei 

sale, cercul semnifică forţa feminină şi Zeiţa. În vechile religii centrate pe pământ (Gaia), dar şi în 

religiile păgâne contemporane, cercul simbolizează puterea şi spiritul feminin, Pământul Mamă, 

cosmosul, sau un spaţiu sacru.  

          Pe plan arhitectural, cercul a precedat cupola. Bisericile romane care imită Sfântul Mormânt de 

la Ierusalim au o formă rotundă, ca bisericile construite de cavalerii templieri sau ca abaţiile din 

Charroux şi Fontavrault. Absida bisericilor romane este o jumătate de cupolă. Arhitecţii mai puteau 

imita monumentele antice şi formele bizantine, Sfântul Mormânt de la Ierusalim era destinat să evoce 

marea boltă a universului pe care omul însuşi o simbolizează prin cutia craniană. Honorius d’Autun 

reia această dublă viziune vorbind de biserica în cruce (pătrat) şi biserica rotundă. El foloseşte 

terminologia uzuală şi sensul simboloc pe care aceasta o implică. Cercul exprimă suflul divin, fără 

început şi fără sfârşit. Acest suflu există continuu şi în toate sensurile. Planul circular este asociat 

cultului focului, al eroilor, al divinităţii. Tot ce este rotund are un sens universal pe care îl 

simbolizează globul. Sfericitatea universului şi a capului omului sunt tot atâtea indicii de perfecţiune. 

          Ca formă învăluitoare, asemănătoare unui circuit închis, cercul este un simbol al protecţiei, o 

protecţie asigurată în limitele sale. De aici, folosirea magică a cercului drept cordon de apărare în 

jurul oraşelor, în jurul templelor, al mormintelor, pentru a împiedica pătrunderea duşmanilor, a 

sufletelor rătăcitoare, a demonilor. Înainte de a intra în luptă, războinicii desenează un cerc în jurul 

lor. 

           Miscările spirituale gnostice au văzut în cerc un şarpe muşcându-şi coada ( Ouroboros). 

Şarpele mâncându-şi coada simbolizează în religiile păgâne sau în cele centrate pe pământ, renaşterea, 

sexualitatea masculină sau feminină, protecţia împotriva răului, fertilitatea adusă de către ploaie sau 

însăşi ploaia, un agent de comunicare între spaţiul celest şi cel fizic. 

          În simbolismul social sau politic, cercul reprezintă egalitatea sau democraţia; masa rotundă a 

regelui Arthur, forma circulară a unei mese de consiliu sau cercul din jurul unui foc de tabără sunt 

numai câteva exemple în acest sens. 

          În scrierea chinezească, caracterul "yuan" înseamnă "rotund", dar semnifică totodată 

completitudinea sau perfecţiunea. Cercul Zen, simbol întalnit adesea în artă, desemnează universul în 

unicitatea lui sau unitatea cosmosului. În Shinto şi în alte religii orientale, cercul este o reprezentare 

a soarelui văzut ca sursă a vieţii, sau o oglindă în care este conţinut şi relevat tot ceea ce există în 

univers. 

           

SIMBOLISTICA LA PELASGII-ARIENI  

Cercul simplu - pe care-l găsim şi azi sculptat pe poarta de la intrarea ogrăzii ţăranului 

român ori pe sub cornişele caselor, desenat şi multiplicat... Cercul este o unitate divină, de unde totul 

porneşte şi se... reîntoarce. Este universul fără limite, este energia emanată de zeul suprem, 

Gebeleizis; circumferinţa lui este uneori interpretată ca liniştea mentală a fiinţei umane. Când faţa 

discului este albă, fundul negru ar reprezenta marea respiraţie, mişcarea continuă a universului în sens 

nelimitat.  
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Cercul cu un punct în mijloc - în credinţa arienilor din Rig-Veda reprezintă prima 

diferenţtiere a manifestărilor periodice şi eterne în natura, asexuale şi... infinite. 

Aşa îl considerau strămoşii noştri acum mai bine de cinci milenii. 

Ce uşor le-a fost "filozofilor" greci ai antichităţii să-i "transfere" această cultură şi s-o traducă în... 

greceste! Cercul cu punctul în mijloc mai reprezintă în cultura Arienilor şi spaţiul potenţial în contact 

cu spaţiul abstract. Tot el înseamnă şi redeşteptarea naturii, trezirea universului, fiind un semn 

Universal pe care-l găsim şi în KABALA. Când acesta a căzut în mâinile creştinilor neştiutori ai 

simbolismului universal, aceştia l-au confundat cu "MUNDANE CROSS" (CRUCEA LUMII).  

Cercul în care punctul central se transformă extinzându-se într-un diametru 

simbolizează, se pare, DIVINA IMACULATA, MAMA NATURA. Este considerat uneori ca o 

umbră, o aluzie la procreaţie.  

Cînd linia este verticală, cercul simbolizează separarea sexelor. Este un semn mai mult 

feminin, omul îşi cunoaste mai bine mama decât tatăl (natura şi până la o anunmită limită, chiar unele 

Spirite, sunt considerate de sex feminin.)  

Lucrurile încep să se complice când punctul central se extinde în patru puncte cardinale 

dând naştere la aşa numita şi controversata CRUCE A LUMII - MUNDANE CROSS. La acest 

moment se considera că lumea a atins nivelul celei de a treia rase şi este semnalul începerii vieţii 

oamenilor"; simbolizează purul PANTEISM, doctrina care consideră Zeul Suprem nimic altceva 

decât forţele şi legile Universului, fiind mai mult o "credinţă" ateistă din acest punct de vedere. Şi azi 

bunicile noastre la ţară îl desenează pe colaci şi cozonaci, având însă un înţeles schimbat; la creştinii 

mistici este simbolul "unirii dintre spini şi cruce", coroana din spini de trandafiri uscaţi pusă pe capul 

Domnului Isus Cristos: "The Union of the Rose and Cross" ori "Rosi Cruciati" ("Rose Cross").  

Când cercul dispare simbolul îşi schimbă şi el sensul: lumea se schimbă - unii, tilutenii, 

îl consideră simbol al apariţiei celei de-a patra rase... Dar crucea, necircumscrisă, devine uneori 

simbol "phallic". Târziu în istorie când va apare creştinismul, ea va deveni un simbol reprezentativ al 

acestuia.  
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 Punctul central uneori se răspândeşte numai în trei puncte cardinale, însemnând "TAU". 

Cănd Biblia ne povesteşte de Noe şi de Potop nu credem că se va descoperi aceeaşi istorie la Caldeeni, 

de această dată cu câteva sute de ani înaintea creştinismului, avându-l ca erou pe XISUTHRUS... Dar 

şi ei, caldeenii, au luat această poveste de la arieni; în alegoria lui VAIVA SWATA MANU se 

vorbeşte despre Potop şi aventurile eroului principal.  

Când TAU coboară ajungând tangent la polul sudic al cercului regăsim Emblema Vieţii, 

cum de altfel o vom găsi mai târziu la vechii egipteni.  

Crucea Lumii, Mundane Cross, coborând parţial în afara cercului o va simboliza pe Venus 

(Isis) la vechii greci.  

Ciocanul lui Thor (Thor's hammer) sau Crucea Jaina sau simplu Zvastica într-un cerc... 

Crucea Hermetica. Când este separată de cerc are şi un înteles "phallic": reprezintă cea mai filozofică 

ştiinţă a simbolurilor, fiind cea mai complexă formă a muncii de creaţie şi evoluţie, a renaşterii, fiind 

ascunsă în religiile oricărei vechi civilizaţii.  

                     La Caldeeni (civilizaţie născută între cele două fluvii Tigru şi Eufrat - în zona Irakului 

de azi, cu oraşul Babilon dominând lumea antică) în "Cartea Numerelor" cât şi în "Cartea Misterelor 

Ascunse" se vorbeşte despre ciocanul lui Thor ca despre o armă magică folosită de pitici în lupta 

împotriva giganţilor ori împotriva forţelor Titanice pre-Cosmice ale Naturii. Ciocan al Creaţiei, cu 

cele patru braţe îndoite în unghiuri drepte, sugerând mişcarea continuă, revoluţia Cosmosului invizibil 

şi al forţelor lui; cele două linii din mijloc reprezintă spiritul şi materia în timp ce braţele îndoite (unul 

în sus - reprezentând Cosmosul, iar altul în jos - Pământul) şi sunt legate între ele prin Spirit şi Materie. 

Semnul zvasticii, născut în concepţia mistică a Arienilor timpurii (pelasgilor), este Alpha şi Omega 

al forţelor creative ale Universului, de la forţa pură Spirituală la cea Materială, este cheia ciclului 

Ştiinţific, Divin şi Uman. Ea va fi preluată şi de Marii Maeştri ai lojilor Masonice. 

          Privind cu atenţie semnele zodiacale, se poate constata prezenţa cercului. Astfel: TAURUL 

Un cerc pe care este aşezată o semilună culcată, cu deschiderea în sus, amintind exact de un cap de 

taur - cercul fiind craniul, iar semiluna - coarnele. Cercul este simbolul spiritului, iar el susţine 

semiluna - simbolul sufletului, deschis spre cer. Se observă că nu există nicio linie dreaptă, fiind vorba 

de un simbol eminamente emoţional. 

 RACUL 

Aici vedem două semilune, una sus şi una jos, fiecare cu deschiderea spre cealaltă, şi având lipit la 

capăt (cea de sus, la capătul din stânga, cea de jos, la capătul din dreapta) şi spre interior câte un cerc. 

Simbolul aminteşte de cleştii unui crab, şi sugerează o uniune ciclică între semiluna sufletului şi cercul 

spiritului. Ca şi la taur, lipsesc liniile drepte, deci avem un simbol pur emoţional. 

LEU 
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Un cerc mic continuă în sus cu o curbă care apoi revine în jos şi coboară sub nivelul cercului, ca un 

S inversat şi puţin culcat. Imaginea aminteşte de capul şi coama unui leu. Cercul simbolizează spiritul, 

care iniţial se înalţă peste linia Pământului, dar apoi coboară până sub ea, ilustrând coborârea spiritului 

în planul fizic, sau a iubirii divine printre oameni. Avem numai linii curbe, este un alt simbol 

emoţional. 

          Astfel, cercul are o largă simbolistică, o bogată interpretare atât diacronică,cât şi sincronică 
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CREATIVITATE, INOVAȚIE ȘI EDUCAȚIE PENTRU EXCELENȚĂ A COPIILOR/ 

ELEVILOR / TINERILOR CU POTENȚIAL  APTITUDINAL RIDICAT 

Prof. înv. Primar: TRĂNECI DANIELA 

Școala Primară Lăunele de Jos, Dănicei, Vâlcea 

 

Un învățământ cu adevarat democratic trebuie să dea satisfacție tuturor categoriilor de 

elevi, de la cei cu cerințe educative speciale și până la cei cu aptitudini superioare în domeniile 

intelectuale, artistice, sportive etc. Atributul de democratic este dat de capacitatea sistemului de 

învățământ de a crea condițiile activizării tuturor predispozițiilor și posibilităților, mai mari sau 

mai mici, purtate de copii. 

Supradotarea primește numeroase semnificații și definitii, în funcție de mai multe sisteme 

de referință.Cercetătorii americani scot în evidență dispoziții particulare în următoarele domenii : 

• Capacitați intelectuale generale ; 

• aptitudini școlare specifice ; 

• gandire creativă ; 

• arta vizuală sau alte expresii artistice ; 

• calitați de lider ; 

• capacișțti psihomotrice. 

În mai toate modurile de definire apare constant raportarea la potențialul aptitudinal, 

nivelul inteligenței, gradul ridicat al performanțelor și necesitatea unor tratări diferențiate și chiar 

personalizate a subiecților din această categorie 

Problematica educației copiilor superior dotați implică degajarea unui perimetru problematic 

larg, interdisciplinar, unde datele psihologiei, pedagogiei, sociologiei, politologiei, eticii, 

antropologiei, se vor corela și se vor completa pentru a forma un edificiu explicativ capabil de a 

induce soluții practice cât mai rezonabile și valide din punct de vedere praxiologic. Am putea 

spune că orice abordare practică de depistare și asistare ale copiilor superior dotați trebuie sa fie 

prefațată de una teoretică, de o fundamentare a finalităților, de o selecție a celor mai bune metode 

de cercetare, de o sondare a posibilitaților practice de intervenție în plan educatțional.     

Continuitatea și corelarea celor doi poli ai intervenției sunt de dorit în locul unei perspective 

unilaterale. În orice grup școlar, se structurează norme de excelență și de ierarhizare ale subiecților. 

În funcție de predominanta unor aptitudini, se poate avansa o tipologie a copiilor supradotați. Se 

vor distinge, astfel, urmatoarele tipuri de indivizi  : 

• Copii cu „aptitudini academice sau țcolare, caracterizati prin succesul în activitatea de 

învățare, prin ușurința operării cu noțiunile abstracte și a formulării generalizarilor, prin 

rapiditatea însușirii cunoștințelor, în special teoretice. 

• Copii cu „aptitudini creatoare, caracterizați prin capacitatea de a produce ceva nou față de 

stadiul lor de cunostințe. 
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MANAGEMENTUL CLASEI 

Kozma Orsolya 

Școala Gimnazială ”George Coșbuc”/ Grădinița ”Codrișor” 

Loc. Tg-Mureș/ Jud. Mureș 

 

 

 Managementul clasei este un termen pe care profesorii îl folosesc pentru a descrie 

procesul de asigurare a faptului că lecțiile din sala de clasă se desfășoară fără probleme, fără ca 

comportamentul disruptiv al elevilor să compromită livrarea instrucțiunilor. Termenul implică, 

de asemenea, prevenirea comportamentului perturbator preventiv, precum și reacția efectivă la 

acesta după ce se întâmplă. 

 

Managementul clasei este esențial în sălile de clasă deoarece sprijină buna desfășurare a 

dezvoltării curriculumului, dezvoltarea celor mai bune practici de predare și punerea lor în 

practică. 

Calitatea predării și a învățării în clasă este influențată de capacitatea profesorilor de a asigura o 

gestionare eficientă a clasei. 

 Froyen și Iverson (1999) au declarat că managementul clasei se concentrează pe trei 

mari componente: managementul conținutului, managementul conducerii și managementul 

convenției. 

 ”Managementul Conținutului apare atunci când profesorii gestionează spațiul, 

materialele, echipamentele, mișcarea oamenilor și lecțiile care fac parte dintr-un curriculum sau 

un program de studii.” [1]  

Un exemplu de managementul conținutului este atunci când elevii sunt care lucrează în parteneri 

pe o misiune și profesorul monitorizează grupul prin circulație în jurul camerei. Profesorul va 

oferi feedback și îi va ajuta pe elevi dacă este necesar. 

 ”Managementul Conducerii se referă la setul de competențe procedurale pe care 

profesorii le folosesc în cadrul lor încercarea de a aborda și de a rezolva problemele de disciplină 

în clasă.”[2]  

Un exemplu de managementul conducerii este atunci când un student se distrează la munca altui 

elev. Profesorul va reaminti studenților să se respecte reciproc și va face aprecieri pozitive despre 

munca elevilor. 
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FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA ATITUDINILOR ȘI A GÂNDIRII 

CRITICE PRIN INTERIORIZAREA VALORILOR LITERARE 

 
Prof.Iuliana Blăjan 

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică 

 

Acțiunea educațională se desfășoară prin implicarea unor elemente de construcție 

fundamentale care  valorifică o serie de influențe ce determină și duc la bun sfârșit procesul 

educațional. Cercul de lectură și atelierele de scriere creativă pe care am ales să le desfășor în cadrul 

Școlii Gimnaziale “Constantin Ioan Motaș” Mediaș- unitatea școlară în care am profesat anul trecut 

școlar -  au oferit elevilor posibilitatea de a descifra și de a aprofunda modul în care sunt construite 

textele literare, dar și mijloacele prin care ei înșiși pot redacta diverse texte, aceste activități 

constituind practic o deschidere spre spațiul miraculos al literaturii, ajutându-i să înțeleagă această 

lume, descoperindu-se pe ei înșiși într-o ipostază poate necunoscută încă, după cum afirmă Alina 

Pamfil. 

Pornind de la aceste premise, am înțeles că a valorifica însușirile pozitive ale elevilor, 

respectându-se ritmurile de lucru personale, menținând un climat de încredere, dar și de cultivare a 

încrederii în părerile celorlalți – adică a așeza elevul în centrul activității de învățare – este și trebuie 

să fie o prioritate pentru orice cadru didactic. Obiectivele pe care ni le-am fixat au fost acelea de a  

identifica  abilitățile creative ale elevilor din clasele gimnaziale, de a elabora și implementa programe 

individuale de stimulare a creativității, de a adopta un program de promovare a lecturii prin realizarea 

recenziilor unor cărți citite în cadrul Cercului, dar și instituirea unor ateliere de scriere creativă pe 

diverse teme. 

Pe baza cunoașterii particularităților psihoindividuale ale elevilor, dar având în vedere și 

tratarea diferențiată a acestora, am luat în considerare sarcini de învățare care au fost 

proiectate/realizate în zona dezvoltării proxime, adică puțin peste posibilitățile de moment ale 

elevului. Altfel spus, s-a dorit realizarea unei instruiri personalizate deoarece am urmărit consecvent 

valorizarea însușirilor pozitive ale tuturor participanților la activitățile desfășurate, iar valorizarea 

potențialului fiecăruia și încurajarea reflecției la elevi a fost unul dintre dezideratele propuse, prin 

activități în care elevul a devenit subiect al propriei formări, fiind motivat astfel pentru învățare.  

Prin acest demers, aplicând metode moderne, dar și metode clasice de stimulare a creativității 

elevilor, considerăm că am reușit să demonstrăm că fiecare elev are un potențial creativ latent care 

poate fi valorificat cu succes atât în cadrul unor cercuri de lectură ,cât și la clasă, prin adaptarea unor 

strategii potrivite fiecărui grup de elevi în parte. 

Expresivitatea emoțională afișată de elevi pe parcursul desfășurării activităților propuse a 

constituit, fără îndoială, un indiciu pentru cadrul didactic coordonator în decodificarea gradului de 
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COPILUL ÎN LUMEA ȘTIINȚELOR 

 SAU CUM SATISFACEM  CURIOZITĂȚILE ȘI NEVOILE DE 

ÎNVĂȚARE ALE COPILULUI ÎN PERIOADA EDUCAȚIEI TIMPURII 

 

                                                                                   GPP„Floare de Colț” Beiuș 

Prof.  Kristo Viorica Florica 
 

       Pedagogia preşcolară consideră familiarizarea cu natura unul dintre mijloacele de 

dezvoltare armonioasă a personalităţii copilului. Cunoaşterea lumii înconjurătoare de către 

copil începe cu percepţia senzorială. De aceea pedagogia preşcolară acordă mai multă atenţie 

problemei folosirii naturii în dezvoltarea senzorială a copiilor.  

        Bilanţul acestei munci este acumularea de către preşcolari a unor cunoştinţe concrete 

despre diferite fenomene ale lumii înconjurătoare. 

      O condiţie importantă este utilizarea metodelor de cunoaştere activă a naturii de către 

preşcolari: contactarea directă cu natura în timpul plimbărilor, excursiilor, în cadrul diferitor 

acţiuni de studiere a naturii. Rolul principal în toate acestea îi revine educatorului.  

      Pentru soluţionarea cu succes a sarcinilor educaţiei intelectuale o mare însemnătate are 

formarea la preşcolari a cunoştinţelor despre diferite fenomene ale naturii.  

Copilul prezintă interese, curiozităţi şi necesităţi ce trebuie satisfăcute încă de timpuriu. În 

grădiniţă, toate acestea reprezintă experienţe de învăţare şi se desfăşoară în cadrul activităţilor 

didactice, împreună cu cei mici. Copiii primesc răspunsuri la întrebările lor explorând şi 

punând în practică tentativele lor de a cunoaşte noul.   

        Astfel, particularităţile de învăţare ale preşcolarilor pot fi folosite în exploatarea 

potenţialului formativ al materialelor de lucru sau elaborarea de predicţii. 

         Noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar angrenează copiii, prin experienţele de 

învăţare, în mai multe domenii experienţiale şi în acelaşi timp asigură echilibrul prin 

abordarea fiecărui domeniu experienţial atât în relaţie cu celelalte, cât şi cu curriculum-ul ca 

întreg. 

          Din această perspectivă domeniul ştiinţe - care presupune dobândirea de abilităţi şi 

competenţe asociate demersurilor de investigaţie ştiinţifică (observarea, selectarea 

elementelor semnificative din masa elementelor irelevante, generarea de ipoteze, alternative, 

conceperea şi realizarea de experimente) - relaţionează şi se armonizează cu domeniul 

psihomotor sau domeniul estetic şi creativ.  

         Pentru a marca începutul activităților și pentru a capta atenția copiilor, formulările de 

genul: ”Ce ați zice să fim azi cercetători?” conferă copiilor senzația că vor desfășura activități 

specifice adulților, ceea ce îi va încânta. 

          Îmbrăcarea unui halat, accesorizarea cu însemne, desfășurarea într-un cadru 

aparte(laborator) creează premisa psihologică favorabilă acceptării rolului de receptor de 

informații. 

      Întrebările incitante de genul:  

 Știi care este povestea acestei roci, acestui peștișor sau a frunzuliței? 
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DEZVOLTAREA EMOŢIONALĂ INFLUENŢEAZĂ REZULTATELE 

ŞCOLARE 
                                             - STUDIU DE SPECIALITATE  - 

 

               prof. înv. primar  Grad Maria, Şcoala Gimnazială ,,Dragoş Vodă”-Moisei -

Maramureş 

 

Adolescenţa şi copilăria sunt ferestre de oportunitate pentru a forma obiceiuri emoţionale 

esenţiale care ne vor domina întreaga existenţă. Competentele emoţionale pe care le învăţăm în 

copilărie, acasă şi la şcoală, modelează circuitele emoţionale, făcându-ne mai uşor adaptabili sau 

inadaptabili la fundamentele inteligenţei emoţionale. 

Problemele copiilor pe care încercăm să-i educăm şi care duc la scăderea nivelurilor de 

competenţă emoţională pot fi: 

➢ izolarea sau problemele sociale (preferinţa de a fi singuri, lipsa de energie, sentimentele 

de nefericire, dependenţă exagerată etc); 

➢ anxietatea şi depresia (existenţa unor temeri şi îngrijorări, nevoia de a fi perfecţi, 

sentimentul că nu suntem iubiţi, agitaţia, tristeţea etc); 

➢ probleme de atenţie şi gândire (incapacitatea de a fi atenţi sau calmi, visarea, incapacitatea 

de a-şi lua gândul de la anumite lucruri etc); 

➢ delincvenţa sau agresivitatea (minţitul, trişatul, certurile, răutăţile, dorinţa de a li se 

acorda atenţie, distrugerea, încăpăţânarea, vorbitul prea mult etc). 

Şcoala trebuie să-i înveţe pe copii ce înseamnă capacităţile emoţionale şi sociale de care 

au nevoie pentru a rămâne pe calea cea bună în viaţă. Nu trebuie să lăsăm la întâmplare educaţia 

emoţională a copiilor noştri pentru a nu se ajunge la rezultate dezastruoase. Şcoala trebuie să ofere 

copiilor date esenţiale referitoare la imteligenţa emoţională. Elevii trebuie să cunoască şi să 

studieze aceste calităţi umane incalculabile cum ar fi: conştiinţa de sine, autocontrolul şi empatia, 

precum şi arta de a asculta, de a rezolva conflicte şi de a coopera. Trebuie să adecvăm emoţiile şi 

exprimarea lor, trebuie să dăm inteligenţă emoţiilor noastre. În vreme ce inteligenţa emoţională 

determină potenţialul nostru de a deprinde fundamentele stăpâniriide sine, competenţa noastră 

emoţională arată cât de mult din acest potenţial am acumulat,sub forme ce se pot traduce în abilităţi 

aplicabile practice. Pentru a deveni experţi într-o anume competenţă emoţională, precum lucrul în 
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LA MOTIVATION DANS LA CLASSE DE FLE 

 

LIŢĂ ŞTEFANIA MIHAELA, LICEUL TEHNOLOGIC NUCET, DÂMBOVIŢA 

 

 

Toute véritable transformation sera précédée d’un grand moment d’inconfort, c’est là le signe 

que vous êtes sur le bon chemin.  (Ajahn Chah) 

De nos jours, il n’est plus question de s’interroger sur l’importance de connaître ou de parler 

une, voir, plusieurs langues étrangères. On souligne de plus en plus l’importance de l’apprentissage 

et de la connaissance des langues étrangères, ce qui pourrait être la raison pour laquelle la motivation 

pour les langues étrangères attire l’attention des psychologues. La motivation pour les langues 

étrangères présente une problématique particulière dans les études dans  ce  domaine. Motiver les 

apprenants pour une langue étrangère n’est pas le même que motiver les apprenants pour une autre 

matière scolaire. 

Il est difficile de donner une définition  valable de la motivation en quelques phrases, bien que 

le phénomène de la motivation représente le centre des recherches depuis longtemps. Même s’il y a 

des théories prédominantes en ce qi concerne la  motivation, les scientifiques ne peuvent pas 

s’accorder d’où elle provident, c’est-à-dire, quelle est la source de la motivation, quels sont les 

facteurs qui l’influencent et qui la maintiennent ou même quels sont les types de motivation (s’il y en 

a). 

La notion de motivation joue un rôle essentiel dans la vie de l’être humain.  Elle est définie 

comme un ensemble des facteurs dynamiques qui suscitent chez un élève ou un groupe d'élèves le 

désir d'apprendre. On rencontre de nos jours et de plus en plus souvent ce type d’élèves, au primaire 

comme au secondaire, voire même au-delà. À l'inverse de la motivation qui correspond à un élan 

d'énergie pour effectuer une tâche et qui met en œuvre notre enthousiasme pour atteindre nos 

objectifs, la démotivation est un manque d'envie pour faire ce que l'on a à faire. L’élève démotivé 

peut se sentir fatigué, ne plus avoir envie de faire ce qu'il fait habituellement ou ce qu’il doit faire 

dans un cadre scolaire et parfois il se réfugiera dans d'autres activités qui lui semblent plus plaisantes, 

même si elles nuisent à sa progression ou à sa réussite. 

Des élèves motivés ou démotivés ? 

Dans le processus de l’apprentissage il y a deux composantes, liées de manière dialectique: 

l’apprenant, d’un côté,  et l’enseignant de l’autre côté.  Jean Houssaye reprend ces  composantes 

dans sa modélisation d’un triangle pédagogique. Selon lui, en effet, l’apprentissage résulte bien 

d’une véritable interaction qui est plus qu’une simple circulation d’informations et qui met un sujet 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

46 

Lecţia de geografie – formă de bază în organizarea procesului educaţional: tradiţional şi 

modern  

                                                                              

                                                                             Autor: prof. dr. Ioana-Paula Codrean 

                                                                                           

 

 

 

  Organizarea procesului educaţional constă în realizarea unor acţiuni ce conferă un caracter 

raţional, eficient şi ordonat demersurilor didactice, în condiţiile utilizării resurselor materiale şi umane 

adecvate. 

    Din perspectiva pedagogică, forma de organizare este cea care, în practică, constituie corelaţia 

specifică între toate elementele procesului de învăţământ, conferindu-le o finalitate educativă. Forma 

de organizare este tocmai cadrul în care are loc articularea dintre componentele procesului educaţional 

şi pune în valoare interacţiunea dintre profesor şi elev. Desigur, forma de organizare cunoaşte o 

evoluţie diferită în timp şi a îmbrăcat mai multe variante. Astfel, încă din antichitate, cea mai frecventă 

şi răspândită formă de realizare a activităţii de predare-învăţare,  este organizarea pe clase şi lecţii. 

Această organizare ce cunoaşte o serie de îmbunătăţiri în secolul al XVII-lea, prin contribuţia lui I. A. 

Comenius (1592-1670). Este cel care a evidenţiat importanţa eterogenităţii grupului de elevi, organizat 

pe aceleaşi criterii de vârstă şi pregătire, a prezenţei unei programe împărţită pe luni şi zile şi a stabilirii 

scopului urmărit de fiecare lecţie desfăşurată; trecerea dintr-o clasă în alta se realiza anual, prin 

sistemul promovării, pentru durata şcolarizării se stabilea un început şi un sfârşit de an şcolar, care era 

împărţit pe unităţi de lucru (trimestre sau semestre); la fel ca în prezent, exista un orar care cuprindea 

disciplinele de studiu, durata orei era de 45’-50’, urmate de pauze. Acest sistem de organizare pe clase 

şi lecţii a fost introdus în practica şcolară din România, în anul 1864 prin Legea învăţământului.  

Consider, ca fiind cel mai eficient, sistemul bazat pe clase şi lecţii, însă cu menţiunea organizării 

unor clase diferenţiate, după modelul Mannenheim, clase ce să adune la un loc copii supradotaţi, copii 

cu o pregătire şi capacităţi intelectuale medii, considerate normale, şi clase pentru elevi mai slabi 

pregătiţi sau cu un intelect sub nivelul normalului; astfel am înlătura riscul menţinerii unor deficienţe 

la elevii subnormali, incapabili de a „ţine pasul cu clasa”, sau, dimpotrivă, s-ar înlătura plictisul din 

partea elevilor supradotaţi, în momentele în care profesorul explică şi încearcă să antreneze 

randamentul celorlalţi copii din clasă, cu un nivel intelectual mai scăzut. De un timp, se organizează 

şi se lucrează cu acele grupe de „excelenţă” în vederea perfecţionării şi aprofundării cunoştinţelor 

elevilor cu aptitudini spre o anume disciplină, dar ce se face pentru elevii mai slabi? Totodată aceste 

grupe de excelenţă lucrează doar pe un anumit obiect de studiu, deşi ar exista posibilitatea organizării 

acestora pe arii curriculare. De asemenea, am opta şi pentru organizarea unui învăţământ, dar la nivel 

liceal, organizat pe „centre de interes” (exemplu sistemului lui Decroly, însă fără a înlocui 

învăţământul colectiv cu cel individual), adică un învăţământ specializat (casele XI-XII), la care elevul 
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va opta în funcţie de aptitudinile şi capacităţile personale. Utilizată în practica şcolară de mult timp, 

lecţia s-a situat pe primul loc între formele de lucru cu elevii. Cercetarea pedagogică, alături de 

practica şcolară, au adus contribuţii deosebite la îmbunătăţirea metodologiei ei, prin diverse schimbări 

în structura, optica şi modul ei de realizare. Cu toate acestea, lecţia şi-a păstrat, în timp, trăsăturile 

esenţiale: asigură temeinicia cunoştinţelor, formează capacităţi ce permit punerea acestora în practică, 

dezvoltă sentimente şi convingeri, modelează personalitatea elevului, permite surprinderea 

relaţionărilor dintre fenomenele şi procesele ce alcătuiesc realitatea înconjurătoare, organizarea sa 

desfăşoară într-un cadru optim, ce favorizează stabilirea unui sistem de conexiuni între profesor şi 

elev şi realizarea acelor activităţi didactice ce stimulează atingerea performanţelor şcolare. În pofida 

acestor calităţi, lecţia mai necesită unele perfecţionări, în condiţiile unui învăţământ românesc aflat 

într-o continuă schimbare. În structura sa, încă predomină activitatea de predare, în defavoarea celei 

de învăţare şi evaluare, iar întreaga activitate didactică tinde să fie centrată, în continuare, pe acţiunile 

profesorului. Iniţiativa elevilor este diminuată în cazul apelării preponderent la strategiile didactice 

expozitive, ceea ce menţine elevul, de cele mai multe ori, la statutul de „subiect pasiv, de educat”. 

Uniformizarea şi şablonarea lecţiilor derivă şi din dominarea activităţilor frontale, ceea ce împiedică 

diferenţierea activităţii didactice, după particularităţile elevilor; astfel, cerinţele şi exigenţele vor fi 

aceleaşi pentru toţi elevii, ceea ce determină un randament şcolar scăzut şi diminuează activităţile de 

muncă independentă, retenţia şi transferul cunoştinţelor, autoevaluare şi atingerea performanţei. 

Lecţia, în tradiţional, era o „formă de organizare a procesului de învăţământ”, în alte limite, 

impuse de condiţiile de atunci, iar lecţia modernă are o altă alură şi o structură grefată pe noile orientări 

ale didacticii generale, pedagogice, ale idealului educaţional, ale calităţii, progresului şi echităţii. 

Datorită unor condiţii generale şi particulare, lecţia are un caracter istoric şi actual, atât din punct de 

vedere teoretic, cât şi practic (elaborat). Fondatorul teoretic al sistemului de învăţământ pe clase şi lecţii 

este pedagogul Jan Amos Comenius-Komensky, în secolul al XVII-lea, în lucrarea sa „Didactica 

magna” (Marea didactică). Activităţile  interactive realizate de profesori şi elevi, pe o durată de 50 

minute, în care se studiază conţinuturile de specialitate, având obiective de comunicare, aplicare, 

asimilare sau evaluare, au fost denumite lecţii. Dacă în trecut a existat tendinţa de a trata lecţia separat 

de lanţul general de lecţii, actualitatea unei lecţii decurge din integrarea în sistemul de lecţii, cu 

menţionarea că fiecare lecţie trebuie să introducă elemente de noutate ce să asigure legătura cu materia 

predată anterior şi cu cea care urmează să fie însuşită. Utilizând metoda de analiză sistemică, în studierea 

unei lecţii de geografie, se observă că structurarea acesteia se realizează sub forma unui ansamblu de 

momente sau secvenţe cu corespondenţă în acte didactice esenţiale. Succesiunea secvenţelor oferă 

profesorului de geografie posibilitatea de a ordona şi organiza informaţiile în unităţi mai mici în vederea 

asimilării de către elevi, de a utiliza o strategie adecvată pentru optimizarea demersului didactic. Privită, 

din perspectiva didactică modernă, ca un „microsistem”, lecţia cuprinde într-un tot unitar variabilele 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

48 

predării, învăţării, evaluării, volumul informaţional, obiectivele operaţionale, mijloacele şi strategiile 

didactice, trăsăturile psihice ale elevilor, personalitatea profesorului, etc., toate acestea fiind 

subordonate logicii procesului educaţional. Toate aceste elemente ale lecţiei reprezintă componentele 

unui sistem, între ele stabilindu-se relaţii de condiţionare şi interdependenţă, astfel, orice modificare a 

unui element component va determina schimbarea întregului sistem din care face parte. 

Consider ca fiind depăşită părerea potrivit căreia, dacă, într-o lecţie, nu se respectă volumul de 

informaţii specificat în programă, atunci elevii se vor deprinde cu o muncă superficială iar lecţia va 

fi lipsită de interes. Dimpotrivă, eficienţa unei lecţii, poate spori şi în condiţiile unui set relativ restrâns 

de cunoştinţe, dar care calitativ, sunt prezentate impecabil şi valorificate optim. Nu neapărat 

cantitatea, cât calitatea informaţiilor, este cea care contribuie la optimizarea demersului didactic. 
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Labirintul ficţiunii la Camil Petrescu 

 

Prof. ŞERBĂNESCU ELENA 
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Argument 

  

 Lucrarea de faţă îşi propune o revenire sintetică şi interpretativ-critică asupra operei în proză 

a lui Camil Petrescu, mai precis, asupra romanelor Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 

război şi Patul lui Procust, pentru a dezvălui multiplele faţete ale unei scriituri ce se vrea modernă, 

accentuând noutatea discursului narativ, impusă de renunţarea deliberată la mitul omniscienţei, idee 

teoretizată în conferinţa Noua structură şi opera lui Marcel Proust. 

 În această lucrare voi urmări elementele de originalitate şi pe cele care conferă încă 

actualitate operei sale, demonstrându-i perenitatea.  

  Revenirile succesive asupra operei camilpetresciene sunt generate, poate, de nevoia de a ne 

certifica faptul că ne-am însuşit tehnica autorului însuşi de a sparge tiparele şi de a veni sau reveni 

cu noi sugestii de lectură. 

 Referitor la actualitatea operei lui Camil Petrescu, ne putem pune întrebarea în ce măsură se 

mai păstrează încă vie metafora din titlul romanului Patul lui Procust, citită, cel mai adesea, ca 

spaţiu al nepotrivirii, mai ales între individ şi lumea contemporană. De asemenea, ne putem întreba: 

în ce măsură, fiecare dintre noi, ne mai recunoaştem în drama lui Fred Vasilescu, în drama Doamnei 

T. sau a lui Ladima însuşi? 

 Pe lângă inovaţia narativă, tematica ce dezbate singurătatea, ipostazele feminine şi 

automatismul existenţial, proza sa conferă noi indicii de stabilire a actualităţii acestei opere. 

 Timpul a demonstrat că G. Călinescu sau G. Ibrăileanu s-au înşelat atunci când amendau 

literatura de introspecţie, spunând că pentru o astfel de literatură avem nevoie de anumite condiţii 

socio-culturale, anticipând astfel necesitatea sincronizării literaturii române cu cea europeană. 

 

 

Arta oricărui scriitor constă în aceea că, acesta deţine toate mijloacele pentru a scoate la iveală ceea 

ce pentru omul obişnuit, neatins de ,,aripa îngerească”, nu semnifică nimic. Aşadar, noi ceilalţi ne 

simţim la rândul nostru privilegiaţi, pentru că avem astfel şansa să accedem la realităţi care altfel ne 

scapă.  

 Romanul este o astfel de structură narativă, care, deşi destul de complicată, este capabilă să 

reveleze sensurile ascunse ale lumii, şi când spun asta, mă gândesc desigur la romanele mitice şi 
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simbolice, la cele psihologice etc. sau chiar să  dezvăluie acele aspecte banale ale vieţii, care pot 

avea semnificaţii profunde asupra conştiinţei, aşa cum se întâmplă în romanul Ultima noapte de 

dragoste, întâia noapte de război. Odată cu personajul, cititorul însuşi se va găsi prins în căutarea 

ieşirii din ,,labirintul de semnificaţii”. Fie că citim un roman tradiţional, a cărui structură narativă 

închisă nu permite lecturi multiple, fie că  parcurgem un roman modern, a cărui deschidere nu poate 

semnifica decât acceptarea „jocului cu mai multe strategii” suntem  întotdeauna  ,,victimele” unei 

necesare ,,colaborări” cu autorul, şi deci a jocului spiritual. Altfel spus, orice creaţie se supune unui 

,,pact” autor-cititor,  pact ce diferă de la o carte la alta, sau de la o formulă narativă la alta. Spre 

deosebire de romanul tradiţional, la care contactul lectorului cu lumea descrisă nu pune probleme 

deosebite, întrucât evenimentele sunt ordonate cronologic, urmând o logică anume, lumea descrisă 

trăieşte după principiul coerenţei şi al cauzalităţii, topografia imaginarului fiind clădită pe intrigă şi 

pe un bogat substrat epic, romanul modern, în schimb, apelează la diferite strategii narative precum 

memoria involuntară, fluxul conştiinţei sau suspendarea naraţiunii, prin care cititorul este 

,,dezorientat”, în termenii lui Hugo Friedrich, aplicaţi principiului poetic. El însuşi trebuie să-şi 

însuşească acele tehnici de lectură prin care să poată ,,lua în stăpânire” discursul. Romanul modern 

se prezintă ca o ,,operă în mişcare”, concept pus în circulaţie de semioticianul italian Umberto Eco 

în cartea intitulată Opera aperta. Asemenea Facultăţii de arhitectură a Universităţii din Caracas ai 

cărei pereţi sunt mobili, pentru a putea fi deplasaţi în funcţie de tema arhitecturală studiată, romanul 

modern este o scriere pe care cititorul „calificat” o poate citi în mai multe feluri. De exemplu, 

ingeniosul roman al lui Camil Petrescu, Patul lui Procust, a cărui formulă narativă, deosebit de 

inovatoare pentru anul apariţiei, 1933, cu o arhitectură multietajată, poate fi citit astfel: textul 

propriu-zis şi textul infrapaginal simultan sau pe rând. Desigur că  modul în care îl citeşti are 

consecinţe majore asupra înţelegerii sale. Prozatorul însuşi a mizat pe această strategie, oferind 

lectorului piste multiple de interpretare. Oricum, se ştie, comprehensiunea oricărui text literar 

depinde de mai mulţi factori: context cultural, gust artistic, bagaj literar, disponibilitate afectivă, 

empatie,  etc.  

 Prozator inovator, Camil Petrescu a năzuit să ofere şi  un punct de vedere teoretic cu privire 

la noul roman/„noua structură” sau la ,, modalitatea estetică a teatrului”.  Astfel în studiul-

conferinţă  Noua structură şi opera lui Marcel Proust, Camil Petrescu pune problema necesităţii  

unei sincronizări a literaturii din epoca sa cu psihologia, filozofia, fizica sau biologia vremii. Ideea 

nu este nouă în cultura română, Eugen Lovinescu susţinuse aceeaşi idee a modernizării literaturii şi 

culturii româneşti prin racordarea la ,,spiritul veacului”. Prozatorul român teoretizează noua tehnică 

romanescă prin susţinerea unei scriituri autentice, prin abolirea omniscienţei narative sau  a 

naraţiunii cronologice, apelându-se la memoria involuntară, practicată de scriitorul francez Marcel 

Proust, modelul declarat al lui Camil Petrescu. În descendenţă proustiană, Camil Petrescu scrie două 

romane în care naraţiunea autodiegetică, personajul-narator, dislocarea temporală, relativismul 

perspectivei sunt doar câteva dintre artificiile tehnice folosite de prozatorul român. Unicităţii  

perspectivei din Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război îi ia locul pluriperspectivismul 

sau jocul ,,oglinzilor paralele” din Patul lui Procust. În ciuda înmulţirii perspectivelor, viziunea 

oferită nu este cu nimic mai credibilă. ,,Mai multe subiectivităţi nu fac o obiectivitate” declara ritos 

Nicolae Manolescu în  amplul eseu despre romanul românesc  Arca lui Noe. Tot aici criticul român 

include cele două romane camilpetresciene în tipologia „romanului ionic”, termen preluat de critic 

din arhitectură şi învestit cu alte conotaţii. Romanele Adela, Concert din muzică de Bach, Ioana sau 

Jocurile Daniei sunt considerate tot ionice, datorită perspectivei narative folosite, şi nu numai. 

Ionicul presupune psihologism, individualism, fragmentarism, autenticitate, interioritate, intimitate, 
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socialitate refuzată, sexualitate ca frustrare, neputinţă, idealism, defensivă, viziune subiectivă unică 

sau multiplă, inversiune temporală, suspendarea naraţiunii în favoarea descrierii, etc. Toate aceste 

,,ingrediente” le găsim în cele două romane camilpetresciene. Ştefan Gheorghidiu este intelectualul 

lucid, inteligent şi hipersensibil, însetat de ideal, de adevăr şi de trăiri absolute ce nu se poate 

integra într-o societate plată, lipsită de autenticitate, caracterizată prin superficialitate, meschinărie, 

egocentrism. Destinul lui, comun până la un punct cu al Elei, se va despărţi inevitabil în momentul 

în care descoperă că Ela nu este decât o femeie frivolă, căreia îi plac luxul, compania în spirit 

monden, călătoriile etc. El nu este decât un „demiurg orgolios”(cf. Irina Petraş)  care îşi apără cu 

pasiune principiile, neavând niciodată îndoieli în ceea ce-l priveşte. Având orgoliul unui Pygmalion 

care o creează pe Galateea după modelul său de perfecţiune („Fată dragă, destinul tău este şi va fi 

schimbat prin mine”), Ştefan aspirase la o simbioză sentimentală, văzând în iubire un sentiment 

unic, irepetabil. Iubirea, nu ştim cât de sinceră, pe care personajul o simte pentru aceasta, se va 

transforma dintr-o pasiune – s-ar zice mistuitoare – într-o gelozie la fel de aprigă. Replicile lui 

Gheorghidiu sunt elocvente în acest sens: „Aş fi vrut-o mereu feminină, deasupra discuţiilor acestea 

vulgare, plăpândă şi având nevoie să fie ea protejată, nu să intervină atât de energic, interesată”, 

„Această integrare a nevestei mele în seria celorlalte femei mi-era de neîndurat. (...) O vedeam 

făcând sacrificii pentru mine, nu părăsindu-mă pentru o pereche de ciorapi.” Eroul lui Camil 

Petrescu suferă din pricina femeii iubite, poate şi pentru că el însuşi îşi făurise un alt model de 

feminitate, a cărui principală caracteristică e, poate, unicitatea. O gândeşte făcută dintr-o altă 

plămadă decât celelalte femei: „simţeam că femeia aceasta era a mea în exemplar unic, aşa ca eul  

meu, ca mama mea, că ne întâlnisem de la începutul lumii(...).”  Ca şi pentru Pietro Gralla din Act 

veneţian, iubirea este pentru Ştefan Gheorghidiu însemnul superiorităţii intelectuale, cei doi căutând 

în iubire totul sau nimic. „Bucuriile adevărate ale dragostei sunt bucurii ale minţii(...)”, spunea 

Pietro Gralla. Nu e nicio îndoială că pentru personajele lui Camil Petrescu dragostea este un 

fenomen intelectual, un apanaj al minţii, idee ce reiese şi din Documente literare : „ E supărător că 

psihologia modernă ignorează faptul că atenţia intelectuală sporeşte intensitatea emoţională. 

Afectele, ca şi durerea de dinţi, se intensifică dacă le gândeşti, dacă implică luciditatea(...). 

Refularea stăruitoare a emoţiilor nu duce la o răcire a vieţii afective, ci dimpotrivă, la o intensificare 

interioară, la ravagii de ordin lăuntric. Raportarea celor doi eroi la femeie, respectiv la iubire, se 

face în termeni definitivi. Pentru Gralla femeia, în ipostaza de iubită, este „ o fiinţă întreagă, o 

monadă (...) esenţa femeii înseşi” , iar pentru Gheorghidiu, lucrurile se prezintă cam la fel, acesta 

recunoscând că „nu vream să cunosc pe nimeni, nu exista pentru mine decât femeia aceasta, cu 

rochia de culoarea caisei.(...)” În cele din urmă, femeia este cea care se schimbă, sau ei nu sunt 

capabili să vadă de la bun început realitatea? Cei doi bărbaţi intră într-o categorie aparte, a 

personajelor „sfâşiate”, adică acele personaje care nu sunt iubite de cei pe care îi iubesc, cum le 

numeşte Nicolae Manolescu în Arca lui Noe.   

Cel de-al doilea roman al  prozatorului, în ordinea apariţiei sale, Patul lui Procust, oferă o dublă 

viziune asupra iubirii, prin cele două cupluri antitetice, d-na      T.- Fred Vasilescu şi  Emilia - 

Ladima. Primul cuplu simbolizează iubirea superioară, spirituală, pe când cel de-al doilea, format 

din doi protagonişti total incompatibili, desemnează iubirea inferioară, însă, în mod paradoxal, 

niciuna nu se împlineşte. Ambele perechi au, cum s-ar spune, apetenţa eşecului, din motive diferite, 

însă. 

Pus în postura de a-şi rememora viaţa, Fred Vasilescu ţine un jurnal în care va  reconstitui, chiar 

dacă cu sincope, povestea sa de iubire alături de o femeie superioară, de care nu aflăm  până la urmă 
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de ce s-a despărţit. Poate din vanitate (cf. Nicolae Manolescu), poate pentru că trăieşte un complex 

de inferioritate faţă de această femeie rafinată şi complicată sau poate din teama de a nu descoperi  

o femeie comună, banală, plată, asemeni oricărei Emilii ( cf. G. Călinescu ). Doar cuplul Ladima-

Emilia pare neverosimil, din cauza incompatibilităţii spirituale. Nu este plauzibil ca un bărbat 

superior ca Ladima să se îndrăgostească de o fiinţă mediocră, vulgară şi , în definitiv, inautentică. 

Mult mai târziu Ladima va mărturisi că a iubit în Emilia ceea ce el însuşi proiectase asupra ei. 

Aceasta este cumplita dramă prin care trece nefericitul poet şi gazetar. O dramă a neîmplinirii prin 

eros, un eşec din rândul celor de neacceptat. Poate aceasta este cauza reală a morţii sale. De fapt, 

Camil Petrescu construieşte în acest roman o adevărată poetică a incertitudinii ; „foarte multe 

lucruri sunt spuse  doar cu jumătate de gură”, consemna Nicolae Manolescu. Nu ştim cauza reală a 

morţii lui Ladima, nu ştim  dacă Fred a suferit un accident de avion ori s-a sinucis, nu ştim de ce s-a 

despărţit Fred de d-na T. Romanul are un final deschis fiind o adevărată ,,operă deschisă”, în 

termenii lui Umberto Eco. 

 Un alt argument în favoarea modernităţii romanelor lui Camil Petrescu îl constituie 

promovarea conceptului de autenticitate. Chiar Autorul fictiv, narator şi personaj al romanului Patul 

lui Procust, declara: ,,Un scriitor este acela care înregistrează în scris cu o liminară sinceritate ceea 

ce a simţit, ceea ce a trăit, ceea ce i s-a întâmplat în viaţă lui şi celor pe care i-a cunoscut …”  . Cu 

alte cuvinte, trebuie să fii sincer şi să nu perverteşti trăirea prin consemnarea ei în scris. O mostră de 

autenticitate, în concepţie camilpetresciană, este şi rememorarea făcută conform memoriei afective. 

Este inautentic să povesteşti ordonat fiindcă memoria nu reprezintă o simplă înmagazinare logică şi 

ordonată a unor fapte trecute. Aşadar personajele, Fred şi d-na T. , se lasă în voia rememorării 

involuntare, neordonate, aşa cum face şi Marcel, eroul romanului În căutarea timpului pierdut. În 

mare privind lucrurile, deşi „tehnica romanului e oarecum aceeaşi” după spusele autorului, mişcarea 

este inversă, sensul celor două construcţii romaneşti fiind de semn opus. În Ultima noapte..., Ştefan 

Gheorghidiu rememorează, oarecum ordonat şi pedant pentru a se elibera, pentru a se despovăra de 

trecut. Dimpotrivă, Doamna T., dar, mai ales, Fred Vasilescu rememorează pentru a se „împovăra”, 

în sensul semnificaţiilor, cu tot ce a rămas suspendat, nevalorificat în propriul trecut. Se explică şi 

unul şi celălalt, însă memoria este la Ştefan Gheorghidiu voluntară şi rece, în vreme ce, involuntară 

şi „colorată afectiv” la Fred Vasilescu, este mai aproape de imperativul „noii structuri”. 

 Strategia narativă complicată din Patul lui Procust este o consecinţă a folosirii procedeului 

asociaţiei libere de idei, a rememorării în voia stării de spirit. De exemplu, citind una dintre 

scrisorile lui Ladima, Fred îşi aminteşte experienţa erotică trăită în compania d-nei T. Citind 

însemnările altuia, retrăieşte propria-i poveste de dragoste, redescoperindu-se. Daca iniţial 

personajul acceptă jocul comunicării la rugămintea unui prieten, mai târziu, destăinuirea sa devine 

un mod de defulare şi de cunoaştere prin raportare la celălalt, o cunoaştere „în oglindă”, de 

redescoperire a sinelui, prin mijlocirea altuia. Experienţa scrisului are valenţe multiple: poate fi o 

experienţă de ordin existenţial (a scrie este sinonim cu a retrăi), dar şi de cunoaştere: „Vreau acum 

să ştiţi totul. Povestind în scris, retrăieşti din nou aceleaşi dureri şi bucurii, întocmai, dar parcă le 

simţi altfel, apar acum luminate de alt înţeles, care le face şi mai vii, pentru că ştii ce s-a întâmplat 

în urmă.” Scrisul este în acelaşi timp o terapeutică psihologică, introspecţia căpătând valoare 

benefică: purifică şi limpezeşte suferinţa, creează o nouă armonie a fiinţei: „(...) Scriu, mă plimb 

prin casă, gândesc, mă târăsc pe divan, fumez, iar scriu... E o bucurie pe care nu şi-o pot povesti... 

Mă lămuresc pentru mine însumi... şi aşa văzute, chiar suferinţele trecutului capătă un soi de 

îndulcire care le face suportabile... O durere povestită e o durere, nu diminuată, dar armonioasă, aşa, 
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ca un soi de operaţie pentru care eşti pregătit cu cocaină. Bucuria scrisului e mai tare ca heroina 

insasi.”  

În manieră modernă, Fred Vasilescu nu este doar personaj, ci şi narator, chiar dacă unul subiectiv şi 

necreditabil ( în termenii lui W. Booth). Vrând-nevrând, Fred Vasilescu îndeplineşte mai multe 

funcţii: actant (erou), narator, observator. Toate acestea, puse cap la cap ca într-un puzzle, 

configurează  un personaj complex, alcătuit din multiple fragmente, „cioburi” de conştiinţă, 

răsfrânte în sine sau în ceilalţi. Mai puţin în Ultima noapte..., şi mai mult în Patul lui Procust, 

existenţele prind contur prin reflectarea într-un rafinat şi complicat sistem de oglinzi. Dacă în                        

Ultima noapte... numărul lor e limitat, deliberat personajul pune faţă în faţă două experienţe, iubirea 

şi războiul, şi se analizează prin ele. În Patul lui Procust, oglinzile sunt infinite. Odaia cu toate 

obiectele ei, îmbrăcămintea, felurile de mâncare, tabieturile sunt suprafeţe în care se răsfrânge o 

personalitate îmbogăţindu-se. Partenerul este, însă, oglinda desăvârşită. Cuplurile se fac şi se 

desfac. Fiecare se defineşte, se înţelege mai bine sau se redescoperă în funcţie de celălalt. 

Personajul se constituie din mers, nefiind dezvăluit pe de-a-ntregul, nici măcar la sfârşit; enigma 

rămâne. Camil Petrescu impune în proza românească o nouă tipologie umană, cea a personajului 

enigmatic, al cărui parcurs stă sub semnul tainei, misterului, creând o adevărată poetică a 

incertitudinii. Confruntarea cu un astfel de personaj este dificilă şi sinuoasă, cititorul fiind nevoit să 

parcurgă un drum al confruntărilor(versiunea lui cu a personajelor), al tatonărilor, al autoiluzionării 

că a prins, în sfârşit, sensul destăinuirilor sale. Pentru un lector neavizat, romanul pare abscons; 

cititorul comod, obişnuit cu vechiul canon, deci cu prejudecăţile scriitorilor din generaţiile 

anterioare, se va descurca foarte greu, în ceea ce priveşte înţelegerea unor astfel de romane. Nu le 

va citi până la capăt, abandonându-le pe parcurs. Dacă lectura oricărui roman presupune efort din 

cauza lungimii sau a complexităţii,  lectura romanului modern presupune un efort şi mai mare, 

generat pe de o parte de problematică, de structura narativă complicată sau de convenţiile literare 

folosite. Niciun roman modern nu poate avea un unic nivel de lectură. Multiplicitatea lecturilor nu 

poate fi percepută decât de un cititor rafinat, deprins cu cititul. De exemplu, Patul lui Procust poate 

fi citit ca un roman erotic,  roman psihologic sau, de ce nu, ca roman social.  

 Umberto Eco asocia proza cu o pădure narativă (Şapte plimbări în pădurea narativă), în care 

personaj, narator şi cititor trebuie să aleagă o ,,potecă” pe care să meargă. Aceasta poate fi poteca 

faptelor sau poteca interpretărilor. Străbătând potecile întortocheate ale acestui roman, vom 

descoperi  de fiecare dată o altă faţetă a personajelor. Ladima, de pildă, se dezvăluie de fiecare dată 

altfel, fapt ce variază, în funcţie de unghiul din care este privit. Se conturează mereu un alt Ladima 

(din articolele semnate de el însuşi, din poeziile scrise, din scrisorile adresate Emiliei, din mărturiile 

prietenilor, din consemnările lui Fred, din ancheta procurorului, din perspectiva analfabetului 

Tănase Vasilescu Lumânăraru etc.) mereu mai surprinzător, mereu mai interesant, dezvăluindu-şi 

până la urmă parţial complexa-i personalitate. Astfel, principalele ipostaze ale personajului străpung 

rând pe rând suprafaţa textului, ieşind la suprafaţa romanului : cea iniţială – publicistul remarcabil, 

cel care impune respect, cea ulterioară – îndrăgostitul de Emilia, care stârneşte ridicolul şi 

compasiunea, cea finală – poetul frizând genialitatea, care stârneşte frica, spaima de abisul nefiinţei. 

Prima dintre ipostaze, cea a publicistului,  redă drama omului de esenţă superioară : „Nu sunt în 

stare să scriu două rânduri care să nu vie dintr-o convingere adâncă. (...) Ce vrei să scriu, dacă nu 

scriu ce gândesc ?” sau „Dacă nu scrii ce gândeşti, de ce să mai scrii ?”  Pentru acest personaj 

camilpetrescian scrisul este echivalent cu sinceritatea absolută, aceasta definindu-i existenţa, 

desigur, nu una searbădă, ci una plină de contradicţii. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

54 

 Proza modernă europeană trece şi ea prin aceleaşi avataruri. De exemplu în romanul lui 

Huxley, Punct contrapunct, multitudinea vocilor narative se întretaie într-un spectaculos joc narativ. 

Ca şi în Patul lui Procust, şi în acest text se amestecă fragmente de roman cu pagini de teorie 

literară.  

               Romanul actual, de tip postmodern, oferă o şi mai complicată strategie narativă, fiindcă 

planurile se multiplică, perspectiva narativă se atomizează/se fărâmiţează şi mai mult, iar tehnicile 

narative sunt ,,scoase la suprafaţa textului.” De exemplu, în romanul  Femeia în roşu, scris de trei 

autori, Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş, naratorii nu se mai ascund în spatele 

textului, aşa cum se întâmpla în Ion de L. Rebreanu, ci apar în text în ,,carne şi oase “, chiar cu 

propria lor biografie. Astfel, exagerând puţin, putem spune, că prozatorul Camil Petrescu 

,,anticipează “ acest tip de proză, fiindcă şi la el Autorul fictiv apare în text, însă cu alt scop: pentru 

a conferi autenticitate romanului. Un cititor mai puţin experimentat ar putea crede că acesta este 

chiar Camil Petrescu însuşi, cu atât mai mult cu cât, autorul lasă mai mult sau mai puţin voit să se 

înţeleagă acest lucru, atunci când face aluzie la autorul piesei Act veneţian: „Eu credeam însă că 

doamna T. ar fi putut arăta posibilităţi de mare artistă şi aş fi fost bucuros să apară în Act veneţian, 

de pildă.” 

             În romanul modern, tripla ipostază a naratorului de personaj-narator-,,regizor” este cu totul 

nouă şi surprinzătoare. Un exemplu îl constituie  Patul lui Procust (cf. Autorul fictiv ). Până la 

Camil Petrescu naratorul avea un statut cu totul aparte; era doar creatorul lumii fictive, dădea 

naştere ,,fiinţelor de hârtie“ ( R. Barthes ),  se afla, în cea mai mare parte, în afara lumii create,

 era diferit de personaje, instalându-se între el şi acestea o distanţă multiplă: temporală, 

socială, morală ori stilistică. 

 Actualitatea şi perenitatea operei discutate nu rezidă numai în modernitatea estetică 

promovată deliberat prin „noua structură”, ci şi prin cele două romane ale sale, ori prin sugestiile 

tematice, unele dintre ele, încă valabile. Stilul de viaţă reflectat în modul de a vedea lumea al 

Doamnei T. sau al lui Fred Vasilescu, condiţia femeii, ilustrate prin Ela sau, din nou, prin Doamna 

T. care-şi doresc o existenţă independentă şi liberă, cât mai puţin supusă convenţiilor sociale, relevă 

alte supape ale noutăţii operei camilpetresciene. Modul în care gândesc, trăiesc şi se raportează la 

celălalt dezvăluie epoca în care se mişcă, o epocă nouă, în care totuşi apar reminiscenţe ale 

vechiului.  

 Perioada interbelică impune o nouă perspectivă de abordare a poziţiei femeii în societate. 

Oricât de misogin ar fi considerat scriitorul, acesta aduce în scenă figuri feminine capabile să 

reveleze noi sensuri ale existenţei. 

 Modern în viziunea estetică asupra feminităţii, Camil Petrescu este profund conservator în 

percepţia socială, morală şi intelectuală a femeii. 

 Personajele masculine ale operei, „care prea văd toate”, dotate cu o inteligenţă superioară, 

cu o personalitate puternică, în stare „să vadă idei”, cu conştiinţa propriei valori, alunecă adesea în 

misoginism. Cellino din Act veneţian desconsideră femeia. Vorbele lui sunt amare, aspre şi 

neîndurătoare: „Dezgustător lucru sunt femeile, prietene!”, ”Totul este să nu le dai prea multă 

importanţă şi mai ales să nu iei în serios smiorcăielile lor... (...) femeile nu iubesc şi nu sunt 

frumoase decât dacă sunt părăsite.” Pentru el femeia intră într-un joc meschin al aparenţelor; nu e 

niciodată sinceră, „lacrimi, ameninţări, joc desperat pe funie”. Coborâtă pe cel mai de jos prag al 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

55 

fiinţării, aceasta are totuşi şansa de a fi valorizată, într-o anumită măsură numai, de personajul 

principal al piesei, Pietro Gralla. Pentru el, femeia ridicată la rangul absolut de monadă, va fi cea 

care îl va doborî. Cu alte cuvinte, rolul distructiv, doborârea acestui „suflet tare” îi revine, din 

păcate, tot femeii. 

 În romanul Patul lui Procust, Emilia este femeia kitsch, care, deşi idealizată de Ladima ca o 

sfântă, este prezentată de Fred Vasilescu în culori dintre cele mai terne: „Emilia e normală ca un 

scris dictando.” Această femeie pare a fi întruchiparea platitudinii înseşi; nici portretul ei fizic nu 

emană vreo umbră de mister sau senzualitate.(„Are capul rotund de tot ...Fruntea ei, fragment de 

sferă, e aşa de limpede, de parcă niciunul dintre milioanele ei de strămoşi n-a încreţit-o vreodată din 

cauza vreunui gând.”) Obiectul care pare să o definească perfect pe această fiinţă mediocră este 

patul. Irina Petraş consideră că în romanul Patul lui Procust, „odaia, mobilierul, veşmintele şi 

obiceiurile se constituie într-un dublu al fiinţei.”  De aceea, autoarea conchide: „Odaia ştie să 

vorbească despre o personalitate, chiar şi involuntar. „Pentru Emilia, odaia de dormit, ipostaza 

preferată, goliciunea, gesturile ori cuvintele lipsite de o minimă eleganţă sau inteligenţă fac din 

acest personaj întruchiparea perfectă a curtezanei în varianta bucureşteană a secolului al XX-lea, 

disimulată stângaci în imaginea actriţei. Eroina trăieşte un veritabil paradox: ca actriţă, ar trebui să 

aibă vocaţia artei, a sensibilităţii, dar ea, dimpotrivă, rămâne mereu „senină, mare şi goală”. Bogăţia 

ei interioară de o calitate îndoielnică face casă bună cu situarea ei sub zodia carnalităţii: saţietatea, 

dezgustul, trivialitatea, vulgaritatea personajului. Motivele recurente folosite în construcţia acestui 

personaj sunt: fruntea sferică, opacitatea privirii, carnalitatea în toate ipostazele. Fred Vasilescu, 

uimit să descopere drama lui Ladima, reflectează la drama poetului-gazetar, „posedat” de imaginea 

acestei femei „lipsite de orice mister lăuntric, pe care el proiectase toată imaginea lui ca pe o pânză 

albă”. 

 În contrast cu odaia Emiliei, falsă şi patetică deopotrivă, camera doamnei T. nu vrea să 

demonstreze nimic, nu e un spectacol înşelător, ci prelungirea firească a fiinţei care-şi doreşte un 

confort rafinat: „În odaia de dormit, văruită alb şi cu vreo două dungi aurii, nu e decât divanul alb, 

scăzut şi vast, tabloul de Luchian, ceasornicul şi, la căpătâi, o măsuţă albă pentru becul cu abajur de 

faianţă ca să pot citi seara.”  Interior simplu, rafinat, cochet, ce dezvăluie mult bun-gust, stil 

personal. Doamna T. oferă, din fericire,  o altă perspectivă asupra feminităţii, puse de astă dată, sub 

semnul misterului, frumuseţii, spontaneităţii, sincerităţii, rafinamentului. Nu întâmplător este 

singurul personaj feminin camilpetrescian dăruită cu harul cuvântului. Cititoare pasionată (presă 

literară, cărţi de diverse specialităţi: medicină, aviaţie, colecţii de artă, sociologie, şi mai ales, 

istorie), Doamna T. îşi descoperă şi pasiunea pentru scris, pasiune mistuitoare ca iubirea înseşi. În 

cele trei scrisori Doamna T. se dezvăluie sensibilă, analitică, profundă şi totuşi prea singură... Deşi 

are calităţile necesare pentru a fi iubită, tocmai acestea îi atrag singurătatea. Doamna T. intră în 

categoria „femeilor adevărate”. Acestea vor rămâne întotdeauna învăluite în mister şi vor schimba 

destine. Ele induc iubire şi suferinţă, agonie şi voluptate. Autorul îşi avertizează cititorul  că  

„oricum, femeile care înseamnă destinul unui om, cele adevărate sunt foarte puţine.” 

 Preocupat de esenţa feminităţii, Camil Petrescu lasă în seama personajelor masculine 

descoperirea exemplarului unic, într-o viaţă  unică, pentru a le descifra semnificaţia. Personajul 

masculin camilpetrescian caută autenticul în toate manifestările vieţii. Un alt personaj de-al său, 

Ştefan Gheorghidiu, caută autenticul în toate manifestările vieţii, experienţele esenţiale fiind iubirea 

şi războiul, ca mijloace de verificare şi definire a propriei identităţi. Rememorarea, readucerea unor 

momente din trecut în prezent, trăirea intensă a unor experienţe decisive, îl determină pe personaj să 
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devină alt om. Tot ce este timp trecut suferă dezagregare, timpul recompus dă semnificaţii noi, 

schimbarea este asumată ca o treaptă superioară ori ca un salt în conştiinţă. 

 În toate prezentările feminităţii, Camil Petrescu cultivă arta detaliului, a amănuntului care 

esenţializează, mai ales în portretele Doamnei T. sau al Elei.  

 Autorul a pus în paralel mai multe individualităţi feminine, evidenţiindu-le uneori prin 

antiteză. Aşa se întâmplă cu Ela şi verişoara ei, Anişoara, sau cu Emilia şi Doamna T. punându-le în 

oglinzi paralele, personajele feminine se potenţează sau se distanţează reciproc.  

 Ipostazele feminine dezvăluie diversele faţete ale feminităţii surprinse în cele două romane. 

Tematica abordată prezintă eternul feminin, frumuseţea şi spontaneitatea feminină, senzualitatea şi 

paradoxul feminin, rolul feminităţii în metamorfoza afectivă, dezintegrarea şi noile tendinţe ale 

feminităţii. 

  

 Astăzi, la 53 de ani de la stingerea scriitorului, nu ştiu în ce măsură opera lui Camil Petrescu 

mai este citită cu plăcere de contemporanii noştri mai tineri; de asemenea nu ştiu câţi dintre ei 

cunosc faptul că omul Camil Petrescu suferea de surzenie, încă de tânăr, sau că pe la 33 de ani era 

obsedat de ideea sinuciderii, la fel ca şi Cioran, dar din alte motive. Iată câteva mărturisiri 

tulburătoare şi revelatoare în acelaşi timp: „Sunt din nou fără nicio perspectivă. Surzenia m-a 

epuizat, m-a intoxicat, m-a neurastenizat. Trebuie să fac eforturi ucigătoare pentru lucruri pe care 

cei normali le fac firesc. Aseară trebuia să vorbesc cu Ventura în foaier la teatru în privinţa piesei. 

Două ceasuri am fost paralizat de timiditate, la gândul că din cauza surzeniei convorbirea se va 

încurca”. Această mărturie emoţionantă datează din 28 iunie 1931. 

  Pe 9 noiembrie 1939 moare iubita scriitorului, Cecilia Constantinescu, de tuberculoză, la 

numai 29 de ani, posibil model al Doamnei T. 

 Referindu-se la paginile de jurnal ale autorului, Ioana Pîrvulescu notează: „Însemnările 

egotiste ale lui Camil Petrescu dau unul dintre cele mai pudice jurnale româneşti, mai pudic chiar 

decât al lui Maiorescu. Este limpede că autorul transferă personajelor sale propriul eros, ca şi 

celelalte experienţe revelatoare. În jurnal păstrează doar rămăşiţele scrisului, părţile nefolositoare. 

Iar personajului care-şi spune eu nu-i acordă şansa minunată pe care o au toate personajele care-şi 

spun eu în romanele sale: aceea a unei imagini multiple, fluide, rezultate din opinii diferite şi 

contradictorii. Cu toate acestea, ai senzaţia, la sfârşitul jurnalului, că autorul însemnărilor are, ca 

Fred Vasilescu, o enigmă. Sunt prea multe lucruri esenţiale trecute sub tăcere de acest eu. Nu e 

fericit, deşi nu se ştie exact de ce. Dar cine ar putea spune dacă taina trece de la Camil Petrescu la 

Fred Vasilescu sau dacă Fred Vasilescu i-o împrumută, el, lui Camil Petrescu?” 

 Cu aceste ultime notaţii închei scurta incursiune prin opera prozatorului român de factură 

modernă, Camil Petrescu, una dintre personalităţile importante ale culturii şi literaturii secolului 

XX. 

Bibliografie: 
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Inovare continuă suplimentară în educație  

Programul :,, Școală după școală" 

 

Prof. înv. primar:Cioloca Paula Renata 

                                                                                Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Tg-Mureş 

-Mureş 

Programul „Școala după școală” (ȘDȘ) este un program complementar programului școlar 

obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și nonformală, pentru consolidarea 

competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de 

timp liber și se adresează atât elevilor din învățământul primar, cât și elevilor din învățământul 

secundar. 

Programul SDS se poate desfăşura înainte sau după programul şcolar obligatoriu ( în funcţie 

de orarul fiecărui nivel de  studiu), în instituțiile de învățământ, în situația în care deține resursele 

materiale și umane necesare organizării acestui program. 

În învăţământul primar, programul SDS cuprinde activităţi cu sprijin  specializat 

(supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu  dificultăţi cognitive, 

emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, logopedice, activităţi 

de  încurajare a lecturii independente etc.),  ateliere / activităţi tematice şi alte activităţi de  tip 

recreativ. 

Organizarea programului: 

• se face pe baza unui regulament intern, elaborat de fiecare unitate de învăţământ; 

• se va aloca un interval de timp de aproximativ o oră şi jumătate necesar servirii mesei, 

precum şi activităţilor recreative în aer liber; 

• timpul alocat sprijinului specializat (efectuarea temelor, activităţi remediale/ de 

sprijin, de dezvoltare pentru elevi capabili de performanţă) nu va depăşi o oră şi 

jumătate pe zi pentru învăţământul primar; 

• Programul se va derula pe grupe de elevi (maximum 12 elevi într-o grupă în 

învăţământul primar), constituite după opţiunile şi nevoile identificate. Activităţile vor 

fi proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar; 

Exemplu de organizare a programului (clasa a III-a): 

 12:00-13:00: Efectuarea temelor; 

13:00-14:00: Servirea mesei și activități recreative în aer liber; 

14:00-15:00:Verificarea temelor și realizarea de exerciții suplimentare; 

15:00-15:10: Activități recreative în aer liber; 
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15:10-15:30: Jocuri de rol, de mișcare precum și alte activități desfășurate după placul copiilor . 

Impactul derulării programului: 

Activitățile desfășurate în cadrul programului constituie un adaos educaţional de tip 

instituţional, subsumat educaţiei nonformale, aflată în raport de complementaritate cu educaţia 

formală.  

Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului vizează îmbunătăţirea 

competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale şi nivelul 

creativităţii prin joc, activități educative și de dezvoltare personală. 

Programul SDS este un serviciu adus comunităţii, apreciat extrem de pozitiv de către părinți, 

venind în întâmpinarea nevoilor acestora de suport educațional și supraveghere profesională a copiilor 

în afara programului școlar. 

Performantele școlare ale copiilor se îmbunătățesc datorită colaborării zilnice, se îmbunătățesc 

foarte mult deprinderile de muncă independentă ale copiilor aflați în cadrul acestui program și se 

completează anumite lipsuri/lacune, acolo unde acestea există. 

   Într-un context social şi cultural în care motivaţia pentru cunoaşterea şi asimilarea valorilor 

este tot mai redusă, iar interesul tinerilor faţă de fenomenul cultural şi ştiinţific este tot mai scăzut, 

cadrele didactice ale unității școlare …. îşi propun organizarea unor activităţi de învăţare formale şi 

nonformale în cadrul Programului SDS cu scopul cultivării unor valori şi atitudini, dezvoltării 

competenţelor cognitive şi culturale,  dezvoltării personale şi adaptării la un stil de viaţă sănătoasă, 

lărgirii orizontului de cunoaştere al copilului şi asigurarea cadrului competiţional pentru creşterea 

performanţelor şcolare ale elevilor. 
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Metode de îmbogățire a vocabularului elevilor 

Profesoară: Burcea Elena 

Școala Gimnazială Nr.1 Roata de Jos 

  Motto: 

„Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amorțească, nici să zacă, nici să moară. Ele sunt 

comoara noastră de mare preț.” 

Tudor Arghezi 

 

 Pentru fiecare dintre noi și mai cu seamă pentru elevi este imperios necesar să dispună de un 

vocabular cât mai bogat. Aceasta întrucât „pentru orice cetățean, indiferent de vârstă și profesie, 

vocabularul reprezintă trăsătura definitorie a personalității sale”.  

 Celebrul lingvist francez Antoine Meillert  afirma că „orice vocabular exprimă, de fapt, o 

civilizație” – putând să observăm astfel, că există o legătură indisolubilă între istoria lexicului și a 

sociatății; în viața unei colectivități lingvistice fiind mereu schimbări, se impune deci ca 

perfecționarea vocabularului elevilor (mai cu seamă cât timp ei eu această calitate și sunt parte 

activă ai procesului de învățământ), să fie un deziderat primordial. În vederea realizării acestui 

deziderat, ca profesoară am încercat să folosesc , la clasă, metode prin care elevii să își 

îmbunătățească vocabularele proprii, știut fiind faptul că „a învăța pe copil... nu înseamnă să-i dăm 

adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm propria-i vorbire, aducând-o până la vorbirea noastră”. 

 Cuvântul metodă ˂ gr. Odos – cale și metha = spre, către; deci în didactică, metoda se referă 

la „calea care e urmată, drumul ce conduce la atingerea obiectivelor educaționale”. 

 Astfel, metodele trebuie selecționate de către profesor și puse în aplicare cu ajutorul elevilor 

și în beneficiul acestora, presupun cooperarea între profesor și elevi și participarea lor activă; de 

asemenea, metodele sunt utilizate în funcție de nivelul și trebuințele elevilor”. 

 În cele ce urmează voi expune mai multe metode care, utilizate la lecții, ajută la dezvoltarea, 

îmbogățitrea și nuanțarea vocabularului elevilor. Pe acestea le-am utilizat în cadrul orelor de Limba 

și Literatura Română, sădirea în sufletele elevilor dragostea pentru limba română fiind o înaltă 

îndatorire întrucât „limba e stăpâna noastră ... este însăși floarea sufletului românimii” (Mihai 

Eminescu). 
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 Metoda conversației  euristice, împletită cu demonstrația. Conversația euristica sau socratică 

se prezintă sub forma unor serii legate de întrebări și raspunsuri, la finele cărora să rezulte adevărul  

sau noutatea  pentru care elevul a fost antrenat în procesul învățării”. Am utilizat această metodă la 

lecțiile de literatură, pentru analiza unor  opere literare, din care a rezultat  caracterizarea 

personajelor ( de exemplu schița Vizită... de I. L. Caragiale), urmărind exprimarea corectă și 

îngrijită a elevilor, care „a fost dintotdeauna și este unul din dezideratele școlii românești din toate 

epocile.” 

 Lucrul cu manualul, care este metoda didactică în cadrul căreia învățarea are ca sursă cartea 

școlară sau alte surse similare. Elevii au fost îndrumați să citească textele literare ori nonliterare 

propuse de manual și orientați, apoi, spre citirea operelor în întregimea lor, lectura fiind un izvor 

nesecat de cuvinte care contribuie covârșitor la dezvoltarea vocabularului. Aș aminti aici și 

cuvintele  noi (explicate) pe care elevii și le pot însuși în vederea utilizării lor ulterioare, în diverse 

și cât mai variate contexte ceea ce înseamnă, practic, îmbogățirea, precizarea și activizarea 

vocabularului. 

 Studiul de caz, metodă care constă în confruntarea elevului cu o situație reală de viață prin a 

cărei observare, înțelegere, analiză, înterpretare urmează să realizeze un progres în cunoaștere. 

Aceasta trebuie să urmeze anumite etape în vederea optimizării ei: alegerea cazului, lansarea 

cazului, percurgerea informației, sistematizarea materialului, dezbaterea informațieie culese și 

stabilirea concluziilor. Astfel, le-am propus elevilor o temă-studiu de caz după orele de gramatică în 

care au fost învățate timpurile trecute ale verbului. Le-am cerut să urmărească trei zile, la televizor, 

emisiunile de știri și să identifice greșelile de utilizare a timpurilor trecute verbale. Înregistrearea 

rezultatelor în  urma aplicării metodei au fost unele concludente, elevii însușindu-și noi cuvinte 

(verbe, în cazul de față), pe care le vor fi folosit ulterior și le vor fi adăugat în vistieria 

vocabularuluipropriu, folosindu-le corect – gramatical în exprimarea zilnică. 

 Observarea, metodă ce constă în urmărirea de către elev a fenomenelor ce constitiuie 

conținutul învățării, în scopul surprinderii însușirilor semnificative ale acestora. Le-am cerut 

elevilor să observe fenomenele naturii din anotimpul în care ne aflîm (primăvara) și să alcătuiască 

compuneri în care să descrie aceste fenomene, utilizând cuvinte cât mai expresive (din vocabularul 

propriu) și căutând altele noi, evitând astfel înclinarea către procedee nivelatoare, de uniformizare. 

Un vocabular corespunzător presupune o pronunție clară a cuvintelor și propozițiilor, o îmbinare 

adecvată a cuvintelor în propoziții și a propozițiilor în fraze pentru ca ceea ce dorește elevul să 

exprime, să se prezinte într-o formă cât mai clară, corectă și nuanțată.  Am observat că în timp, 

compunerile se transformau la nivel de vocabular, în sensul îmbogățirii lui și diversificării prin noi 

cuvinte (în special adjective) folosite atât cu sensul lor propriu, cât și cu cel figurativ. 
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Dintre metodele moderne, de ultimă generație sau ale „ultimului val”, fac amintire, dintre cele 

folosite, de: 

 Brainstorming sau asaltul de idei, o metodă de grup. Am folosit această metodă atunci când 

le-am cerut elevilor să rezolve exerciții de tipul „alege forma corectă/forma corectă de plural a 

substantivelor date”. Prin aceasta am urmărit alipirea unor noi cuvinte scrise și exprimate corect, la 

vobularul elevilor. 

 Cvintetul, metodă creativă prin care, în cinci versuri, se sintetizează un conținut de idei. 

Primul vers este un cuvânt, de obicei, un substantiv, al doilea vers, compus din două cuvinte 

(adjective), al treilea vers format din trei cuvinte( care exprimă o acțiune), al patrulea vers conține 

patru cuvinte care exprimă sentimentele față de subiect și al cincilea vers cuprinde un cuvânt prin 

care se sintetizează cele prezentate. Am folosit această metodă după învățarea părților de vorbire 

amintite (substantiv, adjexctiv, verb), cu scopul inventarierii a astfel de cuvinte din vocabularul 

propriu și adobândirii mijloacelor de a-l dezvolta, prin însușirea unor noi părți de vorbire. 

 Ciorchinele, metodă care poate fi realizată atât individual, cât și în perechi ori ca activitate 

de grup. Am folosit această metodă la orele de literatură, cerându-le elevilor să realizeze o analiză a 

unui text  studiat, arătând ce anume urmărim să căutăm într-un text. Realizarea ciorchinelui a dus la 

activizarea vocabularului elevilor și întărirea lui prin concizie. 

 Am încercat, în acest referat, să relizez o investigație privind aplicarea unor metode 

didactice pentru îmbogățirea vocabularului elevilor la orele de Limba și Literatura Română. 

Subiectul abordat rămâne unul deschis, întrucât pentru obținerea unor rezultate optime, demersul 

metodologic de îmbogățire a vocabularului trebuie să dse realizeze sistematic, în mod specific. 
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METODE INTERACTIVE CENTRATE PE ELEV 

Autor: profesor Apîntei Maria-Cristina 

 

Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret’’ Piatra Neamț, județ Neamț 

,,Educația este cheia care deschide ușa de aur a libertății’’ (George Washington Carve) 

Metoda poate fi definită ca fiind ,, drum sau cale de urmat în activitatea comună a educatorului și 

educaților, pentru îndeplinirea scopurilor învățământului, adică pentru informarea și formarea 

educaților’’ (Cucoș, p. 344, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice). 

 Metoda poate fi clasificată în: 

1. Metode de predare-asimilare  

• Metode tradiționale – demonstrația, exercițiul, observarea, expunerea didactică, lucrul cu 

manualul, conversația didactică. 

• Metode moderne – problematizarea, algoritmizarea, studiul de caz, învățarea prin 

descoperire, modelarea, instruirea programată. 

• Metode de ultimă generație – brainstorming, cubul, metoda SINELG, mozaicul, metoda 

piramidei, controversa academică, sinectica. 

2. Metode de evaluare 

• De verificare – verificare orală curentă, verificare practică curentă,  verificare la sfârșit de 

capitol, verificarea prin teste docimologice, investigația, portofoliul, proiectul, autoevaluarea. 

• De apreciere – verbală și prin notă. 

Metode interactive centrate pe elev 

 Metodele interactive centrate pe elev sunt metode moderne de stimulare a învățării și 

dezvoltării elevului încă de timpuriu, ele făcându-se prin colaborare, comunicare, prin confruntare 

de opinii, de păreri, de idei, creându-se situații de învățare centrate pe implicarea directă a elevilor 

și pe dorința lor de cooperare.  

  Pentru a apela la instrumentele didactice moderne, profesorul trebuie să fie flexibil în 

concepții, receptiv la tot ce este nou, creativ, să aibă gândire reflexivă și modernă, să aibă o 

atitudine pozitivă, capacitate de comunicare, abilități de relaționare.  Inovația presupune schimbare. 

De aceea, profesorul trebuie să fie pregătit să-și adapteze în permanență modul de a preda. 

Schimbarea poate fi posibilă cu ajutorul tehnologiei avansate, ea permițând profesorului accesul la 

mai multe informații și resurse. Rolul profesorului este foarte important, el permițând inițiativa 

elevilor precum și spontaneitatea și creativitatea lor. De asemenea, în învățământul modern centrat 

pe elev, profesorul participă alături de elev la activitățile desfășurate,  procesul de învățământ având 

caracter activ-participativ. 
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 În învățământul centrat pe elev, elevul este subiectul principal al procesului educațional, 

participă activ la lecție, învață independent, este capabil să gândească critic și autonom, poate 

genera idei proprii și își asumă responsabilitatea în ce privește rezultatele învățării. Avantajele 

metodelor interactive centrate pe elev sunt numeroase și cu multe beneficii atât pentru elev cât și 

pentru profesor: aceste metode cresc motivația elevilor, învățarea este mai eficientă deoarece se 

bazează pe învățarea activă, elevii sunt mai bine pregătiți în exercitarea unei profesii, valorifică 

gândirea critică,  presupun colaborare și cercetare comună, promovează interacțiunea în grup, 

sprijină elevii în înțelegerea conținuturilor pe care mai târziu pot să le aplice în viața reală.  

Metodele interactive centrate pe elev se bazează pe stimularea creativității:  

 Brainstorming – constă în generarea de idei pe o anumită temă 

 Metoda cubului – reprezintă o metodă de explorare a unui subiect sau a unei situații din mai 

multe perspective. 

 Sinectica – reprezintă o tehnică de personalizare a lecturii. Stimulează gândirea critică la 

elevi. 

 Metoda Phillips 6-6 – reprezintă o metodă de generare de idei, asemănătoare brainstorming-

ului, dar pe grupe mici. 

 Discuția panel – reprezintă o metodă de învățare prin descoperire, implicarea elevilor în 

predare fiind una activă.   

 Studiul de caz – reprezintă o tehnică prin care elevii se confruntă cu o situație reală. 

 Fishbowl – presupune prezentarea unei anumite teme ce este dezbătută de două grupuri 

(cercul interior și unul exterior)  

 Spider-web -  reprezintă o tehnică eficientă de învățare, ea încurajându-i pe elevi să 

gândească liber. 

Metodele interactive centrate pe elev se bazează și pe cercetarea în grup: 

 Portofoliul  

 Experimentul pe echipe  

 Proiect de cercetare în grup 

Un profesor bun trebuie să dea dovadă de flexibilitate și de adaptare când își alege materialele și 

metodele de predare-învățare-evaluare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor elevilor săi. De 

asemenea, profesorul are sarcina de a încuraja și stimula creativitatea elevilor, de a-i ghida și 

îndruma în așa fel încât aceștia să învețe prin descoperire.  
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“Ţin minte.....” 

 

Prof. Georgeta - Gina VASILIU 

Şcoala nr.1 Buftea/Grădiniţa nr.2, Buftea,Judet  Ilfov 

 

Este suficient să întâlneşti tineri, pe care în parcursul tău de dascăl cu tâmlpe cărunte, ai avut 

onoarea să-i modelezi şi să-i şlefuieşti, aşa cum ai ştiut mai bine , în condiţiile de care dispuneai şi de 

politicile fiecărei etape, ca să-ţi readuci în memorie imagini , întâmplări, clipe pe care le credeai 

pierdute sau mai puţin importante. 

Aşa mi s-a întâmplat în nenumărate rânduri, însă, bucuria cu care m-au întâmpinat doi fraţi, foşti 

elevi, într-o seară rece de toamnă care pusese o presiune şi mai mare asupra umerilor mei încărcaţi 

de griji, m-a readus emoţional la cote foarte ridicate printr-un simplu şi sincer :” Ţin minte....” 

Povestirile lor nu se mai terminau , deşi mama le reamintea des programul serii, ei s-au aşezat comod 

lângă maşină şi au continuat să depene amintiri din grădiniţă, cu bucuria strălucind în ochişori.  

Aşa am început să-mi remintesc clipe , poate cărora nu le-am dat prea multă importanţă la timpul 

lor, dar care au marcat sufletul de copil şi l-au făcut să înveţe ceva din fiecare experienţă trăită în 

grădiniţă şi să nu uite cât de motivante au fost unele gesturi, fapte, activităţi în grup. 

Mi-au  reamintit, de exemplu, cum dintr-o întâmplare supărătoare, prin prezenţa deranjantă a unei 

muşte în clasă, am transformat totul într-un experiment de neuitat. Cine s-ar fi gândit că acel moment 

neplăcut va deveni o amintire din care au avut de învăţat ceva. Fiecare etapă a fost o surpriză de 

neuitat pentru copil. “Mie mi-era frică de muscă atunci. Aţi luat un borcan şi aţi prins musca pe geam, 

după care aţi acoperit borcanul cu o hârtie şi l-aţi pus pe masă să observăm  musca. Aţi tăiat o bucăţică 

de bomboană din cutia cu surprize şi aţi pus-o în borcan să vedem cum  mănâncă musca. Nu uit că 

restul bomboanei a fost mâncată de Mihnea, fiindcă el răspunsese cel mai mult la întrebările 

dumneavoastră......” 

Iată cum  te poţi folosi de orice context din care copiii să înveţe ceva, împletind dezvoltarea 

cognitivă şi cunoaşterea mediului prin armonizare cu dezvoltarea limbajului, şi stimularea capacităţii 

şi atitudinii de învăţare producând un  impact stimulativ  socio -emoţional. 

Copilul nu a uitat că musca este o vietate mică, care are şi ea nevoi legate de hrană, dar fără să o 

îngăduie pe mâncarea proprie ori în casă. A învăţat salivând la bomboana terminată de alt copil, că 

este nevoie să fie mai activ şi atent la tot ce se face în grădiniţă pentru a fi recompensat pe drept, 

motivare pe care a îmbrăţişat-o de atunci  mereu, dovadă fiind rezulatele foarte bune la învăţătură. 

Spaima legată de prezenţa muştelor a dispărut, dar s-a activat grija de a le ţine departe de hrană, 

gospodărie, iar cognitivul a fost atât de bine stimulat că a păstrat informaţia momentului cu lux de 

amănunte.  

“Ţin minte că, la un concurs de ghicitori eu am dat şapte răspunsuri corecte şi am primit pentru 

fiecare câte o mărgică. Le număram mereu să nu aibă alt copil mai multe mărgele decât mine. Aşa de 
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mult îmi doream să câştig şi să pot să ajung la cutia cu surprize, care pentru mine reprezentata tot ce 

era mai grozav pe lume. Era o bucurie imensă când îmi spuneaţi că merit să iau ceva din cutia cu 

minunăţii. Nu aveam voie să privim în cutie şi încercam să pipăi , sperând să iau ceva grozav, dar 

orice luam de acolo îmi producea o imensă bucurie, pe care abia aşteptam să o împărtăşesc cu cei 

dragi. Trăiam nişte emoţii atât de intense care mă încearcă şi acum când vă povestesc. Era atât de 

frumos la grădiniţă!” 

Ce poate fi mai mângâietor pentru sentimentele unui dascăl, care reuşeşete să aibă astfel de copii 

pe mână! Să poată spune că nu şi-a irosit timpul muncind în zadar. Fărâmă cu fărâmă, sufletul lui a 

fost împărţit cu generozitate fiecărui discipol, dar ca şi florile care au nevoie de atâtea lucruri pentru 

a creşte,  pentru a avea o floare desăvârşită, copiii au nevoie nu numai de un dascăl bun ci şi de un 

mediu benefic care să-i dezvolte, de o bază genetică sănătoasă şi de educaţia solidă, care nu este 

numai responsabilitatea şcolii. 

“Ţin minte că îmi plăcea să intru sub biroul dumneavoastră , unde mă simţeam protejat ca într- o 

căsuţă, unde îmi duceam jucăriile şi mă jucam ferind-mă de “duşmani”. Era un joc care-mi aducea 

bucurie şi pentru faptul că-i mai convingeam şi pe alţii să intre în căsuţa mea. Vă supăraţi pe mine şi 

îmi spuneaţi să mă joc unde este mai multă lumină şi copii mai mulţi, iar eu nu înţelegeam de ce este 

un lucru rău să intru acolo. Odată, s-a aşezat o femeie pe scaunul dumneavoastră şi a ţipat aşa de tare 

speriindu-se de piticii de sub birou, iar de ţipătul ei m-am speriat şi eu şi m-am lovit cap în cap cu 

prietenul de joacă. M-am speriat, dar mi s-a părut grozav să-i pot speria şi eu pe oamenii mari, eu care 

eram mititel. De atunci am înţeles că nu sunt neînsemnat , dar că se pot întâmpla şi lucruri mai puţin 

plăcute în spaţii strâmte şi întunecoase, unde credeam că pot fi ferit.” 

“Ţin minte....,” şi depănarea amintirilor a continuat din ambele părţi. 

Iată cum, fiecare întâmplare mai mult sau mai puţin plăcută , lasă ceva printr-o trăire intensă în 

sufletul de copil, frământat de atâtea De Ce-uri. Sunt aspecte care pentru noi adulţii par minore şi 

neînsemnate, însă pentru copii într-un anumit context devin tipare de comportament pentru o viaţă. 

Din micile întâmplări fericite, mai puţin fericite ori înfricoşătoare, precum teama de a rămâne în 

grădiniţă cu cineva străin de familia ta, sapă în conştiinţa micului vlăstar urme pentru o viaţă. 

Zilnic copiii explorează în mod creativ lumea din jurul lor, dobândesc abilităţi complexe şi 

cunoştinţe de bază esenţiale jucându-se şi interacţionând cu persoane care-i îngrijesc sau cu alţi copii, 

iar noi nu trebuie să uităm că este deosebit de important să facilităm şi să încurajăm învăţarea 

informală încă din primii ani de viaţă. 

Succesul școlar depinde în mare măsură de educația și învățarea fundamentală care are loc 

înaintea începerii școlii. 

Este verificat faptul că abilităţile personale ale copiilor , fie că ne referim la cele motorii, 

lingvistice, cognitive, sociale ori emoţionale, diferă de la un copil la altul, mult mai vizibil fiind la 
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intrarea în grădiniţă, iar recuperarea pentru unii fiind destul de anevoioasă, face ca sprijinul acordat 

preşcolarilor să fie realizat cu competenţă , fiind extrem de important pentru un start bun în viaţă. 

Poate nu am avut compatibilitatea şi răbdarea necesară cu toţi copiii care mi-au trecut prin mână, 

că şi profesorul este un om rostuit cu griji şi nevoi, dar am bucuria, certificată prin mesajele venite 

din partea educabililor, astăzi adulţi , cu copii la rândul lor sau încă elevi, că am lăsat o amprentă de 

neuitat cuibărită în sufletul fiecărui copil.  

O amintire mai fericită ori mai puţin fericită care a corectat sau a adus un plus în caracterul 

oricărui copil, mă face să respect profesia căreia mi-am dedicat viaţa şi să o consider ca fiind cea mai 

frumoasă menire ce este dată unui om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

69 

POVESTE  - CREATIE LITERARA DESPRE VALORI 

,,CE TIE NU TI PLACE, ALTUIA NU –I FACE!,, 

PROF. MILITARU DANIELA-ANA 

GRADINITA VOINICEL-CHITILA 

        Intr-o zi placuta de vara cateva raze de soare se rasfata in ferestele gradinitei. Eroul nostru este 

un copil frumos si destept ,A, asa ca toti copiii. Astazi este fericit si dornic sa inceapa o noua zi . In 

clasa se aud voci pline de veselie .  Dupa masa de dimineata se aude cuvantul magic PARC si 

deodata se face o mare zumzaiala. Baietelul nostru  merge la dulapior isi ia sapca si adidasii si e 

gata de atac in PARC. Ceilalti colegi sunt si ei gata de plimbare si distractie. Poarta gradinitei se 

deschide si cu totii pornesc in parc. Odata ajunsi acolo SURPIZA inca doi copii cu parintii lor se 

aflau acolo. Unul dintre ei avea o multime de jucarii pentru nisip.Copiii alearga la toate aparatele de 

distractie. Fetele lor sunt luminate de bucurie. Soarele isi trimitea razele aurii si spre baietelul nostru 

. El este atras de jucariile de nisip ale fetitei din parc. Se duce spre acele jucarii .Mamica fetitei 

observa  si i le da fara ca el sa spuna ceva. Educatoarea atrage atentia baietelului si acesta 

multumeste frumos doamnei. 

Nu se juca decat el cu acele jucarii. Ceilalti copii l-au rugat sa le dea lopetele sau galetuse 

dar A refuza imediat. Nu vreau sa dau galetusa  galbena A. Ma tot roaga si ea si A dar nu accept sa 

o dau. 

Copiii au plecat catre alte aparate de joc. Din directii diferite se auzeau rasetele copiilor si veselia 

lor. A era singur cu jucariile in continuare. La un moment dat A se ridica si se apropie de un alt 

copil: 

-Vreau sa ma joc si eu cu tine ! 

-NU ! pentru ca si eu am vrut sa ma joc cu jucariile de nisip ,cu tine si nu m-ai primit! raspunde A. 

A ramane din nou singur. 

Deodata galetusa prinde glas  si spune: 

-Ar fi mai bine daca te-ai juca si cu A!  

-Dar nu vreau daca vine din nou il fac praf! Nu accept asa ceva,gandeste A cu voce tare. 

-Totusi daca te-ai  juca si cu el, noi jucariile de nisip ne-am distra mult mai mult! Dar tu esti tare 

furios…Daca ai incerca sa nu mai gandesti asa… Am fi prietenele voastre pentru toata viata! 

Baiatul ramane pe ganduri… 

Deci gandul asta e … EL este vinovatul .. 

Bravo , il incurajeaza jucariile de nisip, ai inteles foarte bine, daca schimbi acel gand care te infurie 

mereu cu altul fermecat de fericire si multumire sigur ai avea mai multi prieteni toata viata.  

-Si daca am auzi de la tine si cuvinte fermecate precum MULTUMESC  si TE ROG am fi foate 

fericite! 

-Dar eu vreau sa fiti prietenele mele si stiu sa spun si cuvinte fermecate dar…. 

 Antonia se apropie de el si ii cere o greba galbena. A ii da jucaria si se joaca amandoi in nisip.Parca 

e usor…spune A. Voia buna se instaleaza printre ei si mai vin si alti colegi.  

Timpul trece si este vremea reintoarcerii la gradinita . Educatoarea inapoiaza mamicii din parc 

jucariile si baietelul  ii multumeste . Toti copii se intorc la GRADINITA. 
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Activitate  de Educatie pentru societate specifica Domeniului om si societate 

JUCARII FERMECATE 

Scopul activităţii : 

Rezolvarea situatiilor conflictuale intre copii print-un limbaj metaforic (legatura dintre gand si 

emotie). 

OBIECTIVE: 

-sa ne comportam frumos in colectivitate pentru a avea prieteni prin folosirea cuvintelor  

MULTUMESC si TE ROG 

-sa gandim sanatos pentru a avea emotii pozitive 

-sa discutam despre ganduri,emotii ,,Interviul’’ 

-sa lucram in echipe pentru a realiza tablouri de vara 

Competenţe: 

-relationare directa si benefica cu colegii prin exersarea gandirii rationale 

-folosirea cuvintelor magice de catre copii-,,te rog, multumesc “ (ele sunt suratele gandului bun si  

ajuta la diminuarea si eliminarea gandurilor negative) 

Tipul activităţii:predare -invatare 

Durata activităţii: 30 minute. 

Materiale necesare:jucarii pentru nisip ,forfeca , culori, lipici, fise cu jucarii pentru nisip,coli A3. 

Desfasurarea activitatii: Se începe activitatea amintind pe scurt povestea 
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,,CE TIE NU TI PLACE, ALTUIA NU –I FACE!,, 

 Se va insista asupra dialogului dintre baiat si jucariile de nisip. De asemenea asupra folosirii 

cuvintelor de politete MULTUMESC si TE ROG ( valori ale educatiei timpurii) 

         De ce credeti  că ceilalţi copii nu s-au jucat cu baietelul nostru ? 

         Ce credeti ca l-a determinat pe baiat sa imparta jucariile cu colegii ? 

         Ce reguli avem la gradinita legate de folosirea jucariilor? 

         De ce e baietelul agresiv? A spune ca isi face Praf colegul. De ce sa imparta el jucariile cu 

colegii? 

         Aici intervine o scurta explicatie a agresivitatii (ea poate fi verbala sau fizica)–astfel de 

comportamente  apar uneori si acesti copii nu trebuiesc izolati ci dimpotriva ajutati sa treaca peste 

problema constientizand-o si apoi invingand-o. 

          Gandul cel bun, fermecat care ne ajută să scăpăm de furie. Si pe A l-a ajutat acest gand . Si pe 

voi va poate ajuta ,copii! 

         De ce trebuie baiatul sa-si ceara scuze? Care este rolul cuvintelor de politete?Aceste cuvinte 

sunt suratele gandului bun si ne ajuta sa scapam de furie. 

        Cum putem sa ne expimam emotiile ? BUCURIA -FURIA 

         Baietelul a avut un comportament mai putin placut de jucariile de nisip astfel ele au capatat grai 

si si-au exprimat parerile, dandu-i acestuia de gandit. 

          La final ,baietelul ar trebui laudat pentru faptul ca a inteles ca jucariile trebuiesc impartite atunci 

cand esti cu mai multi copii. 

         Baietelul este incurajat prin jocul de cooperare ,,INTERVIUL JUCARIILOR” –jucariile dau 

interviu despre cum se joaca copiii in parc cu ele. Copiii sunt pe rand repoter sau ,,jucarie fermecata” 

care vorbeste la microfon. 

          Astfel se poate evidenția în mod interactiv  care sunt consecințele disfuncționale ale furiei. 

           Incheierea activitatii:   Copiii vor primi de decupat jucarii pentru nisip ,le vor colora si apoi le 

vor ansambla pe tablouri in format A3, in echipe,insistand asupra colaborarii  . Prin metoda  TURUL 

GALERIEI copiii vor viziona toate lucrarile colegilor. 
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Experienţă didactică inedită 

Întâmpinarea refuzului adaptării la viaţa de şcolar 

 

Prof. înv. primar Ana-Maria Agapciuc 

Şcoala Gimnazială Nr. 38 “Dimitrie Cantemir” Constanţa 

 

Trecerea copilului de la mediul familial, de la grădiniţă, direct la şcoală, este trăită într-un mod 

dramatic de acesta. Începerea şcolii este o veritabilă „înţărcare” afectivă. Copilul trebuie să înveţe 

să stea în bancă, să răspundă când este întrebat, să se supună autorităţii, să respecte regulile şi 

cerinţele specifice mediului şcolar. Relaţia cu profesorul  este diferită de cea cu părinţii sau de cea 

cu educatoarea. Activitatea şcolară principală – învăţarea – declanşează numeroase stări de 

singurătate, teama de a nu fi plăcut de colegi sau de profesor. De aceea, această trecere este 

percepută de către copil ca un eveniment stresant, care îl afectează din punct de vedere emoţional.  

La începutul clasei pregătitoare, întâlnim în primele luni de şcoală diferite fenomene de inadaptare. 

Copilul pune, într-un fel, presiune pe familie şi pe învăţător, pentru a se întoarce înapoi la viaţa de 

preşcolar sau la joaca de acasă. Această presiune se exteriorizează prin comportement – refuzul de a 

se despărţi de părinte, dimineaţa, la prima oră, când este adus la şcoală, plânsul la uşa clasei, plâns 

care se calmează de obicei la venirea cadrului didactic şi odată cu începerea activităţii şcolare.  

În activitatea didactică am întâlnit astfel de situaţii, însă un elev a atras atenţia tuturor. În primele 

zile de şcoală s-a comportat ca un elev normal, dar în urma unei vizite pe care familia sa a făcut-o 

unor prieteni, copilul a asistat la o discuţie, iar din ziua următoare au apărut problemele.  

Dimineaţa, la venirea la şcoală, refuza să-şi lase mama să plece, făcând diverse scene. După ce 

mama reuşea să plece, băiatul începea să plângă, strigând că vrea acasă, că nu vrea la scoală, 

ţipetele sale prelungindu-se pe tot parcursul primelor două ore. Influenţa negativ şi alţi copii din 

clasă şi nu numai. În cele din urmă, deoarece refuza să se liniştească, la solicitarea noastră, venea 

cineva din familie şi-l lua acasă. Părea că a obţinut ceea ce îşi dorea. Situaţia aceasta a durat o 

săptămână, timp în care i-am permis să rămână acasă două zile. În aceste zile, am luat legătura cu 

mama băiatului şi am chemat-o la discuţii. 

 În urma discuţiilor, am aflat de motivul declanşator al evenimentelor. Am mai cerut 

informaţii referitoare la familie, aflând că şi fratele lui, cu ani în urmă, a manifestat acelaşi 

comportament. Am dorit să aflu dacă manifestă comportamente de opoziţie în familie, însă am aflat 

că este un copil disciplinat, implicat în diferite treburi gospodăreşti, dornic să fie de ajutor. La 

grădiniţă a manifestat la început acelaşi comportament de refuz, dar având pe cineva din familie 

care lucra ca personal de îngrijire, a reuşit să depăşească mai uşor această perioadă. 

 Deoarece urma finalul de săptămână, i-am dat acasă caietele de lucru cu temele lucrate în 

zilele în care el a absentat, pentru a recupera, urmând la de luni să revină la şcoală. Ceea ce s-a şi 

întâmplat. Luni, la prima oră, băiatul a început să plângă, ca de obicei. L-am trimis la cabinetul 

medical, timp în care colegii lui au desfăşurat prima oră de curs. La pauză, am purtat o discuţie, în 

care i-am povestit ce activitate frumoasă şi interesantă a pierdut când a stat în afara clasei, la 
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cabinetul medical. I-am solicitat, apoi, „ajutorul” pentru păstrarea liniştii. La finalul pauzei l-am 

găsit în sala de clasă, aranjându-şi lucrurile pentru lecţia care urma. 

 La terminarea orelor, au venit ambii părinţi să-l ia acasă. L-am apreciat pentru că a reuşit să 

participe la activităţile din ziua respectivă, explicându-i că, aşa cum părinţii săi au un serviciu, şi el 

are „serviciul” lui: şcoala. A fi elev este noua sa ocupaţie, de care trebuie să fie mândru. Este un 

elev disciplinat, matur, care îşi ia în serios rolul de şcolar.  

Din ziua aceea nu au mai fost probleme cu elevul respectiv. A reuşit, cu ajutorul şcolii şi al familiei, 

să depăşească impasul refuzului frecventării cursurilor. 

La următoarea serie, m-am confruntat cu acelaşi gen de refuz, doar că eleva în cauză, deşi accepta 

venirea la şcoală, refuza să participe în vreun fel la activităţi sau la viaţa de şcolar. Cauza acestui tip 

de comportament rezidă în educaţia mult prea permisivă, cu un sistem de premiere continuă a 

copilului. Astfel, copilul, devenit şcolar, percepe scoala ca pe o povară, începutul şcolii echivalând 

cu o veritabilă „înţărcare afectivă”. 

Însăşi rutina vieţii de şcolar înseamnă noi provocări, cărora familia trebuie să le facă faţă. Felul în 

care familia priveşte acel lucru influenţează adaptarea copilului la viaţa de şcolar. 

Problema pe care am întâmpinat-o s-a concretizat în refuzul elevei de a respecta indicaţiile 

privitoare la scrierea semnelor grafice, a cifrelor, apoi, a literelor. Nu respecta nici direcţia de 

scriere, nici mărimea literelor sau a cifrelor (cifra să se încadreze într-un pătrăţel) – făcându-le mult 

peste spaţiul de scriere. Când au început calculele, refuza să calculeze. Orice sarcină şcolară o 

îndeplinea împinsă de la spate, fară nicio motivaţie pentru învăţare. 

În clasa I lucrurile nu s-au rezolvat. Deşi acum respectă mărimea literelor şi a cifrelor, întâlnim lipsa 

interesului pentru învăţare. Refuzul de a răspunde la întrebări, de a se implica în activităţile în 

echipă, de a calcula – la  matematică – le considerăm o continuare a atitudinii de refuz al adaptării 

la viaţa de elev. 

Răsfăţul excesiv din partea familiei, atitudinea permisivă a părinţilor, găsirea mereu a unor scuze 

pentru nereuşita elevului nu fac decât să frâneze o dezvoltare psihologică normală pentru vârsta de 

7 ani. 

Explicaţia psihologului şcolar este că, prin atitudinea permisivă a familiei, s-a ajuns la o 

„infantilizare” a copilului, căruia îi convine situaţia rămânerii la obiceiurile din perioada preşcolară, 

când se poate juca pe tot parcursul zilei, fără grija unor achiziţii psihologice importante. 

Rezolvarea unei asemenea situaţii vine tot din colaborarea cu familia elevului şi consilierea 

realizată de psihologul şcolar.  

Recuperarea este un proces de durată, care presupune atât stimularea elevului şi implicarea în cât 

mai multe activităţi – atât în clasă, cât şi în afara ei – cât şi colaborarea cu familia, pentru 

monitorizarea evoluţiei acesui elev. 

Ceea ce putem afirma, în urma acestor experienţe, este că nu pot fi date sfaturi. Este obligatorie 

culegerea de informaţii, pentru cunoaşterea factorilor declanşatori ai unui asemenea comportament, 

dar şi experienţe din trecut, relevante pentru cazul dat. Cunoaşterea elevului este foarte importantă. 
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Impactul colaborării cadrelor didactice din învățământul special și special integrat în vederea 

integrării eficiente a copiilor cu CES 

Măncilă Anna- Maria 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte 

 

 Integrarea şcolară reprezintă procesul de educare a copiilor cu sau fără cerinţe speciale în 

acelaşi spaţiu şi în aceleaşi condiţii, având drept scop final participarea deplină a tuturor copiilor la 

activităţile şcolare şi extraşcolare. Pentru o integrare eficientă este necesară acceptarea conştientă de 

către membrii grupului a fiecărei persoane, aceasta fiind favorizată de o organizare şcolară care 

pune în act o metodologie bazată pe curriculum flexibil.     Pentru 

integrarea eficientă în învățământul de masă apar o serie de întrebări atât din partea cadrelor 

didactice din școlile integratoare cât și pentru profesorii itineranți/ de sprijin. Cele mai des întâlnite 

sunt:  

• Vă adaptaţi lecţiile în funcţie de nevoile elevilor cu CES? 

• Colaboraţi cu cadru didactic itinerant/ de sprijin din şcoala dvs? 

• Puteți elabora strategii de adaptare curriculară şi evaluare a copiilor cu CES? 

• Evaluaţi copiii cu CES la acelaşi nivel cu ceilalţi elevi? 

• Folosiţi fişe de lucru individualizate/ teze diferenţiate pentru elevii integraţi? Cine vă ajută 

în eleborarea acestora? 

• Credeţi că elevii integraţi au nevoie de curriculum obişnuit sau de un curriculum adaptat? 

• Integrarea în clasa dvs este percepută ca fiind un  obstacol în calea desfăşurării eficiente a 

lecțiilor? 

• Care este relaţia dvs cu cadrele didactice din învăţământul de masă unde lucraţi? Colaboraţi 

cu acestea? Elaboraţi împreună fişe de lucru diferenţiate sau adaptare curriculară/ curriculum 

flexibilizat? 

• Cum credeţi că ar trebui să promoveze cadrul didactic itinerant/ de sprijin  integrarea 

elevilor cu CES? 

Elaborarea de materiale adaptate şi flexibilizate trebuie să se realizeze în colaborare de către 

profesorul de sprijin şi cadrul didactic din şcoala integratoare. De cele mai multe ori, elevul integrat 

dă aceeaşi lucrare, acelaşi test ca şi restul clasei, tocmai pentru că profesorii nu acceptă să lucreze 

diferenţiat, pentru că nu pot fizic să lucreze diferenţiat datorită lipsei de timp. Şi atunci li se dă 

aceeaşi lucrare, doar că exerciţiile sunt date cu grade de dificultate diferite: cele de la început uşoare 

şi apoi mai grele, mai grele, tot mai grele.     Trebuie ținut cont de 

faptul că activităţile preferate ale elevilor sunt acelea în care predomină jocul. Indiferent dacă 

activităţile sunt şcolare (desfăşurate în cadru instituţionalizat al şcolii), extraşcolare (cele din afara 

orarului şcolar dar au conţinut curricular extras din documentele şcolare) ori extraccuriculare 

(serbări, festivităţi, excursii, drumeţii etc.), dacă structura lor se împleteşte cu jocul, atunci cu 
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siguranţă, vor fi cele mai reuşite activităţi didactice, cele mai adorate şi preferate cu ardoare de către 

elevi. O activitate proiectată, concepută sub forma unui joc didactic, este preferabilă pentru copilul 

cu CES. Elementele de joc, regulile, după care se coordonează o activitate nu-i încorsetează pe 

elevi, ci, dimpotrivă, le stimulează spiritul de competiţie, coordonare, concurenţă, cooperare, 

întrajutorare între membrii unui grup, ai unei echipe.      

       De cele mai multe ori când se lucrează în 

echipă la activităţile de la clasă elevii cu CES nu sunt acceptaţi de către ceilalţi colegii. Aceştia sunt 

etichetaţi ca fiind “copii problemă” sau “nebunii clasei”. O dată ce se simt respinşi capacitatea de 

concentrare a acestora scade şi de cele mai multe ori duce la eşec şcolar, izolare, frustare, anxietate.

     Copiii cu CES reuşesc cu greu sau deloc să ţină pasul cu restul 

clasei şi de cele mai multe ori nu îşi îndeplinesc sarcinile primite fără ajutor. Ei nu manifestă 

creativitate în activităţile pe care le desfăşoară.       

    Copilul deficient mintal participă la lecţii doar actunci când este 

solicitat, nu obişnuieşte să pună întrebări sau să răspundă la întrebările adresate de cadrul didactic 

din propria iniţiativă. De obicei, un elev integrat, indiferent de vârsta sa, se izolează de restul 

colegilor şi nu dezvoltă relaţii de prietenie cu aceştia. Relaţia lor este de cele mai multe ori una 

conflictuală având permanent motive de ceartă.       

  Cadrele didactice afirmă că sunt de acord cu integrarea copiilor cu CES în şcoală 

numai în situaţia în care beneficiază de suportul profesorului itinerant. Altele sunt de părere că, 

conform conceptului de "Educaţie pentru toţi", "şcolile trebuie să primească toţi copiii, fără nici o 

deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, emoţionale sau de altă natură".  

 Totodata, educaţia integrată permite includerea în structurile învăţământului de masă a 

copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, pentru dezvoltarea armonioasa şi echilibrată a 

personalităţii acestora. Nu în ultimul rând, şcoala are datoria de a asigura şanse egale tuturor 

elevilor, reprezentand posibilităţile maxime de dezvoltare ale fiecaruia, în funcţie de aptitudinile şi 

interesele sale. De asemenea, educaţia se realizeaza diferenţiat şi vizează adaptarea activităţilor de 

instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacităţile de înţelegere şi ritmul de lucru propriu al 

unor grupuri de elevi, sau chiar elev în parte.      Fiind întrebaţi 

dacă au participat în vreun fel la integrarea elevilor cu CES din şcoala unde predă, cele mai multe 

cadre didactice mi-au răspuns că pentru acei copiii pe care nici psihologul nu îi poate ajuta ei nu au 

ce face. Alte răspunsuri au fost: „În fiecare zi încerc să-i aduc „pe linia de plutire”! Am acum un 

copil care are probleme de socializare – spune psihologul/ eu cred ca are ceva din autist/ izolare 

relativă, traieşte în lumea lui dar se exprimă perfect, respectă cumva regulile grupului. Am 

participat la elaborarea programului pedagogic individualizat pentru fiecare elev cu CES şi la 

evidenţa rutei curriculare a acestuia”.   Un alt aspect pozitiv surprins în urma 

chestionării se referă la modul de evaluare a elevilor. Profesorii/ învăţătorii întrebați consideră că 

evaluare nu trebuie făcută raportându-ne la norme, la nivelul clasei sau la alţi elevi ci „evaluare 

trebuie să ţină cont de potenţialul fiecărui elev în parte”.      

      O altă întrebare referitoare la atitudinea cadrelor 

didactice din învăţământul de masă faţă de elevii cu probleme se referea mai exact la Integrarea în 

clasa dvs este percepută ca fiind un obstacol în calea desfăşurării eficiente a procesului de 

învăţământ? Dar la nivelul şcolii?. Rezultatele surprinse sunt:     

     - părinţii celorlaţi copii consideră a fi un obstacol;  

    - într-o clasă/ grupă cu 30- 35 de copii este suficient să ai unul singur 

cu CES pentru ca întreaga activitate să îţi fie perturbată; dacă la clasă ar fi 10 copii nu ar fi nicio 

problemă să existe printre ei şi elevi cu CES;       
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  - „atât timp cât am o atitudine pozitivă faţă de copiii cu CES integraţi în clasa mea, 

creez un climat favorabil colectivului de elevi, de acceptare şi sprijinire a copiilor cu CES, din 

partea colegilor, și nu de marginalizare, ce va duce astfel la creşterea motivaţiei pentru activităţile 

de învăţare şi colaborând cu profesorul itinerant/ de sprijin nu va fi un obstacol integrarea acestora 

în calea desfaşurării eficiente a procesului de învăţământ şi nici la nivel şcolar”.   

 Ţinând cont că există din ce în ce mai multe şcoli care au copii cu deficienţe/ CES şi rar 

întâlnim una fără astfel de elevi am considerat importantă următoarea întrebare: Vă adaptaţi lecţiile 

în funcţie de nevoile elevilor cu CES?. O mică parte dintre cadrele didactice consideră că nu este 

necesar, că timpul nu le permite sau că nu se pot descurca singuri în vreme ce majoritatea consideră 

elaborarea lecţiilor în funcţie de nevoile elevilor cu CES are la bază respectarea dreptului fiecărui 

copil la instrucţie şi educaţie pe masura potenţialului şi capacităţilor sale. Pentru fiecare moment 

sau etapa a lecţiei pot fi aplicate metode sau tehnici de lucru incluse într-o strategie adaptata 

disciplinei, conţinutului, vârstei şi performanţelor elevilor.   Adaptarea curriculară la 

copiii integraţi este esenţială pentru a putea trece cu succes clasa. Dacă copilului i se dau note doar 

pentru că stă cuminte (aşa cum foarte des am întâlnit în şcolile unde am mers) sau să scape de el 

pentru că nu are timp de fişe şi lucrări diferenţiate  elevul respectiv va fi complet pierdut şi nu va 

reuşi să achiziţioneze nici măcar noţiunile elementare.  Primul aspect surprins se referă 

la capacitatea fiecăruia de a lucra diferențiat (cel puţin la nivel teoretic), să elaboreze fişe, lucrări, 

teze adaptate pentru aceşti elevi. În planul practic însă, mai puţin de 20% dintre aceştia realizează 

aceste materiale.     Regretul cel mai des întâlnit al unui cadru 

didactic itinerant este legat de faptul că nu îi este apreciată munca şi efortul depus pentru a aduce 

„pe linia de plutire” un elev cu CES. Progresele înregistrate de aceşti copii sunt mici iar ceilalţi nu 

le observă. Însă mulţumirea sufletească a unui astfel de profesor este imensă pentru acel mic 

progres pe care îl observă şi înregistrează cu aceşti elevi. Învăţătorii sunt mai deschişi şi observă 

mai des progresele elevilor cu CES decât profesorii de gimnaziu.      

   E foarte bine că s-a înţeles, cel puţin în unele şcoli, colegele învăţătoare au 

înţeles utilitatea acestor servicii de integrare şi se colaborează foarte bine. Şi sunt implicate. 

Problemele sunt cu profesorii. Cadrul didactic itinerant poate să intre la ora lor de predare. Unii nu 

le primesc pentru că consideră că n-au ce să facă în timpul orei lor. N-au cu ce să-l ajute pe copilul 

ăla.            

 Există însă şi şcoli unde noţiunea de integrare a fost fixată şi bine înţeleasă iar itineranţii 

sunt sprijiniţi şi apreciaţi. Chiar dacă ceilalţii nu consideră, munca pe care o execută şi implicarea 

este maximă iar dorinţa de a ajuta aceştii copii din ce în ce mai mare.   Un alt 

aspect important pe care îl reclamă profesorii de sprijin este acela că profesorii din şcolile 

integratoare nu au înţeles în ce constă munca şi intervenţia lor. Profesorul de sprijin a fost deseori 

confundat cu o persoană plătită ca să facă lecţii şi meditaţii cu copiii mai slabi. Trebuie însă 

menţionat faptul că profesorul de sprijin are de făcut terapii de compensare şi de recuperare, în 

funcţie de nivelul, de deficienţele şi de rămânerile în urmă ale fiecărui copil. Astfel, cu un copil care 

este în clasa a VI-a, dar are cunoştinţe la matematică doar de nivelul clasei a III-a, se vor face 

elemente de clasa a III-a, în vederea realizării unui progres de la nivelul la care a avut loc stagnarea. 

De asemenea, se va testa dacă fiecare copil în parte are şi alte probleme care îl pot obstrucţiona în 

evoluţia sa (dislexie, disgrafie, discalculie etc), profesorul de sprijin având datoria de a interveni şi 

în acest sens.         Pentru a fi apreciat şi 

sprijinit un profesor itinerant trebuie să depună mari eforturi. De aceea i-am întrebat Cum credeţi că 

ar trebui să promoveze un cadru didactic itinerant/ de sprijin integrarea elevilor cu CES? Părerile 

sunt împărţite, dintre care enumăr:    - „consider că orice progres/ orice 
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achiziţie fie ea şi mică este un pas important în efortul de recuperare a copilului în dificultate, dar 

fără colaborarea constanta a cadrelor didactice din şcoala integratoare, a părinţilor, aparţinătorilor şi 

fără o frecvenţă constanta la şcoală a elevilor nu putem vorbi de o integrare eficientă şi autentică a 

acestora,      - ar trebui să prezentăm progresul elevilor cu 

CES în urma activităţii desfăşurate atât în comisiile metodice cât şi în consiliile profesorale în baza 

documentelor justificative, dar pe majoritatea colegilor nu-i interesează, din păcate,  

     - printr-o comunicare şi o colaborare eficientă cu toate cadrele 

didactice din unităţile integratoare,         

   - prin promovarea rezultatelor sale academice, prin punerea lor în valoare la 

nivelul clasei, prin consilierea cadrului didactic de a-şi schimba atitudinea faţă de aceşti copii. 

   Putem spune că integrarea/ incluziunea elevilor cu CES în învăţământul de 

masă, este un proces care presupune implicarea tuturor, nu numai a şcolii şi a familiei elevului 

integrat. Trebuie să ţinem cont de nivelul clasei cu care lucrăm, de particularităţile de vârstă şi de 

înţelegere ale elevilor. Este foarte important să ne adaptăm stilul personal cu ritmul clasei dar să nu 

uităm că sunt elevi care nu pot ţine acest ritm şi care au nevoie de ajutor specializat cum ar fi 

activitatea de sprjin. Aceştia trebuie să lucreze după un curriculum adaptat/ flexibilizat, după fişe de 

lucru şi materiale diferenţiate/ individualiate şi nu trebuie evaluat la acelaşi nivel cu restul clasei. 

            Dacă 

fiecare manager de şcoală îşi face datoria şi prezintă la începutul anului şcolar cadrul didactic 

itinerant/ de sprijin cu sarcinile şi responsabilităţile care îi revin atunci nu vor mai exista confuzii în 

ceea ce priveşte munca acestuia şi va exista colaborare între el şi celelalte cadre didactice. Acest 

lucru trebuie să se realizeze pentru binele copiilor cu probleme şi pentru ca aceştia să poată absolvi, 

măcar învăţământul obligatoriu, cu succes. 
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INOVAŢIE  ÎN  ACTIVITATEA  DIDACTICĂ 

 

Prof. înv. Primar BĂLTĂREȚU CONSTANȚA CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂULEȘTI, SĂULEȘTI, GORJ 

 

În 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. 

Este foarte important ca in formarea unui stil de viaţă sănătos pentru şcolari să se pună accent pe : 

      - autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine; 

     -  comunicare şi relaţionare interpersonală; 

     - controlul stresului; 

     - dezvoltarea carierei profesionale ; 

      - prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate; 

      - prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă.  
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În 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. 

Un obiectiv important ce ar trebui stabilit pentru anii următori este de a dezvolta un indicator 

internaţional al capacităţii de a învăţa, toate acţiunile bazându-se pe cercetarea ştiinţifică.  

Învăţământul modern are ca sistem de referinţă competenţele generale şi specifice  pe care trebuie 

să le dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finele unui ciclu  de instruire, al unui an 

de studiu etc. Centrarea pe competenţe  reprezintă o preocupare majoră în triada predare-învăţare-

evaluare. 

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”. 

Pentru fiecare profesor sunt fundamentale două roluri, cel de manager şi cel de evaluator.  

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. 

Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei. Ea sistematizează şi 

organizează influenţele mediului,dezvoltă personalitatea. 

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. 

Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. Este necesară 

extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, mai ales ale acelora care le permit oamenilor 

să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din punct de vedere cultural, 

bazată pe cunoaştere. 

 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 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. 

Noul mileniu aduce noi cerinţe educaţionale care impun noi metode, altele decât cele folosite pânǎ 

acum. O importanţǎ majoră în pregǎtirea elevilor pentru noile cerinţe, o au cele trei forme ale 

educaţiei şi anume: 
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       -educaţia formală însemnând învăţare sistematică, structurată si gradată cronologic, realizată in 

instituţii specializate de către un personal specializat; 

       -educaţia nonformală constând in activităţi educative desfăşurate in afara sistemului formal de 

învăţământ de către diferite instituţii educative; 

       -educaţia informală care se referǎ la experienţe de învăţare spontană, cotidiană, existenţială, 

desfǎşurate în medii culturale care nu au educaţia ca scop principal. 

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. 

Focalizată pe unitatea de învăţare, evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea progresului înregistrat 

de elev în raport cu sine însuşi pe drumul atingerii obiectivelor prevăzute în programă. Este 

important să fie evaluată nu numai cantitatea de informaţie de care dispune elevul, ci, mai ales, ceea 

ce poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte. 

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 o importanta deosebita este realizarea unui echilibru dinamic între evaluarea scrisă şi evaluarea 

orală; aceasta din urmă, deşi presupune un volum mare de timp pentru aprecierea tuturor elevilor şi 

blocaje datorate emoţiei sau timidităţii, prezintă avantaje deosebite, precum: realizarea interacţiunii 

elev-profesor; demonstrarea stadiului de formare a unor competenţe prin intervenţia cu întrebări 

ajutătoare, demonstrarea comportamentului comunicativ şi de interrelaţionare al elevului etc; 

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. 

Managementul clasei este un domeniu de cercetare în ştiinţele educaţiei care studiază atât 

perspectivele de abordare ale clasei de elevi cât şi structurile dimensionale ale acesteia, în scopul 

facilitării intervenţiei cadrului didactic în situaţii de criză micro-educaţională şi a evitării 

consecinţelor negative ale acesteia. 

Trebuie pus accent pe dimensiunile managementului clasei : 

       -dimensiunea ergonomică – se referă la dispunerea mobilierului, vizibilitatea,  amenajarea sălii 

de clasă ; 

       -dimensiunea psihologică -  se referă la cunoaşterea, respectarea şi exploatarea particularităţilor 

individuale ale elevilor ; 

       -dimensiunea sociala – se referă la clasă ca şi grup social ; 
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       -dimensiunea operaţională - se referă la instrumentele operaţionale care sunt recompensele şi 

pedepsele; 

      - dimensiunea inovatoare – se referă la cunoaşterea practicii educaţionale la un moment dat, 

cunoaşterea tendinţelor şi tradiţiilor activităţilor educaţionale vizate, cunoaşterea orizonturilor de 

aşteptare ale elevilor; 

       -dimensiunea normativă – se referă la norme,. ansambluri de reguli care reglementează 

desfăşurarea unei activităţi educaţionale. 

O importanţă deosebită in inovaţia şi creaţia în activitatea didactică o au rolurile manageriale ale 

cadrului didactic :de planificare (planifică activităţile cu caracter instructiv - educativ) ;de 

organizare (organizează activităţile clasei) ;de comunicare (comunică idei, cunoştinţe, ascultă 

efectiv, oferă feedback, stabileşte canalele de comunicare); de conducere (conduce activităţile cu 

elevii , desfăşurate în clasa şi în afara ei) ;de coordonare (sincronizează obiectivele individuale cu 

cele comune clasei, contribuind la întărirea grupului şi formării echipelor de lucru); de îndrumare 

(prin intervenţii punctuale adaptate unor situaţii specifice, recomandări) ;de motivare (prin întăriri 

pozitive, prin utilizarea aprecierilor verbale şi non-verbale în sprijinul consolidării 

comportamentelor pozitive); de consiliere (de orice tip, în probleme personale sau legate de şcoală); 

de control (în scopul cunoaşterii stadiului în care se află activitatea de realizare a obiectivelor şi 

nivelul de performanţă); de evaluare (măsura în care scopurile şi obiectivele au fost atinse). 

 Pentru a susţine creativitatea, predarea declarativă, de tip clasic trebuie depăşită şi înlocuită cu 

metode care pun accent pe explorare, pe descoperire, pe încurajarea gândirii critice a elevului, pe 

participarea activă a acestuia la formarea şi dezvoltarea sa intelectuală. 

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.  
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INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE -ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ ÎN 

ORGANIZAREA CONȚINUTURILOR 

 

Prof. CURCĂ MIHAIELA CORNELIA 

LICEUL TEHNOLOGIC ELENA CARAGIANI TECUCI 

 

 

   Abordarea interdisciplinară în organizarea conținuturilor, în predare, învățare și evaluare este una 

din inovațiile din ultimele decenii. Ea a apărut ca reacţie la dezintegrarea spaţiului intelectual modern, 

fiind „o măsură de apărare disperată care vizează păstrarea caracterului global al intelectului” Iniţial, 

interdisciplinaritatea era considerată ca un panaceu universal de ordin epistemologic şi pedagogic 

menit să realizeze un acord între realizarea conţinuturilor şi procesul de învăţare, pe de o parte, şi 

caracterul global al problemelor de rezolvat în activitatea profesională sau socială, pe de altă parte. 

Într-un document pregătitor al unei reuniuni UNESCO asupra programelor şcolare problema 

interdisciplinarităţii este pusă în următorii termeni: „Există numeroşi factori care subliniază că 

interdisciplinaritatea a devenit o necesitate; marile probleme ale lumii contemporane, problematica 

economică, morală sau estetică se pretează în mod cu totul special la o tratare interdisciplinară; în 

acelaşi timp interdisciplinaritatea apare ca o consecinţă logică a integrării tuturor tipurilor de 

conţinuturi în perspectiva educaţiei permanente. Probabil, soluţia de aplicat nu este nici 

interdisciplinaritatea totală, nici învăţământul pe materii concepute în maniera tradiţională; o 

combinare între aceste două formule, realizată în funcţie atât de exigenţele ştiinţelor contemporane şi 

de diferite activităţi sociale cât şi de exigenţele psihologice ale diferitelor vârste pare mai realistă şi 

mai eficace”.În acest scop am propus ca alternativă la rezolvarea acestor probleme un C.D.Ș. la 

nivelul școlii la clasa a XI a –Protecția mediului . 

ARGUMENT 

          Exigenţele vieţii prefigurează pentru deceniile următoare necesitatea de permanentizare a 

procesului de instruire şi educare. În această perspectivă avem datoria de a furniza elevilor structurile 

care să-i ajute în procesul de pregătire continuă, de a-i înzestra cu priceperea folosirii a cât mai multor 

canale informaţionale. În acest context educaţia pentru mediu devine o componentă absolut necesară 

a învăţământului modern. Din păcate, Curriculum-ul Naţional pentru învăţământul preuniversitar nu 

prevede în trunchiul  comun o disciplină de sine stătătoare care să abordeze problematica deteriorării 

mediului şi a măsurilor  de combatere a acestora. Noţiunile despre poluare şi protecţie a mediului se 

regăsesc disipate la nivelul mai multor discipline ceea ce nu oferă o viziune de ansamblu asupra 

fenomenelor complexe ce duc la degradarea mediului şi a consecinţelor pe termen mediu şi lung a 

acestora. Din acest motiv s-a propus prezentul CDȘ care se va desfăşura pe parcursul unui an şcolar. 

Acesta are ca obiectiv principal dezvoltarea la elevi de atitudini investigative asupra realităţii şi a unui 

comportament ecologic vizând grija şi responsabilitatea faţă de calitatea mediului natural, cu 
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implicaţii deosebite asupra sănătăţii. 

         S-a propus acest CDȘ ţinând cont de : 

− interesul manifestat de elevi pentru tematica propusă; 

− complexitatea tematicii care trebuie abordată din perspectivă interdisciplinară; 

− asigurarea transferului de cunoştinţe prin activităţi inter şi trans-disciplinare; 

− susţinere din partea comunităţii locale pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-

educativ; 

− corelarea cunoştinţelor dobândite în cadrul diferitelor ore de curs cu cele mai noi 

cunoştinţe de ecologie, factori poluanţi şi protecţia mediului. 

       Disciplina propusa  inter-relaţionează cu chimia, biologia, geografia  urmărind să ofere si elevilor 

de la profilul tehnic posibilitatea dobândirii unor competente similare. În mod egal 

disciplina utilizează competenţele dobândite la disciplina “Tehnologii asistate de calculator” prin 

realizarea de către elevi a mini-proiectelor în Word şi Power Point şi accesarea informaţiilor de pe 

Internet. 

 

COMPETENŢE GENERALE 

 

       1. Recunoaşterea şi definirea unor concepte specifice ecologiei şi protecţiei mediului. 

       2. Interpretarea efectelor factorilor poluanţi asupra echilibrului ecologic. 

       3. Însuşirea legislaţiei de mediu generală şi specifică zonei. 

       4. Dezvoltarea  capacității de observare/investigare și de formare a deprinderilor practice     de 

ocrotire a naturii. 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI 

1.1 Identificarea şi descrierea principalelor 

componente ale mediului natural 

1.2 Caracterizarea factorilor de mediu în scopul 

stabilirii parametrilor naturali ai acestora 

1.3 Folosirea corectă a terminologiei specifice. 

1.Factori de mediu(apă,aer,sol). 

Factori de mediu (apă,aer,sol). 

 Generalităţi 

Clasificarea şi caracterizarea apelor 

naturale (ape meteorice, ape de 

suprafaţă, ape subterane ) 

Compoziţia apelor naturale (gaze 

dizolvate, substanţe anorganice 

dizolvate, substanţe biogene, substanţe 

organice) 

− pH-ul şi duritatea apelor 

− Structura atmosferei 

− Compoziţia aerului 

− Mişcările aerului  

− Componentele solului 

− Organice (materie organică 

vie,materie organică moartă) 

− Minerale (apă, aer, săruri) 

− Micro şi macrofloră 

− Micro şi macro-fauna 
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2.1.Explicarea noţiunilor ce reglementează calitatea 

mediului. 

 

2.2.Indicarea modului de dispersie a poluanţilor. 

 

2.3.Stabilirea influenţei factorilor poluanţi asupra 

diferitelor componente ale mediului înconjurător. 

 

2.4.Identificarea surselor de poluare a mediului 

înconjurător din judeţul Galați. 

2.Noţiuni de bază privind calitatea 

mediului 

 

Noţiuni de bază privind calitatea 

mediului 

Noţiunea de calitate 

Standarde de asigurare a calităţii 

mediului 

Indicatori de calitate 

Indicatori de calitate pentru apă(pH, O2, 

substanţe organice,metale grele, 

încărcare microbiologică) 

Indicatori de calitate pentru aer (pulberi 

şi suspensii, metale grele, oxizi de 

carbon şi azot) 

Indicatori de calitate pentru sol(pH, 

metale grele,îngrăşăminte chimice, 

pesticide, prezenţa micro şi 

macroorganismelor) 

3.1. Cunoaşterea legislaţiei de protecţie a mediului la 

nivel naţional si judeţean. 

3.2. Identificarea instituţiilor responsabile cu 

monitorizarea mediului. 

 

3.Instituţii implicate în monitorizarea 

calităţii mediului 

Instituţii implicate în monitorizarea 

calităţii mediului 

Reţeaua de protecţie a calităţii mediului 

la nivel naţional şi internațional 
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VALORI SI ATITUDINI 

• Promovarea unui mediu natural propice vieţii. 

• Conştientizarea consecinţelor pe care le poate avea exploatarea neadecvată a resurselor naturale. 

• Stimularea curiozităţii pentru utilizarea resurselor neconvenţionale în diferite procese 

   tehnologice şi în obţinerea energiei electrice. 

• Interesul pentru argumentarea raţională. 

• Dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile celorlalţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Utilizarea mijloacelor şi metodelor adecvate 

observării/investigării fenomenelor din natură prin 

realizarea de activităţi de teren şi lucrări de laborator. 

3.4. Înregistrarea datelor, a observaţiilor obţinute în 

activităţile de documentare şi investigare şi integrarea 

lor în structuri logice. 

3.5. Interpretarea rezultatelor obţinute experimental şi 

formularea unor concluzii generale de protecţie a 

mediului. 

3.6. Susţinerea argumentată a referatelor în cadrul 

activităţilor de tip proiect. 

3.7. Formarea şi dezvoltarea atitudinii critice faţă de 

extinderea poluării. 

Identificarea factorilor poluanţi din 

localitatea de domiciliu prin activităţi 

practice de teren de studiere şi apreciere 

a calităţii mediului înconjurător; 

 

Efecte directe şi indirecte ale poluanţilor 

asupra calităţii vieţii; 

 

Măsuri de prevenire a poluării; 
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SUGESTII METODOLOGICE 

 

       Activităţile practice vor fi realizate prin vizite la instituţiile implicate în monitorizarea calităţii 

mediului (Agenţia de Protecţia Mediului, Staţii meteo şi Staţii hidrologice). Modul de împărţire a 

activităţilor teoretice în raport cu cele practice va rămâne la latitudinea profesorului. 

Tipurile de activităţi de învăţare listate mai jos sunt orientative; alegerea tehnicilor de instruire revine 

profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile 

elevilor. Profesorul are libertatea de a alege metodele şi tehnicile didactice şi de a propune noi 

activităţi de învăţare în măsură să asigure formarea competenţelor specifice prevăzute de programă.În 

vederea centrării învăţării pe elev şi a pentru asigurarea formării competenţelor specifice prevăzute 

de programă se recomandă:utilizarea unor metode active / interactive (de exemplu, învăţarea prin 

descoperire, învăţarea problematizată, învăţarea prin cooperare); adaptarea metodelor şi procedeelor 

didactice la stilurile de învăţare ale elevului, realizarea de proiecte şi portofolii, utilizarea 

calculatorului, desfăşurarea unora dintre activităţi cu participarea unor reprezentanţi ai domeniului de 

pregătire. 

 

MODALITATI DE EVALUARE 

         Activităţi experimentale; fişe de lucru;teste docimologice;tema de lucru(în clasă, acasă) concepută în 

vederea evaluării;referate; proiecte; portofolii: observaţia sistematică a activităţii şi comportamentului 

elevilor; investigaţia;autoevaluarea. 
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Inovare și continuitate în plan curricular.Noile educații 

 

Prof.înv.primar: Ana Apetrei 

Școala Gimnazială,, Mihail Andrei”Buhuși 

 

Multă vreme, omenirea a crezut că educaţia omului se realizează în prima perioada a vieţii, adică în 

copilărie.Se consideră că  viaţă omului este segmentată în trei etape: copilăria-epata caracterizată 

prin activitatea de educaţie;maturitatea-etapă în care predomină muncă şi bătrâneţea-etapă destinată 

pregătirii părăsirii acestei lumi.Treptat, societatea a evoluat, omenirea a parcurs epocile cunoaterii 

fierului, agriculturii, industriei, tehnologiei -şi întregul conţinut al vieţii omului s-a schimbat, 

educaţia a fost nevoită să se prelungească treptat, cu mult peste vârstă copilăriei, devenind o 

necesitate pe tot parcursul vieţii.   

   Vorbind de educaţie, ne gândim la un fenomen social complex, la relaţia între generaţiile 

umane, la relaţia dintre individ şi societate.Educaţia reprezintă obiectul de studiu care este specific 

ştiinţelor pedagogice.   

Conceptul pedagogic de educaţie urmăreşte cunoaşterea ştiinţifică la un grad înalt de generalizare şi 

abstractizare, a unei realităţi psihosociale cu o arie extinsă în timp şi spaţiu şi de desfăşurare 

complexă şi contradictorie la nivel de sistem şi proces . 

De-a lungul istoriei, societatea a acumulat experienţă de cunoaştere teoretică şi practică a valorilor 

materiale şi spirituale care formează ereditatea socială a culturii şi civilizaţiei.Prin educaţie se 

realizează conservarea acestora şi se transmite din generaţie în generaţie.Educaţia este o funcţie 

esenţială şi permanentă a societăţii.Ea se realizează în două ipostaze:că instituţie a eredităţii sociale 

a culturii şi civilizaţiei, pe de o parte, şi că instrument de acţiune pentru formarea omului, util 

societăţii, pe de altă parte. 

Există o relaţie specială existenţa între învăţământ şi societate care evidenţiază contribuţia şcolii la: 

• dezvoltarea economică( raporturile existente între succesul şcolar şi carieră profesională); 

• schimbarea socială (raporturile existente între evoluţia şcolii şi stratificarea şi mobilitatea 

socială); 

• confirmarea unor modele culturale şi comunitare(rolul şcolii în afirmarea modelului cultural 

al societăţii industrializate sau posindustriale, respectiv rolul şcolii în afirmarea caracterului naţional 

al educaţiei). 

 

Sistemul de educaţie include ansamblul organizaţiilor sociale(economice, politice, culturale) şi al 

comunităţilor umane ( familie, comunitate locală, naţiune) care, în mod direct sau indirect, 

intenţionat sau spontan, realizează funcţii pedagogice. 
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• Exceptând perioada de „închidere” a porţilor inovaţiei şi trasarea unei funcţii îndeosebi 

sociale a instituţiei „grădiniţă”, în timpul celei de-a doua jumătăţi a secolului XX, cu deosebire în 

anii ’70-’80, învăţământul preşcolar a fost permanent infuzat cu idei, concepţii, practici inovative, 

inspirate de cercetări din ţară sau din străinătate, care au creat premisele unor schimbări întotdeauna 

benefice pentru copil dar şi, de cele mai multe ori, cu impact deosebit asupra întregului sistem 

educaţional.  

• În acest sens, putem enumera:  

• prima programă curriculară de reformă a învăţământului preşcolar românesc, care lansează 

ideea de abordare transdisciplinară a conţinuturilor -1993. 

•  multitudinea programelor educaţionale promovate, cu efecte atât la nivelul grădiniţei, cât şi 

al celorlalte niveluri ale învăţământului 

• În contextul actual, când se acordă o importanţă deosebită educaţiei pentru toţi, când 

societatea românească tinde spre a deveni o societate educaţională, învăţământul  românesc 

parcurge o perioadă de valorizare şi de compatibilizare cu trepte similare din alte ţări. Aşadar, 

obiectivul programelor de dezvoltare timpurie este acela de a ajuta dezvoltarea psihică, emoţională 

şi socială a copiilor şi, pe termen lung, de a promova supravieţuirea copilului. În acest sens, suntem 

conştienţi de faptul că focalizarea pe educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este importantă, 

deoarece aceasta este perioada când copiii e dezvoltă rapid şi, dacă procesul de dezvoltare este 

neglijat în acest stadiu, este mult mai dificil şi mai costisitor să compensezi aceste pierderi mai 

târziu. De asemenea, este bine cunoscut şi evident faptul că alegerile făcute acum şi acţiunile 

întreprinse de părinţi şi de societate în copilăria timpurie au o puternică şi mai de durată influenţă 

asupra progresului individului al copilului şi asupra progresului naţiunilor în sens larg, conducând, 

pe termen lung, la dezvoltare socială.  

 

Curriculumul învăţământului obligatoriu este astfel proiectat, încât să contribuie la o dezvoltare 

individuală concordantă cu cerinţele unei societăţi a cunoaşterii, ale unei societăţi bazate pe 

respectul pentru fiinţa umană. În general, relaţia dintre educaţie şi societate trebuie construită astfel 

încât: 

• membrii societăţii care sunt absolvenţi ai unei trepte de şcolaritate să fie astfel formaţi încât 

să ajungă să aspire la, şi să practice efectiv, învăţarea continuă prin: creşterea receptivităţii faţă de 

dinamica schimbării, prospectarea aplicativităţii dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice, afirmarea 

gândirii critice sau divergente; 

• să permită eliminarea din învăţământ a barierelor dintre educaţia de tip academic şi cea de 

tip pragmatic, respectiv dintre “a şti” şi “a face”, “a cunoaşte” şi “a aplica”, prin accentul pus pe 

formarea de competenţe; 

• să stimuleze promovarea prin sistemul de învăţământ obligatoriu, dar şi de către agenţii 

politici, economici şi sociali, a valorilor asociate cunoaşterii continue şi activităţii eficiente; 
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• să asigure existenţa, nu numai ca priorităţi ale curriculumului pentru învăţământul 

obligatoriu, ci şi în practica efectivă din şcoală, a educaţiei civice, a educaţiei tehnologice şi a 

educaţiei pentru viaţa privată. 

      Realizarea acestei relaţii - dintre educaţie şi societatea cunoaşterii - depinde de o varietate de 

factori. Unii sunt exteriori educaţiei şi depind în prea mică măsură de iniţiativele sau realizările din 

lumea şcolii. Alţi factori sunt educaţionali şi vizează scoaterea învăţământului dintr-o stare 

eminamente pasivă, de simplu beneficiar al alocaţiilor de la bugetul de stat sau al intervenţiilor 

şi/sau sponsorizărilor ce îi sunt exterioare. 

• Este necesară crearea mecanismelor care să permită realizarea unui nou şi veritabil 

parteneriat între stat, sectorul privat, sindicate şi şcoală, în care şi unii şi alţii să se considere ca 

ofertanţi şi beneficiari, solicitanţi şi realizatori. 

• Este nevoie, şi încă în mod urgent, de stabilirea unor priorităţi clare într-o politică a 

educaţiei centrată pe învăţământul obligatoriu, pe relaţiile acestuia cu celelalte niveluri sau cicluri 

de învăţământ, inclusiv cu cel superior sau terţiar, centrată pe dezvoltarea parteneriatului dintre 

învăţământ, comunitate, societate, într-o lume a cunoaşterii aplicate. 

           Cunoașterea este informație cu înteles si informație care actionează. De aceea, societatea 

cunoașterii nu este posibilă decat grefată pe societatea informațională si nu poate fi separată de 

aceasta. Societatea informatională se caracterizează prin democratizarea informației, comunicării, 

înțelegerii și cooperării. 

Societatea cunoaşterii presupune: 

• O extindere şi aprofundare a cunoaşterii ştiinţifice şi a adevărului despre existenţă. 

• Utilizarea şi managementul cunoaşterii existente sub forma cunoaşterii tehnologice şi 

organizaţionale. 

• Producerea de cunoaştere tehnologică nouă prin inovare. 

• O diseminare fără precedent a cunoaşterii către toţi cetăţenii prin mijloace noi, folosind cu 

prioritate Internetul şi cartea electronică şi folosirea metodelor de învăţare prin procedee electronice 

(e-learning). 

• Societatea cunoaşterii reprezintă o nouă economie în care procesul de inovare (capacitatea 

de a asimila şi converti cunoaş-terea nouă pentru a crea noi servicii şi produse) devine determinant 

(Economia nouă este economia societăţii informaţionale si a cunoaşterii) 

• Societatea cunoaşterii este fundamental necesară pentru a se asigura o societate sustenabilă 

din punct de vedere ecologic,  

• Societatea cunoaşterii are caracter global şi este un factor al globalizării. 

• Societatea cunoaşterii va reprezenta şi o etapă nouă în cultură, pe primul plan va trece 

cultura cunoaşterii care implică toate formele de cunoaştere, inclusiv cunoaşterea artistică, literară.  

• Viitorul educaţiei constituie o prioritate a comunităţii mondiale; naţiunile au nu numai 

dreptul, dar şi datoria de a se sprijini reciproc pentru ca prin educaţie, cultură şi ştiinţă să ajungă la 
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pace, progres şi prosperitate şi nu la haos, la dezumanizare, la disperarea provocată de un mediu în 

continuă degradare“ 

 

Noile educaţii” reprezintă, de fapt, noi conţinuturi specifice, raportabile la oricare din cele cinci 

conţinuturi generale ale activităţii de formare-dezvoltare morală, intelectuală, tehnologică, estetică, 

psihofizică a personalităţii. 
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Promovarea bunelor practici în demersul de predare – învățare – evaluare 

”Secretul de a fi plicticos constă în a spune totul.”   Voltaire 

Prof. Cighir Lucia, COLEGIUL NAȚONAL „Onisifor Ghibu” Oradea 

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 scolara  definește o acțiune psihosocială complexă bazată pe operații de: măsurare / 

control cantitativ, apreciere / calitativă, decizie / comunicată în termeni de îndrumare metodologică 

orientativă cu scop de ameliorare continuă a activității proiectată la nivel de sistem și de proces. 

Aceasta servește ca o unealtă pentru analizarea eficienței curriculum-ului școlar și a schimbărilor la 

toate nivelurile. Focusarea pe rezultatele elevilor nu oferă informații despre cauzele pentru care 

procedurile utilizate de profesori sunt sau nu eficiente.  

Încă de pe vremea lui Platon, Aristotel, Sf. Pavel și Aquinas există informații despre existența 

strategiilor de învățare. O strategie de predare reprezintă un set particular de pași pentru evocarea 

unui set de comportamente dorite de la persoanele care învață (”learners”). Acestea sunt eforturi 

deliberate din partea profesorului de a varia modul de prezentare către o reprezentare mai adecvată 

a funcțiilor cognitive și afective necesare pentru obiectivele învățării. Strategiile sunt moduri de a 

evoca răspunsuri într-un mediu de învățare particular, pertinent cu natura conținutului ce urmează a 

fi învățat. În strategiile de predare, rolul „elevului” este la fel de important ca și cel al profesorului. 

Utilizarea strategiilor de predare-învăţare respectă principiul diferenţierii şi personalizării proiectării 

şi realizării demersului didactic şi promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări 

didactice necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional. O relație predare – învățare 

adecvată implică variația de la o strategie la alta, de la un stil la altul pentru a creea acele climate și 

a implementa acele strategii care favorizează învățarea diferitelor tipuri de obiective .  

 Strategia didactică este: „un ansamblu de acţiuni şi operaţii de predare-învăţare în mod 

deliberat structurate sau programate, orientate în direcţia atingerii, în condiţii de maximă eficacitate 

a obiectivelor prestabilite” (Cerghit, I. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, 

stiluri şi strategii. Bucureşti: Editura Aramis, 2002)  sau ”o acţiune decompozabilă într-o suită de 

decizii-operaţii, fiecare decizie asigurând trecerea la secvenţa următoare pe baza valorificării 

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

acceptă in ab initio posibilitatea schimbării tipurilor de operaţii şi succesiunea lor” ( Potolea, D. 

Profesorul şi strategiile conducerii învăţării. În Jinga, I., Vlăsceanu, L. (coord.) Structuri, strategii şi 

performanţe în învăţământ. Bucureşti: Editura Academiei, (1989), 144)  
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Principalele componente ale strategiei didactice sunt: sistemul formelor de organizare şi desfăşurare 

a activităţii educaţionale; sistemul metodelor didactice; sistemul mijloacelor de învăţământ, 

respectiv a resurselor utilizate; sistemul obiectivelor operaţionale; sistemul de interacţiuni şi relaţii 

instrucţionale; decizia instrucţională, în care dimensiunea finalistă, determinată de focalizarea pe 

anumite obiective, nu rezultă din suma elementelor enumerate, ci din sinteza şi interacţiunea lor;  

Caracteristici ale strategiei didactice: implică pe cel care învaţă în situaţii specifice de învăţare; 

raţionalizează şi adecvează conţinutul instruirii la particularităţile psihoindividuale; creează premise 

pentru manifestarea optimă a interacţiunilor dintre componentele procesului de instruire; presupune 

combinarea contextuala, originala, unica, uneori, a elementelor procesului instructiv- educativ; 

Strategii didactice interactive: sunt „strategii de grup, presupun munca în colaborare a elevilor 

organizaţi pe microgrupuri sau echipe de lucru în vederea atingerii unor obiective preconizate ”; 

„presupun crearea unor programe care să corespundă nevoii de interrelaţionare şi de răspuns 

diferenţiat la reacţiile elevilor”;  „au în vedere provocarea şi susţinerea învăţării active în cadrul 

căreia, cel ce învaţă acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma într-una nouă, personală, 

proprie”; „stimulează participarea subiecţilor la acţiune, socializându-i şi dezvoltându-le procesele 

cognitive complexe, trăirile individuale şi capacităţile de înţelegere şi (auto)evaluarea valorilor şi 

situaţiilor prin folosirea metodelor active”,   Oprea, C.L.. (2006, 26 - 28). Strategii didactice 

interactive. Bucureşti: E.D.P.  

Strategiile de evaluare permit atât cadrului didactic cât şi elevului cunoaşterea gradului şi a măsurii 

în care au fost îndeplinite finalităţile propuse. Eficienţa proceselor de predare şi învăţare depind de 

corectitudinea şi de promptitudinea cu care se realizează actele evaluative.  

Cea mai pragmatică modalitate de abordare a evaluării în mediul educațional este centrată pe 

investigarea percepției elevilor asupra propriilor experiențe de învățare. Bucuria, succesul generează 

un ciclu „câștigător” în mediul educațional În evoluţia concepţiilor privind evaluarea eficienţei 

învăţământului se pot desprinde două tendinţe. Pe de o parte, se constată extinderea acţiunilor 

evaluative de la verificarea şi aprecierea rezultatelor - obiectiv tradiţional al procesului de 

învăţământ - la evaluarea întregului proces, a modului în care s-a desfăşurat activitatea ce a condus 

la rezultatele constante, iar pe de altă parte se constată conceperea unor modalităţi mai eficiente de 

integrare a acţiunilor evaluative în activitatea didactică.                                                         

”Spune-mi și o să uit, învață-mă  și poate o să-mi amintesc, implică-mă și o să învăț. ”, Benjamin 

Franklin 
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INOVAŢIE  ŞI  CREAŢIE  ÎN  ACTIVITATEA  DIDACTICĂ 

 

 

Cozma Lorena ,prof.învăţ.preşcolar,G.p.p.Nr.13,Satu Mare 

 

 

În 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. 

Este foarte important ca in formarea unui stil de viaţă sănătos pentru şcolari să se pună accent 

pe : 

      - autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine; 

     -  comunicare şi relaţionare interpersonală; 

     - controlul stresului; 

     - dezvoltarea carierei profesionale ; 

      - prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate; 

      - prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă.  
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În 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. 

Un obiectiv important ce ar trebui stabilit pentru anii următori este de a dezvolta un indicator 

internaţional al capacităţii de a învăţa, toate acţiunile bazându-se pe cercetarea 

ştiinţifică.  Învăţământul modern are ca sistem de referinţă competenţele generale şi specifice  pe care 

trebuie să le dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finele unui ciclu  de instruire, al 

unui an de studiu etc. Centrarea pe competenţe  reprezintă o preocupare majoră în triada predare-

învăţare-evaluare. 

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”. 

Pentru fiecare profesor sunt fundamentale două roluri, cel de manager şi cel de evaluator.  

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. 

Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei. Ea sistematizează 

şi organizează influenţele mediului,dezvoltă personalitatea. 

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. 

Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. Este 

necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, mai ales ale acelora care le permit 

oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din punct de vedere 

cultural, bazată pe cunoaştere. 

 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 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. 
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Noul mileniu aduce noi cerinţe educaţionale care impun noi metode, altele decât cele folosite 

pânǎ acum. O importanţǎ majoră în pregǎtirea elevilor pentru noile cerinţe, o au cele trei forme ale 

educaţiei şi anume: 

       -educaţia formală însemnând învăţare sistematică, structurată si gradată cronologic, realizată in 

instituţii specializate de către un personal specializat; 

       -educaţia nonformală constând in activităţi educative desfăşurate in afara sistemului formal de 

învăţământ de către diferite instituţii educative; 

       -educaţia informală care se referǎ la experienţe de învăţare spontană, cotidiană, existenţială, 

desfǎşurate în medii culturale care nu au educaţia ca scop principal. 

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. 

Focalizată pe unitatea de învăţare, evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea progresului 

înregistrat de elev în raport cu sine însuşi pe drumul atingerii obiectivelor prevăzute în programă. 

Este important să fie evaluată nu numai cantitatea de informaţie de care dispune elevul, ci, mai ales, 

ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte. 

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 o importanta deosebita este realizarea unui echilibru dinamic între evaluarea scrisă şi 

evaluarea orală; aceasta din urmă, deşi presupune un volum mare de timp pentru aprecierea tuturor 

elevilor şi blocaje datorate emoţiei sau timidităţii, prezintă avantaje deosebite, precum: realizarea 

interacţiunii elev-profesor; demonstrarea stadiului de formare a unor competenţe prin intervenţia cu 

întrebări ajutătoare, demonstrarea comportamentului comunicativ şi de interrelaţionare al elevului 

etc; 

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. 

Managementul clasei este un domeniu de cercetare în ştiinţele educaţiei care studiază atât 

perspectivele de abordare ale clasei de elevi cât şi structurile dimensionale ale acesteia, în scopul 

facilitării intervenţiei cadrului didactic în situaţii de criză micro-educaţională şi a evitării 

consecinţelor negative ale acesteia. 

Trebuie pus accent pe dimensiunile managementului clasei : 
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       -dimensiunea ergonomică – se referă la dispunerea mobilierului, vizibilitatea,  amenajarea sălii de 

clasă ; 

       -dimensiunea psihologică -  se referă la cunoaşterea, respectarea şi exploatarea particularităţilor 

individuale ale elevilor ; 

       -dimensiunea sociala – se referă la clasă ca şi grup social ; 

       -dimensiunea operaţională - se referă la instrumentele operaţionale care sunt recompensele şi 

pedepsele; 

      - dimensiunea inovatoare – se referă la cunoaşterea practicii educaţionale la un moment dat, 

cunoaşterea tendinţelor şi tradiţiilor activităţilor educaţionale vizate, cunoaşterea orizonturilor de 

aşteptare ale elevilor; 

       -dimensiunea normativă – se referă la norme,. ansambluri de reguli care reglementează desfăşurarea 

unei activităţi educaţionale. 

O importanţă deosebită in inovaţia şi creaţia în activitatea didactică o au rolurile manageriale 

ale cadrului didactic :de planificare (planifică activităţile cu caracter instructiv - educativ) ;de 

organizare (organizează activităţile clasei) ;de comunicare (comunică idei, cunoştinţe, ascultă efectiv, 

oferă feedback, stabileşte canalele de comunicare); de conducere (conduce activităţile cu elevii , 

desfăşurate în clasa şi în afara ei) ;de coordonare (sincronizează obiectivele individuale cu cele 

comune clasei, contribuind la întărirea grupului şi formării echipelor de lucru); de îndrumare (prin 

intervenţii punctuale adaptate unor situaţii specifice, recomandări) ;de motivare (prin întăriri pozitive, 

prin utilizarea aprecierilor verbale şi non-verbale în sprijinul consolidării comportamentelor 

pozitive); de consiliere (de orice tip, în probleme personale sau legate de şcoală); de control (în scopul 

cunoaşterii stadiului în care se află activitatea de realizare a obiectivelor şi nivelul de performanţă); 

de evaluare (măsura în care scopurile şi obiectivele au fost atinse). 

 Pentru a susţine creativitatea, predarea declarativă, de tip clasic trebuie depăşită şi înlocuită cu 

metode care pun accent pe explorare, pe descoperire, pe încurajarea gândirii critice a elevului, pe 

participarea activă a acestuia la formarea şi dezvoltarea sa intelectuală. 

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.  
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I. ARGUMENT 
 

„Dacă omul nu a primit decât o educaţie defectuoasă sau rea, 

el devine cel mai îngrozitor animal pe care l-a produs pământul.  

De aceea legiuitorul trebuie să facă din educaţia copiilor prima  

şi cea mai serioasă din preocupările sale.’’ 

( Platon) 
Pornind de la citatul de mai sus şi de la faptul că în ultima perioadă principiul „şanse egale în 

educaţie” face parte din politicile educaţionale ale tuturor statelor, am abordat egalitatea de şanse din 

perspectiva genului. Principiul enunţat poate duce la experienţe educaţionale flexibile, la un învăţământ de 

calitate şi la crearea unei societăţi mai generoase, mai tolerante,1 ceea ce se regăseşte şi în finalitatea 

educativă a disciplinei pe care o predau: istoria. 

Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică 

şi socială, fără deosebire de origine etnică, gen, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală. Noţiunile 

de egalitate de şanse şi egalitate de tratament au început să fie utilizate mai întâi privind discriminarea în 

domeniul forţei de muncă şi exercitării profesiei. Un nou mod de abordare, la nivel internaţional, a început 

după ce Adunarea Generală a O.N.U. a proclamat prima Decadă a femeilor “Egalitate, Dezvoltare, Pace”, 

în perioada 1975-1985.2 

În mod inevitabil, atunci cândvorbim despre principiul egalităţii de şanse, atingem, din păcate, 

fenomenul discriminării ca şi conduită socială. Multiplele definiţii ale discriminării ne arată că aceasta 

presupune diferenţierea, excluderea, restricţionarea şi tratamentul preferenţial între persoane, grupuri şi 

comunităţi în dezavantajul unora dintre acestea, însă cel mai relevant aspect este faptul că toate aceste 

alegeri, decizii, acţiuni sunt făcute în baza unor criterii neobiective. Pentru a se putea garanta egalitatea de 

şanse trebuie anulate discriminarea, prejudecăţile, stereotipurile. Însă societatea este încă 

influenţată de astfel de sisteme de convingere. 

II. EGALITATEA DE ŞANSE – PRIN STUDIUL ISTORIEI 
Istoria, fiind „cea mai umană dintre ştiinţe”, cum o numeşte Nicolae Iorga, este cea mai 

populată de oameni şi, implicit, cea mai susceptibilă de a induce mesaje de gen. Timp şi spaţiu 

istoric în afara prezenţei oamenilor nu există şi ca atare se produce umanizarea timpului şi 

spaţiului.3  În mod evident, egalitatea de gen nu presupune o uniformizare, ci o recunoaştere 

constructivă a diferenţelor existente. Dificultatea abordării istoriei din perspectivă umană este 

evidentă întrucât există riscul de a exagera aportul unui popor, unei categorii sociale,unei 

personalităţi sau unui gen şi de a diminua contribuţia altora. Fiecare scrie sau spune istoria 

plasându-se pe sine în centru şi  privind-o dinspre sine spre celălalt. În lumea antică, grecii şi 

romani îi numeau barbari pe toţi cei care se situau în afara lumii lor, ei erau centrul lumii, restul 

erau marginalii istoriei.4 Obiectivitatea este greu de menţinut şi datorită anumitor „tare” ale 

propriei noastre educaţii sau anumitor tabuuri sociale care se răsfrâng asupra actului educaţional. 

De regulă, în istorie, relaţiile de gen nu transpar colaborare; feminismul şi masculinul se constituie 

în două lumi separate, izolate şi lipsite de comunitate. Femeile, în istorie sunt asimilate 

marginalilor societăţii, şi din afară nu poţi participa la construcţia normelor şi valorilor unei 

societăţi, chiar dacă reprezinţi 50% din ea. Aceste nedreptăţi vizeazăprioritar  femeile şi sunt 

rezultatul unui trecut istoric patriarhal asociat cu modelarea culturii, educaţiei, statelor, legilor şi 

instituţiilor după percepţiile, cerinţele şi interesele bărbaţilor, fără participarea, sau cu participarea 

nesemnificativă a femeilor la decizie.5  Discriminarea implicită a femeilor conduce la consecinţe 

defavorabile ambelor sexe şi este o formă de lezare a fundamentelor cetăţeniei democratice. 
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BIOETICA-INTRE MORALA CRESTINA SI PROGRESUL STIINTEI 

Prof. Dr. Groza Laura Delia 

Prof. Biologie Colegiul Național ”Mihai Eminescu” 

Satu Mare 

Asistăm în ultimele decenii la o dezvoltare deosebită a științei, la evoluția tehnologică din 

domeniul medicinei și al biologiei, în special al geneticii, ceea ce i-a adus omului nenumărate 

beneficii, dar totodată și prejudicii imense. 

Noile metode de cercetare ale ingineriei genetice și biotehnologiile moderne au stat la baza 

progresului științific, cu toate că nu au avut întotdeauna consimțământul societății și al opiniei 

publice, deoarece de multe ori s-au ghidat după criterii de profit și nu după principii etice. 

Nu de puține ori s-a creat imaginea unei puteri nemărginite a cercetătorului sau a medicului 

asupra inițierii sau finalului vieții umane. Aș aminti aici clinicile, care contra unor sume uriașe de 

bani, aplică tehnica criogeniei unor persoane suferinde de boli incurabile, aflate în stadii terminale și 

care speră că vor fi treziți peste ani, atunci când va fi posibilă tratarea cu succes a maladiei de care 

suferă, ori a celor care aspiră la iluzia tinereții veșnice, cu toate că știința nu le oferă nici o garanție 

absolută de reușită, uitând astfel, că ”există o vreme pentru a trăi și o vreme pentru a muri”. 

În măsura în care luăm în considerare dimensiunea spirituală, se pune fireasca întrebare dacă 

are cineva dreptul, fie el medic, cercetător sau pacient, să blocheze între lumi o conștiință sau să 

condamne un suflet la perioade îndelungate de zbatere între viață și moarte? 

Cu toate acestea, poate și din dorința de a veni în ajutorul cuplurilor sterile în încercarea de a 

aduce pe lume copii, tehnicile de fertilizare in vitro sau de inseminare artificială sunt aplicate pe scară 

largă, cu toate că implică numeroase aspecte de ordin moral sau juridic. Este  cazul donatorilor de 

celule reproducătoare, al mamelor surogat sau cea mai spinoasă, problema păstrării embrionilor 

excedentari timp de ani de zile, metodă, care de altfel, a devenit o rutină. 

Indiferent că ne referim la începutul vieții, cu privire la utilizarea celulelor stem embrionare, 

sau la luarea unor decizii terapeutice la finalul acesteia, și mă găndesc aici la eutanasie, din 

perspectiva moralei creștine, se impune ca echilibrul duhovnicesc și discernământul să fie așezate 

înaintea deciziei, deoarece așa cum scria părintele Sorin Cosma, 2007: ”Viața umană, creată de 

Dumnezeu și purtând chip divin, e sfântă prin însăși natura ei și trebuie mereu respectată.” 

În fața multitudinii de probleme ce se ridică, chiar din complexitatea vieții umane, biologi, 

medici, teologi, juriști, filosofi și oameni politici sunt chemați să stabilească care sunt limitele 

aplicării noilor descoperiri ale științei, astfel încât acestea să cotribuie la un real progres al societății, 

să fie folosite în scopul înfăptuirii binelui, respectând drepturile omului și fiind în limitele moralei. 

În acest fel s-a născut bioetica, ca o reacție, la confluența a trei domenii fundamentale: 

medicina clinică și cercetarea medicală, filosofia și disciplinele umaniste, sistemul de sănătate publică 

și puterea politicii sanitare. 
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Există numeroase definiții ale bioeticii, care de-a lungul timpului au suferi modificări, dar cea 

mai acceptată este cea dată de Dicționarul Oxford: ”Bioetica este disciplina care studiază problemele 

etice rezultate din progresele medicinii și ale biologiei”. 

Termenul de ”bioetică”, care din punct de vedere etimologic, are la bază două cuvinte de 

origine greacă: ”bios” care înseamnă viață și ”ethos” care înseamnă caracter, obicei, a fost folosit 

pentru prima dată în știință în anul 1970 de către Van Rensselaer Potter. 

Etica, ca știiță a moralei, am putea să o rezumăm la un comportament sau la o acțiune care să 

se deruleze în concordanță cu perceptele sociale, dar aplicarea principiilor eticii este un drum sinuos, 

dominat de tradiții, controverse și prejudecăți. 

Bioetica, considerată drept cea mai revelatoare manifestare a vieții morale și sociale a finalului 

de secol XX, în accepțiunea lui Radu Preda, 2009, ”joacă rolul unei paradigme a umanului”, deoarece 

temele sale sunt dispute între oamenii de știință susținători ai unor metode diferite, astfel că ea devine 

”punctul de întâlnire și câmpul de luptă dintre viziunile despre om.” 

Bioetica s-a înscris ca disciplină a eticii aplicate începând cu anii ′70, când în practicile 

medicale a devenit imperioasă necesitatea de a avea o modalitate de a găsi soluții la problemele 

morale sau metode prin care să se poată evalua alegerile morale ale personalului din domeniul 

medical. Astfel, ea este un studiu interdisciplinar dinamic al unor probleme create de menținerea 

valorilor morale în contextul dezvoltării științei. 

În general, bioetica ia în calcul existența a două principii fundamentale: principiul 

autodeterminării, care se bazează pe autonomia libertății umane, pe capacitatea persoanei de a alege, 

putând fi interpretat ca o aplicare a principiulu conservării vieții și principiul respectului vieții, cu 

origine în tradiția iudeo-creștină, în religiile orientale și în jurământul lui Hipocrate, care exprimă 

faptul că viața umană are o valoare inestimabilă și de aceea trebuie apărată și protejată, recunoscându-

se caracterul ei sacru. 

Acestor două principii fundamentale li se adaugă și altele, cum sunt: principiul universalității, 

adică grija pentru binele aproapelui, principiul utilitarist, conform căruia scopul este fericirea unui 

număr cât mai mare de oameni, principiul egalității, care susține o etică bazată pe drepturi și îndatoriri 

egale ale tuturor membrilor societății, principiul justiției și al echității, care îi aduce în prim plan pe 

cei mai dezavantajați, de aceea uneori acest principiu este văzut ca un act de caritate, din el derivând 

principiul diferenței și al egalității de șanse. 

În cadrul UE Comisia de Etică și Conduită are în vedere următoarele valori și principii: 

eficiență, transparență, șanse egale, respectarea mediului. 

În țara noastră la ora actuală nu există un Comitet de Etică Națională, ci mai multe Comitete 

și Comisii pe domenii diferite, dintre care aș aminti cele trei Comisii de Etică cu statut permanent în 

Științe Socioumaniste, Științe legate de lumea viului și Știițe exacte și tehnice, Comitetul de Bioetică 

al Colegiului Medicilor din România, Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale, care se asigură că medicamentele sunt sigure și eficiente pentru oameni, 

aprobă deularea de proiecte și garantează siguranța persoanelor care participă la studii, Agenția 

Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, care verifică derularea proiectelor. 
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Fundamentarea bioeticii în România este legată de numele lui Constantin Maximilian, care, 

specializat fiind în probleme de genetică medicală, a fost preocupat de încercările folosirii acestor 

cunoștințe în scopuri neetice, astfel încât s-a implicat în studierea impactului moral, etic și politic al 

domeniului, în anul 1990 fiind unul din întemeietorii Societății ”Responsabilitatea socială a științei”, 

precum și al Comisiei de Bioetică a Academiei de Științe Medicale, împreună cu Ștefan Milcu. 

La nivelul BOR, la inițiativa Arhiepiscopului Vadului Feleacului și Clujului Bartolomeu 

Anania, au fost înființate după anul 2000, Comisii locale de bioetică la București, Cluj, Iași, 

Timișoara, reunite într-o comisie la nivel național, care din 2009 devine Consiliul Consultativ Etico-

Juridic. BOR nu s-a manifestat ca o instanță etică, ci și-a prezentat opinia prin comunicate de presă. 

Preocupări importante în domeniu a avut și Centrul de Bioetică a Universității ”Babeș-

Bolyai”, care în colaborare cu Centrul de Bioetică Milano, a derulat un proiect de cercetare ce a 

implicat echipe de medici, juriști și teologi, rezultatele fiind prezentate publicului în cadrul unor 

sesiuni de comunicări și prin publicații. Una dintre concluziile desprinse în urma studiilor a fost aceea 

că ”viața e un dar oferit în mod liber de Dumnezeul iubirii”, de aceea, așa după cum afirma părintele 

Ioan Chirilă, 2009, directorul Comisiei de Bioetică UBB, viața trebuie prețuită, conservată și ocrotită, 

fiind expresia sublimă a activității creatoare a lui Dumnezeu, care ne-a adus ”dintru neființă la ființă”, 

nu doar pentru o existență biologică. 
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Secolul în care trăim este marcat de accelerația schimbărilor. Din această cauză, se încearcă o 

continuă adaptare la cerințele mereu schimbătoare ale societății. Gaston Berger (1973, pg. 52) 

afirma că a-l înarma bine pe om pentru a-i permite să trăiască într-o lume în accelerație înseamnă a-

i da, odată cu cunoștințele necesare, elan, conștiență și curaj, deoarece „mâine nu-l repetă pe ieri; 

mâine face să înflorească ceea ce astăzi există doar virtual”. Aceasta înseamnă să instruim oameni 

pentru tipuri de societate care nu există, deoarece viitorul comandă din ce în ce mai mult prezentul 

(Văideanu G., 1982, pg. 17). Spre exemplu, o prea îndelungată pregătire pentru o profesie ar putea 

genera ca ajunși la practicarea ei să observăm că se cer cu totul alte cunoștințe și aptitudini decât 

cele învățate, sau mai grav, că acea profesiune nu mai există. De aceea, este necesar să ne adaptăm 

la cerințele viitorului, chiar dacă se dovedește a fi un proces dificil de realizat. 

 Educația, în contextul actual al societății, trebuie să răspundă cerințelor tot mai schimbătoare 

ale viitorului, deoarece întreaga dezvoltarea trece prin educație (ibidem, pg. 19). Aceasta precede și 

face posibilă evoluția, dezvoltarea cu condiția de a fi adaptată necesităților poporului respectiv și 

exigențelor viitorului. 

 Civilizația umană parcurge una dintre cele mai accelerate și agitate perioade din istoria 

omenirii, aceasta datorându-se numeroaselor schimbări care se petrec zilnic sub ochii noștri. În 

ultimele decenii s-au identificat probleme care afectează direct omenirea: deteriorarea mediului, 

explozia demografică, caracterul limitat al resurselor naturale, schimbarea stilului de viață, 

amplificarea conflictelor, schimbări în lumea profesiunilor, analfabetismul, bolile, șomajul etc.  

Aceste probleme au fost atent urmărite de multe instituții și organizații -  UNESCO, ONU, Clubul 

de la Roma -  care și-au arătat interesul față de rezolvarea lor. Ritmul rapid al acestor schimbări a 

determinat introducerea conceptului de problematică a lumii contemporane. Conceptul a fost 

introdus de Clubul de la Roma în anul 1968 pentru a defini particularitățile și dificultățile societății 

contemporane și pentru a sublinia că nu este vorba de probleme izolate, ci de un ansamblu de 

probleme corelate, care sunt în relație de interdependență. Aurelio Peccei, fondatorul Clubului de la 

Roma, afirma că „nu ne putem gândi la viitor fără a dezvolta întâi o înțelegere globală a 

problemelor cu care se confruntă omenirea în prezent – ceea ce se numește problematică” (Olteanu 

I., 1984, pp.3-30). Preocuparea acestuia, ca de altfel a întregului Club, a fost de a conștientiza 

omenirea de problemele cu care se confruntă. Una dintre ideile-cheie ale lui Aurelio Peccei era 

abordarea holistică și globală a problemelor, care nu mai pot fi tratate și abordate separat datorită 

interdependențelor dintre ele. 
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 Majoritatea autorilor de la noi (Momanu M., 2002, pg. 132; Cucoș C., 2002, pg. 54; 

Văideanu G., 1982, pg. 34; Cojocariu V-M., 2008, pp. 29-30) sunt de părere că problematica lumii 

contemporane prezintă următoarele însușiri: 

- caracter universal: această problematică vizează toate țările și regiunile de pe Pământ și nici 

una dintre ele nu se poate situa în afara ei; 

- caracter global: afectează toate ariile și compartimentele vieții; 

- complexitate și caracter pluridisciplinar: multilateralitatea problemelor face ca analiza și 

rezolvarea unei probleme să necesite luarea în considerare a legăturilor cu alte probleme; 

- evoluție rapidă și greu de prevăzut: accelerația schimbărilor și a evoluției problemelor fac ca 

societatea să fie pusă în fața unor cazuri complexe, pentru rezolvarea cărora să nu fie pregătită; 

- caracter prioritar: seriozitatea și gravitatea problemelor necesită soluții urgente, de care 

depind viitorul planetei și bunul mers al omenirii. 

 Școala este principala instituție în care se pun bazele educației. Acesteia îi revine rolul de a 

le insufla tinerilor un simț critic, capacitate de a înțelege și răspunde adecvat instigării din partea 

societății, de a deveni tot mai mult agenți ai lumii de mâine și ai propriei formări, care să-și 

organizeze singuri cunoașterea, să descopere singuri, având format raționamentul și răspunderile 

viitoare. Pentru o pregătire temeinică de viitor este necesară înțelegerea problematicii lumii 

contemporane și a cauzelor care le generează, pentru a putea prevesti evoluțiile acesteia și pentru a i 

se adapta. Educația trebuie să răspundă exigențelor cerute de evoluția realității prin structură, 

finalități și conținut (Cucoș C., 2002, pg. 50). Tocmai din această cauză, UNESCO a propus în anul 

1982 implementarea în școală a unor teme (Momanu M., 2002, pp. 131-132) menite să 

conștientizeze pe elevi încă de pe băncile școlii de problemele de care se vor lovi pășind în lume: 

pacea și securitatea, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, populația, mediul, sărăcia, 

nutriția și subnutriția etc. Introducerea acestor teme în școală este importantă tocmai datorită 

faptului că cei ce sunt astăzi pe băncile școlii vor fi mâine cei care își vor asuma responsabilități și 

vor încerca să rezolve problemele omenirii. 

 Aceste noi teme / conținuturi introduse în școală reprezintă „răspunsuri mobilizatoare, 

globale”(Cristea G., 2008, pg. 59) pe care UNESCO le-a propus ca soluție problemelor presante, 

grave, prioritare și de anvergură planetară ce poartă numele de noi educații. Acestea s-au constituit 

într-un timp relativ scurt, deoarece sunt compatibile cu necesitățile din ce în ce mai bine conturate 

ale contemporaneității și acumulează cele mai grave probleme ale societății contemporane, oferind 

soluții pentru apărarea păcii, salvarea mediului, pentru o alimentație sănătoasă, pentru petrecerea 

eficientă a timpului liber, pentru conviețuirea pașnică în comunitățile plurietnice, pentru 

conștientizarea schimbării etc.  Noile educații au apărut ca reacții la problematica lumii 

contemporane. În acord cu majoritatea autorilor care au tratat aceste teme (Cristea G., 2008, pp. 59-

60; Văideanu G., 1982, pp. 107-108; Pâslaru C.G., 2005, pg. 9; Cojocariu V-M., 2008, pg. 33), 

enumerăm principalele noi educații, însă lista rămâne deschisă: 

 educația ecologică; 

 educația pentru pace și cooperare; 
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 educația pentru sănătate/nutrițională/igienico-sanitară; 

 educația rutieră; 

 educația pentru drepturile omului; 

 educația casnică și sanitară modernă; 

 educația pentru petrecerea timpului liber; 

 educația interculturală; 

 educația multiculturală; 

 educația pentru participare și democrație; 

 educația demografică; 

 educația pentru o nouă ordine economică; 

 educația pentru comunicare și mass-media; 

 educația pentru tehnologie și progres; 

 educația pentru schimbare și dezvoltare etc. 

Educația are puterea și capacitatea de a contribui la constituirea viitorului. Cu toate că nu poate 

rezolva singură toate problemele omenirii, totuși poate ajuta la soluționarea în mod temeinic și 

durabil a gravelor probleme contemporane, deoarece dezvoltarea nu poate avea loc fără educație 

(Cucoș C., 2002, pp. 53-54).  

Așa cum ne îngrijim de educația intelectuală, morală, estetică, profesională sau fizică, tot așa, în 

conformitate cu noile cerințe ale contemporaneității, trebuie să avem în vedere o complementarizare 

a învățământului cu aspecte ale noilor educații, care s-a născut datorită schimbărilor continue. 

Viitorul trebuie pregătit, tocmai de aceea este necesar ca procesul de învățământ și educația să se 

adapteze cerințelor actuale, să fie flexibile pentru ca să poată corespundă societății în continuă 

schimbare. Educația ar trebui să fie o prioritate, deoarece doar astfel putem schimba omul vechi în 

favoarea omului modern, cu o concepție nouă și deschis față de receptarea acesteia. Așa cum 

sădirea unui pom astăzi, va fi benefic pe viitor generațiilor care vor urma, tot așa prin acceptare, 

implicare și deschidere vom putea făuri un viitor mai bun. Pentru a culege roadele însă, e nevoie de 

multă trudă, implicare și cooperare, la fel cum pentru a culege roadele unui pom trebuie să-i avem 

în vedere nevoile – apă, lumină, căldură etc. 
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Educaţia morală în era informaţională, prin acţiuni de voluntariat 

Prof. Claudia Krenek  – Colegiul Naţional “Iosif Vulcan” Oradea 

 

“Lucrarea dascălilor este mai grea decât lucrarea mâinilor...Şi  oricine poate fi dascăl, dacă nu al 

altora, cel puţin al său.” 

(Sf.Ioan Gură de Aur) 

 

Dintotdeauna oamenii au realizat că bunul mers al vieţii lor pământeşti depinde în mare măsură de 

copiii proprii, că dăinuirea lor în această lume, după ce nu mai sunt, este asigurată de urmaşi. De 

aceea, în toate timpurile, ei au acordat o mare importanţă educaţiei copiilor. 

Referindu-se la acest aspect, O.Ghibu considera că :„Educaţia îl face pe om cinstit şi bine crescut, 

iar instrucţia îl face învăţat. E de la sine înţeles că, având a alege între un om cinstit şi unul învăţat, 

alegerea va cădea asupra celui dintâi. Din această deosebire rezultă marea şi plina de răspundere 

sarcină a şcolii de a se îngriji, mai presus de toate, de buna creştere a tinerimii încredinţate ei şi de a 

căuta, numai pe lângă aceasta, ca tinerimea să câştige cunoştinţe teoretice.”1 

Tot el constata că o învăţătură lipsită de morală e întocmai precum zice un vechi şi bun pedagog 

german: „o sabie în mâna unui năimit”2 sau că „Nebunii învăţaţi sunt cei mai mari nebuni, în vreme 

ce oamenii binecrescuţi sunt de folos atât bisericii, cât şi statului, chiar şi dacă nu sunt învăţaţi.” 3 

Nu trebuie înţeles de aici că învăţătura de carte nu are sens, ci doar că  aceasta, aşa cum a câştigat-o 

la timpul său elevul în şcoală, se poate pierde cu timpul, bunele moravuri însă, pe care şi le-a însuşit 

copilul încă de la o vârstă fragedă, în care sufletul e primitor ca ceara ce se poate modela după plac, 

rămân pentru viaţa întreagă. 

Aşadar, nu doar cunoştinţele trebuie să sporească la nesfârşit, ci virtutea. Gândul acesta, al 

cărturarului militant, este confirmat exemplar de acest început de mileniu, când explozia 

informaţională e atât de puternică încât nu se poate face faţă la toate cunoştinţele decât printr-un 

continuu câştig de informaţie. Cunoştinţele nu numai că „se pierd”, ci sunt pur şi simplu depăşite de 

ritmul vieţii sociale. În această permanentă „instruire” la care trebuie să se supună constant omul 

zilelor noastre, în această explozivă devenire a cunoştinţelor, cumpăna pe care o punea Onisifor 

Ghibu între „a fi cinstit”(formarea conştiinţei) şi „a fi învăţat”(formarea cunoştinţei) revine în 

actualitate, orientându-ne să înţelegem mai bine rosturile educaţiei. Datorită acestor rosturi, raportul 

între asimilarea  cunoştinţelor şi formarea conştiinţei este privit prin a doua parte a sa. Aceasta, cu 

atât mai mult cu cât societatea umană azi nu suferă de lipsa calităţilor intelectuale, ci de lipsa 

caracterelor. Beethoven spunea că nu recunoaşte omului alt semn de superioritate decât bunătatea; 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

109 

semnificativă este, în acest context, şi afirmaţia luiTitu Maiorescu : „Cu cât se adaugă experienţa 

vieţii, cu atât pun caracterul mai presus de ştiinţă şi de talent”4. 

A educa pentru valori morale  este, în ultim sens, a educa omul şi acesta este scopul propriu al 

întregii educaţii. 

Pentru realizarea educaţiei, însă, trebuie să se implice toate sistemele şi subsistemele sociale, să fie 

un produs organic al tuturor elementelor constitutive: familia, şcoala, biserica, administraţia, 

justiţia, presa, teatrul, cinematografia, radio-televiziunea, internetul, instituţiile şi societăţile de tot 

felul. E nevoie, parcă din ce în ce mai mult, de pătrunderea tuturor acestora de conştiinţa misiunii 

lor educative. E absolut necesară transformarea educaţiei într-o forţă conştientă de rosturile ei, de 

importanta misiune socială, la fel de esenţială ca aceea a economiei, faţă de care este însă mai dificil 

de înfăptuit şi, de aceea, ea cere participarea întregii societăţi şi a tuturor structurilor sale, de la 

economic până la politic, căci educarea individului nu e posibilă decât prin societate şi invers, după 

cum spune O.Ghibu : „Educaţia vine de la viaţă şi orientează spre viaţă”5, funcţia educaţiei fiind, 

aşadar, eminamente practică. 

Problema care se ridică este, însă, felul în care se poate realiza o astfel de educaţie, căci ea ar trebui 

să se facă pe toate treptele sistemului de învăţământ şi la toate disciplinele, într-o oarecare măsură. 

           Toate acestea, ce vizează formarea şi modelarea caracterelor, deprinderea copiilor cu 

normele de comportare civilizată, cultivarea sentimentelor şi formarea convingerilor morale şi 

religioase etc. sunt cerinţe la realizarea cărora voluntariatul, prin specificul său, aduce o contribuţie 

majoră.  

            Una dintre acţiunile de voluntariat prin care considerăm că am reuşit să atingem câteva 

dintre elementele educaţiei morale amintite anterior este aşa-numita Strategia Naţională de Acţiune 

Comunitară (SNAC), ce vizează colaborarea ditre liceele din România şi şcolile în care se găsesc 

copii cu nevoi educative speciale. Este o activitate nouă, voluntară şi specializată, care se doreşte a 

fi o parte importantă a curriculum-ului liceelor din România şi al cărei motto este cât se poate de 

sugestiv în acest sens: “ Dacă mi se spune - uit; dacă învăţ - îmi amintesc; dacă mă implic - învăţ “    

             Istoricul acestei acţiuni de voluntariat este unul deosebit: 

        Promovarea implementării Acţiunii Comunitare în România se datorează Baroanei Nicholson 

of Winterbourne, Membră a Parlamentului Europei, fondatoarea Grupului la Nivel Înalt pentru 

Copiii României (GNICR).  Aceasta l-a solicitat pe Muir John Potter,  MBE, pentru a organiza un 

Studiu Pilot de  Acţiune Comunitară (SPAC) la Craiova. În aprilie 2004, a avut loc o Conferinţă 

Naţională pentru lansarea Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC), care a fost 

coordonată de Ministerul Educaţiei, în septembrie 2004, asociind licee cu şcoli speciale şi centre de 

plasament din întreaga ţară.  

 Astfel a debutat SNAC-ul, al cărui obiectiv principal este obţinerea unor interacţiuni sociale, 

includerea în cadrul societăţii şi integrarea socială a unor copii cu dizabilităţi. Acest obiectiv s-a 

concretizat prin punerea în legătură a cât mai multor profesori, studenţi şi elevi din licee, şcoli 

speciale şi centre de plasament, în cadrul unor programe locale de acţiune comunitară, în care să fie 

implicate, totodată,  Biserica Ortodoxă Română, diferite O.N.G-uri şi alte instituţii abilitate. 
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            Colegiul Naţional” Iosif Vulcan” Oradea desfăşoară această activitate încă din anul şcolar 

2004-2005 ( în care a fost iniţiată această acţiune). 

  Astfel, aflată în  al  zecelea an de activitate, SNAC, (Strategia Naţională de Acţiune 

Comunitară) desfăşurată în colaborare cu Liceul Tehnologic “Ioan Bococi” din Oradea 

(coordonatori: prof. Krenek Claudia, din 2005 ,prof. Ile Angela, din 2010 şi prof. Sânziana Neşiu, 

din 2011, la nivelul Colegiului Naţonal “Iosif  Vulcan”şi prof. Teodora Mavrichi – în primii ani de 

activitate şi, ulterior, de prof. Mihaela Şumălan - din partea Liceului Tehnologic) a cuprins 

numeroase activităţi, diversificate, în  toţi aceşti ani, între care amintim doar câteva: am vizitat, de-a 

lungul timpului,diferite obiective importante din judeţul Bihor, cum ar fi: Biblioteca Judeţeană 

„Gheorghe Şincai”, Muzeul Ţării Crişurilor, unele biserici, precum şi Mănăstirea „Sfânta Cruce” 

din Oradea, am participat la nenumărate spectacole. Voluntarii au fost încântaţi şi de nenumăratele 

concursuri judeţene, interjudeţene şi naţionale, între care cel de dans: ”Împreună pentru viitor”, la 

care  au participat alături de elevii de la şcoala parteneră şi de unde atât voluntarii, cât şi beneficiarii 

s-au întors nu doar cu o mulţime de premii, ci şi cu experienţe minunate şi amintiri care vor străbate 

timpul, împletite cu prietenii adevărate. 

          Unele dintre cele mai semnificative activităţi le-au constituit: colectarea de rechizite şi cărţi 

noi pentru copiii defavorizaţi, sub deviza Ghiozdanul prietenului meu şi  Camera prietenului meu; 

excursiile realizate de elevii Liceului Pedagogic, actualmente Colegiul Naţional Iosif Vulcan şi cei 

ai Liceului Tehnologic “Ioan Bococi” la Ciutelec, la Căminul de Bătrâni,, începând cu anul 2005 şi 

până în prezent; în premieră absolută, “Bibliotecarul Casinei” de Iosif Vulcan a fost jucat de către 

elevii Liceului Pedagogic la Teatrul “Arcadia” (pregătiţi de dna. prof. Angela Chiorean) iar a doua 

oară, norocoşii spectatori au fost elevii Liceului Tehnologic “Ioan Bococi”....Cadouri, bucurie, 

lacrimi! Nu există o satisfacţie mai mare decât aceea de a face pe cineva fericit! În timpul postului 

Paştelui , în laboratorul de practică bucătari-cofetari al şcolii partenere, sub genericul “ Învăţând 

unii de la alţii” s-au pregătit peste 300 de sărmăluţe şi clătite de post şi s-au încondeiat ouă... 

          Activităţile desfăşurate de-a lungul anilor sunt mult mai diverse, însă ceea ce contează cu 

adevărat este faptul că elevii implicaţi au descoperit satisfacţia lucrului bine făcut, “pierderea” 

timpului liber în mod constructiv, implicarea, trup şi suflet, în situaţii specifice vieţii reale. 

Mărturiile lor sunt grăitoare în acest sens şi justifică, în bună măsură, titlul acestui material. Un 

astfel de exemplu îl constituie cuvintele uneia dintre voluntare :” Totul a început în momentul în 

care profesoara noastră ne-a propus să fim voluntari. Am acceptat propunerea şi, astfel, am avut 

şansa să cunoaştem câteva persoane de-a dreptul minunate care, în ciuda deficienţelor pe care le au, 

ştiu ce este buna dispoziţie, prietenia şi… spiritul competitiv. Frumoase , dar şi obositoare erau 

zilele în care mergeam să repetăm împreună, dar… mai ales să interacţionăm cu aceşti copii. Astfel, 

am descoperit o lume nouă… lumea prieteniei şi am înţeles ce înseamnă să fii  VOLUNTAR”. 

                  La fel de impresionante sunt, în acest sens, şi cuvintele adresate de o altă elevă voluntară 

a C.N. “Iosif Vulcan”, fiecăruia dintre beneficiarii acestei Acţiuni Comunitare, printr-o scrisoare 

intitulată sugestiv: 

                                                          “ Dragă prietene”, 

 ...fiindcă ai fost mereu atât de sincer şi atât de spontan, trebuie să-ţi mărturisesc că prima 

întâlnire cu tine, cu voi, a fost puţin dificilă, pentru că nu ştiam cum să mă comport, nu ştiam cu 

cine am de-a face şi, ca orice om, aveam o mică repulsie pentru ceea ce era nou, pentru ceea ce 
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urma să se întâmple. Dar mi-am dat seama că trebuie să fiu mult mai degajată, ca şi cum aş fi ca 

voi, iar astfel am reuşit să mă adaptez ....  

 Eşti ca o parte din mine. Cea mai mare satisfacţie a mea a fost să te învăţ o melodie şi să 

cântăm amândoi. Am muncit cu atâta dăruire şi cu atâta suflet, încât erai ca un copil ascultător care 

aştepta să primească ceva de făcut de la mama sa. Iar faptul că am realizat ceva împreună e o 

dovadă a existenţei iubirii dintre noi: o creaţie ne-a unit mai mult.  

Mult mai târziu am conştientizat că cea mai mare satisfacţie a mea este să ajut, să ofer din mine tot 

ce este mai bun, pentru că doar dragostea se poate împărţi fără să scadă niciodată, iar toate bogăţiile 

lumii nu ar putea valora cât un bun şi adevărat prieten... 

                                                                      Te îmbrăţisează cu drag a ta prietenă, 

                                                                                                              Dina 

       Acţiunile noastre continuă! Anul următor ne va aduce mai multe activităţi plăcute împreună! 

Bucuria este a noastră şi… a lor!  Haideţi să dăm o mână de ajutor unor copii mai puţin norocoşi 

decât noi!  
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CREATIVITATEA, UN  DEMERS  NECESAR  ÎN  ACTIVITATEA  CU  PREȘCOLARII 

 

prof. înv. preșc.  MANEA IONELA-CLAUDIA 

                                                                        Grădinița Peștișorul de Aur, București, Sector 3  

 

 Educația  este  unul  dintre  fenomenele  care  au  apărut  odată  cu  societatea  umană. Tot  

ce  ține  de  umanitate: limbaj, rațiune, sentimente, artă, se  realizează  prin  educație. Astfel, 

educația  trebuie  să  răspundă  cât  mai  bine  cerințelor  contextului  actual  în  care, a  te  adapta  la  

nou  este  un  imperativ.  

 Preșcolaritatea  este  apreciată  ca  vârsta  ce  cuprinde  cea  mai  importantă  experiență  

educațională  din  viața  unei  persoane. Pe  parcursul  ei  înregistrăm  ritmurile  cele  mai  pregnante  

în  dezvoltarea  individualității  umane  și  cele  mai  semnificative  achiziții cu  ecouri  evidente  

pentru  etapele  ulterioare  ale  dezvoltării noastre. De  aceea  nu  putem  face  abstracție  de  una  

din  acele  dimensiuni  esențiale  pentru  întreaga  dezvoltare  și  afirmare  a  personalității – 

creativitatea. În  contextul  actual  educațional, stimularea  creativității  este  un  demers  socio-

educațional  complex, ce  cuprinde  simultan  fenomenele  de  activizare, antrenare, cultivare  și  

dezvoltare  prin  actualizarea  virtuților  creative, pentru  accederea  lor  de  la  posibil  la  real, prin  

afirmarea  efectivă.   

 A fi  sau  a  nu  fi  un  profesor creativ  în  procesul  didactic, ține de: ereditate, mediu, 

capacități  intelectuale, aptitudini, caracter, motivație, efort de  pregătire și investigare. Astăzi în 

sistemul  de  învățământ  au  apărut multe metode moderne, atractive, care-i  stimulează pe copii și  

le  dezvoltă capacitățile intelectuale. Acest lucru îi  face  și pe profesori să  fie  mai creativi, să  le  

ofere  posibilitatea  de  a  jongla  cu  toate instrumentele pe  care  le  au  la  dispoziție. Educatoarea 

trebuie să  fie  și ea în aceste tendințe, deoarece copilul preșcolar își pierde foarte repede interesul și 

atenția, dacă ceea ce i se spune  nu  este pe înțelesul lui sau  nu  rezonează  cu  personalitatea și 

preferințele  sale. Educatoarea trebuie  să  stimuleze potenţialul creator al copilului, prin activităţile 

desfăşurate în cadrul programului din grădiniţă,  să ofere copilului învăţare autoiniţiată, o atmosferă 

neautoritară, să stimuleze curiozitatea copilului spre a descoperi noul, încurajându-i procesele 

gândirii creative.   

 Aceasta înseamnă că, îl îndeamnă pe copil să caute noi legături între cunoştinţe, să reușească 

să asocieze într-un mod cât mai util informația înmagazinată cu scopul găsirii de soluții inovative la 

problemele propuse. Educatoarea creativă ştie să formuleze problemele în așa fel încât soluțiile să 

fie intuitive, întrebările ce definitivează înmagazinarea informației venind natural preșcolarului, 

acesta învățând în mod activ. După cum ştim, fiecare act creativ începe cu întrebări, dar acestea 

trebuie să fie deschise, să aibă sens, să nu reclame o expunere a faptelor. Orice dascăl care are o 

stimă de sine ridicată şi o ambiţie constructivă nu se mulţumeşte cu niştea ctivităţi clasice, ci 
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încearcă să abordeze altele noi, raportându-se mereu la nivelul grupei sale. Şi la grădiniţă se pot 

utiliza metode moderne de predare, spre exemplu: metoda piramidei, metoda ciorchinelui, metoda 

cubului, metoda exploziei stelare, metoda mozaicului, metoda dramatizării, branistormingul, etc. De 

buna proiectare a activităţilor bazate pe aceste metode depinde ingeniozitatea şi creativitatea 

cadrului didactic. Instaurarea unui climat favorabil este o altă condiţie principală, o conlucrare 

fructuoasă între copil şi educatoare, un climat caracterizat printr-o tonalitate afectivă, pozitivă, de 

exigentă şi înţelegere. La fel de importantă este stimularea efortului personal al copilului şi 

stimularea lui în aducerea uneicontribuţii proprii, de a fi original, inventiv, creator.  

 Relaţia educatoare-copil este un factor esenţial în stimularea spiritului creativ . Educatoarea 

trebuie să aibă o atitudine pozitivă faţă de creativitatea copilului. O educatoare creativă determină 

avântul originalităţii copilului, fără eforturi speciale. Secretul constă în transferul setului de valori 

propice creativităţii de la educatoare la copil, urmat de automodelarea copilului în funcţie de 

atitudinile şi convingerile deve-nite proprii copilului. Copiii, încă din primii ani de viaţă în 

familie,vin în contact cu diverse forme de muncă. Părinţii trebuie convinşi că tutelarea excesivă 

împiedică dezvoltarea intelectului, manifestarea independentă a gândirii şi fanteziei lui, factori 

esenţiali în dobândirea viitoare a unei autentice competenţe profesionale. În societatea 

contemporană, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, 

completate și adaptate.  

 În  zilele  noastre, o  prioritatea învăţământului o constituie și informatizarea, softul 

educaţional, reprezentat de programele informatice special dimensionate  și  adaptate în perspectiva 

predării unor teme specifice  învățământului  preșcolar. Utilizarea calculatorului în procesul 

instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor didactice şi idealurilor educaţionale. Ține  de  

priceperea  și  creativitatea  educatoarei  să  folosească  aparatura  modernă, softurile  educaționale, 

în  activitățile  din  grădiniță  și  chiar  să-i  inițieze  pe  copii  în  folosirea  lor.  Inovația  didactică  

a  adus  în  atenția  noastră  a  cadrelor  didactice, termeni  și  atitudini  noi  necesare  în  procesul  

instructiv-educativ. Integrarea  și  interdisciplinaritatea  sunt  două  dintre  ele. Integrarea  este  o  

manieră  de  organizare  oarecum  similară  cu  interdisciplinaritatea, în  sensul  că  obiectivele  

învățării  au  ca  referință  nu  o  categorie  de  activitate, ci  o  tematică  unitară, comună  mai  

multor  categorii  de  activități. În  nici  un  caz  nu  trebuie  confundate  cele  două  concepte, 

integrarea  fiind  considerată  o  metodă  care  rupe  hotarele  între  categoriile  de  activități  și  

grupează  cunoașterea  în  funcție  de tema  propusă. Activitățile  integrate   presupun  un  scenariu  

unitar  și  de  cele  mai  multe  ori  ciclic, în  care  tema  se  lasă  investigată  cu  mijloacele  

diferitelor  științe; conținuturile  au  un  subiect  comun  și  obiectivele  propuse  se  realizează  prin  

diferite  forme  de  activitate. Integralitatea  presupune  scenarii  zilnice  ce  reunesc  activități  

comune  și  la  alegere, sau  scenarii  în  care  se  regăsesc  fragmente  de  activități  dintr-o  

săptămână, cu  generice  de  o  zi. Practic,  activitatea  unei  zile  se  derulează  ca  o  poveste, 

integrând, legând  toate  activitățile  din  ziua  respectivă. Acest  tip  de  activități  solicită  la  

maxim  creativitatea  educatoarei  deoarece  îi  dă  posibilitatea  să  se  desprindă  de  stilul  de  

lucru  fragmentat, îi  lasă  mai  multă  libertate  de  exprimare  și  acțiune.  Interdisciplinaritatea, 

apare sub aspect practic din necesitatea depăşirii limitelor create de cunoaştere, care a generat 

graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Interdisciplinaritatea oferă o imagine integrală a 

lucrurilor care sunt analizate și consituie unul dintre cele mai actuale principii metodologice ale 

învăţământului, care condiţionează soluţionarea adecvată a problemelor cunoaşterii şi aplicării 

rezultatelor în praxisul social. Interdisciplinaritatea are mai multe avantaje: asigură un anumit grad 
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de integrare între diferite domenii  de cunoaştere; permite schimburi de ordin conceptual şi 

metodologic, precum şi utilizarea unui limbaj comun. Transferul cunoştinţelor presupune circulaţia 

informaţiilor, fixarea lor dintr-un domeniu sau altul, extinderea câmpului de aplicare a celor 

învăţate iniţial spre alte domenii adecvate. Prin abordarea interdisciplinară se urmăreşte ca o idee, o 

informaţie, un detaliu cunoscut dintr-un domeniu experențial să poată fi transferate sau asociate 

spontan cu elemente de conţinut specifice altor domenii experențiale: om și societate, știință, limbă 

și comunicare, psihomotric, estetic și creativ.   

 Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ datorită imensei sale curiozităţi, a 

freamătului permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul său. În perioada preşcolară 

imaginaţia se exprimă viu prin tot ceea ce face copilul la grădiniţă la toate activităţile. 

Preşcolaritatea reprezintă vârsta la care este imperios necesar stimularea potenţialului creativ al 

copilului, nevidenţiat sau neexprimat prin cunoaşterea şi stimularea aptitudinilor, prin mobilizarea 

resurselor latente prin susţinerea manifestaţilor printr-o motivaţie intrinsecă. Activitatea didactică 

trebuie înţeleasă ca un act de creaţie nu ca un şir de operaţii şablon, de rutină.  

 Educatoarea trebuie să dispună de capacitatea de înţelegere a copiilor, să trăiască împreună 

sentimente puternice, să creeze situaţii care să îmbogăţească mintea copilului cu anumite 

reprezentări şi obişnuinţe. Educatoarea  trebuie  să-și  folosească creativitatea, tactul  pedagogic, 

toate  talentele  pentru  a-l  determina  pe  copil  să  ,,creeze” la  rândul său  jucându-se.  
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REPREZENTĂRI 3D ALE RELIEFULUI FOLOSIND 

APLICAŢII GIS PENTRU REGIUNI DIN JUDEŢUL SUCEAVA 

Prof. DAN CĂRĂMIDĂ, 

COLEGIUL TEHNIC “MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI 

 

           GEOGRAFIE -  STUDII DE SPECIALITATE 

 

Cuvite cheie: GIS, DEM, MNAT, SRTM, reprezentări 3D, 

 

Sistemele Informațional Geografice (Geographical Information System - GIS) reprezintă o 

tehnică de lucru tot mai utilizată în lumea de azi, atât în domeniul cercetărilor teoretice, cât şi în foarte 

multe activităţi practice. GIS-ul este un sistem care are mai multe componente de tip informaţional 

raportate la coordonate geografice. Introducerea, stocarea, manipularea şi analiza componentelor se 

face cu ajutorul calculatorului; rezultatul constă în primul rând în vizualizarea unor informaţii 

complexe referenţiate spaţial faţă de coordonatele geografice reale, iar în al doilea rând în posibilitatea 

efectuării unor analize şi corelaţii de mare complexitate, imposibil de realizat eficient cu tehnicile 

clasice. Tehnicile GIS permit combinarea de informaţii de diferite tipuri (cifre, imagini, hărţi etc.), 

componente hardware şi software, toate aflate sub directa coordonare şi determinare a componentei 

umane. 

Prin multitudinea opţiunilor de reprezentare a informaţiilor în cadrul hărţilor  (prin punct, 

diagramă, linie, areal, volum, prin interpolare, etc), dar şi modul prin care aceste pot fi realizate 

(suprapunerea mai multor straturi tematice, realizarea unor legături între bazele de date şi partea 

grafică), aceste tehnologii sunt utile în aproape toate domeniile de activitate. În realizarea unui studiu 

geomorfologic, geologic, climatic, hidrologic, urbanistic, de amenajare a teritoriului, infrastructură 

(rutieră, feroviară, navală, aeriană, transporturi speciale),  telecomunicaţii, cadastru, geodezie, 

arhitectură, dezvoltare durabilă, industrie, agricultură, componenta spaţială este fundamentală. 

Modelul numeric altitudinal al terenului (MNAT), cunoscut sub denumirea de (DTM) Digital 

Terrain Model sau (DEM) Digital Elevation Model, reprezintă punctul de plecare atât pentru 

calcularea unor elemente morfometrice ale reliefului şi realizarea hărţilor geomorfologice digitale cât 

şi pentru analiza spaţială şi modelarea matematică, metode specifice Sistemelor Informaţionale 

Geografice, în vederea rezolvării unor probleme teoretice şi practice din domeniul geografiei dar şi 

din alte domenii. 

Miller si Laflamme sunt primii care folosesc termenul de “model numeric al terenului” în anul 

1958 şi l-au definit drept “o reprezentare statistică a suprafeţei continue a terenului utilizând un număr 

mare de puncte a căror coordonate orizontale (x, y) împreună cu altitudinea (z) sunt cunoscute, 

reprezentare realizată într-un sistem de coordonate arbitrar” 

Obţinerea modelului numeric al terenului este posibilă prin interpolarea curbelor de nivel cu 

ajutorul programelor specializate de GIS. 
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Surse de obţinere a datelor MNAT (Modelul numeric altitudinal al terenului): 

• ridicări topografice; 

• aerofotograme; 

• hărți, planuri topografice deja existente; 

• imagini satelitare, stereoscopice sau radar. 

• scanare laser din avion; 

Dintre  cele prezentate, datele furnizate de scanarea laser din avion prezintă cea mai mare 

acuratețe. De asemenea, se pot obține atât altitudinea suprafeței topografice, cât şi cea a obiectelor de 

pe aceasta, clădiri, baraje, forme de relief, putându‐se astfel determina volumele obiectelor. Imaginile 

satelitare  obținute prin intermediul radarului sunt a doua sursă foarte precisă. Poate fi dat ca exemplu 

programul SRTM (Shuttle RADAR Topography Mission), care în februarie 2000 a determinat 

altitudinea pentru aproximativ 80% din suprafața terestră, furnizând astfel primul set global de date 

altitudinale, continue, la rezoluții  bune: 1 arc‐secundă (aproximativ 30 m), disponibile gratuit pentru 

SUA şi contra cost pentru restul lumii, distribuite de NASA, şi 3 arc‐secunde (aproximativ 60 m la 

latitudinea României), disponibile pe site-ul USGS. Versiunea actuală a acestor date oferă o acuratețe 

verticală de 20 metri şi orizontală de 16 metri. 

 Formate de stocare a datelor MNAT 

 În funcţie de modul de obţinere, de cel de utilizare sau de precizia urmărită poate fi utilizată 

o anumită structură pentru stocarea modelor numerice altimetrice ale terenului. Cele mai cunoscute 

sunt structura tip GRID (grilă), structura tip TIN (Triangulated Irregular Network – reţea neregulată 

de triunghiuri) şi structura liniară (tip listă). Folosirea modelelor numerice altimetrice ale terenului ca 

bază pentru studiile de geomorfologie prezintă numeroase avantaje faţă de utilizarea metodelor 

clasice. Astfel, această abordare simplifică (sporind în acelaşi timp precizia) procedura prin care sunt 

calculaţi diverşi parametri geomorfologici şi uşurează reprezentarea cartografică a acestora. Funcţii 

de analiză spaţială sunt incluse în majoritatea pachetelor de programe GIS; ArcView; Global Mapper; 

GRASS; Surfer; MapInfo; SAGA, etc. 

Datele MNAT (Modelul numeric altitudinal al terenului) pot fi folosite pentru  determinarea 

valorilor pentru o serie de parametri geomorfologici precum: 

• Harta hipsometrică; 

• Harta pantelor; 

• Orientarea versanţilor; 

• Radiaţia solară şi harta umbririi; 

• Curbura în plan a reliefului; 

• Curbura în profil a reliefului; 

• Adâncimea fragmentării reliefului; 

• Densitatea fragmentării reliefului; 

• Reprezentări 3D a reliefului. 

 

Pentru acest articol am ales reprezentări 3D ale reliefului folosind date MNAT pentru diferite 

regiuni din judeţul Suceava folosind aplicaţia GIS Global Mapper; 

• Reprezentări a Munţilor Călimani – Fig.1, Fig.2; 

• Reprezentări a Munţilor Suhardului –  Fig.3; 

• Reprezentări a Munţilor Rarău-Giumalău – Fig. 4; 

• Reprezentări a Munţilor Obcina Mare – zona Putna – Fig. 5; 
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• Reprezentări a Podişului Dragomirnei, zona de la confluenţa Suceava-Siret – Fig.6; 

• Reprezentări a Podişului Fălticeni, zona Preuteşti-Hârtop – Fig.7, Fig. 8. 

• Reprezentări  ale rețelei hidrografice în bazinul inferior al Şomuzului Mare– Fig.9. 

Fig.1. Reprezentare 3D a reliefului Munţilor Călimani – Perspectivă din zona nord-vestică. 

Prelucrare folosind aplicaţiile: Surfer, Global Mapper şi Photoshop. 

 

 

Fig.2. Reprezentare 3D a reliefului Munţilor Călimani – Perspectivă din zona sudică. Prelucrare 

folosind aplicaţiile: Surfer, Global Mapper şi Photoshop. 
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Fig.3. Reprezentare 3D a reliefului Munţilor Suhardului – Perspectivă din zona sud-vestică. 

Prelucrare folosind aplicaţiile: Surfer, Global Mapper şi Photoshop. 

 

 

Fig.4. Reprezentare 3D a reliefului Munţilor Rarău-Giumalău – Perspectivă din zona sud-vestică. 

 Prelucrare folosind aplicaţiile: Surfer, Global Mapper şi Photoshop. 
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Fig.5. Reprezentare 3D a reliefului Munţilor Obcina Mare - zona localităţii Putna – Perspectivă 

din zona sudică. Prelucrare folosind aplicaţiile: Surfer, Global Mapper şi Photoshop. 

 

Fig.6. Reprezentare 3D a reliefului Podişului Dragomirnei - zona teraselor de la confluenţa 

Suceava - Siret – Perspectivă din zona nord - vestică. Prelucrare folosind aplicaţiile: Surfer, 

Global Mapper şi Photoshop. 
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Fig.7. Reprezentare 3D a reliefului Podişului Fălticeni - zona localităţilor Preuteşti – Hârtop – 

Perspectivă din zona nord - vestică. Prelucrare folosind aplicaţiile: Surfer, Global Mapper şi 

Photoshop. 

 

Fig.8. Reprezentare 3D a reliefului Podişului Fălticeni - zona localităţii Hârtop - Prelucrare 

folosind aplicaţiile: Surfer, Global Mapper şi Photoshop. 
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 Fig.9. Reţeaua hidrografică în bazinul inferior al Şomuzului Mare - Prelucrare folosind 

aplicaţia Global Mapper. 

 

Concluzii:  

Articolul se referă la modalităţi de implementare a programelor GIS în realizarea hărţilor 

digitale şi se axează îndeosebi pe exemple de hărţi 3D ce pot fi create folosind baze de date spaţiale. 

Chiar dacă există aplicaţii software profesionale foarte scumpe şi greu accesibile (TNTMips, 

Arc/Info, Intergaph, AutoCAD Map, GRASS, ERDAS, IDRISI, SPANS, BENTLEY , Global 

Mapper, etc) ce au mare aplicabilitate şi putere mare de procesare, se poate folosi cu success de catre 

utilizatorii mediu experimentaţi, aplicaţii OpenSource gratuite precum QuantumGIS , GRASS, 

SagaGIS, GvSIG, 3DEM, VTP (Virtual Terrain Project), uDig, MapView, MicroDEM şi LEOWorks 

în realizarea hărţilor digitale. Domeniile în care se poate lucra cu aceste programe sunt foarte diverse. 

Aceste hărţi realizate  sunt doar cateva exemple din vasta aplicabilitate a Sistemelor Informaţionale 

Geografice. 
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Rolul şcolii şi al familiei în educarea copiilor cu 

cerințe educaționale speciale 

 

Prof. Vida Andrea – Şcoala Gimnazială ,,Iosif Moldovan’’ Arad 

 

,,Totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând şi în cea mai mare măsură, 

oamenii. Între aceştia primul loc îl ocupă părinţii şi educatorii”, A.S.Makarenko, Cartea pentru 

părinţi 

 

Psihopedagogia modernă centrată pe elev se bazează pe convingerea că familia este primul educator 

având un mare potenţial de educare şi orice sistem de educaţie devine incapabil, dintr-o anumită 

perspectivă, dacă se confruntă cu indiferenţa sau cu opoziţia părinţilor.  

Educaţia copiilor este scopul comun al şcolii şi al familiei, care poate fi realizat eficient doar în 

relaţie de parteneriat prin divizarea responsabilităţilor între părţile implicate; prin investirea comună 

a resurselor de timp,  împărtăşirea informaţiilor şi soluţionarea în comun a situaţiilor problematice.  

Se spune că ,,meseria de om” copilul o învaţă în familie, deoarece de atitudinea pe care o adoptă 

faţă de membrii familiei depind mai târziu relaţiile cu ceilalţi oameni.  

Şcolile aplică diferite forme de comunicare cu părinţii; există cazuri în care simpla comunicare 

dintre familie şi şcoală nu este suficientă şi nu asigură premisele unei colaborări încununate cu 

succes. De multe ori, cadrul didactic se găseşte în situaţia de a “consilia” unul sau ambii părinţi ai 

copilului, care-şi manifestă disponibilitatea spre o discuţie liberă, constructivă asupra situaţiei 

elevului la învăţătură, sau asupra comportamentului său nefiresc. 

Consilierea de către învăţător sau profesorul diriginte este primul pas în stabilirea şi corectarea 

disfuncţionalităţilor ce acţionează asupra elevului. Consilierea educaţională a părinţilor se face în 

probleme legate de: cunoaştere a copiilor, înţelegerea nevoilor şi a comportamentului lor, 

identificarea factorilor de risc în integrarea familială, şcolară, socială, ameliorarea relaţiei cu copiii, 

sprijinirea şcolii în educaţia copilului. Colaborarea şcolii cu familia este o condiţie importantă a 

unirii eforturilor în educaţia copiilor. Printre acţiunile pedagogice ale şcolii, în rândul părinţilor, se 

pot menţiona: consultaţii pentru părinţi; discuţii individuale cu părinţii; adunările cu părinţii, 

însoţite de expuneri şi discuţii pe diverse teme psihopedagogice, cum ar fi, cunoaşterea 

particularităţilor de vârstă şi individuale, condiţiile necesare învăţării eficiente, activitatea copiilor 

în timpul liber, prevenirea şi combaterea abuzurilor în familie şi a exploatării muncii minorului, 

precum şi lectoratele cu părinţii susţinute de specialişti  pe o tematică diversă ce priveşte creşterea şi 

educarea copiilor. 

Copiii cu cerințe educaționale speciale au aceleaşi nevoi de îngrijire din partea părinţilor ca şi 

ceilalţi copii. Ei au nevoie de dragoste, de hrană şi de a fi trataţi cu respect şi demnitate. Alături de 

aceste nevoi, ei au nevoi speciale care cer ca părinţii să aibă mai mult timp, mai multe resurse 

materiale şi anumite abilităţi suplimentare pentru a îngriji astfel de copii şi a învăţa să-i iubească.  
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,,Nu-i înveţi pe alţii ceea ce vrei, nu-i înveţi ceea ce ştii, îi înveţi ceea ce eşti” J. Games 

În multe state,  părinţii au drepturi sporite în ceea ce priveşte participarea la educaţia copilului cu 

cerințe educaționale speciale. În S.U.A. de pildă, părinţii au dreptul de a controla toate datele despre 

educaţia copilului lor. 

Fiecare familie are potenţialul şi nevoile sale unice, care trebuie valorizate corespunzător.  

Comunicarea şi colaborarea eficientă dintre cadrele didactice şi părinţi se bazează pe câteva 

elemente : 

- respectul (reciproc) poate fi modelat adesea de către cadrele didactice. Este important să se plece 

de la premisa că părinţii sunt cei mai importanţi profesori din viaţa copilului; respectul şi tactul 

dovedit de cadrul didactic faţă de complexitatea unor probleme poate induce respectul reciproc; 

-atitudinea imparţială, care solicită gândirea pozitivă şi deschisă despre familii, evitarea judecăţilor 

evaluative şi dezaprobatoare.  

- empatia faţă de părinte poate fi uşor sesizată de acesta prin deschiderea la dialog şi comunicare 

sinceră. 

  Formele de colaborare şi sprijin reciproc între şcoală şi familie sunt: 

- activităţile de oferire a informaţiilor; 

-activităţile de împărtăşire a informaţiilor; 

-sprijinul colaborativ pentru curriculum-ul şcolar;  

 -colaborarea cu comunitatea şcolară.  

Pregătirea părinţilor presupune că atât ei cât şi specialiştii să-şi aloce timp pentru pregătirea şi 

programele educaţionale ce vor fi aplicate. Pregătirea părinţilor este o activitate foarte constructivă 

deoarece implică învăţarea şi acumularea cunoştinţelor şi tehnicilor folositoare părinţilor în 

schimbarea comportamentelor neadecvate ale copiilor. Sensibilizarea părinţilor pentru obiectivele şi 

ţintele programelor este esenţială în educarea şi pregătirea acestora. Sunt şi părinţi ale căror 

dificultăţi nu pot fi atenuate prin intervenţia cadrelor. Aceşti părinţi trebuie orientaţi către specialişti 

calificaţi (consilieri, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, medici, etc.) 

Părinţii acestor copii au nevoie de a se întâlni cu alţi părinţi care au copii cu cerințe educaționale 

speciale, mai ales dacă este vorba de probleme de acelaşi fel sau asemănătoare. Grupurile de sprijin 

constituite din părinţi, le oferă acestora şansa de a-şi comunica informaţii, de a da şi de a primi un 

suport emoţional, de a lucra ca o echipă cu interese comune în favoarea copiilor. 

Iniţiativa constituirii unor asemenea grupuri este bine să vină de la părinţi. Modalităţile de 

organizare şi activităţile pe care şi le propune grupul de sprijin pot fi foarte diverse, în funcţie de 

problematica şi potenţialul copiilor, ale şcolii, ale contextului comunitar etc.  

Ceea ce este important şi esenţial în buna funcţionare a grupului este cultivarea sentimentului de 

comunitate. Şcoala preia apoi multe din sarcinile familiei. Convergenţa acţiunii acestor doi factori şi 
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punerea de acord a modalităţilor de realizare a scopului comun devin una din principalele căi  de 

realizare  a idealului educaţional.  

Deşi  modalităţile de colaborare a şcolii cu familiile elevilor sunt numeroase, contactele nu trebuie 

să se limiteze doar la aceste forme de activităţi. Părinţii, trebuie să pună în practică atribuţiile 

stabilite : 

-să  participe activ la toate solicitările şcolii; 

-să sprijine dirigintele / învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;  

-să se implice în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;  

-să atragă persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 

programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.  

O relaţie eficientă diriginte-părinte presupune, printre altele, o ascultare activă, implicarea familiei 

în acţiunile extraşcolare ale clasei, informări reciproce cu privire la evoluţia elevului, cultivarea şi 

practicarea toleranţei faţă de un punct de vedere diferit. Ca urmare, dirigintele, model de conduită 

pentru elevi trebuie să fie permanent preocupat de sistematizarea, adâncirea şi sporirea eficienţei 

influenţelor exercitate de toţi factorii educativi (profesori, familie, mass-media) asupra elevilor. 

Dirigintele este veriga intermediară între elev şi profesori, pe de o parte, între acesta şi familie, pe 

de altă parte.  

În funcţie de categoria în care se înregistrează părinţii elevului, interesaţi sau dezinteresaţi, 

cooperanţi, parţial cooperanţi, necooperanţi, şcoala îşi fixează şi întreţine cât mai multe discuţii 

individuale, evitând în cazul părinţilor cu copii problemă prezentarea în plenul şedinţelor a 

rezultatelor şcolare şi a absenţelor. Rolul şcolii este de a: 

 -initiaţia şi menţine o legătură strânsă cu familia elevului şi poartă un dialog deschis şi sincer extins 

şi în afara orelor de curs prin convorbiri telefonice, scrisori; 

-stabili  din timp şi  a  planifica tematica şedintelor şi lectoratele cu părinţii; 

-monitoriza elevii cu deficienţe şi sensibiliza părinţii, să contacteze dirigintele şi profesorii pentru a 

se interesa de situaţia şcolară a elevului sau evenimentele apărute în viaţa acestuia. Familia trebuie 

convinsă că numai acordând timp şi atenţie copilului va putea să-l ajute să depăşească dificultăţile 

apărute. 

             Atât în şcoală cât şi în familie exemplul personal este o soluţie de a elimina minciuna, 

neîncrederea, conştientizarea greşelilor comportamentale. Educaţia sănătoasă a copilului este 

influenţată de atmosfera din familie. De multe ori influenţele negative, atitudinile  contradictorii, 

nepotrivirile de păreri, lipsa de încredere în capacităţile copilului au avut efecte negative asupra 

activităţii şcolare dar şi asupra comportamentului şcolarului. 

    Prezenţa unui copil cu cerințe educaționale speciale într-o familie poate produce o 

modificare a relaţiilor din cadrul familiei, afectând echilibrul interior şi exterior. Reacţiile părinţilor 

în faţa unui copil cu cerințe educaționale speciale pot fi supraprotecţia, acceptarea, negarea sau 

respingerea. Având în vedere aceste reacţii, în literatura de specialitate întâlnim mai multe categorii 
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de părinţi (Albu, A. &Albu, C., 2000): părinţi echilibraţi, părinţi indiferenţi, părinţi exageraţi, 

părinţi autoritari (rigizi), părinţi inconsecvenţi. 

Părinţi echilibraţi: caracteristica lor constă în realismul cu care privesc situaţia. După ce cunosc 

situaţia reală a copilului, ei îşi organizează viaţa în aşa fel încât să acorde atenţie copilului cu cerințe 

educaționale speciale. Familia impune copilului unele restricţii, încurajează activităţile gospodăreşti  

şi mai ales pe cele de autoîngrijire, stimulează abilităţile fizice şi sociale ale copilului.  

Părinţii echilibraţi sunt calmi, deschişi şi îşi manifestă frecvent dragostea. Copiii acestor părinţi vor 

fi atenţi, prietenoşi, cooperanţi şi stabili emoţional. Părinţii indiferenţi reacţionează printr-o 

hipoprotecţie. Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul 

trebuie să simtă că este apreciat ca individ. Astfel, elevii vor articipa la procesul de învăţământ după 

posibilităţile fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în consecinţă. 

Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinţii copiilor cu cerințe educaționale speciale 

şi cadrele didactice bine pregătite şi informate în legătură cu felul în care pot interveni pentru 

consilierea acestora. Acest lucru ajută la reducerea stresului pe care-l resimt familiile şi micşorează 

riscul ca părinţii să-şi manifeste frustrările asupra copiilor lor. Trebuie redusă izolarea părinţilor 

punându-i în legătură cu alţi părinţi aflaţi în situaţii similare, promovând o abordare pozitivă a 

creşterii şi disciplinării copiilor. 

În scopul atingerii obiectivelor specifice, se realizează adaptări curriculare; prin acestea se înţelege 

orice adaptare a conţinutului disciplinelor şcolare, precum şi adaptări în mediul de învăţare, în sfera 

evaluării şi adaptării. Nici un specialist sau cadru didactic nu ar trebui să spună părinţilor că ,,nu 

mai este nimic de făcut pentru copilul lor. Programele de intervenţie şi sprijin ar trebui să implice 

familiile la maximum. Ele ar trebui să fie construite încât să satisfacă nevoile copilului în contextul 

larg al nevoilor familiei. Cu tact, afectivitate şi răbdare familia şi şcoala sunt implicate în  

ameliorarea  educaţiei copiilor cu cerințe educaționale speciale. 

Doar când comunicarea cu elevii se transferă spre un parteneriat afectiv, iar acest sentiment este 

reciproc, putem afirma că rolul educatorului începe să se concretizeze. Trebuie să fim exigenţi, dar 

nu excesiv, să îmbinăm toleranţa cu fermitatea, pasiunea pentru profesie cu dragostea pentru copii şi 

rezultatele nu vor întârzia să apară. Dacă trăiesc în siguranţă, copii învaţă să aibă încredere în ei şi 

în ceilalţi, iar climatul de prietenie şi armonie din  mediul școlar şi familial sunt garantul unei 

integrări sociale.  
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Teoria minții și dezvoltarea ei prin povești și povestiri 

prof. înv.preșc.: Asaftei Mona Diana 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, Brașov 

 

Teoria minții este un mecanism cognitiv care constă într-o serie de abilități intelectuale prin care 

copilul înțelege faptul că ceilalți au idei, gândiri, dorințe, așteptări, intenții, dorințe diferite decât ale 

sale(“Tuning In” to Others: How Young Children Develop Theory of Mind, link: 

http://www.hanen.org/helpful-info/articles/tuning-in-to-others-how-young-

childredevelop.aspx).Teoria minții (theory of mind) este prin definiție, teoria funcționării sociale. 

Importanța teoriei minții este definită prin însăși natura ei. Cu toții avem o teorie a minții, altfel nu 

am deduce intențiile, credințele, dorințele celorlalți. Fără teoria-minții nu am fi mult mai evoluați 

decât celelalte primate.  Teoria minții ne definește ca ființe umane, deoarece presupune abilitatea de 

a explica evenimentele observabile din punctul de vedere al emoțiilor și dorințelor, de a accepta 

perspectiva altora, de a gândi asupra consecințelor propriului comportament înainte de a te angaja în 

efectuarea lui. 

Cercetările din neuroștiințe și psihologia dezvoltării sugerează că teoria minții are la bază un 

mecanism neural înnăscut, se dezvoltă când zonele cerebrale încep să se maturizeze și este modelată 

de o serie de factori de mediu: interacțiunea cu părinții, relațiile sociale ale copilului, educația pe 

care o primește. De altfel, se consideră că teoria minții este o exemplificare a modului în care 

dezvoltarea cerebrală interacționează cu mediul (social) în care crește copilul. (Theory of Mind and 

Neurodevelopmental Disorders of Childhood, link: http://www.nature.com/pr/journal/v69/n5-

2/full/pr92011100a.html;  How and where: Theory-of-mind in the brain, link: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii )  

Majoritatea studiilor privind dezvoltarea neurocognitivă sugerează că achiziția teoriei minții are loc 

între 3 și 5 ani, în timp ce alte studii susțin că aceasta continuă să se dezvolte și să se 

îmbunătățească și la vârsta adolescenței și la adulți. (Age and gender dependent development of 

Theory of Mind in 6- to 8-years old children, link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles) 

Încă de la vârsta de 10 luni, copiii prezintă interes pentru alți copii, în special pentru cei care plâng. 

Când un copil plânge, copilul își îndreaptă atenția în direcția sunetului. În jurul vârstei de 18 luni 

copiii încearcă să reconforteze un copil care plânge împărțind jucăriile cu acesta. În jurul vârstei de 

2 ani copiii încep să utilizeze cuvinte care exprimă emoții, cum ar fi „fericit”, „supărat”, și cuvinte 

care exprimă dorințe, cum ar fi „vreau”, „am nevoie.” La 3 ani copiii tipici sunt capabili să-și 

atribuie propriile emoții sau motivații altora. De exemplu, ei pot să spună că „mama este supărat” 

când se simt și ei supărați. La această vârstă copiii au vocabular al emoțiilor dezvoltat. 

Copiii încep să folosească cuvinte și să înțeleagă concepte, cum ar fi „știu, gândesc, mă prefac.” În 

perioada preșcolară, copiii dețin cunoștințe legate de emoțiile celorlalți. Începând cu vârsta de 4 ani, 

copiii înțeleg că aceeași lume poate fi experimentată diferit de persoane diferite (mie îmi place să 

mănânc ciocolată, dar surorii mele nu îi place). Copiii pot să facă inferențe legate de motivația 

comportamentului celorlalți și fac inferențe legate de stările mentale ale altora: „ Iți dau un pupic si 

trece.” Pot să-și reprezinte păreri conflictuale: merge la tata sa primească bomboana atunci când 
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mama refuză să-i ofere (Stephens, 2003). Pot oferi explicații evenimentelor prin atribuirea lor unor 

entități neobservabile, cum ar fi dorințe sau credințe. În jurul vârstei de 4 ani se dezvoltă unul din 

cele mai importante aspecte ale teoriei minții, înțelegerea „credințelor false.” 

„False-beliefs” se referă la faptul că, acum, copiii pot să înțeleagă absența cunoștințelor, adică 

faptul că oamenii pot să creadă ceva ce nu este adevărat. La vârsta de 8 ani, teoria minții devine o 

modalitate complexă de cogniție socială. Copiii vor fi capabili să se gândească la cum se va simiți 

sau va reacționa o persoană într-o anumită situație, devin interesați de modul în care gândesc alte 

persoane și încep să-și dezvolte empatia. 

În intervalul de vârstă 3-5 ani se achiziționează următoarele abilități cognitive: 

• copilul înțelege că ceilalți au dorințe diferite și că acționează diferit, în funcție de acestea; 

• înțelege ideea de gândire diferită – faptul că ceilalți pot avea idei diferite despre același 

aspect și că vor acționa în funcție de ceea ce cred; 

• înțelege că „a vedea” duce la „a cunoaște” - dacă nu vezi obiectul/situația despre care este 

vorba, vei avea nevoie de informații suplimentare pentru a putea înțelege; 

• înțelege „credințele false” - faptul că oamenii pot avea idei eronate și că vor acționa în 

funcție de acestea, nu de ceea ce este adevărat; 

• înțelege „sentimentele ascunse” - oamenii pot simți altceva decât ceea ce arată. 

Teoria minții nu se oprește din dezvoltare la 5 ani, dimpotrivă, după această vârstă copiii capătă noi 

abilități care îi ajută să-și îmbunătățească teoria minții: 

• învață să facă predicții despre ceea ce crede sau simte o persoană în funcție de ceea ce crede 

sau simte o altă persoană; 

• ajung să înțeleagă mecanisme complexe precum minciuna, sarcasmul sau limbajul figurat; 

• pot să privească o situație din perspectiva altcuiva (a se pune în locul lui și a se detașa de 

propria perspectivă este una dintre abilitățile esențiale ale teoriei minții). 

Teoria minții are un impact ridicat asupra vieții sociale a copilului: comunicarea cu ceilalți, relațiile 

sociale, comportamentul său în situații sociale de finețe (acasă, la școală, mai târziu la serviciu) - 

teoria minții este legată de capacitatea de a avea încredere în ceilalți, de a ține un secret, de a 

înțelege tachinarea sau situațiile jenante, de a minți sau ascunde informații, de a fi diplomat, de a 

face predicții ale comportamentelor celorlalți sau de a înțelege de ce în unele situații au anumite 

comportamente etc. 

Un copil la care teoria minții nu s-a dezvoltat complet va avea dificultăți în a înțelege de ce ceilalți 

spun sau fac anumite lucruri, în a relata o poveste, în a înțelege perspectiva personajelor dintr-o 

carte, în a participa la jocuri imaginative (jocul de-a mama și tata, jocul de-a doctorul etc.), uneori 

chiar în a purta conversații sau a crea legături de prietenie. 

Există, însă, unii copii care nu reușesc să treacă înspre nivelele mai abstracte ale teoriei minții și să 

le utilizeze în viața de zi cu zi, fie datorită unei slabe inter relaționări cu adulții reprezentativi din 
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viața sa, fie unei comunicări reduse cu aceștia, fie unei expuneri reduse la situații sociale ce implică 

relaționarea copilului cu persoane similare ca vârstă sau cu adulți. 

Acești copii au nevoie de intervenție conștientă din partea adulților prin care să se lucreze la nivelul 

„precursorilor teoriei-minții”: imitație, joc simbolic, atenție împărtășită, emoții primare. 

Studiile privind teoria minții sugerează că factorii sociali din mediul în care crește un copil au un rol 

important  în dezvoltarea acesteia. Cei prezentați mai jos se pare că, în general, corelează cu 

rezultate ridicate la testele privind nivelul de dezvoltare a teoriei minții la copii: 

- conversațiile elaborate dintre mamă/părinți și copii; 

- utilizarea adecvată a pronumelor „eu” și „tu”; 

- folosirea frecventă a verbelor „a gândi” și „ a ști”; 

- interacțiunile frecvente cu frații și familia extinsă. 

• Interacțiunile dintre adulți și copil sunt un prilej prin care cei mici pot fi ajutați să-și 

dezvolte teoria minții Vorbiți-le copiilor folosind cât mai multe cuvinte care să arate stările mentale 

(„cred”, „gândesc”, „știu” „am o idee”, ) și emoțiile („sunt supărat/trist/bucuros/furios”). Folosiți-le 

atât referindu-vă la dvs, cât și la ei sau la alte persoane („bunica este fericită când o vizităm”). 

• Explicați-le de ce faceți anumite lucruri și de ce ceilalți le fac, pentru a-i familiariza cu 

cauzalitatea  emoțiilor („sunt tristă când arunci mâncarea pe jos”). 

• Când le citiți celor mici, vorbiți cu ei despre ceea ce personajele din povești sau cărțile cu 

imagini gândesc, simt sau reacționează așa cum o fac. Astfel îi stimulați să vadă o altă perspectivă 

decât cea proprie. („De ce crezi că era supărat iepurașul?”) 

• Faceți legătura dintre gândurile, emoțiile și comportamentele personajelor din cărți cu 

gândurile,  emoțiile și comportamentele copiilor în situații similare („Mai ții minte când și tu ți-ai 

pierdut jucăria și ai plâns după ea?”) 

• Încurajați jocurile de rol, iar dacă cei mici vă atribuie un rol în cadrul jocului, intrați cât mai 

bine în pielea personajului. Și aceste jocuri contribuie mult la dezvoltarea teoriei minții, pentru că 

cei mici gândesc, simt și acționează din perspectiva personajului pe care îl interpretează. 
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ÎNVĂŢAREA ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

PROF. BĂDĂUŢĂ CAMELIA CORINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU” 

ROŞIORII DE VEDE, TELEORMAN 

Abstract 

Sensul adevărat al societăţii informaţionale nu trebuie căutat în tehnologiile informaţiei şi 

comunicării, în informatică, ci în direcţia educaţiei, inovaţiei, economiei  şi  a  culturii. Cunoştinţele  

şi experienţele personale pot fi publicate individual pe paginile personale sau în reţele sociale. 

Învăţarea cu ajutorul reţelei internet reprezintă a provocare nouă şi pentru elevi şi pentru profesori. 

Sintagma  „societatea  informaţională”  a  apărut  la  începutul  anilor  60  în lumea ştiinţelor sociale 

japoneze. Expresia a fost folosită pentru prima dată în cadrul conversaţiilor din 1961 dintre 

arhitectul Kisho Kurokawa şi istoricul Tadao Umesao. Versiunea japoneză: johoka shakai sau joho 

shakai. În lucrări scrise apare în 1964 pentru prima dată, autorul este Yiro Kamishima, iar titlul 

„Sociologia societăţii informaţionale”. 

Mulţumită revoluţiei tehnologice, în anii 90 conceptul societăţii informaţionale era legat de 

tehnologie şi nu de modele din teoria socială. 

Sensul adevărat al societăţii informaţionale nu trebuie căutat în tehnologiile informaţiei şi 

comunicării, în informatică, ci în direcţia educaţiei, inovaţiei, economiei şi a culturii. 

  Societatea  informaţională  fiind  un  concept  foarte  abstract,  este  greu  de definit. Voi 

prezenta câteva definiţii ale unor autori din literatura de specialitate: 

„Societatea care, în scopul gestionării controlului social, inovaţiei şi schimbării, se organizează în 

jurul cunoaşterii.” (Daniel Bell) 

„Societate de tip nou, în cazul căreia în spatele schimbării şi evoluţiei stă producerea de bunuri 

informaţionale şi nu materiale şi care reînvie creativitatea intelectuală umană.” (Yonedi Masuda) 

„Un nou tip de societate, în care informaţia este folosită ca un nou tip de resursă, pe care 

comunitatea o exploatează, şi în spatele căreia se dezvoltă o industrie care produce informaţia 

necesară.” (Nick Moore) 

Schimbările aduse de societatea informaţională au creat noi condiţii pentu procesele de predare-

învăţare. Dispozitivele tehnice pentru stocarea electronică şi transmiterea informaţiei au devenit 

disponibile pentru tot mai multe persoane. Internetul  oferă  oportunităţi  de  formare  individuală  şi  

creşte  posibilităţile  de alegere. O altă posibilitate importantă oferită de Internet o constituie bazele 

de cunoştinţe care sunt disponibile independent de spaţiu şi timp şi persoanele care formează 

comunităţi virtuale le pot accesa oricând. Comunicarea prin Internet devine interactivă, deoarece 

utilizatorii devin participanţi activi în distribuirea informaţiei. Cunoştinţele şi experienţele personale 

pot fi publicate individual pe paginile personale sau în reţele sociale (Karvalics 2007). Se amplifică 

natura reflexivă a învăţării. Totodată cresc în importanţă cunoştinţe legate de situaţii de viaţă, de 
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experienţe personale. Algoritmul iterativ al teoriei aplicate preia locul teoriei şi practicii separate 

până acum. 

Toţi aceşti factori au efect asupra teoriei învăţării, organizării şi asupra rolurilor elev-profesor. A 

apărut e-learning, forma de predare-învăţare bazată pe Internet. 

Odată cu răspândirea Internetului a devenit posibil stocarea digitală şi utilizarea diferitelor tipuri de 

conţinuturi de învăţare. Conţinutul poate fi încărcat pe diferite site-uri, în baze de date şi poate fi 

împărtăşit cu alţi utilizatori. Utilizatorul căuta în conţinuturi, dar nu s-a implicat activ în procesele 

de creare a conţinuturilor. Au apărut cursurile on-line, care imitând algoritmii tradiţionali de 

educţie, au fost postate pe Internet sub formă de module şi lecţii. S-au creat cursuri standardizate, cu 

probleme formalizate, pentru care verificarea se putea automatiza. Cu ajutorul Informaţiilor 

reprezentate pe Web, a devenit posibil construirea cunoştinţelor adaptate nevoilor personale ale 

utilizatorilor, reflectate în mod individual (Siemens 2006). 

  Organizarea tradiţională a studiului porneşte de la o intrare unică. Pentru acesta  se  

pregăteşte  un  curriculum  obligatoriu  şi  intervalul  de  timp  dedicat studiului. Acesta reprezintă 

modelul instrucţionist de abordare. Această metodă de predare  nu  ia  în  considerare  faptul  că  

abilităţile,  cunoştinţele  preliminare  ale elevilor pot fi foarte diferite (Karvalics 2007). Acest fapt 

se reflectă în notele primite, o parte din elevi primind note mici, alţii note bune, după cum reuşesc 

să se adapteze la criteriile rigide impuse. Cealaltă abordare este învăţarea constructivistă. Noua 

învăţare se bazează pe experienţe cognitive anterioare, reactualizate. Elevii sunt în competiţie nu 

unul cu celălalt, ci fiecare cu propriul său nivel anterior de cunoştinţe. Accentul este pus pe progres. 

Clădirea cunoştinţelor se bazează pe responsabilizare şi autoevaluare. Un aspect important al 

procesului îl reprezintă învăţarea unii de la alţii şi cooperarea. 

Conectivismul,   care   se   presupune   a   fi   teoria   de   învăţare   a   erei informaţionale,  priveşte  

organizarea  cunoştinţelor  în  cadrul  reţelelor  sociale. Această teorie a fost fondată de George 

Siemens, bazându-se pe tendinţele de reţelizare. Siemens depăşeşte principalele abordări ale 

învăţării: behaviorismul, cognitivismul, constructivismul. 

În cazul conectivismului învăţarea este un proces în care schimbul de informaţie sprijinit de 

instrumente electronice organizate în reţele capătă o importanţă deosebită. Astfel învăţarea devine 

un proces continuu, care durează de-a lungul întregii vieţi, integrat în alte activităţi. Exploatând 

aceste noi posibilităţi, elevul poate îmbunătăţi considerabil eficienţa studiului, deoarece se 

integrează într- o comunitate on-line. Siemens afirmă de asemenea că în reţea, punerea în context a 

informaţiilor şi determinarea validităţii acestora devin procese colective 

Reţeaua oferă posibilitatea lucrului on-line în grup, a învăţării bazate pe cooperare. Fiecare 

utilizator poate fi la rândul său expeditor şi receptor, astfel devine posibil schimbul rapid de 

informaţii. Reţeaua nu impune răspunsuri rapide, astfel individul are posibilitatea să furnizeze un 

răspuns deliberat. Nu ratează discuţiile nici cel care se alătură mai târziu. În lumea digitală accentul 

se va pune pe conţinut, deoarece personalitatea şi puterea de convingere a oratorului nu intră în 

calcul (Karvalics 2007). În acest proces profesorul poate folosi şi instrumente automatizate pentru 

evaluare. Elevii pot alege potrivit propriului stil de învăţare din diferite  versiuni  ale  materiei.  Mai  

mult,  Internetul  deschide  calea  spre  diferite tehnici de învăţare şi de construire a cunoştinţelor. 

Astfel, în procesul didactic sprijinit de Internet sunt date toate criteriile învăţării conectiviste. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

132 

În cele ce urmează, rezum cele mai importante caracteristici ale învăţării sprijinite de Internet: 

• Sprijină stilul individual de învăţare; 

• Sunt disponibile instrumente tot mai avansate de navigare; 

• Se poate afişa structura materiei şi se poate proiecta comunicarea; 

• Este  posibilă  participarea  la  un  astfel  de  curs,  indiferent  de localizarea geografică; 

• Oferă posibilitatea comunicării interactive; 

• Oferă posibilitatea autoevaluării; 

• Permite învăţarea în cadrul reţelelor sociale; 

• Asigură concentrarea atenţiei pe ideile importante; 

• Materialele didactice se pot actualiza continuu, indiferent dacă este vorba de text, imagini, sunet 

sau video; 

• Oferă suport tehnologic pentru comunicarea multilaterală; 

• Oferă   posibilitatea   pentru   analizarea   unui   proces   de   învăţare nelineară; 

• Rezolvările, dezbaterile on-line pot fi documentate uşor şi se pot regăsi oricând; 

• Spre  deosebire  de  manuale,  în  cazul  învăţării  online,  didactica trebuie să devină explicită. 

Desigur învăţarea cu ajutorul reţelei are şi nişte probleme. Cele mai importante sunt următoarele: 

• Comunicarea prin reţea cere competenţe specifice; 

• Dacă   viteza   este   scăzută,   este   dificilă   folosirea   materialelor multimedia; 

• Lipsa de comunicare personală; 

• Nu se poate exersa vorbirea; 

• Forumurile de discuţii nu sunt întotdeauna transparente, nu se oferă 

rezumate; 

• Orientarea în fluxul abundent de informaţii necesită tehnici speciale; 

• Lucrul în faţa monitorului are limite ergonomice, talentul se poate pierde. 

În ciuda problemelor enumerate, învăţarea cu ajutorul reţelei are multe avantaje, precum am 

prezentat anterior. 

Deoarece Internetul oferă alt context pentru învăţare decât manualele, prin urmare se schimbă şi 

rolul profesorului şi respectiv al elevului. Aici devine importantă explorarea corelaţiilor. Prin 

urmare, profesorul va avea un nou rol, acela de moderator, tutore, instructor, supraveghetor, 
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coordonator, mentor. El nu va mai fi singura sursă de informaţie, iar pe lângă transferul de 

informaţii şi cunoştinţe, el trebuie să conştientizeze şi veridicitatea informaţiilor găsite.  

Printre sarcinile lui apar     căutarea,     clasificarea,     compararea,     evaluarea,     argumentarea     

şi problematizarea.   

Profesorul  trebuie  să  fie  capabil  să  descopere  cunoştinţele prealabile ale elevului şi să trateze 

diferenţele dintre elevi. Se poate întâmpla chiar ca cunoştinţele elevului pe un anumit domeniu mai 

special să depăşească cunoştinţele profesorului.  

Astfel rolul profesorului va fi cel de consultant, în locul controlului normativ trece controlul 

comunicativ. 

Învăţarea cu ajutorul reţelei reprezintă a provocare nouă şi pentru elevi. Studiul controlat de sine 

presupune un grad înalt de independenţă. Elevul trebuie să conştientizeze   nivelul   actual   de   

cunoştinţe.   Trebuie   să   descopere   propriile preferinţe în ceea ce priveşte învăţarea, trebuie să-şi 

dezvolte în mod conştient metodele  de  învăţare.  Trebuia  să  înveţe  să  traseze  şi  să  organizeze  

studiul individual, ceea ce poate cuprinde alegerea direcţiei de prelucrare a unor subiecte, 

planificarea traseului de parcurgere a materiei şi determinarea ritmului învăţării (Moodle Docs 

2009). 

Elevii trebuie să fie capabili să utilizeze programele integrate de organizare a cunoştinţelor, ar 

trebui să fie pricepuţi în căutarea pe Internet, în parcurgerea şi editarea conţinuturilor web. Elevul 

devine un jucător activ al acestui proces. 

Dezvoltarea unui mediu de învăţare deschis este o sarcină solicitantă. Trebuie cunoscută şi pusă în 

practică noua logică a managementului cunoaşterii. Trebuie determinat grupul ţintă, care sunt 

resursele şi trebuie elaborat programul de formare. 

Aplicaţiile software folosite în primul rând în e-learning, care servesc ca platformă de reţea pentru 

diferite cursuri de educaţie, se numesc medii virtuale de învăţare  (Virtual  Learning  Environment  

VLE).  

Mediile virtuale de învăţare au început să se dezvolte rapid în anii 90. Primele sisteme VLE care au 

apărut la începutul anilor 1990 conţineau materiale didactice, teste, forum de discuţii. 

Dintre mediile virtuale de învăţare de generaţia a patra, se distinge Moodle, care  este  oferit  

gratuit,  ca  software  open  source.  Este  un  proiect  global  de dezvoltare destinat să sprijine un 

cadru social construcţionist de educaţie. În prezent este folosit în peste 210 de ţări, existând peste 

49.000 de site-uri Moodle. În România la începutul lunii aprilie 2010 erau înregistrate un număr de 

681 site-uri Moodle. Moodle este folosit în România în principal în universităţii şi şcoli, dar este 

folosit şi de alte instituţii publice sau private ca de exemplu: ANPCDEFP, Institul de ştiinte ale 

Educaţiei, ONLINE etc.  

Pachetele de programe pentru e-learning, precum Moodle, pot fi folosite în mod eficient în şcoli, 

dar nu numai în educaţie, poate fi un instrument puternic pentru întreaga organizaţie. 

Sistemele de e-learning sunt de asemenea înconjurate de contradicţii şi dileme, de exemplu: 

• Profesorii  şi  cursanţii  sunt  obişnuiţi  cu  structurile  de  educaţie tradiţionale; 
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• Este dificil ca regulamentele instituţionale să urmeze modificările; 

• Profesorii  sunt  caracterizaţi  de  comoditate  în  ceea  ce  priveşte abordarea problemelor e-

learningului; 

• Aplicarea e-learning este privit în mod izolat; 

• Unele aspecte din specificaţia tehnică Moodle ar putea duce, de asemenea, la eşec; 

• Chiar  şi  sursele  înregistate  pe  pagina  oficială  Moodle  rareori  se bazează pe teoriile 

constructiviste; 

• Sunt   puţine   date   care   să   ateste   în   mod   clar   că   metologia constructivistă într-adevăr dă 

rezultate superioare. 

Informatizarea şi apariţia societăţii informaţionale au influenţat tendinţele pedagogice şi pot ajuta 

integrarea proceselor educaţionale. 

A devenit o cerinţă aproape obligatorie participarea elevilor în forme de educaţie bazate pe web, în 

completarea educaţiei tradiţionale obligatorie. Ca şi adulţi pot ţine pasul cu provocările schimbului 

global de cunoştinţe, vor folosi reţelele interactive, doar dacă au întâlnit deja instrumentele şi 

posibilităţile oferite de acestea. 

În mediul de învăţare bazat pe Internet se schimbă şi rolul profesorului şi respectiv al elevului. 

Profesorul va avea un nou rol, acela de moderator, tutore, instructor, supraveghetor, coordonator, 

mentor. El nu va mai fi singura sursă de informaţie. Aici elevul poate avansa în propriul ritm şi 

materia nouă se va integra în cunoştinţele lui existente. 
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METODE  INOVATIVE  UTILIZATE 

LA  ORELE  DE  LIMBA  ROMÂNĂ 

Profesor : Popescu  Mihaela  Daniela 

Școala  Gimnazială  Castranova 

Obiectivele procesului instructiv-educativ  sunt enunţuri cu caracter finalist, care redau intenţia de 

schimbare a comportamentului, ori a personalităţii elevului. Obiectivele procesului instructiv-

educativ sunt rezultatele aşteptate ale învăţării şi prima etapă a proiectării didactice. 

 Într-o lecţie de limba şi literatura română, având spre exemplu ca temă formele poeticului la Tudor 

Arghezi , stabilirea acestora implică răspunsul la întrebarea : Ce voi face ? care este următorul: 

precizarea obiectivelor educaţionale urmărite. 

Concepţia despre artă şi menirea artistului, Tudor Arghezi, se desprinde din întreaga poetică a acestuia 

,dar mai ales din artele  poetice argheziene: Rugă de seară, Plugule, Portret,  şi poezia Testament care 

ocupă un loc aparte, tocmai datorită caracterului său programatic. Un prim obiectiv operţional, stabilit 

a fi îndeplinit ,în urma studierii acestor poezii la ciclul liceal ar fi următorul : identificarea de către 

elevi a concepţiei despre artă şi menirea artistului, Tudor Arghezi. 

Orice obiectiv operaţional cum ar fi şi acesta de identificare a concepţiei despre artă şi menirea 

artistului , Tudor Arghezi, stabileşte un nivel standard al performanţei de învăţare acceptabile, care 

poate fi măsurat pe baza unor teste de progres. 

Identificarea cu exactitate a obiectivelor operaţionale, care să conducă apoi la situaţiile ,în care elevii 

ar putea opera, cu noţiuni clare legate de concepţia despre artă şi menirea artistului. Tudor Arghezi, 

oferă profesorului posibilitatea : 

a) Selectării corespunzătoare a conţinutului învăţării şi a solicitării capacităţilor de învăţare necesare 

atingerii lor ; 

b)  Elaborării unor strategii de asimilare a informaţiilor ; 

c) Evaluării continue, formative a rezultatelor printr-o raportare permanentă la obiectivele 

operaţionale ; 

Obiectivele procesului instructiv –educativ se structureaza pe trei niveluri:  

I. După  gradul de generalitate există obiectivele generale ce sunt obiective asociate unei politici 

educaţionale, sunt marile decizii  ; 

II.  Obiectivele intermediare de la cel de-al doilea nivel sunt obiectivele de referinţă , care se 

elaborează pe clase, pe discipline, pe cicluri de învăţământ. Obiectivele de referinţă sunt prin definiţie 

formative ; 

III . Obiectivele performative , puternic specificate, enunţate în funcţie de o metodologie specială, 

riguros definite de către fiecare profesor în parte  ; 
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Obiectivele specifice derivă din obiectivele generale ale limbii şi literaturii române în ciclul gimnazial 

:  

• Însuşirea şi folosirea limbii române literare ; 

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare orală şi scrisă ; 

• Lectura expresivă a textului literar ; 

• Formarea şi dezvoltarea motivaţiilor şi a atitudinilor intelectuale, psihosociale, axiologice, 

generate de mesajul oral şi scris ;  

La finalul capitolului despre artele poetice argheziene, din care se desprinde în mod evident concepţia 

despre artă şi menirea artistului, Tudor Arghezi, elevii ciclului liceal ar trebui să fie capabili :  

❖ Să identifice ipostaza eului liric, a poetului Tudor Arghezi, care se consideră un om în care a 

coborât harul, dar şi un damnat ; 

❖ Să precizeze ce anume caută poetul căutând divinitatea şi anume faptul că acesta caută 

cuvântul absolut ; 

❖ Să indice tripla ipostază a poeticii argheziene care poate fi definită ca o poetică a a 

transfigurării, a revelării şi a împlinirii. N. Balotă în Opera lui Tudor Arghezi menţionează 

că: "Pentru Arghezi transfigurarea  estetică e continuare şi o împlinire. Dar pe lângă acest 

proces , remarcăm altul, esenţial în această poetică : revelarea. Prin transparenţa mizeriei 

umane, a reziduurilor suferinţei acumulate şi a răului multiplicat, apare ,se revelează un har. 

Prin transfigurarea sensibilului se revelează spiritualul. Transfigurarea poetică a 

"mucegaiurilor", "bubelor", "noroiului" nu idilizează răul, urâtul, nu transformă infernul în 

paradis. Ea este altceva decât o alchimie a verbului, o distilare prin care datul verbal e distanţat 

de rosturile sale pragmatice şi purificat".3 

❖ Să constate pentru ce anume scrie, cântă Arghezi :  Ca să-şi "rabde viaţa" – după cum ne 

spune însuşi poetul, în Cântec de seamă. A-şi "răbda viaţa" nu este oare un eufemism de esenţă 

filosofică? În fond, viaţa trebuie "trăită" aşa cum e, nu răbdată. Altceva trebuie răbdat, 

domolit, altfel spus, ceva ce se ascunde în spatele vieţii trecătoare, şi anume : teama de Neant. 

❖ Să definească clar şi precis concepţia poetului despre creaţie care este un mod de opoziţie la 

Neant. Prin creaţie artistul poate privi, cu mai multă îndurare "golul". Răspunsul clar, fără 

echivoc, îl aflăm din Monotonie pe vioară, adevărată "ars poetica": 
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CREATIVITATE ŞI INOVARE” 

Autor : Profesor Inginer Stan Carmen 

Unitatea de învățământ: Liceul de Transporturi Auto “ Traian Vuia “ Galaţi 

 

 Idealul educaţional al societăţii 

contemporane impune dezvoltarea liberă, 

integrală şi armonioasă a elevilor, formarea 

unei personalităţi autonome şi creative. 

Dreptul la educaţie este unul din 

drepturile fundamentale ale omului. 

Creativitatea, ca ţintă a educaţiei, trebuie 

identificată, stimulată, cultivată şi dezvoltată la 

toţi participanţii din procesul instructiv-

educativ şi în toate domeniile pregătirii lor. 

Procesul educaţional este un act de socializare, 

de culturalizare, de formare şi dezvoltare a unei 

personalităţi autonome şi creative. 

Într-o perioadă de profunde transformări, educaţiei şcolare îi revin sarcini deosebit de 

importante în împlinirea vocaţională a fiecărui elev, în construcţia şi reconstrucţia omului si societăţii. 

Cunoaşterea şi acţiunea sunt cele două momente ale procesului de formare a omului. Tot ceea 

ce se transmite şi se formează prin educaţie trebuie să se obiectivizeze direct sau indirect în viaţa şi 

activitatea omului. Numai în acest fel se poate vorbi de o relaţie optimă între cunoaştere şi acţiune. 

Un loc aparte în vederea realizării unităţii dintre cunoaştere şi acţiune îl ocupă educaţia 

profesională. Ea are ca scop pregătirea tinerei generaţii pentru o activitate utilă în orice domeniu al 

vieţii social-economice. Societatea cu cerinţele ei, caracterul stimulativ al mediului în care creşte şi 

trăieşte omul şi, nu în ultimul rând, calitatea procesului educativ la care este supus acesta îşi au 

importanţa lor deosebită în dezvoltarea potenţialului creator. Ţinând cont de aceste adevăruri se 

impune ca activitatea educativă să fie în mod conştient condusă în direcţia stimulării activităţilor cu 

caracter de creaţie în scopul stimulării potenţialului creativ. 

De cele mai multe ori se vorbeşte de „creativitate şi inovare”, pe de o parte pentru că ele se 

condiţionează una pe alta, găsirea răspunsurilor la toate problemele ce apar într-un proces de inovare 

solicitând creativitate, iar pe de altă parte, pentru că cele două activităţi au cel mai adesea nevoie de 

aceleaşi condiţii pentru a se dezvolta.  

Creativitatea presupune originalitate ce se manifestă prin diferite grade de noutate. Un elev 

ce poate răspunde, prin efort propriu şi într-o manieră proprie (nouă în raport cu ceea ce a învăţat 

de la alţii) la o situaţie problemă manifestă un anume grad de creativitate. Sigur că produsul 

activităţii lui nu se compară cu ceea ce reuşeşte să aducă nou un om de ştiinţă printr-o invenţie, 

un artist printr-o operă originală etc. Dar, fără a manifesta independenţă şi originalitate în 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzm8yn_5raAhXPLVAKHSOTDCwQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fanastoica95.blogspot.com%2F&psig=AOvVaw3JBgXYfZUiR2L473D0b43k&ust=1522738008724244
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răspunsurile date la situaţiile problemă ivite pe parcursul formării în copilărie şi tinereţe, adultul 

nu poate ajunge la forme superioare de expresie a creativităţii. 

Instruirea  asistată  de  calculator  reprezintă  o  noua  formă  de  realizare  a  învăţării  care  s-

a  impus  pe  măsura  ce  progresele  în  domeniul  informaticii  si  calculatoarelor  au  devenit  tot  

mai  pregnante  şi  s-au  implementat  în  aproape  toate  domeniile  de  activitate.  Are  avantajul  că  

oferă  posibilităţi  autentice  de  individualizare  a  instruirii  şi  prin  aceasta  creează  premisele  ca  

marea  majoritate  a  elevilor  să  facă  faţă  cerinţelor  de  instruire. 

Elevii trebuie să înţeleagă conexiunile dintre utilizarea calculatorului şi disciplinele tehnice 

de specialitate şi să fie capabili să se adapteze dinamicii schimbărilor determinate de aceste conexiuni. 

Softul  educaţional  reprezintă  un  produs  program  care  a  fost  deliberat  construit  pentru  

a  putea  fi  utilizat  în  organizarea  unor  situaţii  de  învăţare.  Sistemul  IAC  reprezintă  un  mediu  

complex,  integrat  hard-soft  destinat  interacţiunii  dintre posesorii  unui  sistem  de  cunoştinţe  şi  

destinatarii  acestuia,  în  vederea  asimilării  active  de  informaţii  însoţită  de  achiziţionarea  de  noi  

operaţii  şi  deprinderi. 

Strategia  didactica  în  IAC    are  un  sens  mai  pragmatic  şi  cuprinde  gradul  de  libertate  

ori  constrângere,  de  iniţiativă  ori  dirijare  a  elevului  în  actul  instruirii.  In  cazul  unei  strategii  

care  implică  dirijarea  strictă  a   elevului  i  se  impune  ce  enunţuri  să  reţină,  ce  elemente  să  

rezolve,  pe  când  în  strategiile  ce-i  oferă  elevului  mai  multa  libertate  de  acţiune  i  se  lasă  

acestuia  posibilitatea  sa  aleagă  exemplele  de  care  are  nevoie,  să-şi  activeze  exerciţiile,  temele  

pe  care  vrea  să  le  rezolve,  după  gradul  de  dificultate  pe  care-l  apreciază  ca  fiindu-i  accesibil,  

să-şi  fixeze  standardele  de  performantă  pe  care  îşi  propune  să  le  atingă.  Aceasta  din  urma  

prezintă  avantajul  că-i  oferă  elevului  şansa  de  a-şi  elabora  şi  dezvolta  propriile  strategii  de  

învăţare,  fapt  ce  le  recomandă  pentru  a  fi  promovate  cu  mai  multă  iscusinţă. 

 Elevul  are  deci  posibilitatea  să-şi  controleze  şi  să-şi  dirijeze  propria  activitate,  optând  

pentru  un  anumit  mod  de  prezentare  a  conţinutului  (generalizat,  abstract,  sau  concret,  ilustrativ,  

interogativ,  expozitiv  sau  experimental),  pentru  un  anumit  volum    al  sarcinilor  de  muncă,  

pentru  un  anumit  tip  de  rezolvare  a  acestora,  ceea  ce  reprezintă  o  autentică  individualizare  a  

instruirii. 

Prin folosirea calculatorului în activitatea instructiv- educativă, se intenţionează să se ofere 

elevului nu doar instrumente de lucru ci şi instrumente pentru crearea unui mod de gândire flexibil. 

Acest nou mod de gândire şi comportare, va permite indivizilor să nu fie dirijaţi de schimbările din 

societate ci să le dirijeze şi să le influenţeze în timpul activităţii lor profesionale sau private. Pentru 

aceasta trebuie ca procesul de predare-învăţare să fie focalizat pe căpătarea unor calităţi de bază cum ar 

fi: obişnuinţa de a lucra şi comunica în cadrul unei echipe, acurateţea rezolvării unei probleme, 

competenţa, puterea de concentrare, rezistenţa la efort intelectual şi nu în ultimul rând creativitatea şi 

gândirea imaginativă. Se urmăreşte astfel îmbunătăţirea eficienţei în prelucrarea unor cantităţi de 

informaţii din ce în ce mai mari prin gândirea creativă. 

Învăţarea interactiv-creativă este o forma specială a învăţării şcolare, apărută din necesitatea 

ţinerii pasului şcolii cu noile trasformări existente şi preconizate, în viaţa şi activitatea social-umană, 

în complexitatea epocii contemporane. Acest fapt solicită din parte individului înzestrarea cu un 

echipament intelectual, afectiv-voliţional, care să-l ajute să depăşească modalităţile de simplă 
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echilibrare ale organismului, prin răspuns la stimuli la nivel dominant senzorio-perceptiv. El trebuie 

să folosească traiectorii combinate şi complicate de ordin reflexiv în soluţionarea problemelor pe care 

i le pune viaţa şi să exploreze alternativele rezolutive.  

Învăţământul contemporan trebuie să se îndrepte spre o educaţie intelectuală diferenţiată. 

Predarea nediferenţiată porneşte de la ideea că toţi elevii au acelaşi stil de învăţare, toţi au aceleaşi 

cunoştinţe, aceeaşi capacitate de înţelegere şi înaintează de la un obiectiv de învăţare la altul în acelaşi 

ritm. Lipsa diferenţierii poate avea ca rezultat insuccesul, eşecul şcolar pentru că învăţarea nu s-a 

produs. 

Diferenţierea presupune un proces de predare diversificat, care ţine cont de nevoile elevilor şi 

de ritmul în care ei învaţă. În acest context, diferenţele dintre elevi ajung să fie studiate şi să devină 

fundamentul construirii situaţiilor de predare – învăţare ulterioare. 

Omul viitorului trebuie să fie un constructor de probleme şi de sisteme necesare rezolvării lor,  

transpunerii lor în plan practic, găsind soluţii optime şi eficiente. El este omul faptelor pentru că ele 

conving, deci omul creator; este omul pentru care fapta nu vorba este maxima conducătoare în viaţă. 

În consecinţă, învăţarea creativă este necesară pentru a crea omul inventiv, un constructor de 

idei care nu rămâne suspendat în sistemul sau ideativ, ci îl foloseste pentru a elabora decizii şi a 

rezolva problemele vieţii prin acţiune. Acest tip de învăţare nu se opune învăţării şcolare clasice, ci 

este o nouă calitate a acesteia prin obiectivele pe care le urmăreşte privind formarea personalităţii 

umane. Ea pune  accentual pe învăţarea prin cercetare-descoperire, pe învăţarea prin efort propriu, 

independent sau dirijat, pe gândire şi imaginaţie creatoare. 

 

Bibliografie: 

1. https://www.moodle.ro/creativitatea-premisa-a-performantei-scolare 

2. pshihopedagogie.blogspot.com/2007/dimensiunile-creativitatii.htm 

3. www.asociatia-profesorilor.ro/dezvoltarea-creativitatii-in-invatamant.html 
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Provocările profesorului de istorie într-o lume “provocată” permanent 

Prof. Andreea-Laura Balan 

Liceul Tehnoilogic Special „Vasile Pavelcu” Iaşi 

De fiecare dată când ne gândim la școală ne vin în minte cei doi pioni importanți fără de care școala 

ca instituție nu ar exista, aceștia sunt elevul și profesorul. Elevul ar trebui să primeze în fiecare acțiune 

a noastră, a cadrului didactic, dar de multe ori realizăm că nu facem totul așa cum ar fi indicat să 

procedăm. 

Fiecare cadru didactic are provocările lui în ceea ce privește disciplina pe care o predă. 

Personal, ca profesor de istorie provocările sunt multiple. În primul rând lectura nu mai ocupă un loc 

esențial în viața elevului. Acest lucru este un minus, dar dacă ne-am folosi de noua tehnologie și ne-

am adapta stilul de predare cred că generație pe care o pregătim pentru viață ar avea numai de câștigat. 

Cred că de multe ori scăpăm din vedere faptul că predăm unor elevi care vor fi adulți într-o societate 

mult schimbată de cea în care am fost noi formați. Ar fi minunat dacă am adapta lecțiile pentru nevoile 

diferite de cunoaștere ale elevului.  

Un profesor de istorie contemporan (prof. Adrian Cioroianu) afirma la un moment dat că 

“istoria rămâne cea mai frumoasă poveste”. Personal mi-a rămas în minte ca fiind cea mai frumoasă 

definiție. Cui nu-i plac poveștile? Dar mai ales cea mai frumoasă dintre ele? Cred că aceasta ar trebui 

să fie percepția fiecărui elev despre disciplina istorie. Poveștile de regulă se rețin foarte ușor dacă 

povestitorul are un anume har, deci s-ar părea că ar fi suficient harul de povestitor al profesorului 

pentru ca percepția despre care vorbeam să devină realitate. Însă de cele mai multe ori frumusețea 

poveștii numite istorie este vizibilă doar pentru cei care au inteligența de a-i descifra tainele. De aici 

și rolul istoriei de a forma oameni inteligenți, capabili sa-i descopere frumusețea. Acest lucru nu 

presupune altceva decât transformarea elevilor din ascultători pasivi în participanți activi în procesul 

de predare-învățare, prin utilizarea unor metode activ - participative. 

Voi prezenta în continuare câteva metode moderne de predare-învăţare pe care le-am folosit 

în activitatea de la clasă şi care justifică afirmaţiile  menţionate mai sus. 

1. CIORCHINELE este o metodă care presupune notarea conceptului de referinţă, apoi se 

trasează sateliţii cu conceptele conexe şi de la fiecare ideile derivate. Exemplu: la lecţia Grecia antică, 

de la clasa a V-a, elevii au realizat un ciorchine cu părţile Greciei antice şi cu două obiective istorice 

semnificative ale fiecăreia din aceste părţi ale Greciei antice: 

    

 

 
GRECIA  

................. 

GRECIA  

................. 

GRECIA ANTICĂ 

GRECIA  

................. 
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2. CADRANELE este o metodă care presupune împărţirea spaţiului de lucru în patru cadrane şi în 

fiecare cadran se propune câte o sarcină de lucru. Exemplu: la lecţia Republica romană de la clasa a 

V-a, elevii au rezolvat un cadran cu următoarele sarcini: 

  

 

 

 

 

3. RAZELE IDEILOR este o metodă asemănătoare cu ciorchinele, care presupune notarea 

conceptului de referinţă la mijlocul paginii, apoi trasarea de „raze” de la acesta la conceptele 

conexe. Exemplu: la lecţia Marile descoperiri geografice de la clasa a VI-a, elevii au realizat „ raze 

al ideilor” prin identificarea cauzelor acestor descoperiri: 

 

 

 

 

 

 

4. EXPLOZIA STELARĂ este o metodă care poate fi adaptată foarte ușor lecțiilor de istorie. 

Această metodă presupune plasarea în colţurile stelei a câte o întrebare ( detaliată în partea de jos a 

paginii ) care ne ghidează spre găsirea noilor cunoştinţe. Exemplu: la lecţia Stăpânirea romană în 

Dacia, de la clasa a VIII-a, elevii au descoperit cunoştinţele noi ghidaţi de „steaua magică”: 

 

 

 

CÂND a luat naştere Republica romană?                     CINE conducea Republica 

romană? 

 

CE fel de Republică era Republica romană?           CUM a devenit Roma stăpâna Italiei? 

 

CE fel de Republică era Republica romană?     CUM a devenit Roma stăpâna Italiei? 

        CAUZELE MARILOR 

DESCOPERIRI GEOGRAFICE 

  DACIA 

ROMANĂ CUM? 

CINE? 

UNDE? 

CARE? 

CE? 
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CUM a fost organizată Dacia romană? 

CINE a contribuit la romanizarea Daciei? 

UNDE se desfăşura activitatea economică? 

CARE erau divinităţile adorate în Dacia romană? 

CE s-a întâmplat cu dacii liberi? 

 

5. DIAGRAMA VENN  este o metodă folosită pentru a evidenţia asemănări şi deosebiri între două 

evenimente studiate de elevi. Exemplu: la lecţia Reforma şi Contrareforma de la clasa a VI-a, elevii 

au descoperit, cu ajutorul diagramei Venn, asemănările ( în partea comună ) şi deosebirile ( în 

partea separată ) dintre aceste două curente religioase: 

 

                                        REFORMA    ȘI    CONTRAREFORMA 

 

 

 

 

6. HERRINGBONE MAP este o metodă care presupune aflarea răspunsurilor la întrebările de pe 

scheletul de hering, detaliate în partea de jos a fişei de lucru. Exemplu: la lecţia Întemeierea Ţării 

Româneşti de la clasa a VIII-a, elevii au descoperit noile cunoştinţe cu ajutorul întrebărilor UNDE?, 

CÂND?, CINE?, CUM?. CE?, CARE?  

 

Întemeierea

Ţării Româneşti

U
N

D
E

?

C
Â

N
D

?

C
IN

E
?

C
U

M
? C

E
?

C
A

R
E

?

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

143 

1. UNDE sunt menţionate formaţiunile politice din Ţara Românească, aflate sub suzeranitate 

maghiară? 

2. CÂND a avut loc prima încercare de eliberare de sub dominaţia maghiară? 

3. CINE a reuşit să „descalece” la sud de Carpaţi? 

4. CUM s-a obţinut independenţa Ţării Româneşti? 

5. CE măsuri a luat urmaşul lui Basarab pe tronul Ţării Româneşti pentru a arăta independenţa 

acesteia faţă de Ungaria? 

6. CARE au fost relaţiile stabilite de Vladislav Vlaicu cu Ungaria? 

 Poate că nu de fiecare dată putem folosi doar metode activ-participativă, însă ar fi de folos 

să combinăm macar elemente din metodele tradiționale și cele considerate moderne. 

Folosirea metodelor prezentate mai sus face ca istoria să fie percepută ca fiind „cea mai 

frumoasă poveste” şi să fie învăţată cu plăcere şi cu eficienţă. Este o idee pe care o exprimă şi 

Constantin Noica, atunci când afirmă că „de învăţat înveţi multe şi de la mulți. Însă, doar profesorul 

este  cel care te învaţă să înveţi”.                          
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FACTORI CARE BLOCHEAZA GÂNDIREA CRITICĂ ȘI ACTIVISMUL ELEVILOR ÎN 

ȘCOALĂ 

Prof. înv. primar Balercă Vasilica 

Școala Profesională com. Petricani- jud. Neamț 

         O cale de stimulare şi antrenare a gândirii critice a  elevilor o constituie înainte de toate 

identificarea blocajelor, a barierelor, a factorilor inhibatori ai acesteia. Există numeroşi factori care 

ţin de elev, cum ar fi : zestrea sa nativă, mediul stimulativ sau nestimulativ din care provine, 

particularităţile de personalitate, de voinţă şi caracter, puterea de angajare în sarcină, atitudinea faţă 

de muncă, faţă de învăţare. Obstacolele creaţiei pot fi de ordin intelectual, moral, fizic, psihic sau 

social.  

          Recordul în privinţa unor practici contraindicate pentru dezvoltarea creativităţii elevului în 

învăţare îl deţine mediul şcolar. Practicile inhibitoare ţin mai ales de cadrul didactic, de concepţia sa 

asupra actului didactic, de pregătirea sa psihopedagogică, de personalitatea, comportamentul şi 

atitudinile sale. Unele din aceste practici inhibitoare sunt:  

- Lipsa de flexibilitate şi de toleranţă faţă de răspunsurile personale ale elevilor, într-o altă 

formă decât cea predată, considerându-se că elevul nu a învăţat lecţia; 

- Transmiterea, în permanenţă, a cunoştinţelor gata construite, asociată cu o formă expozitivă 

sau impozitivă, 

- Limitarea libertăţii de gândire laterală a elevilor şi înăbuşirea tendinţei de a imagina 

alternative fantastice; 

- Descurajarea ideilor proprii ale elevului şi a nonconformismului; 

- Îngrădirea dorinţei de a efectua desene nesupuse canoanelor; 

- Hipercriticismul şi sarcasmul cadrului didactic; 

- Preţuirea memoriei brute şi a reproducerii contextuale; 

- Directivismul, dogmatismul şi rigiditatea stilului de predare; 

- Uniformizarea şi lipsa tratării diferenţiate; 

- Lipsa de entuziasm şi comoditatea profesorului, implicarea activă a elevului în sarcină 

solicitând şi din partea profesorului efort de participare şi de cooperare; 

- Interese reduse din partea educatorului în a stimula creativitatea elevilor pentru a evita 

abaterea de la proiectul de lecţie prestabilit; 

- Evitarea folosirii metodelor interactive de stimulare a creativităţii  pentru a nu crea 

„dezordine” în clasă; 

- Instaurarea în clasă a unei atmosfere tensionate, stresante, mai ales atunci când se face 

recapitularea  sau verificarea cunoştinţelor. 
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           Aceste practici inhibitoare ţin mai ales de cadrul didactic, de concepţia sa asupra actului 

didactic, de pregătirea sa psihopedagogică, de personalitatea, comportamentul şi atitudinile sale. Tot 

ca o manifestare a conformismului poate fi considerată rigiditatea metodologică. Înarmat cu acelaşi 

repertoriu de strategii didactice, cadrele didactice solicită din partea elevului aplicarea aceloraşi 

algoritmi de învăţare, încorsetaţi de programă atotcuprinzătoare şi de un timp mereu insuficient 

pentru cât ar dori profesorul să facă.   

            Conformismul, ca presiune din exterior, de supunere la norme, şi din interior, ca tendinţă de 

acceptare a acestora, este o explicaţie a ceea ce nu ar trebui să se facă pentru a dezvolta 

creativitatea. Un alt factor care blochează manifestările creative ale elevilor este ridiculizarea ideilor 

elevilor.  

             Critica prematură este contraindicată, mai ale că din greşeli se poate învăţa. Observaţiile 

critice, restrictive şi distructive din partea profesorului conduc la autocenzurarea exagerată până la 

reprimarea ideilor chiar înainte ca acestea să prindă contur. Stilul autoritar al cadrului didactic 

impune soluţionarea problemelor cu răspunsuri fixe şi predeterminate, în defavoarea complexităţii 

şi flexibilităţii creaţiei. Treptat, elevul se inhibă, fiindu-i teamă să încerce ceva nou pentru a nu 

greşi. Astfel, curajul îl va părăsi, gustul riscului se stinge şi odată cu acestea şi curiozitatea şi 

dorinţa de a fi inovativ. 

             Un alt factor care inhibă creativitatea poate fi sistemul de evaluare, prin modul cum, cât şi 

când este realizată. Pentru a institui un moment de relaxare şi de liberă exprimare, cadrul didactic ar 

trebui să lase loc în activitatea desfăşurată cu elevii  de perioade de neevaluare. Aceste momente ar 

trebui să fie cât mai dese, dacă ţinem cont de noile orientări postmoderniste în evaluarea şcolară. 

Conform acestora, se vorbeşte tot mai mult de evaluarea dialogată, accentuându-se funcţiile 

ameliorativă şi reglatorie a acesteia, şi mai puţin pe cele de control, sancţionare şi ierarhizare.    
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TECHNIQUES INTERACTIVES DANS LA CLASSE DE FLE 

Prof.Băloi Liliana 

Liceul Energetic Târgu-Jiu ,Jud.Gorj 

 

 

  Dès que l`Europe s`ouvre , on a besoin de connaître au moins une langue étrangère et l`utiliser 

dans les contacts avec les autres. Si l`anglais est la langue la plus employée actuellement par la 

plupart des jeunes, le français reste la langue de la civilisation, de la culture, étant une langue 

harmonieuse et très expressive. Donc, le rôle de l`enseignant du français est de capter l`attention des 

apprenants, de les convaincre que cette langue a une importance dans leur vie , leur assurant un 

succès sur le plan professionnel et social. Si on désire une classe de français attrayante et 

intéressante pour nos élèves il faut mélanger les méthodes classiques et modernes d`enseignement.  

   Chaque fois que j`utilise méthodes modernes pendant la classe, mes élèves sont très intéressés. Ils 

adorent les classes pendant lesquelles ils découvrent seuls ou par le jeu les nouvelles informations. 

C`est pourquoi j`applique souvent les méthodes modernes d`enseignement-évaluation, comme : je 

sais / je voudrais savoir / j`ai appris, le cube et la grappe.  

Je sais / Je voudrais savoir / j`ai appris, c'est une approche active-participative, impliquant des 

grands ou petits groupes avec des élèves. 

 Le Cube est une méthode active-participative qui implique l'exploration  d'un sujet, un thème, une 

situation sous plusieurs angles. Cette méthode comporte plusieurs étapes: 1. la réalisation d'un cube 

dont les côtés sont les mots: «Décrire», «comparer», «analyser», «associé», «appliquer», «valoir», 

2. annonçant le thème, un sujet qui va être discuté, 3. diviser la classe en six groupes, chaque 

groupe va travailler un seul angle : a) décrire: les couleurs, formes, tailles, etc, b) de comparer ce 

qui est semblable, ce que est différent, c) prendre en compte: ce qui est fait , de qui se compose, d) 

associé: Qu'est-ce qui vous amène à penser, e) applique, que pouvez-vous faire avec ça , f) des 

arguments pour ou contre , pourquoi? Notez les idées et de montrer la forme définitive sur des 

papiers affichés sur les murs de la classe.  

   La grappe représente une méthode qui stimule la découverte des connexions entre les idées. Elle 

suppose plusieurs étapes : premièrement, on choisit un mot ou un thème qu`on va discuter/analyser, 

deuxièmement on demande aux élèves de dire ou d`écrire toutes les idées qu`ils ont autour de ce 

sujet, troisièmement on finit l`activité ou moment où on épuise toutes les variantes/idées. A la fin on 

va afficher toutes les grappes obtenues, en les comparantes.  

   Voici quelques exemples pratiques  d`activités basées sur ces méthodes modernes, déroulées 

pendant la classe de français, très appréciées par mes apprenants. Il faut tout d`abord préciser que 

toutes les trois méthodes ont été employées pour acquérir et fixer des connaissances, qui visent la 

culture (découverte d`une ville française) ou le lexique de base (l`amitié - l`amour) de la langue 

française.  

  Par exemple pour découvrir la ville de Marseille, j`ai proposé à mes élèves de la XI-ème de 

compléter les premières deux colonnes avec toutes leurs connaissances sur la ville de Marseille et 
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aussi avec ce qu`ils voudraient en savoir . Le professeur écoute les idées et les corrige oralement. 

Ensuite pour mieux connaître cette ville on leur propose d`écouter une conversation video-audio 

Marseille - Comment ça s`écrit ? Je leur pose des questions sur le contenu de la conversation, après 

on distribue aux élèves des fiches individuelles de travail qui visent la compréhension du texte 

audio, on leur proposant trois écoutes pour que tous les élèves puissent résoudre les exercices. À la 

fin pour mieux fixer les connaissances acquises pendant la classe, il offre aux élèves des feuilles et 

des feutres de couleur, en leur demandant de compléter la grappe avec toutes les informations 

découvertes liées de Marseille. On affiche toutes les grappes au tableau noir. La classe a été un 

succès, les apprenants ont beaucoup apprécié ces méthodes modernes. On offre la photo d`un 

modèle de grappe, réalisée par des élèves de la XI –ème. 

    La méthode du cube a été utilisée pour l`acquisition et la fixation du lexique de l`amitié/l`amour, 

pendant une classe de la X-ème. En tenant compte des angles du cube («Décrire», «comparer», 

«analyser», «associer», «appliquer», «valoir») les apprenants ont dû résoudre les exercices suivants 

:      Décrivez l`ami idéal, comparez l`amitié et l`amour, analysez les conditions d`une vraie amitié, 

associez les mots qui caractérisent l`amitié et ceux qui traduisent l`amour, appliquez votre 

accord/désaccord  en ce qui concerne les affirmations suivantes :  

a) La confiance n'est pas nécessaire dans l'amitié.  

b) Pour avoir de bons amis je dois être sincère et généreux (-euse).  

c) Je me trouve plein,-e de haine quand je vois mon ami (-e) discuter avec un (une) autre garçon 

(fille).  

d) Quand je n'ai pas la même opinion que mon ami(-e),je le (la) regarde avec mépris.  

e) Un ami n`est pas fidèle parce que c'est fatigant et monotone.  

f) Je ne peux pas imaginer une relation d'amitié sans affection et attachement mutuel.  

g) Je suis un peu jaloux (-ouse) quand mon ami (-e) a une meilleure idée  

et argumente l`affirmation suivante : Les amis représentent une deuxième famille. A l`aide de cette 

méthode les élèves ont eu la possibilité  d`enrichir et surtout de facilement fixer le lexique de deux 

sentiments profonds : l`amitié et l`amour. Ils se déclarent contents de leur travail et ils attendent 

avec impatience ce type des classes attractives.  

   Pour conclure ,je me déclare satisfaite et heureuse d`appliquer ces méthodes pendant les classes 

de français. Je considère que toutes ces techniques interactives stimulent la créativité, l`imagination 

et la curiosité de mes lycéens désireux d`apprendre le français. 
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„Inovație și creativitate în activitățile didactice formale și non-formale din învăţământul 

preşcolar” 

Prof.înv.preşc.: Bărăscu Victoria Maria 

  Conform Legii Educației Naționale (nr.1/2011) învățarea în context organizat și structurat, 

este reprezentată de educaţia formală. Aceasta se realizează într-un cadru instituționalizat, cu 

obiective și resurse, și care se finalizează cu certificarea instituționalizată a cunoștințelor și 

competențelor dobândite.  

 Bineînteles că educaţia formală, cea desfăşurată într-un cadru organizat şi bine planificat, 

are şi dezavantaje: 

-   creativitatea nu este prezentă; 

-   totul are o rutină; 

-   cunoştintele ajung să fie doar transmise. 

  Educația nonformală reprezintă, conform lui J. Kleis (1973) ”orice activitate educațională, 

intenționată și sistematică, desfășurată de obicei în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este 

adaptat nevoilor individului și situațiilor speciale, în scopul maximalizării învățării și cunoașterii și 

al minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal.” 

 Cunoştinţele şi competenţele nu se pot dezvolta doar cu ajutorul şcolii pe care o ştim cu 

toţii, şcoala traditională este insuficientă pentru dezvoltarea copiilor. Atunci când nu ştim să 

aplicăm cunoştinţele teoretice căpătate, înseamnă că acestea nu au o valoare foarte mare. 

 Întotdeauna trebuie să vizăm dezvoltarea personalităţii copilului, abilitaţile sociale, cele de 

gândire dar şi inteligenţa emoţională, pe lângă dezvoltarea sa cognitivă. Atunci, educația non-

formală vine ca o legătură între cunoștințele predate de profesori şi punerea acestora în practică. 

Educația non-formală poate fi descrisă ca o educație organizată sau semiorganizată, care operează 

în afara sistemului educațional formal, maximizând procesul de învățare. În mediul şcolar au fost 

introduse valenţe ale educaţiei non-formale. 

 În şcoala unde profesez, începând de la programul ”Școala Altfel” până la activitățile 

extrașcolare și extracurriculare, aceasta sprijină și încurajează demararea acestor activități și 

apreciază exemplele de bune practici. În rândurile ce urmează, aş dori să menţionez câteva avantaje 

pe care le oferă educaţia non-formală:  

• Tipul de educaţie care oferă o utilitate practică imediată a cunoștințelor învățate; 

• Permite punerea în valoare a intereselor și aptitudinilor educabililor; 

• Se desfășoară în contexte diverse; cadrul de învățare și conținutul fiind lejer; 

• Stimulează participarea și implicarea educabililor; 

• Procesul învățării este orientat spre participant; 
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• Evaluarea este realizată de participant; 

• Promovează munca în echipă; 

• Pregăteşte copiii pentru un spaţiu real, care este în continuă schimbare. 

 Educația outdoor are efecte benefice pe termen lung și dezvoltă abilitățile educabililor în 

ceea ce privește cooperarea, colaborarea, organizarea, asumarea de responsabilități precum și 

motivația și plăcerea de a descoperi și învăța. Mulţi profesori sunt de părere că educaţia desfăşurată 

în afara şcolii este una slab calitativă şi cantitativă, dar studiile diferiţilor filozofi au demonstrat 

contrariul. 

 Procesul formativ–educativ pe care îl desfăşor în activitatea cu preşcolarii îmi permite să 

valorific propria experienţă didactică, originalitatea şi creativitatea prin realizarea activităţilor cu 

caracter integrat. 

 Cea mai eficientă formă de învăţare integrată datorită naturaleţei cu care copilul învaţă, este 

jocul. Cu ajutorul jocului, desfăşoară o activitate specifică în sensul identităţii personale, urmează 

cerinţele şi determinările de bază, realizează mişcări de motricitate grosieră şi fină, de coordonare 

oculo- motorie. Acesta permite o comunicare eficientă, o îmbunătăţire şi exersare a vocabularului 

dar şi dezvoltarea limbajului.  

 Prin joc preşcolarul  exprimă sentimentele în simboluri, îşi dezvoltă astfel gândirea 

abstractă,   comunică cu sine, cu ceilalţi, îşi exprimă sentimente, reacţionează afectiv, recepţionează 

şi învaţă să recunoască sentimentele celorlalţi, foloseşte  obiectele din jurul lui  în scopuri în care au 

fost create, dar şi în alte scopuri, astfel, îşi dezvoltă creativitatea. 

 În rândurile ce urmează, vă voi exemplifica câteva activităţi pe care le-am desfăşurat, ca un 

exemplu de bune practici în grădiniţă: 

 În cadrul proiectului “Identitatea mea“, le-am explicat copiilor că  fiecare  copil are dreptul 

la un nume şi o cetăţenie, că orice copil are dreptul de a-şi păstra identitatea, că trebuie 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. Întotdeauna mediul înconjurător va forma 

personalitatea unui copil. 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. Respectul faţă de ei înşişi se dezvoltă treptat, prin cunoaşterea acestor 

drepturi. Aceştia nu trebuie să fie permanent insultaţi, criticaţi sau pedepsiţi, pentru că atunci 

respectul de sine scade, toţi copiii trebuie să înţeleagă că au drepturi. 

 În planificarea  proiectului „Familia  mea„, am pornit de  la faptul că în familie se formează 

personalitatea copilului. Este foarte 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 şi responsabilităţile 

pe care le pot avea în interiorul acesteia. 

 În urma unei activităţi pe care am desfăşurat-o la domeniul ştiinte, activitate în care copiii au 

observat diverse planşe cu animale sălbatice, am propus o activitate extraşcolara, vizitarea grădinii 
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zoologice din zona noastră. Toată această activitate are un scop, îmbunătăţirea şi fixarea 

cunoştinţelor referitoare la animalele sălbatice.  

 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: Voinicel, Smarty; 

- activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie; 

-  activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie; 

-  activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte instituţii.  
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Tema la ,,MATE” altfel 

Prof. Boiciuc Zanfirica, Școala Gimnazială Ciocănești, Suceava 

 

 De douăzeci de ani modelez generații în domeniul disciplinei matematică. De la un an la  altul 

elevii au comportamente și atitudini diferite datorate perioadei de tranziţie accelerată, marcată de 

transformări complexe şi profunde în toate domeniile de activitate.  

 Totuși la matematică nu se poate fără teme pentru acasă, acestea având ca scop: 

fixarea/consolidarea achizițiilor,  formarea de atitudini pozitive față de învățare, responsabilizarea 
elevului etc. La clasa a VIII-a am predat ,,Teorema celor trei perpendiculare”, o temă nu chiar ușoară, 

obținând un rezultat pozitiv, prezentând teoria folosind macheta. 

 În acest material o să vă prezint rezultatul unei abordări noi privind rezolvarea temei pentru 

acasă. Elevii au avut ca sarcină de lucru rezolvarea unei probleme de geometrie folosind macheta.  

 Iată rezultatul! 

 

          

Aspecte pozitive constatate: 

- Stimularea interesului la elevi 

- Lucrul în echipă 

- Utilizarea noțiunilor de matică în practică 

- Fixarea/consolidarea noțiunilor teoretice 

- Atitudine pozitivă la elevi față de învățare 

- Manifestarea curiozității în elaborarea de sarcini și pentru rezultatul final 

- Utilizarea limbajului matematic 

Cu alte cuvinte această activitate a atins  profilul de formare a elevului de clasa a VIII-a 

(comunicarea în limba maternă, competențe matematice, a învăța să înveți, competențe 

sociale și civice). 
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ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE- 

PEDAGOGIILE ALTERNATIVE 

Prof. BOTICI BEATRICE 

 

Alternativele educationale reprezinta variante de organizare scolara, care propun modificari ale 

anumitor aspecte legate de formele oficiale de organizare a activitatii instructiv-educative. 

Proiectarea si realizarea alternativelor educationale reprezinta actiuni care se realizeaza prin 

raportare la finalitatile educationale formulate la nivelul macro, al idealului si al scopurilor 

educationale si la nivelul micro, al obiectivelor educationale care directioneaza procesul de 

invatamant. 

       O şcoală fără manuale, fără note, fără ierarhii şi comparaţii între elevi, fără competiţii, fără 

examene, unde copiii asimilează informaţia prin joc, descoperind singuri, fără să stea drepţi în 

băncă ascultând discursul învăţătorului pare de neconceput în sistemul de învăţământ tradiţional 

românesc. Dar acestea există şi le întâlnim din ce în ce mai mult în România, mai ales în unităţile de 

învăţământ din sistemul privat . 

        Privite la început cu reticenţă, aceste iniţiative private au ajuns astăzi a fi apreciate de cei mai 

mulţi dintre cei implicaţi în actul educaţional. Dacă până mai ieri, societatea românească se ferea a 

aminti de alternativele educaţionale care existau în vest astăzi observăm o preferinţă către aceste 

sisteme-lucru deloc neglijabil pentru cei interesaţi a introduce reforma în învăţământ. 

 În comunicatul de presă al M.E.C şi C.N.A.E din 31.03.2004 sunt precizate cele 5 forme de 

educaţii alternative existente în România: 

 *Pedagogia Waldorf (1990) 

 *Pedagogia Montessori (1993) 

 *Pedagogia Freinet (1995) 

 *Alternativa Step by Step (1996) 

 *Planul Jena (1996) 

 Prof. Dr. Gheorghe Felea, coordonatorul lucrării Alternative Educaţionale din România 

precizează că educaţia tradiţională reprezintă elementul static, pe când educaţia alternativă 

reprezintă elementul dinamic. Astfel în învăţământul tradiţional se pregăteşte elevul pentru viaţă, pe 

când în învăţământul alternativ şcoala face parte din viaţă, cunoştinţele sunt descoperite de copil. 

 PEDAGOGIA WALDORF 

 Pedagogia Waldorf a fost creată la începutul secolului XX de către Rudolf Steiner, la 

iniţiativa directorului fabricii de ţigarete Waldorf Astoria, Emil Molt. Ea se bazează pe antropologia 

dezvoltată de Rudolf Steiner în cursurile de introducere ţinute în toamna anului 1919, înainte de 

începerea primelor clase. În lume, acest sistem educativ are o largă răspândire. De la început, 
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organizatorii şi-au propus realizarea unei şcoli la baza căreia să stea concepţii pedagogice noi, care 

au în vedere arta educării, nu doar a omului pământean, ci şi a omului sufletesc şi spiritual. 

 Această educaţie este orientată antropologic, ţinând seama de necesităţile şi capacităţile 

fiecărui individ. Conţinutul disciplinelor nu urmăreşte însuşirea acestora, ci să stimuleze interesul 

copilului pentru cunoaştere. Dezvoltarea gândirii, simţirii, voinţei copilului sunt obiectivele 

esenţiale ale acestei alternative educaţionale. 

 Pedagogia Waldorf  se bazează şi funcţionează pe baza unui număr de 7 principii 

pedagogice. Principiul fundamental este abordarea integrală a fiinţei umane conform cu specificul 

vârstei şi având ca ţel dezvoltarea personalităţii copilului. Principiul educaţiei permanente se referă 

la faptul că educaţia începe odată cu naşterea fiinţei umane şi devine o dimensiune a existenţei sale 

pe parcursul întregii vieţi. Principiul organizării ritmice a situaţiei educaţionale-această organizare 

ritmică este reflectată în pedagogia Waldorf prin planificarea pe ’’epoci de studiu’’. Crearea unui 

ambient adecvat obiectivelor este cel de-al patrulea principiu, în timp ce principiul asigurării unui 

echilibru între teorie şi practică are în vedere obiectivul pedagogiei Waldorf  de a forma şi dezvolta 

elevul nu doar din punct de vedere cognitiv, ci şi din punct de vedere volitiv. Principiul predării 

artistice se referă la faptul că predarea este considerată o artă şi este profesată ca atare, astfel încât 

în faza liceală elevul  să fie apt de a dezvolta o gândire cu un înalt grad de abstractizare. În fine, 

principiul predării în imagini care se referă la nevoia de ’’imagini vii’’ a copilului de vârstă şcolară 

mică. Această nevoie nu este satisfăcută, însă, doar de prezentarea unor planşe,  diapozitive sau 

chiar a modelului natural, ci principala modalitate de a crea ’’imagini vii’’ este cuvântul. 

 ’’Nevoia de fantezie, simţul pentru adevăr, simţul de răspundere-acestea sunt cele trei forţe 

care sunt nervii pedagogiei’’, spunea Rudolf, Steiner. Pedagogia Waldorf este o artă ce acţionează 

direct asupra fiinţei umane în devenire. Dascălii care predau într-o astfel de şcoală se confruntă, nu 

atât cu modalităţi diferite de predare sau forme de organizare a învăţământului, ci cu întrebările: ce 

forţe trăiesc în copil? ce trăsături volitive posedă copilul? cum este gândirea şi afectivitatea lui? . 

Cunoscându-le profesorul acţionează în sensul dezvoltării lor. Metodele folosite pentru educarea 

gândirii, voinţei şi simţirii copilului se concretizează prin exerciţiul artistic(educă voinţa), cuvântul 

rostit(acţionează asupra afectivităţii copilului, oferindu-i posibilitatea să se concentreze asupra 

materiei predate), exerciţiul practic(duce la învăţarea prin faptă, prin activitate concretă, practică). 

 O clasă I Waldorf este preluată de un învăţător-diriginte timp de 8 ani. El reprezintă 

interesele clasei în colegiul profesorilor. Se predau lb. străine, sport, abilităţi practice, muzică de 

către specialişti. Învăţătorul-diriginte predă pe perioade de 2-5 săptămâni(matematică, fizică, istorie 

etc.) în etape succesive(nu sunt paralelisme). Învăţătorul-diriginte nu poate fi decât un om cu 

spectru foarte larg şi nerutinier. 

 După instrucţia de bază într-o zi de 90-100min., urmează ore cu ritm săptămânal: lb. străine, 

sport, abilităţi practice, etapele meşteşugăreşti, pregătirea religioasă după opţiunile părinţilor sau 

pregătire liberă dacă nu aparţine nici unei comunităţi religioase. După vârstă instrucţia durează între 

24-36 ore săptămânal. La acestea se adaugă teatru, orchestră etc. 

 Nu sunt examene formale, ci contează imaginea profesorului despre evoluţia elevului. La 

acestea se adaugă teste(caiete de epocă, pe perioade) scrise de copil. La sfârşitul anului se face o 

caracterizare scrisă, amplă, pe baza căreia sunt orientaţi şi copii şi părinţii. 
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 Totul se bazează pe interes de învăţare, nu pe presiune exterioară. 

 Aducând în actul predării în mod armonios grija pentru cele trei componente ale fiinţei 

umane: gândire, simţire, voinţă, pedagogia Waldorf uneşte gândirea analitică şi sintetică, intelectul 

obiectiv, de lucrul consecvent, cu sens şi calitativ înalt prin intermediul simţirii artistice şi morale. 

Particularităţile învăţământului Waldorf sunt centrate pe următoarele domenii: 

1*importanţa ritmului 

2*învăţarea în epoci 

3*o şcoală fără manuale 

4*caietele şi instrumentele de scris 

5*ponderea deosebită a cursurilor artistice şi practice 

6*o şcoală fără note 

7*conducerea clasei de către învăţător, dincolo de cls.aIV-a 

8*conducere colegială 

9*materii şi activităţi specifice 

 1. În şcoala Waldorf, ritmul are un rol important în educarea voinţei, urmărindu-se ritmul 

unei ore, al zilei, al lunii şi al anului. Ritmul orei este reliefat de împărţirea cursului principal, ce se 

desfăşoară la începutul cursurilor în primele două ore, în trei părţi: 

- o parte ritmică, prin care este solicitată voinţa copilului 

- o parte cognitivă care se adresează intelectului      

- o parte de povestire care se adresează simţirii 

Utilizarea ritmului în educaţie permite ca întreaga fiinţă a persoanei educate să fie abordată şi nu 

numai componenta sa intelectuală. Ritmul zilei presupune studierea materiilor cu caracter cognitiv 

în prima parte a acesteia şi  a celor artistice şi practice în cea de a doua parte. Acest lucru face 

posibilă adâncirea subiectelor teoretice prin aplicarea lor în practică şi prin însufleţirea lor artistică. 

Ritmul lunii se referă la existenţa unor module de 2-4 săptămâni în care zilnic între orele 8 şi 10 

sunt studiate materiile principale (româna, matematica, fizica, chimia, biologia, istoria, geografia 

etc.). Aceste module poartă denumirea de epoci.  

 2.Materiile cognitive sunt studiate în epoci: o clasă studiază, de exemplu, fizica, zilnic, 

primele două ore fără pauză, timp de 2-4 săptămâni. Într-o astfel de epocă se poate parcurge chiar şi 

materia pe un an şcolar. În şcoala Waldorf uitarea este considerată un aliat, din două motive: în 

primul rând pentru că uitând fizica, elevul se va putea dedica cu toate capacităţile unui nou 

domeniu, de exemplu, literaturii, iar în al doilea rând pentru că, după ce fizica a fost uitată aparent 

complet, la reîntâlnirea cu această ştiinţă, elevul îşi va reaminti mult mai intens cele învăţate. 

 3.Absenţa manualului unic contribuie la creşterea respectului faţă de cărţi şi la întărirea 

autorităţii profesorului, care are astfel o legătură directă în comunicarea cu elevii. Pe de altă parte, 
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elevii se obişnuiesc să se documenteze din cât mai multe surse în studiul unei teme. Formarea unei 

păreri cât mai obiective, antrenamentul pentru facultate şi viaţa de autodidact sunt calităţi evidente 

pe care le dobândesc elevii astfel şcolarizaţi. 

 4.În şcoala Waldorf încă de la început copilul scrie pe caiete fără liniatură, considerându-se 

că liniatura este folosită exact cu scopul de a îngrădi şi limita la norme clar stabilite scrisul 

copilului. Alternativa Waldorf nu pledează pentru un scris dezordonat, ci dimpotrivă, ordinea, latura 

estetică, în general, sunt puternic cultivate în şcoală. În absenţa liniilor, elevul va trebui să depună 

un efort mai mare pentru a-şi ordona scrisul. Şi în legătură cu instrumentele de scris în şcoala 

Waldorf elevii lucrează mai mult cu suprafeţe, în special în primele clase. Astfel, în clasa I elevii 

scriu cu blocuri cerate, în clasa a II-a grosimea liniei se subţiază, folosindu-se creioane cerate, din 

clasa a II-a copiii vor scrie cu creioane colorate groase, în clasa a III-a elevii exersează scrisul cu 

pana şi apoi încep să scrie cu stiloul. Caietele vor fi organizate in aşa fel încât, partea estetică, de 

scriere, de ilustrare şi de ornamentare să fie în permanenţă avute în vedere, intr-un mod artistic,de 

calitate. Aceasta, cu atât mai mult cu cât redactările în caiete reprezintă forma personală de 

’’manual’’ pe care o realizează elevii înşişi. 

 5. Ponderea ridicată a cursurilor artistice şi a celor practice iese în evidenţă de la prima 

privire asupra orarului obişnuit din şcoala Waldorf, întrucât aceasta îşi propune să realizeze o 

educaţie echilibrată, oferind pe de o parte fiecărui elev ceea ce i se potriveşte, însă intervenind şi cu 

preocupări în acele domenii spre care acesta nu are înclinaţii, dar care sunt necesare unei educaţii 

complete. Un argument în plus pentru acest principiu: de regulă, educaţia intelectului prin ştiinţe 

cultivă distanţa, individualismul, antipatia şi concurenţa, iar, dimpotrivă, educarea sufletescului prin 

arte şi meşteşuguri cultivă simpatia, apropierea, lucrul în echipă şi colaborarea. Ambele laturi ale 

educaţiei sunt la fel de importante pentru un om echilibrat, dornic să-şi controleze singur viaţa, fără 

a se lăsa manipulat din exterior. 

 6.Şcoala Waldorf este o şcoală fără note. Din acest motiv orele sunt mult mai libere, elevii 

fiind deosebit de deschişi, participând în mod natural la ora, fără frica de note proaste. Majoritatea 

elevilor întreabă când nu au înţeles şi ies cu curaj la tablă. La sfârşitul fiecărui an şcolar, elevul 

primeşte un certificat în care fiecare profesor descrie activitatea sa din toate punctele de vedere. Din 

aceste certificate, părinţii află mult mai multe despre copilul lor decât dintr-o medie. În registrul 

matricol este cuantificată activitatea elevului la fiecare materie cu un calificativ sau notă, 

echivalente cu evaluarea făcută în timpul anului. 

 7. Activitatea de îndrumare a clasei este realizată, de regulă, de către o personalitate, care îşi 

asumă corelarea şi coordonarea evoluţiei şcolare a elevilor pe parcursul unei trepte şcolare. 

Particularităţile de vârstă, antropologice, care sunt unitare în perioada de la 7 la 14 ani, cer în mod 

obiectiv prezenţa unei aceleiaşi persoane în această funcţie coordonatoare. În sistemul clasic de 

învăţământ Waldorf, această funcţie didactică este  numită ’’învăţătorul clasei’’ şi are ca şi 

îndatoriri pedagogice predarea unui număr de discipline, cuprinse în epoci, de-a lungul celor opt ani 

de studiu până la liceu. Datorită formelor legislative şi de pregătire existente, această formă de 

organizare nu este oficial acceptată în România, dar este încurajată de unele inspectorate şi de 

cercetători în pedagogie şi de psihologi. 

 8. Rudolf Steiner a cerut corpului profesoral să accepte ca fundament pedagogico-

organizatoric discutarea tuturor problemelor şcolii, îndeosebi a celor pedagogice, în consiliul 
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profesoral. Şi pentru că problemele curente se cer discutate pe măsură ce au loc, consiliul profesoral 

se întruneşte săptămânal. Aici profesorii spun ce predau, cum predau, dacă au avut succes cu o temă 

sau eşec cu alta. Aici sunt luate în discuţie clase de elevi sau elevi în parte, care trec printr-o situaţie 

mai dificilă sau mai deosebită şi au nevoie de atenţia întregului corp profesoral pentru a depăşi 

situaţia creată. Aici sunt dezbătute teme pedagogice generale, indiferent de specialitate, la care 

participă toţi profesorii şi învăţătorii, căci pe toţi ’’membrii familiei’’ îi interesează drumul celuilalt. 

 9. O parte din materiile şi activităţile specifice şcolii Waldorf sunt: scrisul şi cititul, limba 

română, limbile străine, drumul de la basm la istorie, aritmetica, desenul formelor, desenul 

geometric cu mâna liberă, matematica, zoologia, botanica, geografia, fizica şi chimia, euritmia, 

muzica, abilităţile practice şi educaţia tehnologică, practica, arta dramatică etc.  

 De la fondarea sa în 1919, modelul şcolii Steiner s-a implantat în Germania, apoi în Marea 

Britanie, în Canada, în Africa de sud şi în Australia; el a câştigat apoi metropolele din Sud şi 

Japonia. În prezent este în curs de a dobândi teren în ţările Europei de Est. Federaţia Waldorf din 

ţara noastră cuprinde 23 asociaţii, care reprezintă interesele grădiniţelor, şcolilor, liceelor şi 

centrelor de pedagogie curativă din România. Rezultatele la examenele naţionale de capacitate şi de 

bacalaureat confirmă performanţele acestui învăţământ alternativ şi îi conferă o poziţie egală în 

sistemul naţional de învăţământ. 

 PEDAGOGIA MONTESSORI 

 Maria Montessori, pedagog şi medic italian, prima femeie medic a Italiei, a înfiinţat în 1907 

’’casa dei bambini’’ pentru copiii de 2-6 ani ai căror părinţi erau în căutare de lucru. ’’Casa dei 

bambini’’ similară grădiniţei este o comunitate educativă care nu se substituie, ci completează şi 

desăvârşeşte educaţia copilului în familie. Maria Montessori a prezentat în lucrările sale ideile care 

au pus bazele pedagogiei Montessori. Ea considera copilul ’’fiinţă divină, dar neînţeleasă’’şi afirma 

că ar trebui ’’să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 

adapteze’’. 

 Pedagogia Montessori are drept principiu de bază educaţia necesară, adecvată şi continuă-

tendinţe ale reformelor actuale din educaţie care confirmă ideile Mariei Montessori şi le fac 

aplicabile în practică. Ca atare prin pedagogia Montessori se urmăresc promovarea drepturilor 

copilului, extinderea şi intensificarea educaţiei timpurii şi educarea părinţilor, formarea 

deprinderilor de activitate intelectuală intensă şi continuă, de adaptabilitate şi de asumare a 

schimbărilor; creşterea rolului mediului educativ în ansamblul educaţiei, în familie şi în comunitate; 

educaţia cosmică şi cea ecologică care pregătesc generaţiile următoare pentru extinderea relaţiilor 

cu universul fizic şi pentru asumarea unor responsabilităţi de care poate să depindă chiar viaţa 

umanităţii; educaţia pentru libertate, pace, pentru schimbări pozitive asumate responsabil. 

 Într-o clasă Montessori copiii sunt pur şi simplu absorbiţi şi foarte preocupaţi de propria 

activitate. Aproape toate lecţiile sunt individuale, deci fiecare copil are de obicei un plan diferit de 

activităţi pe care educatorul îl gândeşte şi îl pune în practică în funcţie de interesul şi nivelul la care 

se află copilul. Toate materialele din clasă sunt uşor accesibile şi la dispoziţia copiilor, aşezate pe 

rafturi joase. Copilul este liber să aleagă dintre  materialele care i s-au prezentat anterior şi după ce 

termină de lucrat cu ele ştie că trebuie să le aşeze pe raft în acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii, gata 

pentru următorul copil interesat de aceeaşi activitate. Posibilitatea de a alege este un privilegiu pe 
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care, din păcate, copilul din şcoala tradiţională nu îl are. În clasele Montessori copilul se poate 

mişca liber dintr-o parte a clasei în alta, ascultând de propriul lui impuls interior. Cu timpul, 

exerciţiul alegerii devine obişnuinţă, adică se dezvoltă capacitatea copilului de a lua decizii cu 

privire la propria persoană. Mişcarea copiilor obişnuiţi să ia decizii pentru ei înşişi devine o mişcare 

inteligentă, cu scop şi dictată de voinţă, ba mai mult această mişcare merge împreună cu 

cunoaşterea şi invăţarea, fără ea acestea fiind nenaturale la vârsta copilăriei. 

 Structura fizică a clasei Montessori. 

 Într-o clasă Montessori există patru arii diferite: 

 1. Viaţa practică (practical life ) care cuprinde activităţi practice legate de viaţa de zi cu zi. 

Toate acestea îl ajută pe copil să se adapteze noului mediu din clasă, să îşi câştige independenţa, să 

îşi coordoneze mişcările şi să exerseze concentrarea atenţiei. 

 2. Activităţile senzoriale care vizează dezvoltarea simţurilor. La această vârstă (3-6 ani) 

copilul explorează prin intermediul simţurilor mediul în care trăieşte. Dezvoltarea lor conduce 

implicit la o cunoaştere mai rafinată şi la ascuţirea inteligenţei. Prin materialul senzorial Maria 

Montessori a pus concepte abstracte în formă concretă. Materialul senzorial vizează dezvoltarea 

fiecărui simţ în parte prin izolarea lui de celelalte. Materialul senzorial pregăteşte copilul pentru 

observarea sistematică a mediului, primul pas care duce la mici descoperiri realizate în mod 

spontan. 

 3. Activităţile de limbaj care vizează, fireşte. Dezvoltarea limbajului cu aspectele lui 

esenţiale: vorbit, scris şi citit. 

 4. Activităţile de matematică – se bazează pe materiale specifice, care respectă caracteristica 

vârstei, de a opera  în plan concret, senzorial. Treptat, spre sfârşitul celui de-al treilea an în aceeaşi 

clasă, se face trecerea la materiale care se eliberează de încărcătura senzorială, nu pentru că aşa 

spune metoda, ci pentru că pur şi simplu copilul realizează că nu mai are nevoie de suportul concret, 

că şi-a însuşit ideea. 

 Într-o clasă Montessori copiii sunt pe trei nivele de vârstă, între 3 şi 6 ani. Copiii care au 

început anul acesta grădiniţa la 3 ani vor fi în aceeaşi clasă încă doi ani de acum înainte. Acum sunt 

cei mai mici, peste doi ani vor fi cei mai mari. Un proces de creştere şi dezvoltare pe care ei înşişi îl 

sesizează cu mult entuziasm. În felul acesta relaţiile dintre copii în cadrul orelor de program 

seamănă mult mai mult cu viaţa din afara şcolii, adică cu viaţa reală. Un alt aspect deosebit este 

faptul că în clasa Montessori există un singur exemplar al fiecărui material, ceea ce înseamnă că un 

singur copil poate desfăşura activitatea care implică acel material. În mod implicit, dacă un alt copil 

vrea să folosească acelaşi material va trebui să aştepte până ce colegul lui termină activitatea şi 

aşază materialul înapoi pe raft. La începutul anului se creează conflicte, dar nu ia mult timp ca 

acceptarea să devină obişnuinţă. În mod indirect, se educă astfel respectul pentru lucrul altuia şi 

răbdarea de a aştepta să-ţi vină rândul. 

 Dat fiind faptul că sistemul Montessori este în mod semnificativ diferit de cel tradiţional, se 

impune un anumit plan de educaţie a părinţilor care sunt, fireşte, curioşi să afle la ce anume le este 

expus copilul. În acelaşi timp, o comunicare eficientă şi consistentă cu părinţii uşurează atât 

evoluţia copilului cât şi activitatea educatorului. Părintele şi educatorul sunt ca cele două vâsle ale 
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unei bărci. Dacă se mişcă numai una sau dacă acţionează într-o direcţie diferită există riscuri: fie ca 

barca să se învârtă în loc, fie ca în cel mai rău caz să se răstoarne. 

 PEDAGOGIA FREINET 

 La sfârşitul sec. XX, un anonim profesor francez, Celestin Freinet pune bazele unui sistem 

denumit mai târziu pedagogia Freinet. În mare parte, învăţătorul plecat dintr-un mic sătuc francez 

nu avea să-şi vadă roadele muncii sale de-o viaţă. Astăzi în peste 40 de ţări din întreaga lume, zeci 

de mii de copii din ciclul primar învaţă să scrie, să citească, să se descurce în viaţă conform 

pedagogiei Freinet. 

 Pedagogia Freinet se bazează  pe o serie de principii, clar stabilite: şcoala centrată pe copil, 

munca şcolară motivată, activitate personalizată, expresie liberă şi comunicare, cooperare, învăţare 

prin tatonare experimentală, globalitate a acţiunii educative. 

 În pedagogia Freinet elevul devine o prezenţă activă, el nu mai este un simplu recipient în 

care se toarnă cunoaştere. Printr-o analiză critică faţă de doctrinele care tratează şcolaritatea ca 

activitate ludică Frienet evită neajunsurile acestor doctrine prin crearea şi justificarea ideii de  

’’muncă-joc’’ contrapusă celei de ’’joc-muncă’’ subliniind astfel rolul muncii asumate liber nu 

numai în educaţie, ceea ce se observase de mult, ci şi în învăţare. Este relevată repudierea 

energetică a muncii-corvoadă, a muncii-impuse tipice pentru şcoala tradiţională. În pedagogia 

Freinet, libertatea nu înseamnă libertate de a nu face nimic, ci libertatea de a alege între opţiuni 

diverse. Munca individuală înseamnă că fiecare elev face ce crede că are nevoie  mai multă în acel 

moment. Freinet porneşte de la ideea că orice copil poate deveni cel mai bun într-un anume moment 

al existenţei sale, în aceste condiţii ierarhizarea într-un grup de copii nu pare cea mai bună idee. 

Freinet este ’’o pedagogie care responsabilizează la maxim şi îi învaţă pe copii respectul faţă de 

alţii’’(Denise Lelouard Fouquer-corespondenta sectorului internaţional al Institutului Cooperativ al 

Şcolii Moderne din Franţa).  

 Tehnicile folosite în cadrul pedagogiei Freinet sunt: jurnalul şcolar, corespondenţa şcolară, 

ancheta documentară, exprimarea plastică, exprimarea corporală, creaţia manuală, exprimarea 

dramatică, textul liber şi ieşirea şcolară. Instrumentele pedagogiei Freinet sunt: fişiere 

autocorective, fişiere documentare, planul de muncă individual, brevetul, autoevaluarea, evaluarea. 

Formele de organizare a colectivului de elevi sunt: clasa cooperativă, munca în echipă, trăieşte-ţi 

proiectul. 

 Tipologia educaţiei promovate de Freinet este învăţarea centrată pe rezolvarea unor 

probleme de către grupurile de copii aflate sub îndrumarea cadrelor didactice. Munca în grupuri 

mici este considerată drept mijlocul fundamental de educaţie. Formarea grupurilor se face la 

alegerea copiilor şi durează 3-4 săptămâni. Neintervenţia educatorului îi va permite copilului să 

conştientizeze pentru prima dată valoarea sa ca membru al unui grup ca şi valoarea celor cu care 

colaborează. 

 În acest caz rolul educatorului se va limita doar la: organizarea materialelor necesare 

educaţiei, asigurarea şi menţinerea climatului de încredere, precum şi cultivarea încrederii în 

părerile celorlalţi. În cea mai mare parte educatorul este doar un observator atent care dirijează şi 

coordonează activităţile elevilor săi. 
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 Literatura de specialitate din srăinătate observă de-a lungul timpului aplicabilitatea acestui 

tip de pedagogie la ciclul primar, gimnazial, liceal. 

 STEP BY STEP 

 Programul Step by Step este destinat copiilor de la naştere şi până la vârsta de 13 ani, 

precum şi familiilor acestora. În România, programul a debutat în 1994 sub numele de Head Start, 

care, în 1995 a luat numele de Step by Step, la iniţiativa Fundaţiei Soros pentru o Societate 

Deschisă, prin semnarea unei Convenţii cu Ministerul Educaţiei  Naţionale. Începând din martie 

1998 programul este continuat de ’’Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare 

Profesională’’ care oferă noi metode ca o continuare a viziunii de educare a generaţiilor viitoare în 

vederea unei participări active în cadrul societăţilor deschise. 

 Programul Step by Step creează temelia atitudinilor, cunoştinţelor şi deprinderilor de care 

copiii vor avea nevoie în rapida schimbare a timpurilor viitoare. Programul este conceput în spiritul 

respectului faţă de necesităţile specifice fiecărei ţări şi tradiţiilor culturale, în spiritul respectării 

Drepturilor Omului şi Convenţiei Drepturilor Copilului. 

 Alternativa educaţională Step by Step respectă curriculum-ul naţional, standardele naţionale, 

este adaptat culturii locale şi, în acelaşi timp, integrează standardele şi cele mai bune practici 

internaţionale din domeniul educaţiei. 

 Programul promovează educaţia centrată pe copil, predarea orientată după nevoile şi 

interesele copilului, învăţarea organizată în centre de activitate, implicarea familiei şi comunităţii în 

educaţia copiilor, respectarea şi aprecierea diversităţii umane, susţinerea incluziunii grupurilor 

defavorizate. Alternativa educaţională Step by Step are misiunea de a dezvolta în fiecare copil 

capacitatea de a fi creativ, de a-şi forma o gândire critică, a face opţiuni şi a avea iniţiativă, a defini 

şi a rezolva o problemă, a comunica uşor cu semenii, a-i înţelege şi a negocia. 

  La şcolile Step by Step fiecare clasă are câte două învăţătoare. La începutul unei zile în 

clasa Step by Step are loc întâlnirea de dimineaţă. Această întâlnire nu este o oră de curs, iar durata 

ei este variabilă şi poate ţine chiar de la 8:00 până 9:00. Este un prilej pentru copii să se salute, să 

comunice, dar şi să afle tema şi activităţile zilei. Aceste activităţi nu sunt condiţionate de timp. 

Aceasta este una din caracteristicile alternativei educaţionale Step by Step, care se adresează numai 

copiilor din învăţământul preprimar şi primar.   Elevii îşi desfăşoară activitatea de învăţare după 

modelul şcolii depline, între orele 8-16, pe centre de activitate: citire, scriere, matematică, ştiinţe, 

arte, construcţii, alte imagini. Elevii au responsabilităţi diferite: există copii care răspund de 

prezenţă, de aranjarea materialelor în centre, de îngrijirea florilor etc. 

 PLANUL JENA 

 Această alternativă pedagogică îşi trage numele de la Universitatea Jena din Germania, 

acolo unde, cu ani în urmă, în 1924 a fost iniţiat un experiment şcolar în urma căruia prof. Peter 

Petersen şi-a expus teoriile la Congresul Internaţional de la Locamo din 1924. Cu timpul, văzându-

se rezultatele remarcabile obţinute, Planul Jena a început să fie folosit pe scară largă, el bazându-se 

pe următoarele principii pedagogice: gruparea-majoritatea timpului este petrecut de copii în grupuri 

eterogene de vârstă, după modelul familial; activităţile de bază sunt cele care definesc fiinţa umană–

conversaţia, jocul, lucrul, serbarea( serbările marchează începutul şi sfârşitul de săptămână, 
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aniversările, sosirea sau plecarea unui copil din şcoală sau grupul de bază, sărbători religioase sau 

naţionale, alte evenimente importante din viaţa individuală, a şcolii sau a comunităţi); sala de clasă, 

grupa şi toate celelalte spaţii sunt spaţii educaţionale; participarea la management, dezvoltarea 

simţului pentru ordine şi a responsabilităţii pentru spaţiul comun; participarea copiilor în 

organizarea experienţelor educaţionale şi a activităţii, în amenajarea spaţiului, managementul clasei, 

stabilirea regulilor etc.   Alternativa Jena este în faza de studiu privind continuarea implementării în 

sistem. 

 Fiecare dintre aceste tipuri educaţionale ar merita atenţia noastră, dar societatea românească 

este doar la stadiul în care se obişnuieşte cu astfel de concepte, iar până la asimilarea lor deplină 

este nevoie de timp. 

 

Care  sunt principalele câştiguri ale  copiilor  din învăţământul 

alternativ, în opinia cadrelor didactice? 

               

                   În general, cadrele didactice cunosc  foarte bine aşteptările  părinţilor şi 

elementele apreciate cel mai mult de copii şi de părinţii acestora la alternative educaţională 

reprezentată de ele. Majoritatea dascălilor consideră că prin activitatea desfăşurată respectă atât 

particularităţile alternativei educaţionale pe care o practică, cât şi normele curriculare prevăzute 

pentru sistemul naţional de învăţământ. Există alternative educaţionale care au elaborat un 

curriculum propriu (Waldorf, Montessori şi Pedagogia curativă) şi altele (Step by Step, Planul Jena, 

Freinet), care urmează curriculum naţional, aducând modificări mai mult în metodele şi tehnicile de 

lucru, decât în obiectivele şi în conţinuturile propuse. Majoritatea cadrele didactice investigate 

reuşesc, potrivit propriilor opinii, să realizeze obiectivele educaţionale ale sistemulu de învăţământ. 

        Evaluarea are adesea un rol diferit faţă de cea din învăţământul tradiţional: ea urmăreşte 

sprijinirea copilului în depăşirea propriilor limite şi obstacole, având mare importanţă în 

autocunoaştere, autoformare şi dezvoltarea personală. În opinia dascălilor, principalele câştiguri ale 

copiilor înscrişi într-o alternative educaţională sunt: modul în care fiecare copil este valorizat şi 

responsabilizat. Dezvoltarea autonomiei  copiilor prin acordarea  libertăţii de exprimare  a opiniilor, 

libertatea  de mişcare, încurajarea unor iniţiative personale prin participarea alături de dascăli, de 

exemplu la alegerea temelor de discuţie sau la organizarea activităţii; modul de organizare a 

activităţilor; metodele şi tehnicile de lucru utilizate; nivelul cunoştinţelor şi competenţelor 

dobândite. 

     Care  sunt  principalele câştiguri ale  copiilor din învăţământul 

                      alternativ, în opinia părinţilor? 

Între avantajele alternativelor educaţionale semnalate de părinţi se numără gradul mai mare de 

individualizare în procesul educaţional pe care acestea îl oferă  în comparaţie cu învăţământul 

tradiţional şi programul de lucru, prelungit adesea  la  8–10 ore. Alte  câştiguri aduse  de 

alternativele educaţionale sunt date de calitatea unor elemente de mediu educational (ethosul şcolar, 

calitatea cadrelor didactice, colegii, relaţia şcoala-familie); modul de organizare a activităţilor, 
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precum şi diversitatea activităţilor oferite în alternativele educaţionale; modul specific în care se 

realizează evaluarea. Adesea, oferta educaţională este bogată şi cuprinde cursurile de limbi străine 

sau activităţi opţionale adaptate nevoilor copiilor. 
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5. Rădulescu, Mihaela -           Pedagogia Freinet. Un demers  

                                                 inovator, Editura Polirom, Iaşi,  

                                                  1999  

 

6. www.stepbystep.ro       accesat în 19 noiembrie 2006     

 

7. www.waldorf.ro           accesat în 15 noiembrie 2006 
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LISTA DE VERIFICARE – METODĂ UTILIZATĂ ÎN MANAGEMENTUL CLASEI 

 

Prof. înv. preșc. Bucur Adriana 

Grădinița „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești 

 

Listele de verificare reprezintă, după părerea mea, cea mai practică metodă de evaluare a proceselor 

de învățare ale copiilor, înregistrând comportamentele lor atunci când lucrează sau răspund. Acestea 

trebuie să fie scurte și concentrate, cu descriptori de performanță clari, pentru a ajuta cadrele 

didactice să contorizeze eficient și exact progresele celor mici. 

Dar, cu mult succes, am folosit în ultima perioadă lista de verificare pentru a consemna de câte ori 

spun ceva pozitiv despre un copil. În felul acesta, mă asigur că fiecare copil primește, în mod 

constant, atenție și cuvinte încurajatoare, iar copiii cei mai liniștiți nu sunt neglijați sau trecuți cu 

vederea.  

Este destul de dificil ca, având o clasă numeroasă, să-ți dai seama foarte repede cum sunt cu 

adevărat copiii tăi și cum poți să-l ajuți pe fiecare să se simtă apreciat și ascultat. Cei mai 

dezinhibați îți cer singuri atenția și riști să-ți dedici majoritatea timpului lor, în defavoarea celor 

timizi care așteaptă să fie descoperiți. 

 Folosind lista de verificare, zilnic, dintr-o singură privire, pot să-mi dau seama care sunt 

preșcolarii cu care am interacționat mai mult și care sunt cei care, probabil, mă așteaptă. M-am 

obișnuit să privesc lista cu regularitate, pe parcursul întregii zile. Aceasta este făcută pentru o 

săptămână, cu rubrici pentru fiecare zi. Pe măsură ce săptămânile trec, toate aceste consemnări 

datate sunt adunate și păstrate pentru a face comparații și a îmbunătăți anumite aspecte. 

 Săptămânal, îmi aleg și o temă de discuție (exemplu: „Cum îți petreci timpul când pleci de 

la grădiniță?”), pe care o port individual cu fiecare copil, având contact vizual și ascultându-l activ 

și reflexiv, fără să-l corectez. Astfel, fiecare copil se simte apreciat și mulțumit că i-am oferit 

momente importante din timpul meu. Evident, fiecare discuție primește o bifă pe lista de verificare. 

 Desigur, de-a lungul timpului, am experimentat și listele de verificare care oglindeau 

finalizarea corectă a unei sarcini, copiii primind steluțe, flori, fețe zâmbitoare etc. Dar mi s-a părut 

că rezultatul nu este îmbucurător nici pentru mine, nici pentru copii, nici pentru părinți. Aceiași 

copii primeau un lung șir de semne, în timp ce alții, unul sau deloc. De aceea, am încercat să găsesc 

o altă metodă și să mă focalizez pe învățarea unor noi acțiuni. De exemplu, într-o săptămână îmi 

propun ca preșcolarii să învețe să pună creioanele colorate în suporturi, pe culori, cu vîrful în sus. 

Mai întâi le arăt copiilor cam ce vreau de la ei, apoi, pe parcursul săptămânii, pe măsură ce fiecare 

copil a exersat acțiunile corecte, fac diverse comentarii. Mă străduiesc să comentez acțiunea 

(„Mulțumesc, Teodora, că ai așezat creioanele cu vărful în sus!”) și mai puțin copilul („Teodora, 

ești grozavă!”). Comentând acțiunea, am toate șansele ca și alți copii să observe comportamentul și 

să-l imite. De fiecare data când sarcina este îndeplinită correct, se bifează lista de verificare. 

 Într-o altă săptămână, mă concentrez pe încurajarea copiilor să fie politicoși unul cu celălalt. 

De fiecare data când am observat acțiuni de amabilitate din partea unui copil, le-am comentat, 
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pentru a fi auzite de toată grupa și am bifat lista de verificare. Procedând astfel, am fost obligată să 

studiez și copiii care nu aveau bifă și să surprind cel mai simplu gest de amabilitate din partea lor, 

pentru a fi încurajați și aceștia. Pe măsură ce au auzit comentariile acțiunilor lor, atenția lor s-a 

concentrat pe repetarea acțiunilor lăudate. Au înțeles astfel, concret, ce înseamnă un copil politicos. 

(Exemplu: „Ați observat cum Luca și-a cerut iertare pentru că, din greseală, i-a dat penarul jos 

Amaliei? Și a ajutat-o să adune toate creioanele!”). 

 Astfel de metode folosite în managementul clasei cultivă o atmosferă pozitivă în grupă. Ele 

necesită timp, dar pot avea un real succes atât pentru copii, cât și pentru cadre didactice. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Curs „Evaluarea în școlile secolului XXI”, www.iteach.ro. 
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ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ 

”Povestea ciobănașului” 

 

Prof. înv. primar Bulz Lăcrămioara – Iuliana, Colegiul Național ”Mihai 

Eminescu”, loc. Petroșani, jud. Hunedoara  

 

 

Motto: 

„Cel mai relevant principiu al educației se referă la 

faptul că în școala primară programa trebuie să fie 

pusă în practică în mod armonios.“ 

Lilian Katz 

 

 

Argument 

   

Fără să ne dăm seama, primii pași spre o educație antreprenorială se fac încă de la cele mai 

fragede vârste, iar curiozitatea copiilor pentru ea se aprinde de fiecare dată. O educație antreprenorială 

încă din școala primară ajută enorm la dezvoltarea încrederii în sine, a abilităților de comunicare și 

negociere, la gestionarea conflictelor sau munca în echipă. Această educație îi va ajuta în viitor pe 

elevi să fie independenți și inovatori, să-și asume riscuri, să accepte provocări și să caute soluții 

creative, indiferent dacă vor lansa o afacere sau se vor angaja.  

„Este foarte important să nu aruncăm copii în luptă cu mâinile goale, ci să le oferim armele 

necesare pentru a se reusi in viata. Adică instrumente și strategii principale ce pot fi folosite pentru a 

acumula o experiență valoroasă în începerea, conducerea și dezvoltarea unei afaceri. Bineînțeles, 

toate adaptate la vârsta și abilitățile lor. Astfel tinerii înțeleg ce înseamnă lumea afacerilor. Deja, din 

acest punct, lupta e pe jumătate câștigată", ne explică expertul în finanțe, Silvia Daniela Pohrib. 

Cheia succesului constă în metode ușor de înțeles și o abordare creativă prin diferite activități 

realizate la clasă. Problematica abordată, dezvoltarea capacităţii copiilor de a căuta răspunsuri la 

întrebările sau problemele care se nasc mereu în mintea lor, exprimarea opiniilor personale îi face pe 

aceştia să devină încrezători şi din ce în ce mai responsabili. Copiilor le place  să învețe și o fac în 

mod constant atâta vreme cât conținutul a ceea ce învață răspunde nevoilor, scopurilor și intereselor 

lor.  

Cunoscută omenirii încă din cele mai veschi timpuri, lâna a fost probabil prima fibră utilizată 

pentru îmbrăcăminte. Din punct de vedere economic, lâna este considerată o marfă importantă în 

schimburile comerciale din cele mai vechi timpuri.  

Deoarece copiii sunt fascinați de lumea animalelor această activitate le oferă o adevărată 

experiență de viață prin conexiune cu trecutul. În cadrul acestor activități elevii își vor însuși 

conceptele științifice legate de tunderea blănii, spălarea caierului și vopsirea pe cale naturală a lânii. 

Fiecare elev își va nota etapele procesării lânii și-și va exprima sentimentele în legătură cu acest 

subiect compilându-le într-o cărticică. 

Astfel, prin activități desfășurate și instrumentele moderne de învățare, elevii descoperă 

importanța pe care educația antreprenorială o are în procesul de dezvoltare a unei comunități și a unei 

economii. Analizând modelele de afaceri ale unor antreprenori renumiți, ei află care este parcursul de 

la o idee la o afacere de succes, cu impact pozitiv asupra vieților oamenilor. 

Scopul  

- Cunoașterea și respectarea tradițiilor;  

- Stimularea curiozităţii și imaginației copiilor despre prelucrarea lânii;  

- Importanța folosirii lânii în viața de zi cu zi. 
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OBIECTIVE 

 

ACTIVITĂŢI  

-să se familiarizeze cu noţiuni elementare 

depre oierit și despre oi;  

- să scrie o listă de alte lucruri pe care care 

vor să le învețe despre lână. 

- identificarea unor produse din lână;  

-prezentare PPT  

- să cunoască etapele procesării lânii;  

- să poarte discuții despre modul în care au 

fost identificate etapele procesării și să le 

afișeze. 

- vizionarea unui film despre etapele 

procesării lânii;  

- observarea particularităţilor fiecărui 

material în parte. 

-să confecționeze barba lui Moș Crăciun sau 

a spiriduților. 

- să creeze o piesă de teatru unde să 

folosească lucrările realizate.  

-să poarte discuții cu un păstor. -elaborarea unei liste de întrebări pe care 

doresc să le pună păstorului;  

- să realizeze un chestionar. 

-să toarcă lână pe fuior sau roata de tors 

după ce au discutat cu un țesător. 

-notarea etapelor de realizare a unui covor.  

- realizare unui mărțișor, semn de carte și a 

unui covoraș  

-să viziteze o stână;  - aplicarea noțiunilor studiate în practică. 

-să împărtăşească cu colegii și invitații 

satisfacţia prilejuită de finisarea lucrărilor 

-realizarea unei licitații cu produsele 

realizate. 

 

 

Conţinuturi: 

 

1. Materiale şi instrumente specifice picturii pe sticlă 

2. Etapele procesării lânii. 

3. Realizarea unor lucrări din lână. 

4. Toarcerea lânii. 

5. Compoziţia liberă din lână. 

6. Realizarea unor cărți. 

7. Organizarea unei licitații cu produsele confecționate. 

Materiale folosite: 

 Fire de lână, foarfece, vopsele, nasturi, mărgele, lipici, ace de cusut, fuior, coli  

 

Metode: 

 Explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, exemplul 

 

Orar – lunar/ultima vineri, între orele 12.00-13.00 

 

Rezultate: 

- ”Turul galeriei” - expoziţie cu lucrările elevilor 

-  Realizarea unei cărți 
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PLANIFICAREA  ACTIVITĂȚILOR 

 

 

NR. 

CRT. 

        

              TEMA   ACTIVITATII 

 

PERIOADA 

 

OBSERVATII 

     1 Generalități despre lână - PPT octombrie 2018  

     2 Etapele procesării lânii noiembrie 2018  

     3 Barba lui Moș Crăciun sau a spiridușilor  decembrie 2018  

     4 De vorbă cu un păstor  ianuarie 2019  

     5 Toarcerea lânii februarie 2019  

     6  Realizarea unui mărțișor din lână martie 2019  

     7    Mielul de Paște  - Vizită la stână aprilie 2019  

     8 
Covorașul din lână  

Joc – ”În căutarea lanolinei” 
mai 2019 

 

      9 
Licitație cu lucrările realizate 

Lansarea cărții realizate ”Povestea ciobănașului” 
iunie 2019 

Diplome și premii 

 

CHESTIONAR  APLICAT  ELEVILOR 

 

1. Ce ai învățat nou în această perioadă?  

2. Ce știi să faci acum și nu știai înainte?  

3. Ce ți-a plăcut cel mai mult în cadrul acestui cerc de creație?  

4. Care sunt cele mai bune lucrări din portofoliul tău?  

5. Ce schimbări ai face?   

 

 

CHESTIONAR  APLICAT  PĂRINȚILOR 

Stimați părinți,  

 

Am studiat la școală despre lână. Prin acest chestionar ne propunem să culegem informații despre 

modul cum se organizează, desfășoară și ce impact au activitățile nonformale din școala noastră. Vă 

asigurăm că răspunsurile vor fi confidențiale.  

Vă rugăm să răspundeţi la întrebări, bifând o singură variantă: 

I. Date de identificare: 

Locuiesc în mediul :  

 urban 

 rural 

 

Nivelul studiilor pe care le-am absolvit este:  

 primar 

 gimnazial 

 liceal 

 universitar 

 postuniversitar 
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Fiul/ fiica meu este înscris/ă în clasa:   

 a II-a 

 a III-a 

       a IV-a 

II.1. Sunteți informat asupra ofertei activităților nonformale din școala unde este înscris 

fiul/fiica dvs? 

 Frecvent 

 De cele mai multe ori 

 Rareori 

 Niciodată 

2. Cât de mult se implică, cadrele didactice didactice și direcțiunea în organizarea activităților 

nonformale? 

 Frecvent 

 De cele mai multe ori 

 Rareori 

 Niciodată 

3.  Cât de interesat ați fost de activitățile nonformale organizate în școală?  

 Frecvent 

 De cele mai multe ori 

 Rareori 

 Niciodată 

4.  Evaluați existența beneficiilor activităților nonformale benefice pentru copilul 

dumneavoastră?  

 Da  

 Așa și așa 

 Nu 

5.   Cât de interesat ați fost de conținutul cărții realizate de copilul dumneavoastră la acest 

cerc?  

 În foarte mare măsură 

 În mare măsură 

 În mică măsură 

 În foarte mică măsură 

6.  V-au surprins progresele înregistrate de copilul dumneavoastră la această activitate? 

 Da 

 Așa și așa 

 Nu 

7.  Estimați în ce măsură activitățile extrașcolare și extracurriculare dezvoltă aptitudinile de 

comunicare și socializare ale copilului. ? 

 În foarte mare măsură 

 În mare măsură 

 Potrivit 

 În mică măsură 

 În foarte mică măsură 
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METODE INOVATIVE LA PREȘCOLARI 

Prof. înv.preșcolar: MITRICĂ FLORIANA 

Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu”/ G.P.P. ”Floare de Tei” – Corabia 

 

Metodele inovative de învăţare sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării 

personale încă de la o vârstă timpurie, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de 

idei, de experienţe, de cunoştinţe, asigurând perfecţionarea şi optimizarea demersului educaţional.  

Metodele inovative presupun o învăţare prin comunicare, prin colaborare, care produc o confruntare 

de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de 

cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul 

microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.  

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

că, prin utilizarea metodelor inovative, se realizeză o implicare activă şi creativă a copiilor pentru 

stimularea gândirii productive, a gândirii divergente şi laterale, libertatea de exprimare a 

cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. Metoda Covorului Povestitor, Experimentul , Metoda 

Șorțului Povestitor, Metoda Povestirii în Făină, Metoda Mănușii, precum și cea a Geamantanului 

Călător reprezintă câteva dintre metodele experimentate de dascăli, în atelierele de lucru. 

Iată câteva beneficii pe care le aduc poveștile în viața copiilor:     

Le stimulează imaginația. Fiecare poveste oferă un scenariu palpitant și descrie o atmosferă inedită, 

astfel că imaginația copiilor este stimulată. Acest lucru îi va ajuta apoi să înteleagă lumea reală, 

spun specialiștii. Cu cât unui copil îi este mai ușor să își imagineze anumite lucruri, îi va fi ușor să 

înțeleagă și ce este acela un astronaut, un actor sau un doctor.  

De asemenea, creativitatea îi ajută pe copii să se integreze mai ușor în grupuri, dar și să aibă 

rezultate bune la școală, pe viitor. Mai mult, creativitatea și imaginația au un rol deosebit în 

dezvoltarea abilităților logice și a capacităților matematice. 

Poveștile trec dincolo de realitate. Poveștile sunt fascinante tocmai pentru elementul fantastic. 

Copiii pot "experimenta" magia și elemente fantastice care nu se supun legilor sau forțelor terestre. 

Poveștile nu doar că le stimulează imaginația, dar le permit chiar să se bucure de toate aceste 

elemente. 

Îi ajută să devină mai empatici. Citind despre întâmplările eroilor, copiii se transpun în pielea 

personajelor și devin mai empatici. Prin urmare, cu ajutorul poveștilor copiii devin mai receptivi și 

mai înțelegători, caracteristici extrem de importante pentru interacțiunea cu ceilalți. 

Îi învață că oricine poate fi un erou. În cele mai multe povești, fratele cel mic devine erou, sau 

personajele care nu o duceau foarte bine la începutul poveștii, ajung să săvârșească minuni în viața 

lor sau a celor din jur. Astfel, poveștile evidențiază faptul că nu trebuie să fii puternic sau bogat 

pentru a reuși. Ele aduc în prim plan adevăratele caracteristici importante ale unei persoane și faptul 

că în viață este necesar să ai răbdare, să fii perseverent și să ai curaj.  
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Le îmbogățesc vocabularul și cultura literară. Prin intermediul poveștilor, copii își îmbogățesc 

vocabularul, ajungând să se exprime mult mai ușor. S-a demonstrat faptul ca școlarii care pot să 

utilizeze cuvinte și fraze mai complexe, în copilarie au citit sau le-au fost citite foarte multe povești. 

Metoda Șorțului Povestitor este o metoda inovativă de predare folosită în grădinițe. Astfel, copiii 

pot înțelege și vizualiza scenele, pot participa activ, pot atinge personajele tip marioneta, dar și pot 

juca rolul lor în poveste!  Folosirea acestei metode duce la o activitate didactică minunată pentru 

copii, o poveste la care copiii pot participa activ prin crearea jocurilor de  rol. 

Piesele de pe șorț sunt detașabile, iar personajele sunt marionete pentru degete realizate prin 

decupare din fetru colorat, detaliu cu detaliu, reasamblate prin cusătură tip broderie mecanică. 

Această tehnologie de realizare (proprie și exclusivă) conferă atât rezistență personajelor cât și 

asemănarea 100% cu personajele cunoscute de copii din poveștile televizate,  cărți, ilustații etc. 

Metoda Covorului Povestitor este o metoda asemănătoare cu prima, deosebirea fiind că locul 

șorțului este luat de covor. Personajele sunt de asemenea, marionete confecționate din fetru colorat 

și care sunt așezate pe covor în ordinea întâmplărilor din povești. Este o metodă inovativă, care 

oferă copiilor posibilitatea de a participa activ la activitate. 

Metoda Povestirii în Făină presupune folosirea unor șabloane reprezentând personaje din povești 

precum și a unei site cu făină pentru a imprima forma personajelor din povestea respectivă. Apariția 

fiecărei forme din făină trebuie să respecte ordinea întâmpărilor din poveste. Această metodă 

presupune folosirea în special de către educatoare, fiind ceva mai dificilă folosirea de către copii. 

Experimentul: Experimentul reprezintă o observare provocată în scopul  cercetării unui proces sau 

fenomen, în condiţii determinate, impuse de ipoteza de lucru, în scopul descoperirii 

esenţei  acestuia, pentru cercetarea raporturilor de cauzalitate specifice. Învăţarea prin 

descoperirea experimentală are scopul de a-i pune pe copii în situația de a concepe și practica, de a 

observa, a studia, a dovedi, de a verifica și a măsura rezultatele. Aceasta nu presupune 

doar mânuirea unor instrumente, ci presupune o intervenție activă din partea copiilor, în așa fel 

încât ei să poată face ușor trecerea de la cogniție spre metacogniție, reuşind astfel să-şi dezvolte și 

valorifice metacogniția în actul educațional pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de către copii 

în vederea realizării unei învățări profunde și durabile. De exemplu, lecțiile ”Cum se formează 

ploaia”, ”Germinația”, ”Florile și culorile”, ”Curcubeul” etc. 

Bibliografie:   

Bocoş Muşata, Avram Iftinia, Catalano Horaţiu, Someşan Eugenia, “Pedagogia învăţământului 

preşcolar. Instrumente didactice”, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009  
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Factori care exercită influență asupra succesului școlar în rândul copiilor proveniți din familii 

cu venituri reduse 

Moldovan Cristina 

Liceul Teoretic Elf 

 

Articolul asupra căruia se va oferi o viziune critică evaluează măsura în care succesul școlar în 

rândul copiilor proveniți din familii cu venit scăzut este influențat de îngrijirea la care au avut acces 

aceștia în copilăria timpurie. Conform acestui articol, copiii care au avut acces la cel puțin o formă 

de îngrijire de calitate1 au rezultate școlare mai bune decât copiii din același mediu care nu au avut 

acces la asemenea facilități. Cu alte cuvinte, dezavantajul adus de creșterea într-un mediu 

defavorizat din punct de vedere al dezvoltării copilului poate fi compensat prin accesul la o 

structură de îngrijire a copilului de calitate.2 

Această lucrare își propune să trateze succint și alți factori care exercită o influență asupra 

succesului școlar al copiilor proveniți din familii cu situație materială precară. În acest sens, 

lucrarea de față va furniza informații despre corelația dintre comportamentul copiilor cu venituri 

scăzute și succesul școlar al acestora, corelația dintre atașamentul de tip securizant al acestor copii 

și succesul lor școlar, corelația dintre intervenția timpurie în educație și succesul școlar și nu în 

ultimul rând, influența familiei și a capitalului social asupra succesului școlar în rândul copiilor cu 

venituri reduse. 

Au existat studii care au trasat o corelație clară între venitul redus și succesul școlar al copiilor.3 

Astfel, putem afirma că succesul școlar al copiilor din familii cu venituri reduse este influențată de 

comportamentul lor. Spre exemplu, un studiu longitudinal a arătat că sărăcia poate fi corelată în 

mod semnificativ cu apariția comportamentului antisocial la copii.4 Acest rezultat este relevant 

pentru comentariul de față, având în vedere faptul că schimbările comportamentale în copilăria 

medie influențează rezultatele școlare ale copiilor.5 

În plus, un alt factor care exercită influență asupra rezultatelor școlare ale copiilor este atașamentul 

de tip securizant6. În acest sens, Granot și Mayseless subliniază faptul că  percepția securității de 

către copii este direct proporțională cu acomodarea acestora în mediul școlar, una dintre 

componentele acomodării în studiul lor fiind chiar succesul academic.7 S-a afirmat faptul că 

familiile cu situație materială precară sunt supuse unor presiuni asociate cu comportamente 

 
1 Dearing, Eric, Kathleen McCartney, and Beck A. Taylor. "Does Higher Quality Early Child Care Promote Low-

Income Children’s Math And Reading Achievement In Middle Childhood?" Child Development 80, no. 5 (2009) p. 

1339 
2 Idem, p 1329 
3 Spre exemplu:  Davis-Kean, Pamela E. "The Influence Of Parent Education And Family Income On Child 

Achievement: The Indirect Role Of Parental Expectations And The Home Environment." Journal of Family Psychology 

19, no. 2 (2005), p 301 
4 McLeod și Shanahan, 1996 în Kowaleski-Jones, Lori, and Greg J. Duncan. "The Structure of Achievement and 

Behavior across Middle Childhood." Child Development 70, no. 4 (1999), p 933 
5 Kowaleski-Jones, Lori, and Greg J. Duncan, op.cit., p. 941 
6 Granot, David, and Ofra Mayseless. "Attachment Security And Adjustment To School In Middle Childhood." 

International Journal of Behavioral Development 25, no. 6 (2001) 
7 Granot, David, and Ofra Mayseles, op. cit,p 536 
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parentale pozitive reduse și comportamente parentale negative mai accentuate,8 ceea ce duce la o 

percepție mai scăzută a securității de către copiii din aceste familii. În consecință, putem trasa o 

paralelă între atașamentul de tip securizant scăzut în aceste familii și succesul școlar al copiilor.  

Un factor care influențează succesul școlar al copiilor din familii cu venituri scăzute este și capitalul 

cultural al familiei și al comunității din care aceasta face parte. Din punct de vedere sociologic, una 

dintre teoriile existente statuează că orice asociere dintre capitalul cultural și rezultatele școlare ale 

elevilor pornește de la tendința cadrelor didactice de a comunica mai eficient cu elevii care participă 

la culturi de „elită”, de a le acorda mai multă atenție și sprijin și de a-i percepe ca având o 

inteligență superioară acelor elevi care nu afișează aceleași caracteristici9.  

De asemenea, există o corelație și între capitalul social al familiilor și succesul școlar al copiilor.10 

Capitalul social se concentrează în jurul relațiilor interumane care facilitează sau inhibă acțiunea în 

societate și accesul la diferite resurse.11 În consecință, acesta concept este ancorat în relațiile 

interpersonale și ajutor reciproc, acestea putând fi elemente-cheie în succesul școlar al unui copil. 

Această influență s-ar putea exercita prin furnizarea de materiale educaționale sau stimularea 

copilului în procesul de învățare, care ar putea fi factori cruciali în educarea copiilor din familii 

dezavantajate din punct de vedere financiar.12 

Mai mult, s-a demonstrat că un factor care are o influență asupra succesului academic în rândul 

copiilor cu venituri scăzute este intervenția timpurie în educație. Programele educaționale timpurii 

caută să favorizeze dezvoltarea cognitivă a copiilor prin stimularea intelectuală și asigurarea unui 

cadru de dezvoltare adecvat.13 Eficiența acestor programe a fost dovedită prin oferirea unui avantaj 

copiilor participanți, fiind documentate cazuri în care influența unui astfel de program de intervenție 

educațională timpurie a fost înregistrată chiar și după 7 ani de la începerea școlii.14 

Cu siguranță, pe lângă factorii tratați succint de această lucrare (comportamentul, atașamentul de tip 

securizant, capitalul cultural și social și intervenția educațională timpurie) se numără și alte 

influențe la fel de relevante pentru determinarea succesului academic. În concluzie, este important 

de reținut faptul că etiologia corelației dintre situația materială a copiilor care provin din familii cu 

venituri scăzute și succesul școlar al acestor copii este multidimensională 

 

 

 

 

 
8 Conger, Rueter și Conger, 2000 în Dearing, Eric, Kathleen McCartney, and Beck A. Taylor, op.cit., p 1330 
9 DiMaggio în Lareau, Annette, and Elliot B. Weininger. "Cultural Capital In Educational Research: 

A critical assessment." Theory and Society 32 (2003),  p. 574 
10 Israel, Glenn D., Lionel J. Beaulieu, and Glen Hartless. "The Influence of Family and Community Social Capital on 

Educational Achievement*." Rural Sociology 66, no. 1 (2001), p 44 
11 Coleman, 1988 în Israel, Glenn D., Lionel J. Beaulieu, and Glen Hartless, op.cit., p. 44 
12 Dearing, Eric, Kathleen McCartney, and Beck A. Taylor. Op.cit., p. 1330 
13 Campbell, Frances A., and Craig T. Ramey. "Effects Of Early Intervention On Intellectual And Academic 

Achievement: A Follow-Up Study Of Children From Low-Income Families." Child Development(1994), p 
684 

14 Campbell, Frances A., and Craig T. Ramey, op.cit., p 694 
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Metode moderne utilizate în cadrul 

orelor de lectură la clasa a III-a 

 prof. Butiurca Adela 

Șc. Gimn. ,,Mihai Viteazul” 

Tg-Mureș 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mai mari, şi nimic nu ne va permite să ştim cum va fi lumea lor.” (Montessori)                                                                                                                        

 

Nevoile şi cerinţele  copiilor, „actori” pe scena educaţională, pretind dascălilor o schimbare 

radicală a modului de abordare a activităţii didactice. Observăm zilnic în joaca copiilor o lume a lor, 

care aduce comportamente, teme, idei, probleme  noi. 

Termenul de „educaţie modernă”,  ne impune să schimbăm relaţia cu copiii şi între copii, 

promovând sprijinul reciproc şi dialogul constructiv, prin noi strategii. Noul, necunoscutul, căutarea 

de idei prin metodele interactive, conferă activităţii un mister, în care copilul este participant activ 

pentru că el întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil. În grup, prin analize, 

dezbateri, descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte responsabil 

şi mulţumit în finalul lecţiei.  O reuşită a metodelor interactive este creativitatea, care se oglindeşte 

în „a şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat”. Se spune că acei copii care au parte de dascăli creativi, vor 

fi şi ei creativi, urmând modelul. 

Gândirea critică este una dintre abilităţile de bază pe care  şcoala secolului XXI încearcă să 

o dezvolte la elevi. De ce este nevoie de gândire critică? Poate pentru că noi, dascălii, urmărim să 

formăm oameni cu putere de decizie, oameni cu idei proprii. Satisfacţia noastră, a oamenilor de la 

catedră, nu constă în a vedea că elevul a reprodus lecţia citită, devenind astfel o maşină de memorat. 

Consider că ne vom bucura de roadele muncii noastre atunci când elevii  devin conştienţi de propriile 

lor cunoştinţe, le stăpânesc şi le utilizează în viaţa lor. Pentru acest lucru e nevoie însă şi de inteligenţă 

emoţională: de stăpânire de sine, motivaţie, empatie, gândire liberă, tact şi diplomaţie.             

 În această perioadă elevii se află în plină formare a lor ca viitori adulţi, de aceea ei trebuie 

învăţaţi să îşi spună propria lor părere în diferite situaţii dar şi să asculte şi să accepte părerile 

colegilor. Nu ajunge să ştim să alcătuim un enunţ, trebuie să ştim şi cum să ne spunem şi să ne 

susţinem părerile proprii. Citirea unui text îşi termină rostul doar când am reuşit să ne transpunem în 

locul personajelor şi am înţeles cu adevărat tainele cuvintelor citite. 

Metodele de dezvoltare a gândirii critice vin în acest sens în sprijinul cadrelor didactice. A 

gândi critic înseamnă a fi curios, a pune întrebări, a căuta răspunsuri, a căuta cauze şi implicaţii, a 

găsi alternative la atitudini deja fixate, a adopta o poziţie pe baza unei întemeieri argumentate şi a 

argumenta logic argumentele celorlalţi.  

Metodele pentru dezvoltarea gândirii critice se integrează într-un cadru specific de predare - 

învăţare, structurat pe trei etape: 

- evocarea – elevii sunt solicitaţi să-şi amintească ceea ce ştiu sau ceea ce cred că ştiu în legătură 

cu tema ce urmează să fie abordată; 

- realizarea sensului – elevii iau contact cu noile conţinuturi 

- reflecţia – marchează momentul în care elevii îşi însuşesc cu adevărat noile cunoştinţe, 

exprimându-le cu propriile cuvinte 

            Voi prezenta câteva dintre metodele de dezvoltare a gândirii critice, cu aplicații pe textul 

,,Stejarul din Borzeşti” de Eusebiu Camilar. 
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           Reţeaua personajelor: este o metodă grafică de descriere a personajelor şi de argumentare a 

descrierii. Elevii vor scrie într-un cercdesenat numele personajului. În cercuri satelit scriu cuvinte 

care caracterizează personajul, iar apoi citate, reformulări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cubul: 

        Strategie de predare - învățare, descoperită în 1980  urmărește un 

algoritm ce vizează descrierea, comparația, asocierea, analizarea, 

aplicarea, argumentarea atunci când se dorește explorarea unui subiect nou sau unul 

cunoscut pentru a fi îmbogățit cu noi cunoștințe sau a unei situații privite din mai multe perspective. 

Ne ajută să studiem o temă din perspective diferite. 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 – E bun sau rău? De ce? 

       Învăţătorul la cere elevilor să scrie despre un anumit concept sau despre o anumită temă, 

parcurgând toate cele şase feţe ale cubului. Este preferabil să se respecte ordinea prezentată pentru că 

aceasta îi conduce pe elevi în mod treptat spre o gândire complexă. O activitate desfăşurată pe baza 

acestei metode pune în evidenţă operaţiile de gândire implicate în învăţarea unui conţinut, sprijinindu-

i pe elevi în învăţarea acestuia. 

Ştefăniţă 
 

 

 

Ce  

calităţi  

avea? 

 

Cum 

arăta? 

 

 

 

 

Ce iubea? 
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Cvintetul  este o metodă prin care se rezumă și se sintetizează cunoștintele desprinse dintr-un sau 

dintr-o dezbatere, iar apoi acestea sunt prezentate sub forma unei poezii cu cinci versuri. Cele cinci 

versuri se alcătuiesc astfel: 

1.Cuvântul/ sintagma cheie a conținutului(substantiv,de obicei); 

2.Două cuvinte care prezintă o descriere a cuvântului/sintagmei cheie(adjective); 

3.Trei cuvinte care exprimă acțiuni legate de cuvântul/sintagma cheie(verbe, de preferat la gerunziu); 

4.Patru cuvintecare exprimă sentimentele și atitudinile elevului fațăde conceptul/sintagma cheie; 

5.Un cuvânt care exprimă esența problemei 

 

 

 

 

1.Descrie jocul copiilor. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

2.Analizează  (găseşte variante) 

care ar fi fost posibilitatea ca 

Mitruţ să rămână în viaţă. 
___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

3.Compară: cele două lupte cu 

tătarii, din cei doi ani diferiţi. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

4.Argumentează (motivează): De 

ce crezi că au uitat copiii să-l 

coboare din stejar pe Mitruţ ? 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

6.Asociază fiecărui cuvânt un 

sinonim. 

plai - 

__________________________ 

răzeş -  

________________________                                  

5.Aplică - Identifică 6 ortograme 

din text şi alcătuieşte enunţuri cu 

ele. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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CUNOAŞTEREA ŞI PREŢUIREA NATURII 

PRIN ACTIVITĂŢILE DIN GRĂDINIŢĂ 

 

Educatoare Canarau Gabriela 

Scoala Gimnaziala Comuna Ion Creanga, judetul Neamt 

  

 

 “Noi locuitorii acestei planete pe care viaţa este din ce în ce mai tulburătoare, strigăm cu frenetică 

energie: a fi, a fi, a fi! Răspunde acest pamânt roditor dorinţei noastre de a exista, disperării noastre 

de a cânta, cât mai multe pretexte de a trăi, aşa cum plantele trăiesc pentru fructe, altele pentru 

floare, altele pentru desfătarea şi hrana altor plante mai puternice decât ele.”             

Nichita Stanescu 

     -Amintiri din prezent- 

 

 Natura constituie o expresie complexă a frumuseţii şi bogăţiei în care ne naştem, trăim şi 

muncim, şi de aceea copiii trebuie să o cunoască, să o iubească, şi s-o îngrijească încă din primi ani 

de viaţă. Ingrijirea mediului înconjurator implică din partea omului desfăşurarea unor acţiuni 

practice care să contribuie la evoluţia plantelor şi animalelor, apărarea lui de acţiunile dăunatoare 

care pun în pericol viaţa plantelor, animalelor şi a omului. Natura, această splendidă minune, care 

constituie însăşi leagănul civilizaţiei umane, asigurând condiţiile existenţei umanităţii, ar fi de 

neconceput fără lumea fascinantă a plantelor şi animalelor. Îngrijirea şi protejarea naturii se insuflă  

de la cea mai  fragedă vârstă. Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător 

apare la copilul preşcolar ca urmare a desfăşurării unei activităţi variate din punct de vedere a temei, 

conţinutului şi a strategiilor utilizate, care pun copilul în situaţia de a exersa numeroase acţiuni de 

îngrijire şi ocrotire a mediului. Prin participarea la aceste activităţi copilul înţelege rolul pe care îl 

are în mediu, ce acţiuni este capabil să efectueze şi care sunt urmările unor atitudini 

necorespunzătoare faţă de mediul înconjurător.  

 Mediul înconjurător în care copilul işi desfăşoară activitatea constituie un prilej permanent 

de influenţare asupra acestuia, oferă posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva nou pentru el, 

le stârneşte curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere. Prin întreaga activitate desfăşurată le-am orientat 

curiozitatea pentru a cunoaşte cât mai  multe lucruri din natură şi societate. De mici copiii sunt 

curioşi de tot ce se intâmplă  în jurul lor, pun multe întrebări până obţin o explicaţie pe înţelesul lor. 

Preşcolarii vor să  ştie multe lucruri despre natură, despre fenomenele caracteristice fiecărui 

anotimp, despre diferitele aspecte din viaţa plantelor şi animalelor care le atrag atenţia şi le trezesc 

curozitatea. Am căutat  ca  această  curiozitate a copiilor să o transform în dorinţa de a o cunoaşte, 

de a o înţelege şi de a o ocroti mai bine. Le-am explicat de fiecare data cind am avut prilejul că toţi 

pot deveni prieteni ai naturii, cu condiţia să o iubească şi să o respecte. 
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Educaţia ecologică a copiilor am realizat-o prin întreaga activitate din grădiniţă. Am început 

iniţierea copiilor cu propriul mediu înconjurător, cu ambianţa, cu locuinţa, sala de grupă, terenul de 

joacă din imediata apropiere a grădiniţei, parcul din vecinătate, strada ,oraşul. Cel mai apropiat loc 

unde copilul desfăşoară acţiuni simple de îngrijire a plantelor este “colţul viu al naturii” din 

gradiniţă. Aici este amenajat un spaţiu pentru procesul de germinaţie, sticluţe cu seminţe din cele 

mai diverse, diferite boluri cu aspect de acvariu cu plante şi peşti, păsări împăiate, etc. . Tot aici se 

află o mulţime de flori pe care copiii le observă cum cresc şi le îngrijesc ca să nu se usuce. 

Acumularea experienţei pozitive se bazează pe participarea efectivă la acţiuni de plantare a 

seminţelor, de plantare a florilor, efectuarea curaţeniei în jurul grădiniţei si în parcul din apropierea 

acesteia etc. . Astfel, cu mănuşi şi saci de plastic,  copiii îndrumaţi de educatoare au strâns hârtiile şi 

celelalte resturi menajere  aruncate în jurul blocului în care funcţionează grădiniţa, de pe terenul de 

joacă şi din parcul din apropierea unităţii noastre . 

 Prin activităţile desfăşurate în grădiniţă: observări, lecturi după imagini, povestiri, lecturi ale 

educatoarei, convorbiri etc., preşcolarii şi-au îmbogăţit cunoştinţele despre plante  şi animale, 

despre fenomene ale naturii, gâze etc. .Observarea unui pom înflorit din jurul grădiniţei le-a creat  

copiilor posibilitatea executării ulterior, în cadrul activităţilor de desen şi de activitate practică a 

unor teme cu valenţe educative cum au fost: ”Primăvara”, ”Frumuseţile naturii”, ”Pomul înflorit” 

etc. . 

 În realizarea acestor teme, copiii au căutat să reprezinte cât mai fidel cele văzute în natură, 

îmbinând armonios culorile. La activitatea de observare ”Bruma şi efectele ei “ copiii au învăţat 

despre efectele negative ale acestui fenomen natural asupra legumelor şi zarzavaturilor, când cade 

în anotimpul toamna dar şi asupra pomilor fructiferi când cade în anotimpul primăvara, atunci când 

aceştia sunt infloriţi. 

  În activitatea de lectură dupa imagini ”Omul prieten sau duşman al naturii” copiii au 

învăţat despre urmările poluării mediului, despre distrugerea naturii de către unii oameni 

iresponsabili. Copiii şi-au exprimat dezaprobarea faţă de cei care nu îngrijesc şi nu protejază natura 

ci o distrug prin faptele lor. La fel de educative au fost şi activităţile de memorizare ”Pomişorul”, 

“Căţeluşul şchiop”, Gândăcelul” etc., din care copiii au învăţat că  nu trebuie să   distrugă pomii şi 

florile din parcuri şi grădini, că trebuie să ocrotească animalele şi gâzele. Plimbarile făcute în parc, 

drumeţiile făcute cu copiii în diferite anotimpuri pe câmpul de la marginea oraşului, în zăvoiul de 

pe marginea Jiului au dat prilejul copiilor să  observe natura şi să admire frumuseţile acesteia. 

Aceştia au observat copacii şi s-au minunat de felul cum se ramifica şi se bifurcă crengile care 

alcătuiesc coroana, au observat păsările care ciuguleau insectele de pe frunze şi de pe scoarţa 

copacilor, furnicile care aduceau la muşuroi provizii pentru iarnă. 

 Observarea elementelor naturii în condiţile lor obişnuite de existenţă a facilitat formarea 

unor reprezentări clare şi precise, deoarece s-a sprijinit pe un conţinut concret, intuitiv, care a 

intensificat interesul de cunoaştere al copiilor. 

  În concluzie putem spune că nu există activităţi specifice pentru  realizarea educaţiei 

ecologice, aceasta realizându-se prin toate activităţile şi acţiunile desfăşurate în grădiniţă. 
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Misteriosul număr PI 

 
 

Profesor Cărămidă Elena Daniela 

Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni 

                                           

 

          Faimosul fizician britanic Lord  Kelvin (William Thompson, 1824 – 1907), care a dat numele 

scării absolute de  măsurare a temperaturii, a spus cândva  într-o prelegere: “Dacă nu o puteţi exprima 

prin numere,  cunoaşterea voastră este  săracă şi nesatisfăcătoare.”  Kelvin se referea  bineînţeles la 

cunoaşterea necesară progresului ştiinţei. Dar numerele si matematica au ciudata tendinţă de a 

contribui chiar la înţelegerea unor lucruri în aparenţă extrem de îndepărtate de ştiinţă.  

Dar pe lângă proprietăţile, formulele şi regulile matematice mai există şi câteva numere foarte 

speciale atât de des întâlnite, încât ele nu încetează să ne uimească. Cel mai faimos dintre acestea este 

numărul Pi, egal cu raportul dintre lungimea unui cerc oarecare si diametrul său. Valoarea lui Pi, 

3,14159……., a fascinat multe generaţii de matematicieni. Deşi definit iniţial în geometrie, Pi apare 

foarte frecvent şi neaşteptat în calculul probabilităţilor. 

              Noi cunoaştem azi drept valoarea pentru numărul Pi numărul 3,141.592.653…, dar, în 

decursul istoriei, valoarea lui nu a fost întotdeauna aceeaşi, ci a variat faţă de acest număr, în funcţie 

de epoca, zona geografică şi popoare. Vechile valori ale lui Pi au fost calculate empiric, mai mult 

deduse pe cale de încercări. Astfel, se lua pur şi simplu o sfoară şi se înconjură cu ea un cilindru, după 

care se măsurau lungimea ei şi diametrul cercului. Ceea ce ieşea din această împărţire era valoarea 

lui Pi, deşi în acea vreme, aşa cum am arătat, acest raport nu se nota cu această literă. Cea mai veche 

valoare a raportului dintre circumferinţa cercului şi diametrul său a dat-o scribul egiptean Ahmes în 

jurul anului 1.800 i. Chr., în ,,Manualul lui Ahmes”, aflat pe papirusul Rhind. Ea este de 3,1604, mai 

mare decât valoarea reală, faţă de rezultatul obţinut mult mai târziu de Arhimede. 

             Egiptenii mai obţineau valoarea lui Pi folosind raportul dintre perimetrul pătratului de la baza 

piramidei lui Keops şi dublul înălţimii acestui monument, rezultatul fiind de 3,1415982. încă din 

antichitate, matematicienii au încercat să rezolve aşa numita problemă a cvadraturii cercului, adică să 

construiască un pătrat care să aibă aria egală cu a unui cerc dat, folosind numai compasul şi rigla, dar 

pentru aceasta le trebuia valoarea exactă a lui Pi. Prin descifrarea unor tabele scrise pe tăbliţe de lut, 

descoperite în 1950, de M. Bruius, la Susa, în Iran, rezultă că, în urmă cu 2.000 de ani i. Chr., 

babilonienii calculaseră pentru Pi valoarea de 3,125, cu 0,0166 mai considerau că raza cercului se 

poate înscrie de 6 ori pe circumferinţa cercului. 

            Evreii, care au avut relaţii culturale şi politice foarte strânse cu asiro-caldeenii, îl considerau 

pe Pi egal cu 3. în „Biblie” se relatează ca în templul lui Solomon, ridicat în secolul al XI-lea i. Chr., 

era un mare bazin de aramă, ,, de formă rotundă, având zece coţi de la margine la alta şi o linie de 30 

de coţi măsură circumferinţa”. Din descrierea acestui bazin, făcut de arhitectul Hiram de Tyr, la 

cererea lui Solomon, rezultă că Pi era egal cu 3, aşa cum rezultă şi din ,,Talmud”, o culegere de tradiţii 

rabinice posterioare ,,Bibliei’’, în care se afirma că ,,ceea ce are un înconjur de trei palme e lat de o 

palmă”. Aceeaşi valoare de 3 o dă şi chinezul Ceu-pei în lucrarea sa‚ „Cartea sfântă a socotitului”, 

apărută în secolul III î. Chr. 

          Prin secolele VIII-VII î. Chr., geometrii greci aveau două idei fundamentale în legătură cu 

cvadratura cercului:prima – că cercul se poate asimila cu un poligon regulat cu un număr infinit de 

laturi şi, a doua – că aria cercului este cuprinsă între cea a unui poligon regulat înscris şi cea a unui 
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poligon regulat circumscris, având acelaşi număr infinit de laturi. Ei credeau că problema cvadraturii 

cercului se poate rezolva prin metoda gramică, adică prin trasarea unor curbe mai complicate decât 

cercul. Printre grecii care au căutat să rezolve cvadratura cercului şi să afle valoarea lui Pi se numără 

Hipocrat din Chios (secolul V i. Chr.),care s-a folosit de ariile limitate de doua arce de cerc având 

aceleaşi extremităţi şi a căror convexitate e situată de aceeaşi parte, figura geometrică plană numită 

„lunula”. Dinostrat ( sec.IV.i. Chr.), fostul elev al lui Platon, s-a folosit de o curbă ajutătoare, 

cunoscută azi în geometrie de ,,cvadricea lui Dinostrat’’, iar Arhimede din Siracuza (287 -212i.Chr) 

in lucrarea sa „ Despre masurarea cercului”  a gasit  valoarea lui Pi ca fiind cuprinsă între 3,141606 

şi 3,141590, valoarea cea mai apropiată de cea reală fiind 3,1416, care este şi astăzi folosită de către 

matematicieni. Valori apropiate de cele obţinute de Arhimede au găsit şi Claudiu Ptolomeu şi Heron 

din Alexandria. Cel dintâi grec care a popularizat problema cvadraturii cercului, ridiculând-o, a fost 

scriitorul Aristofan ( sec.V. i. Chr.), în comedia sa ,,Păsările’’. 

          În general romanii au folosit pentru Pi valoarea data de Arhimede, în  schimb indienii foloseau  

pentru raportul  dintre lungimea  cercului și diametrul sau valoarea de 3,0625. La începutul Evului 

mediu, matematicianul arab Mahomed ben Musa ( sec. IX), în lucrarea sa ,, Algebra”, dădea pentru 

Pi aceeaşi valoare ca și Arhimede, afirmând că  

,, Procedeul cel mai bun este să înmulţim diametrul cu 31/7.Acesta este mijlocul cel mai rapid și cel 

mai usor. Mai mult ştie Dumnezeu!’’. In secolul VI d. Chr., renumitul matematician indian Aria-

Bahata a dat pentru Pi valoarea de 3,1416, plecând de la un hexagon înscris într-un cerc, căruia i-a 

dublat succesiv laturile până la un poligon cu 384 de laturi. Apoi, considerând că perimetrul unui 

poligon cu un număr de laturi se apropie de lungimea circumferinţei în care se înscrie acel poligon, 

calculat acest perimetru, pe care l-a împărţit apoi la diametrul său. 

           Un alt matematician indian, Bhaskara înţeleptul, care a trăit in secolul al XII-lea, a dat pentru 

Pi valoarea de 3,1416, folosind același procedeu de calcul aplicat de Arhimede. Marele învăţat uzbec 

Djemsid-ben Masud ed-Din al –Casi, care a trăit în jurul anului 1400, primul director al observatorului 

astronomic de lângă Samarkand, a scris o carte intitulată „Învăţătura despre cerc” în care a calculat 

raportul dintre lungimea circumferinţei și raza, servindu-se de un poligon regulat cu 800.335.168 de 

laturi, obţinând pentru Pi următoarea valoare, cu 16 zecimale, 3,141.592.653.589.793.2… rezultat 

surprinzător de exact. 

             Matematicianul olandez Ludolph van Keulen (1540-1610) din Leyda, a obținut, în 1596, 

valoarea lui Pi cu 35 de zecimale, număr care a fost gravat pe mormântul lui, germanii numind și 

astăzi simbolul Pi număr ludolphian. 

În Europa medievală, problema cvadraturii cercului i-a preocupat  mai puțin pe matematicieni,  

acest lucru fiind prezentat ca având ceva mistic, ca un fel de piatră filozofală a matematicienilor,  cel 

care ar fi putut  rezolva aceasta problemă ar fi putut să înţeleagă  o mulţime de lucruri tainice despre 

lume și viață. În timpul  Renaşterii, unii matematicieni au încercat să-i combată pe vechii greci, care  

au susţinut că această  problemă a cvadraturii cercului nu s-ar putea rezolva, deşi toata lumea ştie că 

nici una din valorile date lui Pi nu este exactă, din moment ce ele se bazează pe  perimetrele unor 

poligoane, și nu pe circumferinţa cercului. Lipsa soluţiei la aceasta problemă a făcut ca orice acţiune 

de orice natură, grea şi încurcată, căreia nu i  se întrevedea o soluţie să fie numită în literatură, ca fiind 

o adevărată cvadratura a cercului. 

               Matematicianul şi astronomul olandez Cristiaan Huygens (1629 – 1695) a publicat în 1651 

lucrarea „Teoreme asupra cvadraturii hiperbolei, elipsei și cercului din datele proporţiilor centrului 

de greutate”, iar în 1654 „Despre aflarea mărimii cercului”, în care, folosind aceeași metodă a 

parametrilor, a determinat valoarea  lui Pi, el fiind ultimul care a mai folosit metoda perimetrelor 

pentru determinarea valorii  lui Pi. După el, matematicienii nu au mai folosit metode geometrice, ci 

analitice, pentru aflarea valorii lui  Pi, așa cum a facut matematicianul francez Francois Viete (1540-

1603), care, în anul 1593, a scos  lucrarea „Opt carti  despre răspunsuri la diferite probleme”, în care 

a demonstrat că raportul dintre aria pătratului înscris în cerc și aria cercului se poate exprima printr-

un produs cu un număr  infinit de factori. 

               Matematicianul și filosoful englez Thomas Hobbes (1588-1679) a încercat să rezolve 

problema cvadraturii cercului dar dupa mulți ani de muncă rezultatul la care  a ajuns a fost total eronat, 
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lucru demonstrat de distinsul matematician englez John Walls (1616 – 1703), care a polemizat cu 

Hobbes o perioada de  timp, demonstrându-i ca s-a înşelat. 

               În secolul al XVIII-lea, Johann Lambert (1728-1777) a reuşit să soluţioneze una din 

problemele legate de numărul  Pi, arătând că aceasta este un număr iraţional, sau, cu alte cuvinte, ca 

el nu se  poate exprima sub forma unui număr zecimal finit și că nici nu are  vreun grup de zecimale 

care să se repete, adică să poată fi scris sub forma de fracţie zecimala periodică. Mai târziu, în 1882, 

matematicianul german Ferdinand Lindemann (1852 – 1939) a demonstrat că problema găsirii 

cvadraturii cercului nu poate fi rezolvată, pentru că Pi face parte din clasa numerelor transcendente, 

care nu pot fi rădăcini ale unor ecuații algebrice cu coeficienţi întregi. Or, pentru a  construi o linie 

cu rigla și compasul trebuie ca lungimea respectivei linii să fie rădăcina unei ecuaţii algebrice cu 

coeficienți  întregi. Din moment ce Pi  este transcendent, el nu poate fi o astfel de rădăcina și, ca atare, 

găsirea cvadraturii cercului este imposibila. 

              La sfarsitul  secolului al XIX-lea numeroși matematicieni  au căutat să calculeze, cu creionul 

și hârtia în față, cât  mai multe zecimale pentru Pi. Cel mai neobosit  calculator s-a dovedit 

matematicianul englez William Shanks, care, de-a lungul a peste 20 de ani, a reușit să calculeze 707  

zecimale, numai că, dupa inventarea calculatorului, în 1945, s-a constatat că Shanks greșise cea de-a 

528-a zecimala, iar toate celelalte care urmau , erau și ele, evident, eronate. 

               In anul 1949, folosindu-se  calculatorul ENIAC, s-au obținut nu mai puțin de 2.000 de 

zecimale, în numai 70 de ore. Mai târziu, un alt calculator, mai performant, a obținut 3.000 de 

zecimale în  numai 13 minute! În 1959, cu ajutorul unor calculatoare franceze și  engleze, s-a ajuns 

la  performanța de 10.000 de zecimale, iar la 29 iulie 1961, un calculator IMB 7090 Data Center, din 

New York, a calculat  pentru Pi 100.265 de zecimale, dupa 8 ore si 1 minut, și dupa alte 42 de  minute 

pentru a transforma rezultatul binar în forma zecimală. 

              Revista „Science et Vie” arată că la centrul de calcul al Universității din Tokyo, cercetătorul 

japonez  Yasumara Kanada a lucrat la 1024 de microprocesoare montate în paralel, timp de 10 ore, 

pentru a-l cunoaște mai bine pe Pi. La sfârșitul acestui efort deosebit,  matematicianul a aflat pentru 

Pi  51 de miliarde de zecimale,  fără să găsească o anumită regulă matematică în înșiruirea  acestor 

cifre, deși există și grupuri de cifre care se repeta, astfel fiind grupuri de 7777 și chiar un neașteptat 

999999, dar ele sunt total întâmplătoare. Scriind despre faptul că astăzi calculatoarele pot obține 

pentru Pi câteva mii de zecimale în mod obișnuit, Philip J. Davis scrie, în cartea sa „Legendele 

numerelor mari”, ca  o asemenea operație a devenit un fel de „gargară cu ajutorul căreia mașinile de 

calcul își curăță gâtul”.    

         Pi a devenit de-acum un cuvânt atât de familiar, încât regizorul de film Darren Aronofsky a fost 

inspirat să facă în 1998 chiar un thriller intelectual cu acest titlu. 

 

                                               

CALCULUL LUI  PI 

 

     Prima metoda pe care o putem utiliza pentru a determina o valoare aproximativa a numărului PI, 

este pornind de la definiția lui: raportul dintre circumferința unui cerc și diametrul acestuia. Este 

suficient deci să luăm un obiect de forma circulara ca roata unei biciclete și să-i măsurăm diametrul  

și circumferința, apoi, prin  calculul raportului dintre acestea obținem numărul PI. 

De exemplu dacă pentru diametrul D al unei roți de bicicleta gasim 60 cm, și pentru circumferința sa, 

L 188,5 cm, avem ca Pi =L / D= 188,5 / 60=3,14166667….. ceea ce este deja o buna aproximare. 

Un exemplu faimos este cunoscut ca Acul lui Buffon, după numele matematicianului francez 

Georges-Louis Leclerc, conte de Buffon (1707-1788),  care  a pus și a  rezolvat problema respectiva 

în 1777. Leclerc a pus întrebarea: Presupunem că pe  podea avem o foaie mare de hârtie pe care sunt 

trasate linii drepte paralele situate la o distanță fixată una de alta.  Un ac de lungime exact egală  cu 

distanța dintre linii este aruncat complet la întâmplare pe hârtie. Care este probabilitatea ca acul să 

cadă în aşa fel încât  sa intersecteze una din linii.  În mod corespunzător, răspunsul se dovedește a fi 

2/Pi. Așadar, în principiu, Pi ar putea fi  chiar calculat repetând de multe ori acest experiment şi 

observând a câta parte din numărul total de aruncări o reprezintă cele corespunzând unei intersecţii. 
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Alte metode de aproximare a numărului PI 

 

 

 

 

 

                                                                                              

  

foarte rapidă: pi = 3,141592653288.... după 16 iterări. 

                      (Francois Viete, 1593) 
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destul de rapidă: pi=3,1415797..... după 16 iterări 

                        (Leonard Euler) 
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           foarte lentă: pi=3,050.....după 16 iterări 

                      (John Wallis, 1655) 
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extrem de lentă: pi=3.079… după 16 iterări, s 

și  este nevoie de 136.121 iterări pentru a avea 4 si 5 zecimale, si 2.886751 pentru 6 

 

 

              Metoda lui Arhimede pentru calculul lui Pi 

 

Arhimede (287 – 212 iHR.) utiliza figuri geometrice regulate înscrise şi  circumscrise pentru 

a calcula o aproximare a suprafetei unui cerc. 

             Este suficient să se încadreze cercul  între doua poligoane de dimensiuni cunoscute, obținând 

o încadrare a ariei discului între cele două arii de poligoane. 

 

Exemplu: 

 

                             N= 4 

                             ( )2
2 22  A  

                              === 22 1,24 RAA    

                             Deci Pi = 3+/-1.   

          

Numărul Pi și poezia… 

 

           Numărul de litere al fiecărui cuvânt din poezia de mai jos reprezintă una din zecimalele lui Pi. 

          Pentru memorarea mai facilă a cât mai multor zecimale ale numărului Pi s-au întocmit  
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în  diferite limbi, tot  felul de fraze, zicale, poezioare etc. ușor de memorat și care dau, prin numărul 

de litere ale cuvintelor, luate în ordine, cifrele zecimale respective. În limba română propoziția „Așa 

e ușor a scrie renumitul și utilul  număr” dă valoarea lui Pi cu 8 zecimale , în germană este un  catren 

care dă 23 de zecimale, iar în limba franceza, 4 versuri alexandrine dau primele 30 de  zecimale  ale 

numărului Pi. Aceasta este aproape  de recordul absolut, pentru ca mai departe nu se mai poate, 

deoarece a 32-a zecimala e… zero! 

 

Que            J’aime    `a   faire  apprendre    un    nombre      utile    aux   sages 

   3             1     4        1     5            9            2           6             5        3        5 

Immortel          Archimede         artiste           ingenieur, 

      8                         9                     7                    9 

Qui    de    ton      jugement      peut      priser    la  valeur 

   3      2      3              8               4             6        2      6 

Pour  moi  ton   probleme  eut   de   serieux   avantages. 

   4       3     3            8         3      2         7               9  

 

               În limba română performanţa este de 25 de zecimale, dată de următoarele două poezii : “ 

Dar o știm, e număr important ce trebuie iubit / Din toate numerele însemnate diamant neasemuit, / 

Cei ce vor temeinic asta prețui /Ei bine veșnic vor trai” și a doua, ceva mai ușor de reținut:” Sus e  

luna; / O zeiță fermecată, / Ca nebuna/ Peste ape trece supărată. / Cântecele toamnei parfumate/ Mor 

de dor;/Legănate ușor/Visuri de iubire / Spre cer zbor”. 

               Adoratorii numărului Pi au o data de predilecție pentru  a se întâlni în fiecare an: 

ziua a 14-a din a treia luna, 3,14. În această zi, discipolii virtualei biserici Pi își dau întâlnire la o ora 

specială 1.59, din devotement bineînțeles pentru zecimalele următoare ale numărului  Pi (3,14159). 

               În SUA, locurile obișnuite pentru întâlnirile fanilor acestui număr intact de la Arhimede sunt 

diverse: la Cambridge, în apropiere de Boston, unde se afla celebrul Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) care, timp de mai mulți ani, s-a amuzat să anunțe admiterile la 14 martie, la 

Exlporatorium-ul din San Francisco, pentru a degusta  placinte (‘pie’ în engleza se pronunta ca’Pi’), 

purtând bijuterii în forma de Pi ( a 16-a literă din alfabetul grec) sau superbe coliere în care fiecare  

perlă  are o culoare specifica unei cifre și este dispusă, bineînțeles, în ordinea numărului Pi. 

                Participanții se adună în jurul unui  fel de loc sacru  dedicate lui Pi, o placă din cupru pe 

care sunt gravate primele 100 de cifre ale numărului. Mulți dintre acești pasionați cunosc, de altfel, 

pe de rost, primele 100 de zecimale. Neimpresionat, ținând  cont ca unul dintre modurile în care își 

petrec timpul liber constă în a se provoca în a recita cât mai multe  zecimale. 

                 În acest joc, un chinez deține recordul.  Chao Lu, un student la chimie a recitat pe de rost 

primele 67.890 de zecimale ale numărului Pi în 2005. Această performanță a durat peste 24 de ore și 

a necesitat peste 26 de casete video, care au fost  transmise apoi spre validare  Cărții recordurilor 

Guinness. 

                Însă chiar și această reușită este departe de cea a supercalculatoarelor, care au reușit să 

identifice peste 1000 de miliarde de zecimale, fără să elucideze însă misterul acestui număr  care 

fascinează matematicienii de secole. 

                Alţi pasionaţi de Pi au găsit o metodă mai neconvenţională pentru a memora zecimalele: 

poezia. Este cazul  unui inginer în informatică din Virginia, Miche Keith, care a scris o odă închinată 

numărului Pi, un poem, sau mai degrabă nu „piem” cum îi  spune el.  Cele circa 4.000 de 

cuvinte  ale acestei scrisori de dragoste au particularitatea de   a   poseda  fiecare   un   număr   de   

litere   care urmează foarte exact șirul zecimalelor  Pi: primul cuvânt are trei litere, al doilea una 

singură, al treilea patru litere, și așa mai departe. În teorie, este ‘suficientă’ deci învățarea acestui 

poem pe dinafara pentru a memora  primele 4.000 de zecimale Pi. 

               Şi în România, în ziua de 14 martie se sărbătorește numărul Pi la inițiativa Asociației  

Romane de Resurse Educaționale. Astfel, în această zi ne întâlnim cu  toții, cei pasionați de 

matematică şi de istoria ei spre a ne împărtăşi gândurile şi ideile. Elevii participă la un concurs  de 

matematică pe calculator, concursul “Mister Pi” şi cadrele didactice  la o sesiune de comunicări. 
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JOCUL CA ÎNVĂŢARE ŞI TERAPIE LA COPII 

Prof. Anghel Iuliana 

Scoala Gimnazială Nr.1 Slobozia Conachi, Galaţi 

 

  

Învăţarea se produce pe tot parcursul vieţii, iar informaţiile educative  pe care le primeşte individul 

pot fi formale(în cadrul instituţiilor şcolare), informale(informaţiile sunt luate din cadrul familiei, 

cartierului, satului, etc.  ca rezultat al mediului de viaţă şi ambianţei microsociale în care se află 

individul) sau non-formale(ca rezultat a unui ansamblu de acţiuni desfăşurate în afara sistemului de 

învăţământ, menirea acestor acţiuni fiind de a completa şi întregi educaţia formală. Spre ex: teatre, 

muzee, asociaţii sportive, etc). Învăţarea nu este sinonimul educaţiei.  

Cultura reprezintă pentru colectivitate ceea ce reprezintă educaţia pentru individ. 

Prin urmare cultura generală îi oferă individului un mod de gândire care îşi va pune amprenta pe 

parcursul întregii sale existenţe. Cultura generală reprezintă fondul pe care se formează cultura 

profesională. 

Activitatea fundamentală a copilului este jocul, activitate care îl ajută cel mai mult şi eficient să 

înveţe. Prin joc, copilul învaţă să interacţioneze cu ceilalţi, să găsească soluţii la problemele cu care 

se confruntă, să îşi exprime emoţiile, să exploreze mediul înconjurător, să achiziţioneze cunoştinţe 

şi abilităţi care îi sunt necesare pentru adaptarea la cerinţele şcolare de mai târziu. 

Copilul are nevoie de libertate pentru a se exprima, a lua iniţiativa personală. Are nevoie să fie 

îndrumat şi sprijinit în acţiunile sale ,iar educatorul trebuie să înţeleagă, să accepte şi să încurajeze 

modalităţile specifice prin care copilul achiziţionează cunoştinţe:imitare, încercare şi eroare sau 

experimentare. 

Jean Piaget spune  în lucrarea sa Psihologia copilului(1976), că jocul are funcţia de a realiza 

adaptarea copilului la realitate. Jocul este formativ şi informativ şi îndeplineşte funcţia de 

socializare. Conform teoriei lui Piaget  jocul este în strânsă legătură cu stadiul său de dezvoltare 

cognitivă. Autorul realizează o clasificare a jocului în funcţie de stadiile de dezvoltare ale 

individului: 

A. Jocurile manipulative care corespunde  stadiului senzorio-motor şi constă în explorarea şi 

manipularea obiectelor. Acestea se realizează până la 2 ani şi presupune repetarea unei activităţi în 

scopul adaptării. Jocurile manipulative pot fi: 

1.jocuri senzorio-motorii sau de mânuire 

2.jocuri de combinaţii fără un scop clar definit, de dezmembrare şi reconstituire a obiectelor 

3.jocuri de combinaţii de obiecte sau acţiuni care au un scop clar definit(recompuneri după model) 

B. Jocuri simbolice sau de creaţie (de la 2 -7 ani) care corespund stadiului preoperaţional al gândirii 
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C. Jocuri cu reguli corespunzând  etapei operaţiilor concrete. Acestea implică înţelegerea regulii ca 

o convenţie şi au caracter competitiv. Ele sunt caracteristice vârstei cuprinse între 7 şi 12 ani. 

Dezvoltarea cognitivă a copilului îi permite acestuia să utilizeze reguli şi procedee de joc. Dacă 

până la 2 ani sunt specifice copilului ,jocurile practice şi manipulative, după această vârstă, 

capacitatea copilului evoluează în discriminarea planului real de cel imaginar , modificându-se 

structura jocului, acesta având scop,subiect, reguli şi roluri. În concepţia lui Piaget, jocul simbolic 

are funcţia de a asimila realul la „eu”, favorizând copilului retrăirea momentelor care l-au 

impresionat cel mai mult jocul are menirea de a transforma realul la nivelul posibilităţilor şi 

trebuinţelor Eului. Copiii îşi creează propria lume cu ajutorul căreia încearcă să înţeleagă realitatea, 

să rezolve problemele cu care se confruntă, să repete, să reinterpreteze sau să retrăiască experienţe. 

Copilul până la 3 ani este captivat de jocul cu obiecte şi mai puţin capabil de a-şi corela propria 

activitate cu a celorlalţi copii, de aceea preferă să se joace singur chiar dacă este în compania altor 

copii. 

În grădiniţă copiii de grupa mică, preferă rolurile active, principale .Spre exemplu în  jocul „De-a 

doctorul”, se joacă izolat cu trusa medicală şi păpuşa sau cu un alt copil din apropiere, de obicei de 

acelaşi gen , dar care este implicat în alt joc. 

Odată cu înaintarea în vârstă, copilul îşi dezvoltă abilităţile sociale şi începe să interacţioneze cu alţi 

copii, să coopereze şi să aibă o preocupare comună de joc:construiesc din cuburi sau piese lego, un 

garaj sau blocuri, merg la piaţă sau la magazin. Ei îşi propun roluri sau scenarii şi iniţiază jocuri 

noi”De-a bucătarii”, „De-a prinţesele”ş.a. Uneori, jocul de rol îmbracă scene din realitate ceea ce 

adulţii numesc o înlănţuire de evenimente logice ce se desfăşoară în realitate , alteori jocul urmează 

cursul dictat de fantezia copilului. Jocul de rol permite copilului să experimenteze o serie de situaţii 

dar şi consecinţele acestuia, pe care în alte situaţii copilul nu ar avea cum să le înţeleagă. 

După vârsta de 4 ani, copilul începe să stabilească reguli, să devină preocupat de concordanţa cu 

realitatea, spre exemplu dacă la Centrul de Construcţii există construită din cuburi „Grădina 

Zoologică” , nimeni nu are voie să intre fără bilet de voie , aşa cum a văzut că se întâmplă în viaţa 

reală. 

La copiii mici jocul cu subiecte din poveste se realizează printr-o succesiune de evenimente, fără 

legătură între ele şi cu dialog puţin, în schimb preşcolarii mai mari sunt atenţi la detalii şi caută să 

execute mişcări imitative şi să reproducă dialoguri din poveste. 

Pe măsură ce se joacă, copiii îşi dezvoltă imaginaţia, au idei şi moduri noi de rezolvare a 

problemelor. Ei învaţă să coopereze în rezolvarea problemelor. 

S-a constatat  că învăţarea prin cooperare sporeşte randamentul procesului de învăţare, contribuie la 

dezvoltarea creativităţii, îmbunătăţirea memoriei, contribuie la generarea unor relaţii pozitive între 

copii, dezvoltă sănătatea psihică şi respectul faţă de sine, fiind o resursă importantă în proiectarea şi 

conducerea instruirii. 

Învăţarea prin cooperare este o metodă de a-i învăţa pe copii să relaţioneze şi să-şi dezvolte 

abilităţile de a lucra în echipă. Învăţarea prin cooperare presupune o organizare a grupurilor atente 

astfel încât fiecare membru să fie încurajat să reuşească, să fie responsabil de munca care îi revine şi 

să-ţi exerseze aptitudinile de relaţionare eficientă în cadrul grupului. 
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În cadrul dezbaterilor Consiliului European  ce au avut loc in martie 2000 la Lisabona,s-a discutat 

despre importanţa educaţiei pentru promovarea competenţei, competitivităţii precum şi calităţii 

profesionale dobândite într-un învăţământ de calitate, pentru promovarea 

incluziunii(integrării)sociale şi reducerea excluziunii(marginalizării sociale. 

Prin definiţie, „educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei 

şcolare având ca scop , exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a 

susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei 

comunităţi”(Şovar.R.,1999). Principul fundamental al educaţiei incluzive:învăţământ pentru toţi, 

împreună cu toţi. 

Educaţia pentru toţi se adresează tuturor vârstelor, presupune o dezvoltarea încă din primele 

momente ale vieţii şi totodată necesitatea asigurării unor condiţii optime pentru învăţare şi educaţie. 

Grădiniţele incluzive sunt deschise, prietenoase şi pun accent în special pe flexibilitatea 

curriculumului, calitatea predării şi învăţării, evaluarea permanentă şi parteneriatul educaţional. 

Succesul depinde de identificarea, de evaluarea în echipă de stimularea copiilor cu cerinţe educative 

speciale de la o vârstă cât mai fragedă. Pentru a diminua reacţia de respingere şi pentru a-i face pe 

copii să înţeleagă diferenţele este nevoie de anumite activităţi care să-i pregătească pe copii să fie 

mai toleranţi şi să accepte diversitatea în cadrul grupului. 

Pentru a facilita integrarea copiilor, este de dorit ca cel care lucrează cu copiii să fie un model şi să 

acţioneze în sensul reducerii atitudinii de respingere, să planifice activităţi de observare a 

diferenţelor dintre oameni, despre rasele umane, despre popoarele lumii, să apeleze la experienţele 

de viaţă a copiilor care au călătorit cu părinţii şi au observat astfel de diferenţe. 

Învăţarea prin cooperare la clasa de elevi presupune acţiuni a mai multor persoane în vederea 

atingerii unor scopuri comune. Colaborarea presupune sarcini, pe când cooperarea este o formă 

superioară de interacţiune în cadrul învăţării, incluzând colaborarea). 

Principiile care stau la baza învăţării prin cooperare sunt:  

1.interdependenţa pozitivă:elevii au un scop comun, sunt stimulaţi de o apreciere colectivă, 

rezultatul fiind suma eforturilor grupului adică succesul depinde de efortul depus în realizarea 

sarcinii de către toţi membrii grupului. 

2.responsabilitatea individuală: fiecare membru are responsabilitatea de a rezolva o sarcină în 

grupul său 

3.formarea şi dezvoltarea capacităţilor sociale şi stimularea inteligenţei interpersonale:elevii sunt 

stimulaţi să folosească colaborarea  pentru sporirea eficienţei muncii în echipă, respectiv abilitatea 

de comunicare între membrii, de a primi sprijin sau a oferi ajutor, priceperea de a rezolva situaţii 

conflictuale 

4.interacţiunea faţă în faţă presupune un contact direct cu partenerul de lucru astfel încât să fie 

create grupuri mici de interacţiune în care elevii să se încurajeze ţi să se ajute reciproc 

5.împărţirea sarcinilor în grup: fiecare membru are sarcini precise de rezolvare . 
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Alături de aceste principii, în învăţarea prin cooperare se respectă spiritul egalitarist, antiierarhic şi 

antiautoritar precum şi cel al toleranţei, evitându-se etichetarea. 

Jocul este folosit atât în grădiniţă şi şcoală cât şi în terapie ca instrument terapeutic. 

Învăţarea care implică jocul devine atractivă pentru copil. Tocmai de aceea în anumite faze ale 

învăţării şi ale dezvoltării copilului, în procesul instruirii este indicat să fie folosit jocul. Jocul 

didactic folosit în cadrul activităţilor din grădiniţă sau din şcoală este o formă de activitate 

accesibilă care rezolvă una sau mai multe sarcini didactice pe baza îmbinării tehnicilor de realizare 

a acestor sarcini cu elementul de joc.  

Fiecare joc didactic cuprinde :conţinut, sarcina didactică, regulile jocului şi acţiunea de joc. 

• Conţinutul instructiv-educativ este constituit din cunoştinţele pe care copiii şi le-au însuşit 

anterior în cadrul activităţilor de la clasă, cunoştinţe legate de păsări, animale, fenomene ale naturii 

ş.a.m.d. 

• Sarcina didactică poate apărea sub forma unei probleme de gândire, de recunoaştere, de 

ghicire, denumire, sau reconstituire 

• Regulile jocului didactic sunt menite să arate copiilor cum să se joace sau cum să rezolve 

problema respectivă 

• Acţiunea de joc se referă la momentele de aşteptare, surpriză, ghicire, întrecere care fac ca 

rezolvarea problemei să fie atractivă atât pentru copiii preşcolari cât şi pentru elevi. 

             Cerinţele şi metodica desfăşurării unui joc didactic sunt următoarele:introducerea în joc, 

executarea jocului, complicarea jocului şi încheierea jocului. 

Introducerea în joc se face în funcţie de tema abordată. Astfel se pot folosi la activităţi de educare a 

limbajului, activităţi matematice, activităţi de cunoaştere a mediului în grădiniţă ,ori se pot folosi în 

lecţiile de citire, aritmetică, dezvoltarea vorbirii , în şcoală. 

           Pentru a preciza felul activităţii se anunţă titlul jocului, care este indicat să se motiveze, fie la 

început de către educator/învăţător fie la sfârşit cu ajutorul copiilor. 

Sarcinile pe care le au de rezolvat copiii, regulile principale după care se desfăşoară jocul, precum şi 

condiţiile în care se ajunge câştigător al acestuia sunt explicate clar de către cadrul didactic. 

          Metodele cele mai potrivite pentru a face copilul să înţeleagă jocul sunt explicaţia şi 

demonstraţia. 

          Educatorul/învăţătorul se convinge că jocul este cunoscut , apoi dă semnalul de începere. La 

început este bine să existe un joc de probă condus de cadrul didactic, apoi rolul acestuia este preluat 

de către copiii care rezolvă sarcina mai repede şi corect, treptat introducând şi copii mai puţin buni. 

Deşi cadrul didactic nu este participant direct al jocului, comportamentul copiilor este observat atent 

de către acesta. Pentru menţinerea atenţiei, este bine să fie introduse reguli de complicare a jocului 

didactic. Jocurile didactice se pot folosi nu numai la clasa I ci şi la clase mai mari. 

Toţi copiii sănătoşi se joacă. Lipsa jocului reprezintă chiar un semnal că ceva este în neregulă cu 

acel copil. Studiile au arătat pe parcursul anilor că, copiii dotaţi se joacă mai variat şi sunt mai 
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inventivi , pe când copiii cu retard se joacă mai puţin, preferând să fie inactivi, perioade îndelungate 

de timp. 

          Astfel de copii, sunt uşor de observat, întrucât preferă jocurile fără reguli complicate, pe care 

le joacă în general copii mai mici ca vârstă cronologică decât ei. Adeseori vedem copiii mai mari de 

6-7 ani care preferă jocurile manipulative sau repetitive care evocă jocurile senzorio-motorii. Atunci 

când utilizează materialele de joc, spre deosebire de copiii cu intelect normal, copiii cu retard par să 

prezinte mai puţine reacţii anticipative, de formulare de reguli, de autocorecţie şi autocenzură când 

sunt solicitaţi să înveţe un joc. 

Copilul cu cerinţe educative speciale are nevoie de toate tipurile de joc, la fel ca orice copil, însă el 

are nevoie de încurajare şi mai mult ajutor. 

Prin definiţie, terapia prin joc este o aplicare a psihanalizei la nivelul copiilor, care nu pot – sau nu 

doresc să-şi verbalizeze problemele(Birch A., Hayward S., 1999). 

Terapia prin joc se adresează copiilor cu dificultăţi de relaţionare, de adaptare şcolară, celor 

abuzaţi(fizic, emoţional, sexual), copiilor care au suferit diverse pierderi, fie că este vorba de 

decesul unei persoane apropiate ori de diverse infirmităţi precum şi celor cu proleme severe de 

sănătate. 

          Terapia prin joc este de două tipuri. Terapia prin joc individual şi terapia prin joc în grup. 

În terapia  prin joc individual, activitatea se desfăşoară într-un mediu securizat- camera de joacă- 

unde copilul este observat de către terapeut. Acesta nu critică copilul, nu întrerupe jocul acestuia, 

oricât de bizar ar fi. Pe baza observaţiilor, va extrage informaţii legate de cauzele problemelor 

copilului, va analiza datele obţinute şi va găsi metode de rezolvare a conflictelor acestuia. 

        Jocul, în viziunea analitică presupune utilizarea ca material a unor seturi de jucării, păpuşi ori 

obiecte necesare reproducerii unor situaţii de viaţă. Unealta jocului este jucăria. Jucăria reprezintă 

tocmai unealta de care se foloseşte terapeutul pentru a capta atenţia copilului. Jucăria se dă copilului 

ţinând cont de vârsta pe care o are , dar şi de problemele cu care se confruntă. 

          De asemenea, terapeutul poate utiliza grupul pentru a juca împreună un joc, ajutând astfel 

copiii să înveţe abilităţi cum ar fi:aşteptarea rândului, împărtăşirea, a câştiga şi a pierde cu graţie, 

acordare timpului de a se implica în sarcină şi celuilalt ş.a.m.d. 

Dacă adultul intervine şi aplanează conflictul, atunci aceşti copii nu învaţă aceste abilităţi sociale. 

 Un terapeut eficient este acela care ştie să fie ferm, flexibil dar să şi cunoască momentul 

când trebuie să se retragă. Tuturor ne place să fim primiţi cu entuziasm, dar mai ales să fim priviţi 

deschis în ochi. Cel mai uşor îi acceptăm pe cei care îi simţim deschişi, pe cai care ştiu să-şi 

moduleze vocea şi să se poarte cu cei din jur în aşa fel încât să se considere cei mai importanţi 

indivizi. Tocmai de aceea relaţia dintre terapeut şi copil este foarte importantă, întrucât copilul 

trebuie să aibă încredere în terapeut pentru ca mai apoi acesta să poată observa conflictele copilului. 

           Legat de terapia prin joc, considerăm că este util să fie prezentate câteva aspecte. Terapia 

prin joc se desfăşoară pe şedinţe bine stabilite în cadrul uni program al copilului, în funcţie de 

problemele cu care se confruntă acesta. Ea vine să completeze  rolul jocului spontan al copilului, 

ajutându-l să înţeleagă mesajele sau să-şi exprime ideile. 
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În urma perioadei de evaluare a copilului, terapeutul elaborează un plan de intervenţie personalizat 

care cuprinde obiective generale, obiective specifice şi obiective operaţionale. Obiectivele 

operaţionale sunt concrete, clare şi măsurabile. Oricare dintre terapeuţii care lucrează cu copilul 

respectiv poate vedea progresul înregistrat de către acesta, după o anumită perioadă de timp. 

Rezultatele sunt înregistrate şi comunicate în cadrul întâlnirii cu microechipa care este formată din 

specialiştii ce lucrează la cazul respectiv. Datele sunt comunicate părinţilor numai după consultarea 

în prealabil a echipei multidisciplinare. 

            Activităţile din cadrul terapiei cu copilul sunt diverse.  

            Un rol aparte îl ocupă utilizarea tehnicii”lada cu nisip” tehnică ce constă în utilizarea unei 

lăzi cu nisip  şi a unor jucării în această ladă. Copilul este invitat să exploreze  spaţiul de joacă, să 

manipuleze jucăriile, să-ţi dezvolte creativitatea, scoţând la iveală ideile ascunse care pot fi 

interpretate de către terapeut. 

             Modelarea în terapia prin joc este o altă tehnică utilă în lucrul cu copilul deoarece această 

tehnică îi permite copilului să exploreze diferite materiale de lucru, cum este lutul, material nu prea 

agreat de către adulţi. 

             Un rol aparte îl ocupă muzica. Folosirea sunetului muzical dar şi a instrumentelor muzicale  

şi-au dovedit de multe ori utilitatea în obţinerea unor rezultate satisfăcătoare în lucrul cu copilul. 

Psihodrama reprezintă o altă metodă utilizată cu succes în lucrul cu copiii. În orice şedinţă de 

psihodramă sunt folosite 3 momente:încălzirea,desfăşurarea, încheierea şi sunt utilizate o serie de 

tehnici:joc de rol ,inversiunea rolului, tehnica scaunului gol, oglinda. 

             Prin joc de rol poate fi observat modul în care copilul se comportă într-o situaţie de viaţă, 

problemele cu care se confruntă. Această modalitate poate fi folosită atât în cadrul terapiei 

individuale cât şi a celei de grup. 

Terapia prin joc este o activitate ce se bazează pe observaţii sistematice fiind o modalitate bine 

planificată şi concepută pe stadiile de dezvoltare ale copilului. Ea nu se desfăşoară în funcţie de 

dispoziţia de moment a terapeutului şi nu presupune o relaţie în cadrul căreia copilului îi este permis 

orice, totuşi limitele sunt stabilite doar atunci când este necesar. Numărul întâlnirilor cu copilul în 

şedinţe terapeutice nu este fix, acesta diferă de la un caz la altul.  

           Jocurile şi jucăriile sunt date copilului în funcţie de obiectivele stabilite pe şedinţa respectivă. 

Un obiect simplu şi utilizat atât în terapie cât şi în grădiniţă sau şcoală este săculeţul. Deseori el este 

folosit pentru explorarea tactilă şi pentru reîntărirea reprezentării unui obiect. Cunoaşterea acestui 

obiect este reîntregită de imagine vizuală, eventual miros. 

           O altă utilizare a banalului săculeţ o constituie dezvoltarea auzului fonematic şi 

conştientizarea de către copil a compoziţiei sonore a unui cuvânt. Cadrele didactice care lucrează cu 

copiii, ştiu că atunci când copiii descompun cuvinte, întâmpină greutăţi în a conştientiza sunetele 

finale. În sprijinul acestei recunoaşteri vine săculeţul care conţine rime. 

           În săculeţ se introduc jetoane cu imagini şi scrise. Pot fi utilizate şi obiecte sau jucării, nsă 

este mai dificil să îndeplinească toate condiţiile cerute. În săculeţ sunt plasate jetoane cu imaginile 
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şi denumirile obiectelor. În ceea ce priveşte scrierea acestor denumiri, fie sunt folosite litere mari 

sau mici de tipar, fie sunt folosite litere de mână. 

          Chiar şi atunci când copiii sunt prea mici pentru a citi şi scrie este important ca imaginile să 

aibă   scris, tocmai pentru a diferenţia un desen de un grup de litere. Mai târziu la şcoală, când copiii 

ştiu să citească şi să scrie imaginile de pe jetoane pot fi înlocuite cu scriere. 

          Limbajul scris se află oricum în jurul copilului, şi nu trebuie să-l ferim de el. Limbajul scris 

este arătat, nu predat. Copilul întreabă, adultul răspunde, nu predă şi  nu obligă la nimic. Important 

este să nu li se prezinte tentaţia uneia, fără a fi pregătiţi să o execute. 

          Utilizarea unor mijloace simple în procesul de instruire aşa cum este săculeţul, pentru 

familiarizarea copilului cu lumea vorbelor – spuse sau scrise – reprezintă un ajutor şi o motivaţie 

pentru copilul preşcolar. 

           O alternativă a săculeţului este lădiţa sau cutia despre care am vorbit puţin ca fiind utilizată 

în cadrul terapiei prin joc. Ea este utilizată cu succes şi în activităţile din grădiniţă sau şcoală 

primară. Lădiţa poate avea diferite întrebuinţări , în funcţie de imaginaţia celui care o foloseşte în 

activitatea cu copilul. Lădiţa poate îndeplini din când în când, funcţia de săculeţ. Lădiţa-săculeţ spre 

exemplu poate avea o gaură decupată într-unul  din pereţi atâta cât să poată intra mâna unui copil 

preşcolar sau şcolar. În lădiţă pot fi ascunse obiecte ce trebuie recunoscute prin pipăit: jucării mici, 

figuri geometrice, bani , diferite texturi. Un exemplu ar fi cazul texturilor. Copilul alege prin pipăit 

din lădiţă un material, apoi îşi retrage mâna şi caută în afara cutiei un material asemănător  aşezat pe 

masă.  

           Un asemenea „joc”(pentru copil este un joc atractiv, pentru cadrul didactic reprezintă o 

metodă de instruire) creşte interesul şi motivarea copilului pentru învăţare. El învaţă să se 

concentreze pe sarcină, îşi exersează gândirea, învaţă să descifreze simboluri. 

În concluzie, jocul poate fi utilizat atât ca metodă de învăţare în grădiniţe şi şcoli cât şi ca 

instrument psihoterapeutic. 
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STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE 

 

AUTOR: MANEA ANGELICA MIHAELA  

profesor  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.32 - BUCUREŞTI 

 

 Învăţarea centrată pe elev a marcat o adevărată revoluţie în învăţământul din şcoala 

românească. Astfel că, în locul unei şcoli care punea în centrul preocupărilor sale conţinutul 

învăţământului şi învăţătorul, nesocotind cerinţele elevului, astăzi este promovată şcoala în care 

elevul este considerat pionul principal, şcoala care ţine seama de interesele şi trebuinţele lui 

specifice, permiţând acestuia împlinirea sa. 

 Elevul trebuie să fie învăţat să treacă de la „a şti” la „a şti să facă”. Învăţătorul trebuie să 

manifeste creativitate profesională şi să utilizeze, în manieră modernă metodele clasice, dar şi 

strategiile noi de provocare şi dirijare a gândirii şi acţiunii elevilor, pentru a obţine eficienţă 

maximă. Elevul trebuie să fie ajutat să-şi manifeste şi să-şi dezvolte personalitatea, fiind lăsat să se 

exprime, să acţioneze conform cu preocupările, înclinaţiile şi interesele sale. 

 Promovarea metodelor moderne de instruire, a metodelor interactive, a devenit o reală 

necesitate. Este important ca elevul să ajungă să se identifice cu sarcina de învăţare. Accentul nu 

mai cade pe cantitatea informaţiilor pe care un elev poate s-o asimileze, ci pe valoarea informaţiei 

pentru acel elev. Elevii discern între ceea ce are valoare şi utilitatea practică şi ceea ce e lipsit de 

aceste proprietăţi. Ei trebuie să gândească critic, creativ, constructiv. 

 O nouă didactică îşi croieşte drum, o didactică a metodelor active, participative, în care 

învăţarea are un caracter adaptiv şi de împlinire a elevului. Se impune învăţarea de tip inovator care 

are drept caracteristici esenţiale caracterul anticipativ şi participativ. Cei patru piloni ai educaţiei în 

secolul XXI sunt: „a învăţa să cunoşti”, „a învăţa să faci”, „a învăţa să fii” şi „a învăţa să 

convieţuieşti”. Altfel spus, învăţătorul trebuie să-i înveţe pe elevi să înveţe, să-i abiliteze cu diferite 

tehnici de învăţare eficientă, pregătindu-i în acelaşi timp pentru autoînvăţare şi educaţie 

permanentă. În esenţă, învăţarea trebuie să devină un proiect personal al elevului, asistat de 

învăţător, care este mai degrabă un organizator, un animator, un manager al unor situaţii de 

instruire, care să faciliteze îmbunătăţirea actului educaţional. Învăţătorul nu poate participa decât 

indirect la activitate, ca mediator al demersului de învăţare. Subiectul va putea face demersuri 

importante pentru că decizia îi aparţine. Încrederea acordată va dezvolta în mod natural 

comportamente exploratorii în participarea la deciziile comune.   

 Maria Montessori numeşte copilul ca fiind „punctul cel mai fraged al vieţii, în care totul se 

poate încă hotărî, în care totul se poate încă înnoi”, căci acolo, „totul palpită arzând de viaţă, acolo 

sunt ascunse tainele sufletului, acolo se plămădeşte creaţiunea omului”. În cadrul învăţării şcolare 

trebuie să se urmărească valorificarea plenară a potenţialului uman prin antrenarea pe toate 

planurile a forţelor energetice ale elevului, declanşarea şi dirijarea mecanismelor învăţării, cu 

acordarea treptată a unei libertăţi crescânde până la autoinstruire şi autoînvăţare.  
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 Învăţătorul trebuie să asigure un demers didactic adecvat învăţăturii active şi interactive 

folosind metode, procedee şi tehnici de învăţare eficiente, cu scopul dezvoltării gândirii critice a 

elevilor. Fără a exclude strategiile învăţământului tradiţional, învăţătorul trebuie să folosească şi 

strategii didactice moderne, care vor menţine interesul elevilor, vor avea atmosfera propice de 

învăţare şi vor ridica actul educaţional la nivelul necesar momentului în care trăim, începutul 

mileniului trei. Elevii nu trebuie să fie obiecte ale formării, ci subiecţi activi ce contribuie la propria 

formare. Iată câteva metode interactive de grup, tratate exact pe lecţiile, ce şi le însuşesc zi de zi 

elevii, din manualele alternative ce le folosim în şcoala noastră: 
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EXPLOZIA STELARĂ 

Clasa a II-a  

Obiectul: Comunicare în limba română 

Unitatea de învăţare: „Prietenia” 

Subiectul lecţiei: Dumbrava minunată, de M. Sadoveanu 

Obiectivul operaţional: să caracterizeze personajele lecturii într-un mod inedit 

Metoda: Explozia stelară: Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări, 

asemenea exploziei stelare. Pe steaua mare se scrie ideea centrală, iar pe cinci steluţe se scrie o 

întrebare de tipul: ce, cine, unde, de ce, când? Se apreciază întrebările copiilor, efortul 

acestora de a elabora întrebări corecte, precum şi modul de cooperare, modul de interacţiune. 

E o metodă ce stimulează creativitatea. 

 

  

1. De ce are mamă vitregă, Lizuca? 

2. De ce a plecat de acasă? 

3. De ce n-a oprit-o tatăl său? 

4. De ce o ura mama vitregă? 

5. De ce se răzbuna Lizuca? 

1. Ce ştiţi despre Lizuca? 

2. Ce a făcut Lizuca cu dulceaţa? 

3. Ce pedeapsă a primit? 

4. Ce i-a făcut slujnica? 

5. Ce hăinuţe avea? 

1. Unde unde locuia Lizuca? 

2. Unde a pornit fetiţa? 

3. Unde s-a adăpostit? 

4. Unde locuiau bunicii? 

5. Unde se afla atunci tatăl fetiţei? 

1. Când a murit mama Lizucăi? 

2. Când era bătută Lizuca? 

3. Când s-a temut Lizuca? 

4. Când a dovedit Patrocle că-i e prieten? 

5. Când a ajuns la bunici? 

1. Cine era Lizuca? 

2. Cine o iubea pe fetiţă? 

3. Cine o ura pe Lizuca? 

4. Cine era prietenul ei? 

5. Cine i-a apărut fetiţei în vis? 
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CEAPĂ ARDEI 

PĂTRUNJEL MORCOVI CASTRAVEŢI 

A C 

D 

E 

F G 

H 

FLOAREA DE LOTUS 

Clasa I  

Obiectul: Matematică şi explorarea mediului 

Unitatea de învăţare: „Plante” 

Subiectul lecţiei: În grădina de legume 

Obiectivul operaţional: să-şi sistematizeze cunoştinţele legate de grădina de legume, într-un 

mod antrenant. 

Metoda: „Floarea de lotus”: presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, pornind 

de la o temă centrală. Aceasta determină cele 8 idei secundare care se construiesc în jurul 

celei principale, asemenea petalelor florii de lotus. Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul 

temei centrale, urmând ca apoi ele să devină la rândul lor teme principal, pentru alte 8 flori 

de lotus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iată cum cele 8 idei secundare devin 8 teme principale pentru cele 8 flori de lotus. 

 

GRĂDINA 

B 

ROŞII 

   VARZĂ 

RIDICHI 
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A: MORCOVI 

 

1. Formă           5. Vitamine 

(A) 

2. Culoare         6. Ciorbe 

3. Gust              7. Împ. 

diareei 

4. Rădăcina      8. Pt. vedere 

B: ROŞII 

 

1. Pătlăgele    5. Acritură 

2. Gogonele   6. Vitamine 

3. Bulion        7. Gust 

4. Salată   8. De seră şi 

grădină 

C: VARZĂ 

 

1. Formă        5. Cură de 

slăbire 

2. Culoare      6. Gust 

3. Cămeşi       7. Salată 

4. Vitamine    8. Medicament 

D: RIDICHI 

 

1. Timpurii        5. Albe 

2. Culoare         6. Negre 

3. Vitamine       7. Răceală 

4. De lună         8. Poveste 

GRĂDINA DE LEGUME 

E: PĂTRUNJEL 

 

1. Rădăcină      5. Vitamine  

2. Frunze          6. ornament 

3. Culoare        7. 

Medicament 

4. Ciorbe          8. Ceai 

F: CEAPĂ 

 

1. Culoare             5. Arpagic 

2. Gust                  6. Formă 

3.Vitamine            7. Arpagic 

4. Medicament      8. 

Ghicitori 

G: ARDEI 

 

1. Formă           5. Iute 

2. Culoare         6. Capia 

3. Gust              7. Gogoşari 

4. Salată            8. Umpluţi 

H: CASTRAVEŢI 

 

1. Formă             5. De seră 

2. Culoare           6. Vitamine 

3. Gust                7. Mască 

faţă 

4. De grădină      8. Înmulţire 

 

lotus – plantă acvatică din ţările calde, cu floarea mare, roz şi plăcut mirositoare.  
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CUBUL 

 

Clasa I 

Obiectul: Matematică şi explorarea mediului 

Unitatea de învăţare: „Animale” 

Subiectul lecţiei: Alcătuirea corpului unui animal: câinele 

Obiectivul operaţional: Să exploreze cunoştinţele despre acest animal din mai multe 

perspective 

Metoda: „Cubul”: Este o tehnică prin care un subiect este studiat din mai multe perspective. 

Cubul se poate obţine acoperind cu hârtie colorată o cutie cu latura de 15 – 20 cm. Pe fiecare 

faţă a cubului sunt scrise diferite instrucţiuni pe care elevii trebuie să le urmeze: descrie, 

compară, analizează, asociază, aplică, argumentează. Cubul poate fi folosit în două variante:  

❖ se vor rezolva toate instrucţiunile de pe feţele cubului; 

❖ se aruncă cubul şi se rezolvă instrucţiunea de pe faţa care s-a oprit în faţa 

elevului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂINELE 

 

DESCRIE  

 

1 

COMPARĂ 

 

2 

ARGUMENTEAZĂ 

 

6 

ASOCIAZĂ 

 

3 

APLICĂ 

 

5 
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1 2 3 4 5 6 

• Descr

ie 

părţil

e 

comp

onent

e ale 

corpu

lui 

unui 

anim

al: 

câinel

e 

• Compar

ă 

aspectul 

fizic al 

mai 

multor 

rase de 

câini 

(câine 

lup, 

dalmaţi

an, 

husky) 

• Asocia

ză 

compo

rtamen

tul tău 

cu cel 

al unui 

câine 

• Analizea

ză 

modul 

cum s-a 

manifest

at 

copilul 

din 

poezia 

„Căţeluş

ul 

şchiop” 

de Elena 

Farago 

• Aplică 

sau 

interprete

ază rolul 

personaju

lui 

principal 

din poezia 

„Câinele 

soldatului

” 

• Argume

ntează 

„Câinele 

este cel 

mai bun 

prieten 

al 

omului” 

 

  

ANALIZEAZĂ 

 

4 
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CUBUL 

Clasa a III-a  

Obiectul: Matematică 

Unitatea de învăţare: Înmulţirea numerelor naturale până la 100 

Subiectul lecţiei: Înmulţirea şi  ordinea operaţiilor 

Obiectivul operaţional: să-şi consolideze cunoştinţele referitoare la tabla înmulţirii şi ordinea 

operaţiilor 

 

 

 

 

 

1. Descrie cum transformăm o adunare repetată într-o înmulţire şi o înmulţire într-o adunare 

repetată: 

 

8 + 8 + 8 = 

4 x 6 =  

 

2. Compară cum este împătritul lui 3 faţă de:  

3 x 3 x 3 x 3 = 

 

3. Asociază operaţia cu rezultatul ei:  

4 x 5  54 

   20 

9 x 6  48 

  20 

7 x 8  50 

  63 

5 x 4  56 

 

4. Analizează care operaţie are prioritate şi rezolvă corect: 

 

 36 – 9 x 3 + 14 = 

 

5. Aplică proprietatea înmulţirii în care factorii se grupează: 

 

 5 x 4 x 2 = 

 

6. Argumentează că înmulţirea e comutativă: 

 

6 x 5       5 x 6 

DESCRIE  

 

1 

COMPARĂ 

 

2 

ASOCIAZĂ 

 

3 

ANALIZEAZĂ 

 

4 

APLICĂ 

 

5 

ARGUMENTEAZĂ 

 

               6 
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DIAGRAMA WENN 

Clasa I – perioada prealfabetară 

Obiectul: Comunicare în limba română 

Unitatea de învăţare: „Cartea” 

Subiectul lecţiei: „În lumea poveştilor” 

Obiectivul operaţional: Să analizeze comportamentul personajelor celor două poveşti 

evidenţiind  

Metoda: „Diagrama Wenn”: Este formată din două cercuri care se suprapun parţial. În 

intersecţia celor două cercuri se grupează asemănările, iar în spaţiile rămase libere din 

cercuri se notează deosebirile dintre două aspecte, idei sau concepte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personaje: 

▪ Scufiţa roşie 
▪ bunica 
▪ vânătorul 
▪ mama 

 

Personaje: 

▪ capra 
▪ iedul cel mic 
▪ iedul mijlociu 
▪ iedul cel mare 

 act justiţiar: 
pedepsirea vinovatului 
 lupul: personaj 
comun celor două 
poveşti 
 lupul: personaj 
negativ 
 locul de desfăşurare: 
pădurea 
 personaje pozitive + 
personaje negative 
 autor comun: Ion 
Creangă 
 elemente 
supranaturale 
 încheiere plăcută 

Capra cu trei iezi 

 

Scufiţa roşie 

deosebiri deosebiri asemănări 
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CIORCHINELE 

Clasa I  

Obiectul: Matematică şi explorarea mediului 

Unitatea de învăţare: „Primăvara” 

Subiectul lecţiei: „Ce ştii despre?” – joc didactic 

Obiectivul operaţional: să-şi rânduiască (organizeze) cunoştinţele despre acest anotimp  

Metoda: Ciorchinele: Este un organizator grafic, un tip de brainstorming neliniar, prin care se evidenţiază într-o reţea, conexiunile dintre idei 

despre un subiect. Se notează tema în centru şi apoi din ea curg ideile, sintagmele noi. Metoda organizează reprezentările elevilor şi exersează 

gândirea liberă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURA 

INSECTE 
SCHIMBĂRI 

ÎN NATURĂ 

SOARELE 

GERUL 

încălzeşt

trece 

se 

ies la soare 

depun 

ouă 

FLORILE COPACII 

POMII 
IARBA 

înfrunzesc 

înmuguresc 

infloresc 

fac cireşe 

ies mici 

gâze 

înflorescresc 
răsar creşt

înverzeşte 

ouă 
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ANOTIMPUL 

PRIMĂVARA 
PĂSĂRI 

MUNCI 

AGRICOLE 
ANIMALE 

SĂRBĂTORI 

MĂRŢIŞOR 

ZIUA FEMEII 

PAŞTELE 

19 aprilie 2009 

8 Martie 

mărţişorul 

ZĂPADA 

   ÎN VII 

ÎN LIVEZI 

PE OGOARE ÎN GRĂDINI 
 

iese din bârlog 

umblă în 

căutarea hranei naşte 

păzeşte 

casa de 

URSUL 

VULPEA 

IEPURELE 

 ARICIUL 

legume 

zarzavaturi 

seamănă 

porumbul 

 taie crengi 

uscate 

taie corzile 

 CIRIPESC 

CUIBURI 

VIN DIN 

ŢĂRILE CALDE 

pui 
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CIORCHINELE 

 

Clasa a III-a 

Obiectul: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare: Ţara 

Subiectul lecţiei: Condeiele lui Vodă, de Boris Crăciun 

Obiectivul operaţional: să-şi organizeze cunoştinţele legate de această personalitate 

istorică 

  

MIRCEA CEL 

BĂTRÂN 

recunoscător 

cînd? 

acum 600 

de ani 

a domnit 

32 de ani 

în Ţara 

Românească 

capitala 

la  

Curtea de 

curajos 

turcii 

la sud de 

Dunăre 1386 - 1418 

sultanul 

Baiazid 

voievod 

de la Dunăre 

la Mare 

zis  

„Fulgerul

viteaz 

hotărât 

bătrân 

înţelept 

domnito

r mare 

patrio

iubitor 

de popor 

precaut 

(vigilent) 
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BULGĂRELE DE ZĂPADĂ 

Clasa I 

Obiectul: Educaţie pentru sănătate - opţional 

Unitatea de învăţare: „Cum ne hrănim sănătos?” 

Subiectul lecţiei: Obiecte din bucătărie 

Obiectivul operaţional: să enumere tacâmurile, vesela şi aparatele ce se folosesc în 

bucătărie, cunoscând utilitatea acestora 

Metoda: Bulgărele de zăpadă: are la bază împletirea activităţii individuale cu cea 

desfăşurată în mod cooperativ în cadrul grupurilor. Întâi, elevii lucrează pe cont 

propriu, apoi formează perechi pentru a analiza rezultatele individuale. Perechile se 

rezumă în grupuri mari (de obicei două grupuri mari), întreaga clasă se reuneşte, apoi, 

pentru a analiza şi concluziona ideile emise. Se alege soluţia finală şi se stabilesc 

concluziile: cuţitul, lingura şi furculiţa sunt tacâmuri, cana şi farfurioara o folosim 

adesea la mic dejun şi cină, paharul este individual ca să nu ne îmbolnăvim unii de la 

alţii, cu făcăleţul mama face plăcinte, la solniţă apelăm numai la nevoie, copiii nu au 

nevoie de cafetieră etc. 

 

 

 

  

lingură furculiţ

ă 

cană farfurie 

veselă 

cuţit răzătoare 

tacâmuri 

tacâmuri 

tavă supieră 

veselă 

cafetieră robot 

aparate 

solniţă polonic 

veselă vase 

vase 
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LINIA VALORICĂ 

Clasa a II-a 

Obiectul: Comunicare în limba română 

Unitatea de învăţare: „Prietenia” 

Subiectul lecţiei: „Cele patru piersici”, după o poveste populară 

Obiectivul operaţional: să posede o poziţie pe care să o poată argumenta sănătos şi civic, 

referitor la tema propusă pentru dezbatere 

Metoda: Linia valorică: este o tehnică prin care fiecare elev îşi exprimă o opinie faţă de o 

problemă şi situează această opinie în cadrul grupului. Se imaginează o linie valorică ce 

uneşte peretele cu tabela cu peretele opus (din spatele clasei). Se formează trei grupuri: 

grupul pro, grupul contra şi grupul indecişilor. Acestea aduc argumente potrivit 

poziţiilor. Grupul pro se aşează spre capătul dinspre tablă, iar ceilalţi la capătul opus. 

Indecişii stau pe mijlocul liniei valorilor. Învăţătorul nu-şi exprimă opinia. Se finalizează 

într-un mod deschis, cu mai multe alternative posibile. 

 Întrebare: Sunteţi de acord cu fapta celui de al treilea fiu, de a vinde piersica 

primită în dar de la tatăl său? 

 

POVESTEA VARIANTE DA / NU / NU ŞTIU 

Rezumatul poveştii: 

 

             Un ţăran încearcă 

să descifreze caracterul 

fiecărui fiu, punându-i la o 

probă comună. L-a 

îngrijorat soarta celui de al 

treilea fecior, cel care a 

vândut piersica dăruită de 

tată. Primul a mâncat 

piersica şi a plantat 

sâmburele, al doilea a 

mâncat piersica şi a 

aruncat sâmburele, iar 

mezinul a dăruit piersica 

unui prieten bolnav. 

Argumente pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indecişii 

Da, pentru că are un spirit 

comercial; 

Da, deoarece în mintea lui a 

încolţit deja ideea de afacere; 

Da, deoarece are o bună intuiţie; 

Da, întrucât tot nu se satură de o 

piersică; 

Da, pentru că este omul actual, 

omul anului 2009 (sec. XXI); 

Da, pentru că este un om 

pragmatic ce nu se lasă pradă 

sentimentelor. 
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Argumente contra 

Da şi nu. Aceştia nu ştiu încă care 

braţ al balanţei cântăreşte mai 

greu. 

 

Nu, deoarece era un bun cu 

valoare sentimentală; 

Nu, fiindcă era un lucru ce nu are 

preţ; 

Nu, deoarece înseamnă lipsă de 

respect faşă de părinte; 

Nu, pentru că la o faptă făcută din 

suflet, se răspunde tot cu sufletul; 

Nu, pentru că amintirile frumoase 

trebuie păstrate; 

Nu, pentru că nu toate lucrurile 

sunt de vânzare. 
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SCHIMBĂ PERECHEA 

Clasa I 

Obiectul: Comunicare în limba română 

Unitatea de învăţare: Alfabetul 

Subiectul lecţiei: Hora literelor 

Obiectivul operaţional: să-şi însuşească literele alfabetului prin joc şi să exemplifice 

substantive proprii cerute de joc (nume de băieţi şi nume de fetiţe) folosind litera 

indicată 

Metoda: Schimbă perechea: Se lucrează în perechi. Se împarte clasa în două grupe egale ca 

număr de participanţi. Se dă sarcina de lucru. Fiecare pereche comunică ideile. Cercul din 

exterior se roteşte în sensul acelor de ceasornic, realizându-se astfel schimbarea partenerilor în 

pereche. Elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare dintre membri colectivului. Cei din cercul 

interior rămân pe loc în prima parte a jocului. Se cere elevilor din cercul exterior să dea 

exemple de substantive proprii (nume de copii): nume de băieţi, care să înceapă cu literele 

indicate. În partea a doua a jocului, când se face schimbul cercurilor (cel din exterior trece în 

interior şi invers), se cere elevilor să dea exemple de nume de fetiţe cu literele indicate. Iată 

un exemplu: 

  

Aurel 

Barb

u 

Codru

ţ 

Dorel 

Emil 

Fănică 

Gogu 
Hore

a 

Niculina 

Ionică 

Jianu 

Karin 

Laurenţi

u 

Marius 

Aurica 

Bianca 

Codruţa 

Dorina 

Emilia 

Florina 

Hortensia 

Irina 

Jiji 

Kati 

Liliana 

Monica 

Nicolae 

Gregoria 

se face rocada 

semicercurilor 

locul cadrului 
didactic 
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Studiu comparativ privind lectura în rândul elevilor de gimnaziu de la Liceul 

Tehnologic Ocna Sugatag, Structura Breb, Maramureș 

Profesor  Bîrlea Ileana Lucica 

Liceul Tehnologic Ocna Șugatag, 

Structura Breb, județul Maramureș. 

 Motto: „Nu-i alta mai frumoasă și de mai folos în viața omului zăbavă decât cetitul cărților” 

                                                                                                             (Miron Costin) 

 

 

             A citi în ziua de azi e un lucru foarte important, deoarece trăind într-o societate 

informatizată, interesul pentru lectură devine din ce în ce mai scăzut. Copiii din ziua de azi au 

cu totul alte preocupări, nu sunt prea pasionați de lectură. Rolul profesorului în formarea 

personalității elevului este foarte important, pentru că profesorul este cel care îndrumă elevul 

în activitatea sa cognitivă și experimentală, astfel că acesta descoperă adevărurile 

fundamentale ale cunoașterii lumii. 

         A citi înseamnă a descoperi, iar lectura devine parte importantă pentru descoperirea 

adevărurilor fundamentale ale omenirii. Copilul educat de mic să citească va face acest lucru 

și când va deveni adult. Am realizat acest studiu cu scopul de a arăta importanța lecturii în 

formarea viitorului adult, formarea de priceperi și deprinderi pentru a citi. Pentru a atinge 

scopul vizat am încercat să utilizez mijloace și strategii moderne de învățare care să trezească 

interesul elevilor pentru lectură, respectiv capacitatea individuală a fiecăruia pentru a citi. 

Profesorul trebuie să le cultive elevilor dragostea pentru lectură, să-i învețe să descopere 

cărțile care-i interesează, deoarece unii copii sunt pasionați de cărțile de aventură, alții iubesc 

poveștile de dragoste sau literatura SF. 

Am încercat să urmăresc modul în care lectura influențează personalitatea elevului și în 

același timp duce la formarea de deprinderi individuale pentru citit. 

Obiectivele cercetării au vizat: 

 Trezirea interesului pentru lectură; 

 Implementarea unui proiect„ Povestește ce ai citit!” 

 Înființarea unui club de lectură; 

 Urmărirea impactului pe care l-a avut lectura asupra elevului. 

     Am organizat o cercetare practic-aplicativă pe un număr de 36 de elevi de la Liceul 

Tehnologic Ocna Șugatag, Structura Breb, elevi care sunt din clasele V-VIII. Am aplicat 
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tehnica experimentului, urmărind subiecții înainte de implementarea programului, în timpul 

proiectului și post-proiect. 

       A  experimenta înseamnă a-i pune pe elevi într-o situație concretă de învățare, a-i 

îndruma și a le face observații pentru a dirija procesul învățării.  Este o metodă de colectare de 

date și se poate face atât pasiv cât și activ. 

„Metoda experimentală este în esența o modalitate de investigare în care cercetătorul 

controlează deliberat variabilele pentru a depista relațiile dintre ele. Dacă în observație 

cercetătorul nu modifică fenomenele, ci doar le înregistrează cu instrumente specifice, ce 

sporesc capacitățile sale perceptive naturale, experimentarea presupune intervenția activă 

asupra realității cercetate, care tocmai de aceea trebuie examinată atent în prealabil 

(observația jucând aici un rol însemnat), ipotezele cristalizate din această cunoaștere inițială 

făcând posibilă testarea acesteia printr-o manipulare deliberată și sistematică a unor variabile” 

      Subiecților li s-au aplicat chestionare care urmăreau dezvoltarea interesului pentru lectură. 

S-au obținut următoarele rezultate: din 36 elevi, 15 au spus că ei citesc din plăcere, 6 sunt 

obligați de părinți, iar restul nu manifestă interes pentru lectură.  Deci se observă că 41, 66 % 

citesc cu plăcere, 16,78% citesc din obligație, iar restul de 41,66% nu-i interesează acest 

lucru.  Lectura are o influență benefică asupra elevilor , aceștia manifestă interes pentru ora de 

limba și literatura română și obțin rezultate bune și chiar foarte bune la acest obiect de studiu, 

atunci când pleacă de la școala noastră. Având un vocabular adecvat, rezolvă cu ușurință 

cerințele și obțin rezultate bune la evaluările naționale,  astfel pot să se înscrie la liceul la care 

doresc să ajungă. 

      Ceea ce am observat în urma acestei cercetări  a fost faptul că vârsta este invers 

proporțională cu interesul pentru lectură, copiii mai mici fiind mult mai interesați să citească. 

Interesul pentru lectură este direct proporțional cu interesul familiei pentru acest lucru. 

Părinții care-și controlează copiii, chiar și în ceea ce citesc obțin performanțe de la aceștia. 

Este deosebit de importantă relația școală – familie pentru reușita unui elev în carieră. De 

asemenea mediul în care trăiesc elevii influențează caracterul acestora. Elevii noștri trăiesc în 

mediul rural, iar accesul la o bibliotecă modernă este redus, ținând cont de distanța mare 

dintre oraș și sat. 

Metodele nonexperimentale de colectare a datelor s-au bazat pe: 

 observația sistematică- am  realizat grile de observație pentru cei 36 de elevi; 

 conversația euristică- am discutatt cu elevii despre importanța lecturii în formarea 

caracterului uman; 

  ancheta- am aplicat chestionare pentru a vedea ce citesc, cum citesc și când citesc 

subiecții mei; 

 metoda analizei documentelor școlare- am analizat situația școlară a fiecărui elev în 

parte; 
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 metoda produselor- am analizat compozițiile literare pe care le-au realizat elevii. 

     În ultimii ani, învățământul românesc nu se bazează pe partea cognitivă, ci pune un accent 

deosebit pe ceea ce învață elevii, cum învață și de ce învață. De aceea am încercat să înființez 

un cerc de lectură unde copiii să povestească ceea ce au citit. În etapa experimentală am 

introdus elementul novator care se bazează pe metode și tehnici moderne care să atragă elevii 

spre citit, metode care aplicate diferențiat duc la formarea de deprinderi intelectuale pentru  

elevi și le sporesc acestora încrederea în forțele proprii. 

   Am încercat în cadrul lecțiilor să acord 5-10 minute pentru citit. Numai citind, copiii pot să 

înțeleagă un text și pot să rezolve cu ușurință sarcinile propuse. Munca pe grupuri de lucru  a 

dus la îmbunătățirea relațiilor de întrajutorare și comunicare, respectiv elevii și-au dobândit 

încrederea în forțele proprii. Metodele didactice aplicate în cadrul orelor de limbă și literatură 

română au fost: explozia stelară, brainstorming-ul, diagrama Venn,  proiectul, știu, vreau să 

știu , am învățat, jocul de rol. 

     Am încercat să adaptez situațiile de învățare la nivelul de înțelegere al fiecărui elev, 

respectiv la particularitățile de vârstă ale acestuia. Am folosit fișe de lucru individual, fișe de 

recuperare, de evaluare și autoevaluare. 

Pe lângă orele de curs am realizat ore de meditații suplimentare, șezători literare, expoziții pe 

diverse teme, serbări școlare. elevii s-au implicat activ și au manifestat interes pentru 

activitățile desfășurate. 

      Am  colectat toate datele experimentului, am confruntat datele finale cu cele inițiale și am 

observat o îmbunătățire a interesului pentru lectură, câțiva elevi chiar  și-au amenajat o 

bibliotecă proprie. Ei sunt interesați să citească mai mult, am observat interesul pentru roman. 

       Am finalizat cercetarea prin adunarea de date și compararea acestora, interpretarea 

datelor și observarea progresului. Am formulat recomandări pentru domeniul cercetat. 

Consider că un om fără cultură e ca și un om fără suflet, nimic nu-l sensibilizează în jur și de 

aceea pare condamnat pentru tot restul vieții să trăiască în întunericul minții, să nu știe să 

zâmbească, să trăiască mereu ca și un om gol pe dinăuntru. 

 

 

Bibliografie: 

1. http://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/METODA-EXPERIMENTULUI-

dobandir19.php 

2. Ioan, Cerghit, PERFECȚIONAREA LECȚIEI ÎN ȘCOALA MODERNĂ, Editura 

Didactică și Pedagogică, București, 1983. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE IN PROCESUL DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Prof. Bucur Irina-Edita 

 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se 

adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, 

ştie, cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină 

de vrajă şi mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner 

(1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare . 

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 cea 

mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 

obiectele. 

 

.Exemple de activităţi extraşcolare Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, 

case memoriale – orgnizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile 

culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 

obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele 

de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 

unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 

oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 

desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Vizionarea emisiunilor muzicale, de 

teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi orientează copiii spre unele domenii de 
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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. De la cea mai fragedă 

vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi 

fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază 

toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate 

în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi o percep active. 

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. Am 

acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a copiilor. 

Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimental 

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 clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de 

iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la 

bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie 

îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 

ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 

posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 

să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la 

dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind 

respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia 

pentru păstrarea valorilor, etc. 

Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale întrucât 

au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare 

şi asupra integrării sociale în general. Participarea la activităţi extracurriculare structurate 

organizate de şcoli, spre deosebire de participarea la activităţi nestructurate (uneori 

incluzându-le şi pe cele organizate în şcoli) se asociază cu rezultate pozitive în ceea ce 

priveşte dezvoltarea adolescenţilor (Feldman şi Matjasko, 2005): performanţă şi rezultate 

şcolare mai bune; coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi; o stare psihologică mai bună, 

incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai puţine griji privind viitorul şi sentiment 

redus de izolare socială; un grad mai scăzut de abuz de alcool şi droguri; un grad mai scăzut 

de activitate sexuală în rândul fetelor; un nivel scăzut de comportamente delincvente, 

incluzând arestări şi comportamente antisociale. 
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Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia 

să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 

activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin 

acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 

dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 

pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, 

de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare 

a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 

gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 

pozitiv. 
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Mijloace specifice de realizare a activităţilor de dezvoltare personală la clasa 

pregătitoare 

 

Prof. Înv. Primar Dima Liliana-Sidonia 

Școala Gimnazială Castranova 

 

 

Mijloace specifice de realizare a activităţilor de dezvoltare personală la clasa pregătitoare.În 

fiecare zi în programul desfășurat dimineața am realizez activitatea de dezvoltare personală 

(D.P.), care cuprinde 3 etape importante: întâlnirea de dimineață cu toate secvențele ei 

(salutul, prezența, împărtășirea cu ceilalți, activitatea de grup, noutatea zilei) și calendarul 

naturii.   

În programul  cuprind aceste tipuri de activități sub formă de jocuri, exerciții sau centre. 

Întotdeauna aceste momente ale zilei sunt foarte îndrăgite de copii, ei se exprimă liber, fără 

teamă, își încurajează colegii noi, învață să se asculte și să se respecte reciproc, își exersează 

diverse capacități. Acest moment pregătește de fapt intrarea în activitatea zilnică, respectă 

tema zilei, aprofundează și corectează capacitățile. Copiii adoră să vorbească și să vadă că 

sunt ascultați de ceilalți și astfel crește imaginea stimei de sine. 

 Mijloacele de realizare ale acestei secvențe a zilei sunt diferite de la o zi la alta: jocuri, 

cântece, dans, recitative-numărători, poezii. Întotdeauna această etapă cuprinde și mișcare: 

gimnastică de înviorare, dans, mișcări sugerte de text. În grădiniță dezvoltarea personală este 

continuă. De aceea am completat activitățile de dezvoltare personală realizate dimineața și cu 

alte miljoace de realizare pe tot parcursul zilei și chiar și în activități desfășurate în afara 

grădiniței. Pot spune că toate activitățile desfășurate în grădiniță duc de fapt la o dezvoltare a 

personalității fiecărui copil. Împreună cu doamna psiholog am creat și un joc foarte frumos și 

interesant numit „Tableta magică a emoțiilor” , un joc pentru dezvoltarea inteligenţei 

emoţionale la copii. Acest joc le-a plăcut foarte mult copiilor. Inteligenţa emoţională este cea 

care ne poate asigura reuşita în viaţă deorece dacă ştim cum să ne gestionăm emoţiile în 

situaţii stresante, dacă ştim cum să comunicăm cu ceilalţi în mod adecvat (fără agresivitate 

sau fiind pasivi), dacă ştim că avem posibilitatea de a ne alege modul în care gândim pentru a 

ne motiva, atunci vom obţine succesul.  

Din păcate dezvoltarea emoţională este deseori trecută cu vederea, ca şi cum ar fi de la sine 

înţeleasă. Însă şi emoţiile trebuiesc învăţate, cunoscute, înţelese, şi în cele din urmă 

controlate. O bună dezvoltare emoţională trebuie să înceapă de la vârste mici. Primii paşi se 

referă la construirea vocabularul emoţiilor, precum şi la capacitatea copilului de a-şi 

recunoaşte propriile emoţii şi pe ale celor din jur. În esenţă, inteligenţa emoţională înseamnă 

două lucruri: a fi într-un bun contact cu noi înşine şi a avea relaţii satisfăcătoare cu ceilalţi.  
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            Capacitatea copilului de a transmite emoțiile (verbal/non-verbal) adecvat se 

aprofundează și în mediul grădiniței, educatoarea fiind și ea un model, favorizând adaptarea 

socială. În acest mediu, copilul socializează, învață reguli de conduită, desfășoară activități 

care îl ajută și în dezvoltarea emoțională. Astfel, exprimarea adecvată a emoțiilor (pozitive, 

negative) ajută copiii să se integreze mai bine în grup și să formeze cu ușurință relații de 

prietenie cu ceilalți. 

Activităţile de dezvoltare personală aduc o contribuţie însemnată la educaţia morală, estetică a 

copiilor, disciplinându-le acţiunile şi lărgindu-le orizontul artistic și duc la socializare.  

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la activităţile de dezvoltare personală. În programul zilnic al grădiniţei 

sunt cuprinse forme speciale de activitate care au drept scop destinderea copiilor, crearea 

bunei lor dispoziţii și însușirea cât mai multor competențe.  

Activităţile au o structură specifică ce include sarcina didactică (problema pe care trebuie să o 

rezolve copilul în cadrul jocului, însuşindu-şi în acest mod anumite cunoştinţe sau deprinderi), 

regulile şi elementele de joc, toate în concordanţă cu nevoia de creaţie şi de exprimare 

personală, de o mare profunzime în acest moment. Educaţia preşcolarului vizează trei aspecte 

esenţiale: dezvoltarea fizică, intelectuală şi socială, realizate în special prin educaţia 

simţurilor, cea a imaginaţiei şi cea a caracterului.  

         Dezvoltarea fizică implică şi domeniul motricităţii: copilului îi va fi satisfacută nevoia 

de mişcare prin activităţi variate- jocuri în aer liber, activităţi specifice de educaţie fizică şi 

sport sau dans. Jocul de mişcare este strâns legat de dinamismul copilăriei şi este practicat cu 

plăcere la toate vârstele.  

             Dansul, care asociază activitatea motorie, auditivă şi vizuală a preşcolarului constituie 

unul din modurile de expresie cele mai complete şi mai fericite ale personalităţii sale, mai ales 

dacă se are în vedere faptul că apare un lucru excepţional la această vârstă: sentimentul de 

grup.  

           Desenul şi grafismul sunt moduri de exprimare preferate pentru copil.Prin desen și 

modelaj se ajunge, la o activitate creatoare ce trebuie încurajată şi dezvoltată foarte liber. 

Activităţile artistico-plasice, jocul imaginativ prezintă valenţe intelectuale şi creative multiple: 

”descătuşează” imaginaţia copilului şi îl ajută să capete deprinderi specifice. În acest sens am 

participat cu copiii la mai multe concursuri județene,interjudețene, naționale și internaționale 

la care am obținut și premii.  

             Fantezia copilului nu are limite: îi plac istoriile extraordinare, amestecă realul cu 

ficţiunea, inventează şi este încântat de ceea ce inventează. În ochii lui, minunile devin 

posibile într-o clipă, lucrurile simple trezesc în sufletul lui mişcări de extaz astfel încât 

frustrarea de această activitate înseamnă a renunţa la valorificarea posibilităţilor pe care 

aceasta le oferă. Jocul imaginativ (simbolic) oferă oportunitatea de a practica şi înţelege 

diferenţele existente între real şi imaginar căci se dă copilului posibilitatea deplină de a-şi 
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reprezenta şi manipula intern obiectele prin intermediul fanteziei. Situaţiile de învăţare 

urmăresc folosirea şi îmbogăţirea vocabularului, articularea corectă a cuvintelor şi stimularea 

productivităţii lingvistice, folosindu-se în acest sens jocuri didactice şi lectură după imagini.  

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. Jocurile didactice sunt jocurile special create de adult în 

scopul realizării dezideratului ”învăţare prin joc”, astfel încât accentul cade pe procesul de 

instruire desfăşurat sub conducerea directă a adultului. Modul de organizare a activităţii 

dezvoltă capacitatea de a lega logic-verbal o povestire şi îmbogăţeşte conţinutului experienţei 

cu elemente noi.  

              Limbajul şi exersarea operaţiilor intelectuale îi conferă elevului autonomie şi 

posibilitatea de a se mişca cu ușurinţă în mediu, de a experimenta evenimente şi fenomene 

care, mai târziu, vor avea semnificaţie pentru un domeniu sau altul de cunoaştere. Activităţile 

matematice, ca şi activităţile de cunoaştere a mediului, realizate prin jocuri didactice sau 

dirijate, prin jocuri intelectuale îi facilitează copilului medierea cu lumea ştiinţelor prin 

intermediul operaţiilor intelectuale, iniţiindu-l în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social, a 

matematicii, a comunicarii orale şi a limbajului.  

            Jocurile didactice prin care se realizează educaţia pentru societate vizează aspecte de 

morală şi de comportament civic, de cunoaştere a mediului social, urmărind abordarea 

echilibrată a dezvoltării personalităţii preşcolarului. În toate situaţiile este foarte important 

pentru copil să fie lăsat să-şi exprime emoţiile în mod liber, sentimentele pozitive dar şi cele 

negative, tensiunile interioare, în loc să fie obligat să şi le reprime, pentru a fi îndeplinită 

astfel condiţia formării unei persoane sănătoase. Un rol important în educarea acestor trăsături 

îl joacă exerciţiul, mai ales când se desfăşoară pe fondul unei motivaţii pozitive: dorinţa 

preşcolarului de a deveni mai harnic, mai disciplinat.  

        Exersarea prin activităţi ce necesită colaborarea, disciplina, curajul conduc la formarea 

obişnuinţelor, ca şi premise ale dezvoltării ulterioare a trăsăturilor pozitive de caracter. 
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PĂRINȚI – ELEV - PROFESOR 

- REFERAT ȘTIINȚIFIC – 

 

AUTOR: Prof. Dorina MICU 

1. Introducere 

Realizarea referatului științific Părinți – Elev – Profesor este rezultatul experienței personale, 

cât și profesionale acumulate în cei trei ani de carieră din învățământul preuniversitar din 

mediul urban din România. 

Scopul acestui studiu este de a evidenția rolul celor trei factori esențiali implicați în procesul 

educațional, și anume: părinții, elevul și profesorul, dar și în formarea personală și 

profesională a individului pe tot parcursul vieții.  

În acest sens, în prima parte a studiului, s-a făcut referire la influența părinților în educarea 

copilului, iar în cea de-a doua parte, s-a făcut referire la relația elev – profesor, în situația în 

care ambele relații sunt intens discutate în mass – media. 

2. Relația părinți - copil 

Părinții, încă din prima zi de viață a copilului, contribuie la educarea acestuia, prin a îl învăța 

să mănânce, să vorbească, să meargă, să se comporte și să se îngrijească. Aceștia, își doresc o 

copilărie mai frumoasă decât cea proprie pentru copilul lor pornind de la alimente, spațiu de 

locuit, garderobă și, bineînțeles, educație.  

În ceea ce privește educația pe care urmează să o primească copilul, părinții decid, încă de la 

începutul vieții acestuia, care dintre aceștia este răspunzător de creșterea copilului în cadrul 

familiei: mama sau tatăl și cine este ajutorul de nădejde al acestora: bunica maternă sau 

bunica paternă. Apoi, aceștia decid ce grădiniță va frecventa copilul acestora, în funcție de 

distanța față de domiciliu, solicită informații nu doar de la cunoscuți despre viitoarea 

educatoare, ce școală va urma, unde solicită informații despre viitoarea învățătoare, despre 

cadrele didactice din unitatea de învățământ.  

Părinții devin susținători ai copilului, în momentul alegerii de către acesta al profilului la liceu 

și mai, apoi, a facultății, în funcție de  interesele proprii ale acestuia, de cunoștințele dobândite 

de către acesta de-a lungul timpului, și de ce nu, de cadrul didactic care l-a inspirat până în 

acel moment. 

Trebuie precizat faptul că în procesul educațional din sistemul de învățământ preuniversitar, 

părinții intră în contact direct cu educatorul, cu învățătorul și cu dirigintele pentru a afla 

rezultatele la învățătură ale copilului lor, însă, odată cu înscrierea acestuia în învățământul 

universitar, aceștia îi cunosc pe profesori indirect, doar din relatări bazate pe descrierea făcută 

de către copil. 
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Pe de altă parte, relația părinți – copil este afectată de o serie de factori, printre care lipsa 

educației membrilor familiei, a resurselor financiare și a aprecierii acestora față de copil. În 

acest caz, trebuie avut în vedere abandonul școlar din mediul rural datorită faptului că încă din 

prima zi de viață, copilul își susține financiar familia prin intermediul alocației de la stat, iar 

mai târziu prin bursa profesională. De asemenea, în acest mediu de viață, la finalul zilei de 

școală și/sau a anului școlar, copilul muncește în gospodărie și pe câmp, se ocupă cu păstoritul 

animalelor pentru a își ajuta familia din punct de vedere financiar și pentru a își cumpăra 

rechizite și haine pentru noul an școlar. 

Situația financiară precară a familiei și capacitatea deosebită de învăța a copilului are ca și 

rezultat, abandonul școlar.  

3. Relația elev - profesor  

Copilul este denumit „elev” din  momentul în care începe ciclul achizițiilor fundamentale 

(grupa pregătitoare și clasa a I-a). 

Elevul dobândește respectul pentru profesor și pentru cariera didactică, mai întâi, de la părinți, 

iar, mai apoi, în funcție de relația profesor - elev, de la sine însuși. Acesta fiind principalul 

motiv pentru care unii dintre aceștia la finalul studiilor se îndreaptă spre o carieră didactică. 

Atât elevul, cât și profesorul sunt principalele instrumente de lucru ale sistemului de 

învățământ. Elevul răspunde pentru faptele sale în fața profesorului, iar profesorul în fața 

superiorilor: șef de catedră, director de școală, inspector școlar, Ministerul Educației 

Naționale și al Cercetării Științifice.  

La formarea unei noi clase trebuie realizată o selecție riguroasă care să se bazeze pe 

organizarea unui interviu cu părinții, iar prin intermediul dirigintelui, fiecare elev să 

primească o fișă de evaluare pshiopedagogică și a cunoștințelor de cultură generală pentru a îi 

cunoaște IQ-ul, rezultatele școlare, mediul de viață, interesele, problemele. Iar fiecare 

profesor care predă la clasa respectivă să participe la ședințele cu părinții, la consiliile clasei, 

pentru a fi informat cu privire la problemele elevului, la problemele clasei, pentru a ști cum să 

acționeze în diverse situați, pentru a putea elabora planul de dezvoltare personală al elevului și 

pentru o parcurgere eficientă a  programei școlare. 

Pentru o cunoaștere mai bună între elevii unei clase, se recomandă organizarea unei excursii 

cu un program bine stabilit, la care pot participa un grup de cadre didactice format din: 

profesorul de geografie, biologie, istorie, chimie, fizică, și chiar consilier școlar, întrucât arată 

o bună organizare, responsabilitate și o însușire mai rapidă a cunoștințelor din diverse 

domenii, dar și unitate, colaborare între colegi la locul de muncă.  

La școală, elevul obține rezultate școlare satisfăcătoare, doar dacă beneficiază de sprijin din 

partea profesorului, începând de la amenajarea sălii de clasă, și continuând, cu stilul de 

predare și notare al acestuia.  
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Din punct de vedere ergonomic, sala de clasă trebuie să fie spațioasă, luminoasă și curată, 

dotată cu videoproiector si un calculator, și chiar un colț verde, iar mobilierul să fie ușor de 

modificat în funcție de activitățile didactice organizate, să permită munca în echipă, însă, în 

general, acesta nu ar trebui să faciliteze comunicarea între elevi pe întreaga durată a orei de 

curs, schimbul de obiecte personale (cărți de joc, telefoane mobile, farduri), ci să aibă rol în 

evitarea unor situații – problemă.  

În ceea ce privește poziționarea în bănci, este indicat ca elevii să fie așezați băiat - fată, dacă 

clasa este alcătuită dintr-un număr egal de elevi sau câte unul în bancă dacă sunt mai mulți 

băieți decât fete și invers. Fiecare elev, dar mai ales cel care manifestă o atitudine de 

superioriate față de semeni, ar trebui să fie implicat în buna desfășurare a activităților clasei, 

să aibă o anumită responsabilitate. 

Existența unui cabinet pentru fiecare disciplină, facilitează transmiterea de cunoștințe, 

asimilarea rapidă a informațiilor, insuflarea pasiunii elevilor pentru un anumit domeniu de 

studiu și dispariția monotoniei. 

Stilul de predare al profesorului trebuie să fie accesibil elevilor, fie că se bazează pe utilizarea 

unor metode moderne sau nu, să nu dezvolte stres, pentru ca la finalul studiilor elevul să fie 

apt pentru piața muncii. Participarea la concursuri școlare trebuie încurajată în funcție de 

specificul clasei, de potențialul elevilor. 

În prezent, în ceea ce privește evaluarea și notarea elevilor se dezvoltă stresul cotidian, 

întrucât nota a devenit o „armă de apărare” a profesorului împotriva elevului, în cazul unor 

divergențe declanșate la clasă cu rost sau fără rost, motiv pentru care consider că este necesară 

o schimbare, mai ales la ciclul de aprofundare și specializare.   

În acest sens, se poate opta pentru o fișă de evaluare care să cuprindă mai mulți indicatori 

cărora să li se atribuie un anumit punctaj și care să fie parcursă până la finalul unui semestru, 

însă pentru rezolvarea fiecărei cerințe să fie prevăzută o anumită perioadă de studiu sub 

îndrumarea profesorului. Îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute în fișă favorizând 

promovarea elevului, iar în caz contrar, refacerea disciplinei.  

Relația profesor – elev trebuie să se bazeze pe respect, deoarece profesorul, în adâncul 

sufletului, este un copil care, odată, aflat în mijlocul elevilor, chiar și pentru 50 de minute, uită 

cine este cu adevărat, uită de grijile sale zilnice și, cred că doar astfel, poate face față unui 

grup format din 30- 36 de caractere diferite. 

Profesorul obține respect din partea elevilor săi, doar dacă reușește prin stare de calm, 

pozitivism, optimism, responsabilitate, comportament, ținută, relaționare cu părinții, elevii și 

colegii,  să îi inspire și să îi motiveze pe aceștia.  

Profesorul este un om înțelept de la care elevul poate dobândi cunoștințe nu doar despre 

disciplina pe care acesta o predă, ci și care să îi fie utile în viața de zi cu zi. Astfel, acesta 

poate formula pentru elevul său  o serie de propuneri privind traseul şcolar şi profesional al 
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acestuia, îi poate oferi un sfat, soluții, chiar și în probleme specifice vârstei, poate deveni un 

bun confident și  poate avea rol de mediator. 

Desfășurarea actului de predare-învățare este influențată de mass-media, motiv pentru care 

ROFUIP, regulile clasei și desfășurării orei de curs, precum și criteriile de notare trebuie 

comunicate de către profesor încă de la începutul anului școlar 

4. Concluzii 

Respectul pentru părinți și, mai apoi, pentru profesori se dobândește în mediul familial și în 

funcțiede conștiința fiecărui elev. 

Sistemul de învățământ preuniversitar este influențat de mass – media, de lipsa resurselor 

financiare, de situațiile de abandon școlar, precum și de rolul profesorului în evoluția acestuia, 

mai ales, în mentalitatea educabililor și a părinților. Astfel, dacă sistemul de învățământ este 

de calitate, la finalul studiilor, elevul va mulțumi, nu doar părinților pentru sprijinul acordat, 

ci și fiecărui profesor pentru ceea ce a devenit.  
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Teatrul, instrument al educației eficiente 

Filimon Andreea-Gabriela, Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” Piatra Neamț 

 

Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă un dascăl pentru mine, probabil că  nu aș ști să răspund 

pe moment. Dar, cu voce tare, aș spune că un dascăl este cel care mă îndrumă pe drumul 

cunoașterii, cel care mă încurajează și mă motivează cu scopul de a deveni o persoană mai 

bună, de a fi mereu în competiție cu mine. Astfel, mi-aș dori să mă privească și viitorii mei 

elevi, ca pe un ghid care le încurajează voința, creativitatea și le stimulează motivația. 

De-a lungul practicii observative, am identificat numeroase greșeli pe care le fac frecvent ca 

elev practicant și ca viitor profesor: lipsa de experiență în a cultiva plăcerea și antrenamentul 

pentru o imaginație bogată. Aici intervin, pe de o parte, cele două tipuri de gândire: 

algoritmica și euristica, iar pe de altă parte educația formală și cea nonformală. De obicei, la 

lecțiile de predare-învățare abordez acest tipar monoton al educației formale: fișe de lucru, 

multe întrebări ale căror răspunsuri sunt de obicei mecanice, iar imaginația elevilor rămâne 

neatrenată, statică. 

La școală, elevii sunt supuși unei imense avalanșe de informații. Din păcate, poate că nu vor 

reuși întotdeauna să le traducă prin cele mai bune note sau calificative. În afară de 

numeroasele materii diferite pe care trebuie să le învețe, elevii dobândesc și abilități practice 

care îi ajută pentru a se exprima prin artă, teatru și muzică. 

Aici intervine schimbarea de mentalitate ce presupune o nouă orientare a atitudinii profesor-

elev, direcție pe care am învățat-o prin prisma predărilor. Relația dintre profesor-elev nu 

trebuie privită unidirecțional (când profesorul atotștiutor emite adevăruri, pe care elevul 

trebuie să le rețină și să le reproducă), ci pe o orizontală (când profesor, elev, părinte sunt 

implicați în procesul de predare-învățare, de orientare a elevului spre formarea unor 

competențe). 

Noile generații de elevi sunt din ce în ce mai agitate și dornice de cunoaștere. Învățarea devine 

un proces permanent, în care elevul vede că nu este singurul care învață, ci și profesorul apare 

ca o persoană care învață permanent, care acceptă părerile și ideile altora, capabilă să posede 

valori culturale autentice, dar și să se adapateze la cerințele noilor generații. 

Secretele unei educații de succes implică aspecte cum ar fi: instinctul de a persevera, 

încrederea în sine pentru a veni cu idei noi, inovatoare, capacitatea de a gândi lateral și 

răbdarea de a reflecta, de a lua decizii. 

Aceste fapte sunt imposibile fără spargerea barierelor dintre educația formală și nomformală. 

Educația nonformală e centrată pe cel care învață, pe procesul de învățare, nu pe cel care 

predă, iar activitățile sunt diferite și atractive (după interese, aptitudini, aspirații). 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

223 
 

 

Un bun exemplu ar fi teatrul în educație. Mereu am citit despre cursurile de tip ,,Terapie prin 

artă și teatru”. De cele mai multe ori am ajuns la concluzia că teatrul este, de fapt, un dascăl 

de la care putem învăța multe. Prin teatru, elevii își pot exprima dorințele, emoțiile, fiind 

implicați în învățarea experențială într-un punct care atinge curiozitatea și setea lor de 

cunoaștere. 

Este necesar ca în școală să se organizeze contactul sistematic al elevilor cu teatrul? La ce 

vârstă se lărgește considerabil contactul elevilor cu teatrul? 

Am constatat că se înregistrează o lărgire bruscă a ariei de contact a elevilor cu teatrul, mai 

ales în perioada preșcolară: teatrul de păpuși. Elevii care sunt pasionați de teatru sau merg 

frecvent la astfel de activități dezvoltă atât inteligența creatoare, cât și inteligența verbală-

lingvistică. Copiii vor agrea în mod deosebit să citească, să scrie, să povestească, să facă 

jocuri de cuvinte. 

Am participat la organizarea unui teatru de păpuși în cadrul școlii unde fac practică. Am fost 

surprinsă de modul în care elevii devin mult mai deschiși față de ceilalți, dar și față de 

cunoașterea propriei persoane. 

De la jocurile de rol...la adevărate laboratoare de teatru? Ce aș putea îmbunătăți prin teatru? 

Am observat agitația elevilor la ore, poate chiar bullyingul. Nu știam cum să calmez acel haos 

și, de cele mai multe ori, m-am considerat un ,,profesor” nepriceput. Însă, am aplicat un mic 

joc strict pentru aceste clase mai agitate. Pentru a începe jocul, trebuie să ne gândim la o 

propoziție ușor de reținut, ca de exemplu: ,,Am o minge cu trei petice.” Acum, urmează 

regulile: elevii trebuie să se ridice în picioare, să spună propoziția în cor, însă cuvântul 

,,minge” nu trebuie pronunțat, ci doar mimat (cu ajutorul mâinilor formăm o sferă). 

Teatrul poate reduce anxietatea, emoțiile negative, frica și teama de exprimare. Am întâlnit 

copii cărora le este teamă să răspundă la anumite întrebări, deoarece, în cazul unui răspuns 

eronat, colegii pot râde de ei. Nu este o experiență prea plăcută, dar jocurile de teatru 

suspendă tendința elevilor de a-i judeca pe ceilalți. Cum aș putea găsi întrebări eficiente, astfel 

încât orice răspuns să fie privit ca o încurajare? În cadrul cursului de ,,Terapie prin artă și 

teatru” am observat jocul ,,ce-ar fi dacă...?”.  Este un joc de cercetare, în care elevilor nu le 

sunt date direct  răspunsurile corecte, scopul fiind încurajarea acestora să gândească: ,, Ce-ar 

fi dacă animalele ar putea să vorbească?”, ,,Ce-ar fi dacă oamenii ar avea trei picioare?” 

Răspunsul unui elev a fost: ,,Ar conduce mai ușor, de vreme ce ar avea câte un picior pentru 

fiecare pedală.”. 

Ca și în teatru, există critică. Însă, teatrul nu se bazează pe o criticare dură, directă, ce poate 

descuraja, ci pe o critică constructivă pentru îmbunătățirea performanțelor, adică metoda    

sandwich-ului: cele două felii de pâine reprezintă aspectele bune a ceea ce pregătește un artist, 

iar salamul ceea ce ar mai putea fi îmbunătățit, folosirea laudei pentru a încuraja progresul, nu 

înfumurarea. De cele mai multe ori, încrederea în noi este determinată de modul în care ne 
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privesc ceilalți, ceea ce duce la faptul că, dacă un profesor crede în elevii săi, aceștia vor 

deveni mai creativi, mai talentați. 

Teatrul m-a învățat cel puțin o sută de moduri diferite de a spune ,,bine!”, să mă adresez 

elevilor într-un mod pozitiv. Câteva exemple sunt: interesant, te descurci bine, nemaipomenit, 

incredibil, senzațional, știam că poți s-o faci, ești bine pregătit, sunt mândră de tine, creativ, 

ești în frunte, performanță olimpică, ai făcut un lucru unic. 

Jocul teatral presupune faptul că elevii trebuie învățați să folosească limbajul interior pentru a-

și redimensiona motivația (de exemplu, repetiția unor fraze precum ,,Voi face mai bine data 

viitoare.”), dar și să-și facă cunoscute și să-și argumenteze părerile în public. 

Așadar, teatrul presupune îmbunătățirea camerei de perseverență. Mereu mi-au atras atenția 

posterele așezate pe un panou, ce cuprind proiectele făcute de elevi, având în centru următorul 

citat: ,,Geniul este 1% inspirație și 99% transpirație”- Thomas Edison. Mereu copiii vor învăța 

din exemplele preferate. Un proiect care mi-a atras atenția a fost despre Walt Disney: a 

muncit din greu ca să-și susțină afacerile, de cele mai multe ori creațiile sale au fost respinse. 

Însă, perseverența lui de a construi personaje din ce în ce mai bune a dus la un rezultat clasic 

nemuritor. 

O nouă metoda preferată de jocul teatral este cea  ,,cerc-timp”, care promovează cunoașterea 

de sine, facilitează comunicarea interpersonală, promovează schimbul de idei și opinii. 

Aranjamentul în cerc ajută la crearea grupurilor de lucru și la implicarea în orice acțiune 

colectivă. Elevii manifestă o preferință pentru această metodă de lucru, deoarece este mai 

relaxantă și mai productivă. Un exemplu ar fi, atunci când citim o poveste elevilor. 

Organizarea sub formă de cerc va facilita comunicarea și dorința de cunoaștere. 

Profilul vocațional presupune imaginație, plăcere de a inova și de scăpa de monotonie.Tot 

prin intermediul practicii pedagogice am observat că elevii preferă să învețe prin alte metode 

față de cele tradiționale, care implică scrierea. Teatrul în educație se poate folosi și prin forma 

punerii în scenă a unor lecții care trebuie predate. Un exemplu ar fi din propria experiență. În 

clasa a IV-a am învățat despre ,,Vizită” de Ion Luca Caragiale. Doamna învățătoare a decis să 

punem în scenă această lecție pentru a putea să o memorăm mai bine. Astfel, am participat 

pentru prima dată în organizarea unui teatru în cadrul Bibliotecii Județene. Încrederea în mine 

crescuse considerabil. O altă punere în scenă ar fi cea a un text scris de întreaga clasă. Fiecare 

elev trebuie să aducă idei cât mai creative, astfel, alcatuindu-se o poveste. Mica lecție va fi 

pusă în scenă de reprezentanții clasei aleși tot de elevi, ceea ce va duce la coeziunea și 

solidaritatea grupului de elevi. 

O metodă eficientă pentru a păstra un climat educațional deschis constă în stabilirea anumitor 

zile pentru ,,vedeta” clasei: în această zi, elevii trebuie încurajați să scrie bilețele cu dedicație 

elevului desemnat pentru săptămâna rescpectivă, să le adune într-un ,,săculeț de amintiri” pe 

care elevul îl va putea duce acasă. 
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Teatrul poate îmbunătăți modul de a manageria colectivul de elevi, prin abordarea mai multor 

jocuri, dar și prin capacitatea de a-i face pe elevi să-și dezvolte atât abilitățile sociale, cât și pe 

cele de cunoaștere. 

Consider că profilul vocațional instruiește viitori pedagogi în arta modului de predare, dar și 

în vocația de a forma, din elevi, oameni capabili de a mânui informații, de a face informația 

existentă în memorie un instrument de căutare, de descoperire a adevărului. 

Teatrul definește, așadar, calea trecerii de la ,,a ști” până la ,,a face”, de la ,,a ști” până la ,,a 

ști să faci”, unde acțiunile practice vor include și operații intelectuale. 

Arta sau jocul teatral presupune multă practică în care se manifestă învățarea prin descoperire, 

determinându-i pe elevi să descopere prin ei înșiși noi adevăruri, să rezolve ei înșiși probleme. 

Strategia teatrului este, în esență, o strategie euristică. Interpretarea de roluri ajută elevii să 

înțeleagă mai profund unele conflicte, personalitatea și dinamismul unor acțiuni. 

Antrenarea elevilor în dramatizarea unor opere literare coduce spre o mare posibilitate de 

sensibilizare a elevilor la o receptare creatoare a literaturii, foarte utilă în dezvoltarea 

capacității de a aborda și de a aprecia un text literar. 

Din alt punct de vedere, arta punerii în scenă este utilizată cu scopul de a da posibilitatea 

elevilor să se elibereze de temerile, fricile lor. Elevii sunt mult mai curioși atunci când vine 

vorba de gestionarea emoțiilor, de cum se pot perfecționa, dorind să afle mai multe lucruri 

despre ei ca persoane. 

Din jocul teatral am învățat faptul că trebuie să ofer tuturor elevilor, chiar și celor mai 

,,dificili”, roluri responsabile de conducători, întrucât acestea le pot influența pozitiv 

atitudinea. În cadrul lecțiilor susținute, am avut ocazia de a cunoaște și elevi mai dificili. 

,,Pedeapsa” pe care am folosit-o a fost rolul elevului ,,dificil” de a deveni mâna mea dreaptă 

pentru o decurgere a lecției    într-un mod perfect: împărțirea cartonașelor, împărțirea 

emoticoanelor, verificarea temelor. Pot spune că acest elev a devenit mai responsabil, mult 

mai atent la comportamentul său, mult mai activ și mereu pregătit pentru a răspunde la noi 

lecții. 

În concluzie, teatrul este principiul semnificativ al mariajului dintre educația formală și 

nonformală, care dezvoltă atât competențele sociale, cât și pe cele intelectuale ale elevilor, 

construind un climat educațional stabil, deschis, ce susține coeziunea și solidaritatea grupului 

de elevi. 
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Reliez correctement les qualités nécessaires à chaque métier indiqué: 

PROF. FODOR OANA 

1. sportif entraîné qui aime le travail en équipe, le mouvement et le voyage   

  a. CHIRURGIEN  DENTISTE 

2. maturité, sens de contact, santé et équilibre psychique 

3. excellente présentation, sourire, bon sens du contact,                     

   b. POMPIER 

   diplomatie et organisation, culture générale,  

   maîtrise d’une ou plusieurs langues                                                       

     c. ARTISTE DE CIRQUE 

4. gestes précis, grande habileté manuelle, psychologue et patient  

5. habile, rapide, créatif, preuve de goût et sens artistique,             

   d. COMPTABLE         

  aimable, ouvert, disponible                                                                         

     e. MUSICIEN                                                                

6. talent, charisme, capacités de mémorisation et de concentration,                    

 f. JOURNALISTE 

    techniques vocales, respiratoires et corporelles   

7.  goût des chiffres, esprit de rigueur et sens de l’organisation, précision            

    g. COIFFEUR 

8.  patience, créativité, imagination, résistante à la fatigue  et au bruit  

9. doté d’une grande capacité de concentration,                                       

    h.  EDUCATIRICE  

    diplomate et disponible, avec un goût prononcé  

    pour les voyages et les cultures étrangères                         

   i.  CHARGE D’ACCUEIL TOURISME 
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10. curieux, rigoureux, rapide, il doit analyser l’information et vérifier ses sources 

11. assiduité, patience, beaucoup de rigueur, de méthode,                                    

    j. COMEDIEN  

de précision, une grande culture musicale                                              

 k. INTERPRETE  

12. disponibilité, altruisme, sens du devoir et de la responsabilité         

  l. ASSISTANT DU SERVICE SOCIAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1  

Fiche d’exercices 1 

Niveau des apprenants (CECRL):  B1 : (B1-Niveau Seuil ) 

DÉCOUVREZ LE DOCUMENT 

1. Inspirez-vous du dessin de la septième carte, définissez  la septième famille, et résumez ses 

caractéristiques.  

2. Lisez les présentations des 7 familles et choisissez dans les phrases suivantes celles 

qui correspondent le mieux à chacune des familles. 

a.  Mon plus grand plaisir, ce sont les grandes discussions au cours de dîners entre amis. 

b.  Je trouve mon équilibre grâce aux ateliers d'écriture que j'anime depuis dix ans. 

c.  J'aime sentir que je peux influencer mon environnement, ma vie, mes amis, mes 

collègues. 

d.  Depuis que je suis toute petite, je pose des questions sur tout et dans tous les domaines 

! 

e.  J'adore bricoler, dans l'appartement je fais toutes les réparations! 

f.  Tous les soirs, elle fait ses comptes. Elle entre toutes ses dépenses dans son ordinateur. 

 

3.    Recherchez les professions que pourrait exercer chaque famille d’individus. 

 Ex: Les réalistes : mécanicien, éleveur, etc.... 
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     4. Trouvez deux avantages et deux inconvénients pour les métiers précisés : infirmière, 

journaliste, policier, avocat, agriculteur,  coiffeur, hôtesse de l’air. 

       

JOUEZ EN GROUPE : 

En groupe, cherchez les dix compétences nécessaires pour être : 

 infirmier  

 dessinateur  

 plombier  

 enseignant  

 secrétaire  

 épicier   

 pilote   

 

Compétences :  

S’adapter, anticiper, décider, être autonome, communiquer, être disponible, apprécier la 

diversité, être dynamique, être efficace, prendre des initiatives, innover, manager, maîtriser 

son stress, être mobile, négocier, tenir mes objectifs, saisir les opportunités, organiser un 

débat, créer des parteneriats, créer des relations, être rigoureux, être souple, être stratège, 

travailler en réseau, patience, créativité, imagination, garder son sang froid, aider les autres, 

savoir utiliser sa creativité, savoir manier les outils, remplir des dossiers, animer un groupe, 

établir un budget, avoir de l’endurence. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI POPULARE ÎN SERBĂRILE PREŞCOLARILOR 

Profesor pentru învăţământ preşcolar PETRUSE-GOINA ALINA 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Budureasa- Bihor 

 

“Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, 

de călăuză a celor mai curate şi mai pline de energie mlădiţe”(D. Almas). 

Să-i învăţăm pe copii să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, 

să-i învăţăm să iubească meleagurile natale, portul românesc şi pe români. Să le sădim în 

suflet aceste elemente definitorii ale identităţii neamului românesc fără de care nu am mai 

putea şti de unde veni şi cine suntem de fapt noi românii pe acest pământ. Să-i ajutăm pe copii 

să înţeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric în care arta populară românească este o 

minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai mare intensitate frumuseţea României, istoria 

şi mai ales sufletul neamului. 

În calitate de educatori suntem obligaţi să facem din creaţia noastră populară o carte de vizită 

cu care să batem la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fără îndoială 

oriunde în lume. În furtunile veacului obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti au rămas neclintite 

păstrând valori autentice ale culturii populare tradiţionale. Copiii se lasă îndrumaţi şi pot fi 

modelaţi în aşa fel încât pe fondul lor afectiv să se aşeze elementele cunoaşterii artistice care 

vor imprima gândirii lor anumite nuanţe, ce vor îmbogăţi substanţa viitoarei activităţi 

individuale şi sociale. Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din 

viaţa poporului, continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări şi 

terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este 

nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou. 

Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preşcolarii 

reuşim să înfrumuseţăm viaţa copiilor, îi ajutăm să cunoască tradiţiile româneşti şi rolul 

important pe care-l au în viaţa oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiţii 

au dăinuit peste timp. Prin conţinutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înţeleagă mesajul şi 

conţinutul acestor obiceiuri populare, adaptându-le particularităţilor de vârsta şi aptitudinilor 

artistice individuale. Cu acest prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, 

dansului, poeziei, poveştilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor şi strigăturilor a unor 

evenimente tradiţionale - Crăciunul,  Moş Nicolae, etc – copiii având posibilitatea să cunoască 

frumuseţea şi bogăţia folclorului, diversitatea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, armonia 

limbii române. Textele cântecelor şi poeziilor, a colindelor, pluguşorului, sorcovii, transmit 

urările de bine în legătură cu unele îndeletniciri străvechi ale românilor: uratul, semănatul, 

păstoritul. Cu aceste ocazii copiii îşi îmbogăţesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, 

zicători, strigături, pătrund în tainele limbii materne şi în comorile înţelepciunii populare. 

La vârsta preşcolară sunt greu de înţeles evenimentele petrecute de Crăciun, Bobotează. Noi 

educatoarele încercăm să transmitem din generaţie în generaţie, portul, graiul, obiceiurile şi 
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datinile aşa cum le-am moştenit de la străbuni. O ocazie eficientă de valorificare a tradiţiilor 

populare şi a obiceiurilor româneşti o constituie serbările. Ele sunt un izvor de bucurii şi 

satisfacţii care creează copiilor o stare de bună dispoziţie favorabilă atât dezvoltării psihice, 

fizice cât şi estetice. Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri; cântăreţ, dansator, 

povestitor, creator de obiecte artizanale, formându-şi sau perfecţionându-şi o serie de abilităţi 

artistice. 

Serbările au o importanţă deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conţinutul lor, 

transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună şi depun eforturi susţinute pentru 

realizarea unui scop comun, reuşita serbării. Încordarea gradată din momentul pregătirii 

serbărilor culminează în ziua desfăşurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la 

maxim. Astfel, pregătirea şi participarea la serbări este acţiunea în care copilul se obişnuieşte 

să trăiască în colectiv, să se debaraseze de timiditate. 

Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginaţiei, crează o atmosferă plină de 

plăcere, bucurie. În transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor în serbările preşcolare am pornit de 

la ideea că nu există un alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în ansamblul 

procesului educaţional ca serbările şcolare. Pentru copii ele reprezintă o distracţie veselă, 

plăcută, iar pentru educator constituie prilejul de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui 

şir întreg de repetiţii. Învăţând copiii să desfăşoare “Serbarea pomului de iarnă” , îi implicăm 

în interpretarea unor roluri pe care le joacă cu plăcere: capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. 

Prin interpretarea rolurilor şi pregătirea decorurilor pentru diversele “spectacole” urmărim atât 

un efect artistic cât şi pedagogic, căutând un imbold pentru a trezi la copii dorinţa de a 

cunoaşte şi păstra tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti. 

Pentru a avea o influenţă pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie înţelese de acesta şi 

să-l afecteze psihologic. Sensul unui spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea 

adecvată a costumaţiilor şi decorurilor, de participare afectivă a copilului. 

Când bat la porţile sufletului Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita 

frumuseţe a datinilor strămoşeşti şi scoatem din comoara inimii şi din lada de zestre a 

neamului, tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul şi costumul popular specific 

sărbătorilor. 

Pentru a realiza o serbare reuşită, care să respecte tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun, este 

necesară o adaptare şi prelucrare a repertoriului specific vârstei preşcolare ce cuprinde în 

forme tradiţionale poezii şi cântece specifice Crăciunului . 

Costumele populare, ia şi catrinţa, brăcirile şi opincile, cămaşa şi iţarii sunt primenite şi 

pregătite pentru spectacolul mult aşteptat. Atmosfera de sărbătoare din sala de festivităţi prin 

ornarea şi decorarea cu elemente specifice sărbătorilor constituie un alt prilej de bucurie 

pentru copii ,ei descoperind tradiţiile şi obiceiurile practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, 

simt şi preţuiesc frumuseţea obiceiurilor şi tradiţiilor de Crăciun. 
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În atmosfera spirituală a Crăciunului, interpretarea unor dansuri populare ( Haţegana, Sârba) 

dă posibilitatea de a cunoaşte sufletul ţăranului român, raritatea portului şi cântecului popular. 

Dansurile populare prin frumuseţea costumelor, a melodiilor sunt îndrăgite de copii şi 

interpretate cu multă pasiune aproape la toate serbările. 

Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează ,tonifică şi energizează gândirea, 

memoria, atenţia, imaginaţia, creativitatea , spiritul de disciplină, prietenia. Dacă jocul şi 

cântecul nu este trăit, nu poate pune în rezonanţă corzile sufleteşti ale fiinţei umane. 

Când priviţi o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece şi dansuri populare, 

gândiţi-vă ca priviţi un moment, oglinda şi sufletul acestui popor ce a considerat păstrarea 

tradiţiei o datorie şi o onoare. 
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Dascălul,de profesie  român 

Prof.înv. primar Hotăran Rodica Maria 

Şcoala Gimnazială Vânători  loc.Mișca jud. Arad 

               ,,Dacă învăţătorul are dragoste pentru profesia sa, el este un învăţător bun. Dacă 

învăţătorul are dragoste pentru profesie şi pentru elevi, el este un învăţător desăvârşit”. 

 L. Tolstoi 

 Rolul de dascăl presupune argumentarea într-un păienjeniş de grupuri de referinţă care 

pun profesorului cerinţe diferenţiat - el reprezintă autoritatea publică, ca reprezentant al 

statului, transmiţător de cunoştinţe şi educator, evaluator al elevilor, partenerul  părinţilor în 

sarcina educativă, membru în colectivul şcolii, coleg. Dascăl de profesie român - este o 

profesiune încărcată de tensiune.Pentru a putea răspunde atâtor cerinţe şi a articula oferta sa 

comportamentală unor solicitări diverse, el trebuie să aibă conştiinţa misiunii sale, are 

obligaţia de a observa şi evalua, disponibilitatea de a primi sugestii, aptitudini de organizare şi 

regiza procesul de instruire.  

 Personalitatea dacălului – educatoare – învăţător - profesor, din orice perspectivă ar fi 

abordată, rămâne una dintre cele mai distincte din punct de vedere  al caracteristicilor 

specifice, datorită  rolului atât de însemnat pe care îl are in viaţa copilului. Raportul de 

interdependenţă dintre personalitate şi activitatea didactică, devine fundamental în scopul 

optimizării acestor activităţi şi a evidenţierii impactului personalităţii dscălilor asupra elevilor 

în procesul de învăţământ. Personalitatea reprezintă o rezultantă dinamică a tuturor însuşirilor 

psihice ale individului şi presupune organizarea interioară , sintetică, unitară şi totodată 

individualizată a însuşirilor psihofiziologice, a structurilor cognitive şi aptitudinale.  

 Aflându-se în faţa unor fiinţe umane adulte sau în devenire, dascălul trebuie să dea 

dovadă de multă sensibilitate, ataşament şi respect faţă de ele transformându-se în cele din 

urmă într-un  coparticipant la propriile lor confruntări. O expresie concretă a umanismului 

este dragosatea pentru copii. R. Hubert (1965) susţine că : ” Dragostea de copii, trebuinţa de a 

se dedica acestor fiinţe plăpânde şi deschise tuturor influienţelor, încrezătoare în forţa şi 

bunătatea adultului este prima condiţie pentru a devein un bun educator’’.  Dascălul trebuie să 

dea dovadă de respect şi încredere faţă de posibilităţile latente pe care le posedă oricare copil, 

dorinţa sinceră ca aceste posibilităţi să se dezvolte, încrederea deplină în viitorul său. Dascălul  

posedă calităţi atitudinale de natură caracterială- morală- spiritul de obiectivitate şi dreptate , 

principialitate, cinstea, curajul, demnitatea, corectitudinea, modestia, fermitatea, răbdarea, 

opimismul, stăpânirea de sine, ele îşi pun amprenta asupra comportamentului său în relaţiile 

cu cei din jur. După opinia lui R. Hubert conştiinţa responsabilităţii şi a misiunii sale şi-o 

asumă faţă de copii, faţă de patria sa, şi faţă de întreaga umanitate. În mâinile sale, se află într-

un fel, nu numai viitorul copilului, ci şi al patriei şi naţiunii al cărui membru este. Conştiinţa 

responsabilităţii şi a misiunii nu pot fi concepute în afara adeziunii şi ataşamentului faţă de 

valorile culturale, naţionale şi universale, create de-a lungul veacurilor.   
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Dascălul trebuie să stabilească relaţii de cooperare cu părinţii elevilor şi cu alţi factori 

interesaţi din societate. Astfel, rolul dascălului nu se reduce doar la educaţia la catedră, ci 

presupune o activitate de acest gen în fiecare contact relaţional cu elevii şi familiile acestora 

desfăşurând o muncă de dezvoltate, de conducere şi îndrumare.                                                                                  

Dascălul trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte : 

• să  cunoască mediul familial al elevilor vizitându-i anunţat sau neanunţat şi îşi notează 

observaţiile în caietul de observaţii; 

• îşi fixează şi întreţine cât mai multe discuţii individuale , evitând în cazul celor cu 

copii problemă prezentarea în plenul şedinţelor a rezultatelor şcolare şi a absenţelor; 

• iniţiază şi menţine o legătură strânsă cu familia elevului şi poartă un dialog deschis şi 

sincer extins şi în afara orelor de curs prin convorbiri telefonice, scrisori; 

•      stabileşte din timp şi planifică tematica şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii; 

•      în cazul elevilor problemă se implică active în procesul de educare a familiei, ea 

reprezentând sursa principalelor atitudini greşite ale copiilor , familia trebuie convinsă că 

numai acordând timp şi atenţie copilului va putea să-l ajute  să depăşească dificultăţile 

apărute; 

• încearcă stabilirea unei legături reciproce apropiate şi permanente cu părinţii, pentru 

ca aceştia să se intereseze de situaţia şcolară a elevului sau evenimente apărute în viaţa 

acestuia. 

          Eficienţa actului educaţional este o rezultantă a intracţiunii tuturor factorilor şi 

condiţiilor care concură la desfăşurarea sa. Personalitatea dascălului reprezintă acel filtru care 

imprimă direcţii şi finalitaţi nuanţate întregului demers educative.  
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Stilurile de învãţare ale elevilor şi strategiile de predare ale profesorilor 

 

Autor: 

Prof. consilier psihopedagog: Ileana Drãguşinoiu 

Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale, judeţul Giurgiu 

 

Motto: 

“Cine se opreşte din învãţat, fie la 15, 25 sau 80 de ani, acela este un om bãtrân. Cine învaţã 

mereu, rãmâne tânãr”. 

Henri Ford 

 

Procesul de învãţãmânt reprezintã un ansamblu de activitãţi organizate şi dirijate care se 

desfãşoarã etapizat, în cadrul unor instituţii specializate, sub îndrumarea unor persoane 

pregãtite în acest scop, în vederea realizãrii anumitor obiective instructiv-educative. 

Activitatea cu frecvenţa cea mai mare în ceea ce priveşte repetivitatea este cea de predare-

învãţare-evaluare, care constituie însãşi esenţa procesului de învãţãmânt, ei fiindu-i 

subordonate toate celelalte tipuri de activitãţi. 

Învãţarea a fost şi continuã sã rãmânã o temã centralã pentru psihologie şi permanentã pentru 

cercetarea psihologicã, datoritã complexitãţii şi importanţei acestui proces pentru evoluţia 

societãţii. 

Potrivit dicţionarului de psihologie (Popescu-Neveanu, 1978, p. 393), învãţarea este o 

activitate de însemnãtate fundamentalã pentru adaptarea la mediu şi dezvoltarea 

psihocomportamentalã, care, constã în asimilarea activã de informaţii însoţitã de 

achiziţionarea de noi operaţii şi deprinderi.  

Învãţarea umanã este un fenomen complex care vizeazã dezvoltarea personalitãţii în 

ansamblu. 

Învãţarea şcolarã este o formã particularã a învãţãrii umane. Ea este procesul de receptare şi 

asimilare a informaţiilor şi influenţelor educative, de reorganizare, de construcţie şi dezvoltare 

a structurilor cognitiv-operaţionale, psihomotrice şi afective, precum şi a însuşirilor psihice 

ale personalitãţii: temperament, aptitudini (Stoica, 2005, p. 96). 

Stilul de învãţare reprezintã modalitatea preferatã de receptare, prelucrare, stocare şi 

reactualizare a informaţiei (Bãban, 2003, p. 151). 
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Cum identificãm stilurile de învãţare ale elevilor? (Moraru, Petrovai, 2004, pp. 10-11) 

Dupã modalitatea senzorialã implicatã: 

 Auditiv: elevii învaţã din discuţiile de grup, învaţã vorbind şi ascultând, verbalizeazã 

ceea ce învaţã, învaţã din explicaţiile cadrului didactic; 

 Vizual: elevii învaţã pe baza informaţiilor vizuale (texte, scheme, imagini, hãrţi), 

mediul este important în învãţare, precum şi modul cum este amenajat spaţiul de învãţare; 

 Kinestezic: elevii învaţã prin experimentarea unor activitãţi, lipsa de mişcare este un 

puternic factor inhibitor al învãţãrii. 

Dupã stilul cognitiv:  

 Global: elevii învaţã mai bine dacã au o imagine de ansamblu asupra materialului de 

învãţat, preferã schemele unor materiale de învãţat; 

 Analitic: elevii învaţã mai bine dacã îşi iau notiţe, analizeazã critic textul sau 

materialul de învãţat şi îşi identificã ideile principale ale informaţiei. 

Dupã tipul de inteligenţã: 

 Inteligenţa logico-matematicã: utilizarea structurilor logice şi a clasificãrilor în 

învãţare; 

 Inteligenţa muzicalã: utilizarea sunetelor sau a unor linii melodice în învãţare; 

 Inteligenţa spaţialã: utilizarea în învãţare a unor suporturi vizuale de genul hãrţilor sau 

imaginilor tridimensionale; 

 Inteligenţa kinestezicã: utilizarea corpului şi a mişcãrii în învãţare, experimentarea 

diferitelor activitãţi; 

 Inteligenţa interpersonalã: învãţarea prin discuţii de grup sau prin tutoriat; 

 Inteligenţa intrapersonalã: utilizarea reflectãrii în procesul de învãţare; 

 Inteligenţa verbalã: utilizarea exprimãrii verbale şi a scrisului în învãţare. 

Care sunt beneficiile identificãrii stilurilor de învãţare? 

Pentru elevi: 

 dezvoltarea autocunoaşterii; 

 îmbunãtãţirea stimei de sine; 

 dezvoltarea unor relaţii pozitive cu cei din jur; 
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 evidenţierea abilitãţilor de învãţare; 

 relevarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale învãţãrii; 

 optimizarea învãţãrii prin adoptarea unui mod personal; 

 obţinerea unor note mai bune la şcoalã; 

 eliminarea obstacolelor învãţãrii; 

 scãderea problemelor de comportament; 

 prevenirea neînţelegerilor dintre copii-cadre didactice şi pãrinţi. 

Pentru cadrele didactice: 

 obţinerea unor rezultate mai bune; 

 existenţa satisfacţiei profesionale; 

 îmbunãtãţirea managementului timpului; 

 dezvoltarea relaţiilor interpersonale dintre cadre didactice-elevi; 

 comunicarea profesorilor cu pãrinţii; 

 clarificarea nevoilor de învãţare individuale ale elevilor; 

 conştientizarea cauzelor eşecului în învãţare; 

 stabilirea unor strategii de optimizare a învãţãrii. 

Pentru pãrinţi: 

 înţelegerea nevoilor de învãţare ale copiilor; 

 identificarea motivelor care generau eşecul şcolar; 

 reconsiderarea barierelor în învãţare şi abordarea optimistã a întregului potenţial al 

elevului. 

Pentru eficientizarea învãţãrii, este necesar ca profesorii: 

 sã îi ajute pe copii sã-şi identifice stilul de învãţare prin explorarea şi experimentarea 

unor activitãţi diferite; 

 sã îi înveţe pe copii sã accepte şi sã respecte diferenţele şi similaritãţile în învãţare; 

 sã le ofere alternative pentru procesul de învãţare, cum ar fi tutoriatul. 

În lucrarea sa “Metode şi tehnici de învãţare eficientã” (2015, p. 74), Ioan Neacşu precizeazã 

cã, toţi specialiştii şi practicienii sunt unanim de acord asupra faptului cã nu putem vorbi de 
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un singur tip de motivaţie pentru învãţare, ci, de regulã, învãţarea şcolarã şi nonşcolarã se 

desfãşoarã sub influenţa şi controlul unor seturi complexe de motive, ale unei ierarhii 

niciodatã statice, ale unui sistem motivaţional deschis, care provoacã, susţine, intensificã sau, 

dimpotrivã, blocheazã, diminueazã ori întrerupe învãţarea. 

Mai jos, prezentãm câteva caracteristici ale elevului motivat la învãţãturã, precum şi pe cele 

ale elevului nemotivat: (Ulete, Cristescu, Toth, 2016, p. 94) 

Elevul motivat: 

 inteligent; 

 creativ; 

 centrat pe nevoia de cunoaştere şi înţelegere, de a stãpâni cunoştinţele, de a formula şi 

rezolva probleme; 

 orientat spre obţinerea unui randament şcolar care sã-i asigure un anumit prestigiu în 

cadrul grupului social; 

 manifestã interesul de a descoperi lucruri noi. 

Elevul nemotivat: 

 apatic; 

 plictisit; 

 absenţã generalã, tendinţa de a amâna totul pentru o altã zi; 

 lipsa imaginaţiei; 

 lipsa unui imbold; 

 lipsa spiritului de cercetare; 

 dificultãţi în reactualizarea a ceea ce a învãţat; 

 nu are un scop în viaţã. 

Este indicat ca profesorul sã-i ofere elevului sugestii pentru stimularea motivaţiei la 

învãţãturã: 

 fixeazã o orã la care trebuie sã începi, creeazã o rutinã comportamentalã! 

 nu aştepta sã-ţi vinã cheful de învãţare, este bine sã te apuci la ora stabilitã! 

 închide telefonul când te-ai apucat de învãţat! 

 începe prin a-ţi revizui notiţele referitoare la obiectul de studiu de care te ocupi! 
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 poţi sã începi prin a-ţi aminti lecţia anterioarã! 

 exploreazã titlurile şi subtitlurile temei! 

 fixeazã-ţi scopuri şi obiective ale învãţãrii – planul de carierã (gândeşte-te la el ori de 

câte ori îţi este greu sã te apuci de învãţat! 

Modul în care cadrul didactic reuşeşte sã aleagã, sã combine şi sã organizeze ansamblul de 

metode, mijloace de învãţãmânt, în vederea realizãrii anumitor obiective reprezintã strategia 

didacticã. 

Un cadru didactic care se pretinde a fi eficient, nu poate sã se bazeze, în activitatea lui 

didacticã, doar pe câteva strategii; dimpotrivã, este bine sã stãpâneascã moduri variate de 

abordare a învãţãrii, o gamã largã de strategii generale şi particulare, care vor putea deveni, 

caracteristici ale stilului lui de predare (de activitate didacticã). 

Ţinându-se seama de particularitãţile evolutive ale gândirii elevilor, în procesul învãţãrii, 

distingem urmãtoarele tipuri de strategii: (Cerghit, Radu, Popescu, Vlãsceanu, 1990, p. 83) 

 strategii inductive (conduc elevul de la analiza faptelor concrete la elaborarea 

noţiunilor noi; de la percepţia intuitivã la gândirea abstractã; de la cazuri concrete la idee; de 

la particular la general; de la cunoaşterea efectelor la desluşirea cauzelor); 

 strategii deductive (conduc elevul pe un traseu invers celui deductiv, adicã de plecare 

de la definiţie la concretizãri sau exemplificãri, de la noţiune la exemplul concret, de la 

general la particular); 

 strategii analogice (bazate pe modelare); 

 strategii mixte; 

 strategii algoritmice (prescriu, pas cu pas, cu mare rigurozitate acţiunile şi operaţiile 

predãrii învãţãrii, comportamentele cadrului didactic şi ale elevilor; impun o dirijare strictã a 

învãţãrii); 

 strategii semi-algoritmice (de învãţare semiindependentã); 

 strategii nealgoritmice (nu prescriu dinainte desfãşurarea procesului de predare-

învãţare; dirijarea învãţãrii este redusã la minimum, accentul punându-se pe învãţarea 

independentã: strategii euristice bazate pe învãţarea prin cercetare şi descoperire; strategii 

bazate pe rezolvarea, în mod independent, a problemelor; strategii creative, care lasã câmp 

deschis spontaneitãţii, originalitãţii). 

Construirea unei strategii adecvate intereselor elevilor şi nivelului lor de pregãtire reprezintã o 

provocare continuã şi un efort permanent de creativitate din partea cadrului didactic. 

Strategia didacticã este un termen unificator, integrator, care reuneşte sarcinile de învãţare cu 

situaţiile de învãţare, reprezentând un sistem complex şi coerent de mijloace, metode, 
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materiale şi alte resurse educaţionale care vizeazã atingerea unor obiective. Ea este necesarã 

în orice act pedagogic, ocupând un loc central în cadrul activitãţii didactice, deoarece 

proiectarea şi organizarea lecţiei se realizeazã în funcţie de decizia strategicã a cadrului 

didactic. 

Pentru diferite obiecte, este posibil sã foloseşti diferite stiluri de învãţare. De exemplu: poţi 

repeta cu voce tare la o limbã strãinã, dar poţi studia în gând problema la matematicã sau poţi 

repeta experimentele la chimie în laborator pentru a pregãti un test. În aceste situaţii, foloseşti 

stilul auditiv pentru a învãţa o limbã strãinã, stilul vizual pentru a învãţa la matematicã şi stilul 

practic pentru chimie.  

Fiecare stil te ajutã sã înveţi ceea ce ai nevoie sã ştii. 

În loc de încheiere… 

 

“Eu sunt copilul. 

Tu ţii în mâinile tale destinul meu. 

Tu determini, în cea mai mare mãsurã, dacã voi reuşi sau voi eşua în viaţã! 

Dã-mi, te rog, acele lucruri care sã mã îndrepte spre fericire. 

Educã-mã, te rog, ca sã pot fi o binecuvântare pentru lume!” 

 

Child’s Appeal, Mamie Gene Cole 

 

“Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trãieşte, care percepe 

cu fineţe marile trãsãturi caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucurã şi suferã din 

cauza acestei vieţi”. 

Ernest Louis 

 

“Dacã nu ai, la vederea unui copil sau a unui tânãr o tresãrire emotivã şi o înclinare de a-i 

îndruma şi de a-i veghea destinul, dacã nu poţi sã îmbraci într-o cãldurã emotivã, generoasã 

relaţiile şi dialogul cu un tânãr, nu ai de ce sã te faci dascãl”.- Mircea Maliţa 
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METODE DE EVALUARE 

PROF. IAURUM CRISTINA 

 

1.1.  Metode de evaluare tradiţionale 

 

-probe de evaluare orale, scrise şi practice (Radu, 2000; Liţoiu, 2001; Cucoş, 2008).  

A. Probele orale sunt cele mai frecvente şi se concretizează în examinări ale elevilor din lecţia 

de zi şi, eventual, din lecţiile anterioare pe care elevii le-au parcurs şi ale căror conţinuturi pot 

avea corelaţii cu ale lecţiei curente. 

Avantaje: 

 flexibilitatea; 

 posibilitatea de a alterna tipul întrebărilor şi gradul lor de dificultate, în funcţie de 

calitatea răspunsurilor oferite de către elev; 

 posibilitatea de a clarifica şi corecta imediat eventualele erori sau neînţelegeri ale 

elevului în raport de un conţinut specific; 

 formularea răspunsurilor potrivit logicii şi dinamicii unui discurs oral; 

 interacţiunea directă între evaluator şi evaluat (profesor şi elev).  

Dintre dezavantaje, mai semnificative sunt următoarele:    

            1) Utilizând aceste metode, se examinează mai puţini elevi pe unitatea de timp, iar 

acest impediment este mai vizibil în cazul disciplinelor de învăţământ cărora le sunt alocate 

ore puţine în planul de învăţământ (de exemplu, disciplinelor cu o singură oră pe săptămână). 

 2) Prin utilizarea acestor metode, se evaluează o cantitate mică din materia pe care 

elevii trebuie s-o asimileze în întregime. Altfel spus, prin intermediul acestor metode materia 

se verifică prin sondaj, existând posibilitatea ca unii elevi să înregistreze lacune în cunoştinţe, 

care cu dificultate vor fi eliminate în etapele ulterioare ale instruirii. 

 3) În cadrul examinărilor orale, factorii perturbatori ai aprecierii rezultatelor şcolare 

pot avea un impact semnificativ mai ales în cazul în care examinatorii nu depun eforturi 

pentru eliminarea efectelor negative ale acestora. 

 4) În cadrul evaluărilor orale este greu să se păstreze acelaşi nivel de exigenţă pe 

durata întregii examinări, existând dovezi certe că evaluatorul este mai exigent la începutul 

acestei activităţi şi mult mai indulgent spre sfârşitul ei, acest lucru datorându-se stării de 

oboseală, plictiselii, unor constrângeri de natură temporală etc. 
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 5) Alt dezavantaj al acestor metode se concretizează în imposibilitatea de a echilibra, 

sub aspectul dificultăţii, conţinuturile care fac obiectul activităţii de evaluare. În acest sens, 

este arhicunoscut faptul că unele conţinuturi, prin natura şi specificul lor, sunt mai dificile, 

putând crea probleme şi dificultăţi elevilor care trebuie să demonstreze că le-au asimilat, în 

timp ce altele sunt mai facile, cu grad mai mic de complexitate, favorizându-i pe elevii puşi să 

le reproducă în faţa profesorului evaluator. 

 6) Metodele de examinare orală creează dificultăţi elevilor (subiecţilor) introvertiţi şi 

celor care au un echilibru emoţional precar. Toţi aceşti elevi, dar şi alţii, cărora le lipseşte 

iniţiativa în comunicare, pot să se blocheze în faţa examinatorului şi, implicit, să nu poată 

demonstra ce achiziţii au dobândit în cadrul procesului de instruire. 

  

 B. Probele scrise se pot concretiza în mai multe tipuri de lucrări, pe care M. 

Manolescu (2002, p. 172)  le clasifică în felul următor: 

• probe scrise de control curent (extemporale) care cuprind întrebări din lecţia curentă şi 

cărora li se afectează 10 – 15 minute; 

• lucrări de control la sfârşitul unui capitol, prin intermediul cărora elevii sunt puşi să 

probeze ce achiziţii au dobândit ca urmare a parcurgerii respectivului capitol; deoarece 

obiectivul vizat este mai complex şi timpul alocat acestei forme este mai extins,  în 

majoritatea cazurilor aceste lucrări de control se efectuează pe parcursul unei ore de curs; 

• lucrări scrise semestriale pregătite, de obicei, prin lecţii de recapitulare, care pot releva 

la ce nivel se situează achiziţiile elevului la o anumită disciplină la sfârşitul semestrului 

reprezentând, cum uşor se poate deduce, o modalitate de realizare a evaluării sumative. 

 Avantaje ale probelor scrise: 

 eficientizarea procesului de instruire şi creşterea gradului de obiectivitate în apreciere 

 economia de timp în cadrul bugetului alocat relaţiei predare-învăţare-evaluare 

 evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp relativ scurt 

 acoperirea unitară, ca volum şi profunzime, asigurată la nivelul evaluării.  

C. Probele practice sunt modalităţi prin intermediul cărora elevii trebuie să demonstreze că 

pot transpune în practică anumite cunoştinţe, că le pot obiectiva în diverse obiecte, 

instrumente, unelte etc. 

În privinţa frecvenţei, examinările practice sunt mai des întâlnite la educaţie-fizică, la lucrările 

de laborator, în lucrările din ateliere. 

 Pentru probele practice accentuam îndeosebi, avantajul referitor la posibilitatea oferită 

elevului de a demonstra gradul de stăpânire a priceperilor şi a deprinderilor de ordin practic 
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iar dezavantajele acestor probe sunt generate de necesitatea asigurării unor condiţii specifice, 

dar şi de modul de aplicare a baremului de notare. 

 

 1.2. Metode de evaluare complementare  

 Alături de modalităţile de evaluare tradiţionale, la ora actuală se utilizează şi 

modalităţi alternative sau complementare de evaluare a căror pondere devine tot mai 

semnificativă în paleta activităţilor evaluative desfăşurate la nivelul întregului sistem de 

învăţământ. 

Metodele complementare/alternative de evaluare care vor fi sistematic abordate în această 

unitate tematică sunt: 

1) referatul; 

2) investigaţia; 

3) proiectul; 

4) portofoliul; 

5) autoevaluarea; 

 

1.2.1. Referatul.  

 Dintre avantajele specifice acestei modalităţi de evaluare, mai importante sunt 

următoarele: 

  a) Oferă indicii referitoare la motivaţia pe care o au elevii pentru o disciplină sau alta 

din curriculum-ul şcolar, iar acest aspect este important, deoarece elevii nu se raportează la fel 

faţă de toate disciplinele pe care le parcurg la un anumit nivel de şcolaritate; 

 b) Oferă elevilor posibilitatea de a demonstra bogăţia,  varietatea şi profunzimea 

cunoştinţelor pe care le posedă pe o anumită temă sau subiect care sunt abordate prin 

intermediul referatului, lucru care nu este posibil în cazul altor modalităţi de evaluare;    

 c) Referatul oferă elevilor posibilitatea de a stabili o serie de corelaţii între 

cunoştinţele diverselor discipline şcolare şi de a exersa interdisciplinaritatea ca modalitate de 

abordare a unor teme sau subiecte de maximă importanţă şi de mare actualitate; 

 d) Referatul oferă elevilor ocazia de a-şi demonstra capacităţile creative şi imaginative 

şi, implicit de a-şi proiecta subiectivitatea în tratarea temelor care fac obiectul referatelor 

elaborate iar acest lucru este benefic pentru evoluţia şi dezvoltarea personalităţii elevilor; 
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e) Referatul are o pronunţată dimensiune formativă, deoarece îi familiarizează pe elevi cu 

anumite tehnici de investigare, îi obişnuieşte să caute informaţiile acolo unde trebuie, îi 

abilitează să realizeze analize, comparaţii, generalizări, să utilizeze diverse tipuri de 

raţionamente, să tragă concluzii pertinente în urma desfăşurării unui demers cognitiv etc. 

f) Referatul generează o formă de învăţare activă, motivantă pentru elev, cu consecinţe 

benefice pe termen lung, deoarece cunoştinţele asimilate şi exersate se fixează mai bine  în 

memoria de lungă durată, au o valoare funcţională mai mare şi se reactivează mai uşor când 

este vorba ca ele să fie utilizate în rezolvarea unor sarcini sau în desfăşurarea unor activităţi. 

g) Referatul poate familiariza şi apropia elevii de teme sau subiecte cărora  nu li s-a acordat 

un spaţiu  suficient în documentele de proiectare curriculară şi, în special, în programele 

analitice, respectiv în manualele şcolare, astfel încât elevii să-şi lărgească sfera de cunoaştere 

şi să diminueze unele lacune generate de proiectarea curriculară. 

Dincolo de aceste calităţi ale referatului care-i conferă o serie de avantaje în comparaţie cu 

alte metode de evaluare, trebuie avute în vedere şi o serie de neajunsuri care trebuie să fie 

cunoscute de cadrele didactice şi din rândul cărora le menţionăm pe următoarele: 

• Referatul nu este pretabil la toate nivelurile de şcolaritate, fiind de la sine înţeles că el 

poate fi utilizat cu rezultate bune la elevii claselor mari care au suficiente cunoştinţe şi 

informaţii şi variate experienţe de învăţare care le permit elaborarea acestor referate, dar nu 

acelaşi lucru este valabil în cazul elevilor din clasele mici care sunt încă în faza de acumulare 

cognitivă şi care nu au încă stiluri de învăţare bine structurate. 

• Referatul nu este compatibil tuturor elevilor, ci numai acelora care sunt bine motivaţi 

pentru diversele discipline care intră în structura curriculum-ului şcolar. Elevii care nu sunt 

suficient motivaţi, evită în general să elaboreze referate, iar dacă sunt obligaţi, percep această 

sarcină ca pe o corvoadă şi, în consecinţă, o tratează cu superficialitate. 

• Referatul este mai dificil de evaluat, nefiind un instrument standardizat, motiv pentru 

care cadrele didactice trebuie să reflecteze bine anterior elaborării acestora în legătură cu 

criteriile în funcţie de care se va face aprecierea lor. 

1.2.2. Investigaţia reprezintă un instrument în cadrul căruia elevii pot aplica în mod creator 

cunoştinţele şi experienţele de învăţare pe care le-au dobândit în instruirile anterioare, 

putându-se realiza pe o temă propusă de profesor sau de elevii înşişi, în cazul în care aceştia 

nutresc anumite interese faţă de diversele aspecte ale realităţii. 

 Putându-se realiza şi individual, dar şi în colectiv, investigaţia se poate desfăşura pe o 

perioadă de timp care diferăîn funcţie de specificul subiectului abordat şi, implicit, de 

dificultăţile care decurg din realizarea sarcinilor pe care trebuie să le întreprindă elevii. 

 Ca orice modalitate de evaluare alternativă, investigaţia se distinge printr-o serie de 

caracteristici, din rândul cărora C. Cucoş (2002, p. 386) menţionează: 
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a) are un pronunţat caracter formativ; 

b) are un profund caracter integrator, atât pentru procesele de învăţare anterioare, cât şi 

pentru metodologia informării şi a cercetării ştiinţifice, fiind în acest fel o modalitate de 

evaluare foarte sugestivă, precisă, intuitivă şi predictivă;  

c) are un caracter sumativ, angrenând cunoştinţe, priceperi, abilităţi şi atitudini diverse, 

constituite pe parcursul unei perioade mai îndelungate de învăţare; 

d) se pot exersa în mod organizat activităţi de cercetare utile în formarea ulterioară şi în 

educaţia permanentă; 

După ce investigaţia s-a finalizat, în evaluarea acesteia pot să se aibă în vedere mai multe 

criterii din rândul cărora menţionăm: 

• Noutatea temei sau a subiectului care a făcut obiectul investigaţiei; 

• Originalitatea strategiei utilizate în demersul investigativ; 

• Modul de aplicare a cunoştinţelor necesare în realizarea investigaţiei; 

• Calitatea prelucrării datelor obţinute; 

• Modul de prezentare şi argumentare a rezultatelor obţinute în desfăşurarea 

investigaţiei; 

• Atitudinea elevilor pe perioada desfăşurării investigaţiei. 

 

1.2.3. Proiectul reprezintă o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza informaţii 

mai bogate în legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu progresele pe care ei le-au 

făcut de-a lungul unei perioade mai îndelungate de timp. 

Temele pe care se realizează proiectele pot fi oferite de către profesor, dar, în anumite cazuri, 

ele pot fi propuse şi de către elevii care elaborează aceste proiecte. 

 Informaţiile pe care le poate obţine evaluatorul sunt variate şi, în esenţă, fac referire la 

următoarele aspecte: 

a) motivaţia pe care o are elevul faţă de domeniul din perimetrul căruia a delimitat   sau 

selectat tema; 

b) capacitatea elevului de a se informa şi de a utiliza o bibliografie centrată pe nevoile de 

tratare a subiectului luat în discuţie; 

c) capacitatea elevului de a concepe un parcurs investigativ şi de a utiliza o serie de metode 

care să-l ajute să atingă obiectivele pe care şi le-a propus; 
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d) modalitatea de organizare, prelucrare şi prezentare a informaţiilor dobândite ca urmare a 

utilizării diverselor metode de cercetare; 

e) calitatea produsului (produselor) obţinute în urma finalizării proiectului, care se pot 

distinge prin originalitate, funcţionalitate, calităţi estetice deosebite. 

 Ca şi în cazul altor metode alternative de evaluare, şi în cazul proiectului trebuie avuţi 

în vedere o serie de determinanţi, cum sunt vârsta elevilor, motivaţia acestora pentru un 

anumit domeniu de cunoaştere, varietatea experienţelor de învăţare pe care le-au acumulat în 

timp elevii, rezistenţa acestora la efort etc. 

1.2.4. Portofoliul este definit de către X. Roegiers (2004, p. 65) îl astfel: ,,Un portofoliu este 

un dosar elaborat de către elev, fie că este vorba de un adult în formare, de un student, sau de 

către un elev. Acest dosar cuprinde în mod esenţial un ansamblu de documente elaborate de 

către el, cu alte cuvinte, produse personale: probleme, eseuri, contribuţii mai mult sau mai 

puţin reuşite. În mod secundar, dosarul poate să cuprindă documente care nu sunt produse 

personale, dar pe care elevul le-a selecţionat în funcţie de utilitatea lor în învăţările sale (o 

grilă de autoevaluare, o schemă, o sinteză …). Aceste documente sunt prezentate într-o 

manieră structurată şi organizată”. 

Funcţiile portofoliului pot fi abordate astfel:  

1) portofoliul ca suport în învăţare 

2) sursă de informaţie pentru validarea achiziţiilor dobândite de către elev. 

Avantajele şi limitele portofoliului 

Ca oricare alt instrument de evaluare alternativă, şi portofoliul prezintă atât avantaje, cât şi 

limite, iar toate acestea trebuie cunoscute de cadrele didactice pentru a le maximiza pe 

primele şi a le diminua substanţial pe ultimele. 

Dintre avantaje, X. Roegiers (2004, p. 68) le enumeră pe următoarele: 

a) individualizarea demersului învăţării, pe care îl sprijină, pe care îl susţine, iar  acest 

atu este determinat în special de prima funcţie pe care o îndeplineşte portofoliul, şi anume 

aceea de suport al învăţării; 

b) facilitează legătura dintre învăţare şi punerea în proiect, adică facilitează considerabil 

o punte majoră între teorie şi practică; 

c) determină învăţarea organizării, a clarităţii şi a rigorii şi, într-o măsură semnificativă, 

familiarizează elevii cu tehnicile de muncă intelectuală; 

d) vehiculează o importantă dimensiune metacognitivă. 
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Referitor la dezavantaje, X. Roegiers consideră că acestea sunt reperabile la nivelul fiecărei 

funcţii pe care o îndeplineşte portofoliul, iar la nivelul primei funcţii mai importante sunt 

următoarele: 

a) necesitatea de a crea, de a concepe un context de responsabilizare a elevului, misiune 

care nu este întotdeauna uşoară, motiv pentru care autorul menţionat consideră că ,,portofoliul 

este mai mult o stare de spirit decât un instrument de evaluare”; 

b) în cazul elevului neexersat (cu puţină experienţă),  partea de autoevaluare râmâne 

redusă, iar profesorului îi va fi dificil să deducă reglările (corecţiile) necesare care ar trebui 

operate; 

c) timpul care trebuie alocat pentru o elaborare riguroasă a portofoliului, cerinţă care nu 

întotdeauna poate fi onorată în mod corespunzător. 

1.2.5. Autoevaluarea  

În privinţa definirii sale, R. Legendre (1993, p. 118) o consideră ,,a fi procesul prin care un 

subiect este determinat să realizeze o judecată asupra calităţii parcursului său, a activităţii şi 

achiziţiilor sale, vis- -vis de obiective predefinite, acest demers făcându-se după criterii 

precise de apreciere”. 

Analizându-se definiţia anterioară, rezultă cu claritate că autoevaluarea conţine două 

caracteristici fundamentale care, în fond, condiţionează şi realizarea ei, şi anume: 

a) necesitatea ca elevul să cunoască în mod evident obiectul evaluării, care poate fi un 

obiectiv, o competenţă sau un element specific; 

b) necesitatea ca aceste criterii distincte să-i fi fost comunicate anterior. 

Aceste două cerinţe specifice autoevaluării pot fi onorate dacă elevii beneficiază de grile de 

evaluare concepute în mod special pentru a facilita realizarea autoevaluării, în structura 

acestora delimitându-se şi obiectul evaluării, dar şi criteriile care trebuie respectate când se 

desfăşoară acest proces. 

 

Metodele complementare de evaluare prezintă  următoarele avantaje:  

 pot fi utilizate atât pentru evaluarea procesului, cât şi a produselor realizate de elevi; 

 surprind atât obiectivări comportamentale ale domeniului cognitiv, cât şi ale 

domeniilor afectiv şi psihomotor;  

 oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele şi deprinderile 

însuşite, în situaţii noi şi variate;  

 reduc gradul de tensiune emoţională, în comparaţie cu metodele tradiţionale. 
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 Metodele complementare de evaluare prezintă următoarele dezavantaje:  

 sunt mari consumatoare de timp;  

 unele metode nu au o cotă ridicată de obiectivitate, cu repercursiuni asupra fidelităţii 

evaluării. 
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EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE 

Prof.Iacob Ionela Gina 

Liceul Teoretic “Ioniță Asan” Caracal 

 

     Este normal ca o unitate şcolară cu performanţe deosebite să aibă nevoie de cât mai multe 

fonduri. Dacă învăţământului i s ar aloca 6% din PIB, atunci finanţarea ar fi suficientă pentru 

realizarea unui învăţământ de calitate.  

      Pentru ridicarea standardelor la nivel european, orice unitate școlară trebuie să dispună de 

laboratoare moderne, de informatică, limbi moderne, fizică, chimie, biologie, unde eleviii își  

desfăşoară o intensă activitate practică, sunt puşi în situaţia de a investiga noţiunile teoretice 

asimilate în orele de curs.  

     Un alt atuu ar fi un corp profesoral de elită, care a înţeles că nu se poate face performanţă 

decât prin dăruire, profesionalism, tact pedagogic, fiind conştienţi de faptul că şcoala este o 

instituţie sacră, iar elevii reprezintă viitorul european al naţiunii noastre. 

      Performanța profesorilor ar avea nevoie de elevi receptivi şi cu o deosebită deschidere 

spre cunoaştere în toate domeniile. Elevii e imperios nevoie să se străduiască să studieze la un 

înalt nivel impus de standardele corpului profesoral şi să dorească să se autodepăşească.  

     În urma lucrării în echipă într-un mod eficient, participarea la concursurile şi olimpiadele 

şcolare se va concretizat în numeroase premii.  

     Rezultatele la examenele naţionale sunt relevante pentru calitatea demersului educaţional 

din unitatea şcolară respectivă 

     Asigurarea unui învăţământ de calitate la standarde europene reprezintă o coordonată 

principală a întregului demers managerial la nivelul instituției școlare.  

     Consiliul de administrație împreună cu directorul trebuie să fie permanent preocupaţi de 

asigu-rarea unei capacităţi instituţionale performante, a unei eficacităţi educaţionale la 

standarde ridicate prin desfăşurarea unui proces instructiv educativ de calitate, prin asigurarea 

unui management al personalului didactic şi nedidactic performant, prin susţinerea dezvoltării 

profesionale a corpului profesoral şi implicarea în proiecte de cercetare ştiinţifică, dar şi printr 

un proces permanent de autoevaluare instituţională.  

     Proiectele educative reprezintă un element definitoriu pentru unitatea  şcolară. Iplicarea 

elevilor în aceste proiecte reușește să le dezvolte creeativitatea și spiritul de echipă,  

Mobilitatea, ingeniozitatea sunt foarte importante în evoluţia armonioasă a elevului. 

    Curriculum ul la decizia şcolii reprezintă o prioritate a mana¬gementului şcolii. Procedura 

de selecţie a orelor din curriculum ul la decizia şcolii este extrem de riguroasă şi prevede un 

proces complex prin care la elaborarea ofertei de opţionale contribuie toţi factorii implicaţi în 
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procesul educaţional: elevii, cadrele didactice, părinţii, reprezentanţii comunităţii etc. Oferta 

privind curriculum ul la decizia şcolii este flexibilă, adaptată cerinţelor educaţionale, 

cuprinzând atât ore de aprofundare, cât şi ore de opţionale discipline noi şi ore de opţional 

integrat. În oferta educaţională se regăsesc ore de opţionale disciplină nouă la limba şi 

literatura română, limba engleză, limba franceză, matematică, fizică, biologie, istorie, ştiinţe 

sociale etc. Prin diversitatea curriculară dorim să oferim elevilor noştri perspectiva formării 

unei personalităţi complexe, creative, dar şi capacitatea de a se adapta cerinţelor 

învăţământului european. 

     Se impune o continuitate în procesul instructiv educativ, înţelegerea faptului că analiza 

nevoii şi a cererii de educaţie scoate la iveală faptul că, sub presiunea reformei 

învăţământului, piaţa educaţională trebuie să fie extinsă şi să devină concurenţială în aproape 

toate segmentele sale. 

 

 

Webografie: 

www.WordPress and K2/Entries Feed and Comments Feed 
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Inovaţie în educaţie 

PROF. STRAFANESCU CAROLINA 

Ca în multe alte domenii sau sectoare în care se manifestă inovaţia, şi la nivelul 

sistemului de învăţământ accepţiunile sub care circulă aceasta sunt numeroase. Profesorul este 

subiect al educaţiei. Elevul este atât obiect, cât şi subiect al educaţiei. Este important ca şi 

profesorul şi elevul să ajungă să perceapă fiecare activitate de învăţare în sensul învăţării 

creative, care are la bază câteva reguli de respectat. Fiecare idee este valoroasă. Toate ideile ar 

trebui luate in considerare. Domeniile în care acţionează inovaţia socială sunt foarte diverse: 

de la cele tradiţionale – sănătate, educaţie, administraţie, economie etc. – la cele mai puţin 

convenţionale – loisir, gestionarea resurselor umane, amenajarea spaţiului etc. În materialul 

de faţă ne vom concentra doar asupra analizei inovaţiei în învăţământ.  

Inovaţia în învăţământ este o activitate deliberată, care urmăreşte introducerea unei 

noutăţi într-un context dat şi este pedagogică pentru că îşi propune ameliorarea substanţială a 

pregătirii elevilor/ studenţilor printr-o situaţie de interacţiune şi interactivitate. Inovaţia în 

învăţământ este definită ca un „proces deliberat de transformare a practicilor prin introducerea 

unei noutăţi curriculare, pedagogice sau organizaţionale, care face obiectul unei diseminări şi 

care vizează ameliorarea durabilă a reuşitei educative a elevilor 

Inovaţia trebuie să fie durabilă (descentralizarea învăţământului). Inovaţia trebuie să 

fie o acţiune deliberată, care să contribuie la reuşita şcolară a unui număr cât mai mare de 

indivizi (prelungirea duratei obligatorii de şcolarizare, care reuşeşte să menţină în sistem şi 

populaţia şcolară expusă riscului abandonului şcolar, programe educaţionale de incluziune în 

sistemul de învăţământ a persoanelor cu dizabilităţi, a celor defavorizaţi din punct de vedere 

socioeconomic şi familial, a adulţilor.  

Inovaţia acţionează în învăţământ la nivelul tuturor componentelor sale: structură şi 

organizare, conţinutul învăţământului, mediul educaţional. Evoluţia inovaţiei, rezultatele la 

care se ajunge depind şi de caracteristicile socioeconomice ale societăţii şi de particularităţile 

sistemului de învăţământ. 

Inovaţiile la nivelul conţinutului învăţământului urmează celor de la nivel de structură 

şi organizare a sistemului, pentru că, fie şi dacă ne referim doar la prelungirea duratei 

obligatorii de şcolarizare, constatăm că aceasta presupune o nouă ordonare, succesiune a 

cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor ce trebuie transmise şi formate la elevi. Inovaţia la 

nivelul conţinutului învăţământului este însă necesară şi din alte motive: pe de o parte, 

totalitatea cunoştinţelor, informaţiilor acumulate la nivelul societăţii este imposibil de cuprins 

şi transmis prin conţinutul învăţământului, oricât de mult s-ar prelungi perioada de 

şcolarizare, iar pe de altă parte, cunoştinţele, informaţiile au devenit nu doar foarte 

numeroase, ci chiar, în unele cazuri, perisabile, astfel că între momentul debutului şcolarizării 

şi finalizarea acesteia ceea ce şi-a însuşit individul poate să nu mai corespundă exigenţelor 

societăţii şi economiei.  
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Într-un sistem de învăţământ controlat politic, lipsit de resurse financiare, comunicarea 

între cadrele didactice era limitat, cooperarea impusă de la nivel central, familia sau alte 

organisme externe şcolii erau excluse din procesul de învăţământ, astfel că mediul educaţional 

nu era unul favorabil inovaţiei 

Inovaţia reprezintă un proces de învăţare, de achiziţionare de noi cunoştinţe, de noi 

moduri de a lucra, fapt pe care personalul didactic, elevii şi părinţii acestora, alte autorităţi în 

experimentează deja.  

Inovaţia în învăţământ poate şi trebuie să fie susţinută şi stimulată, atât prin măsuri 

care să acţioneze din interiorul sistemului, cât şi din afara lui. În al doilea caz, finanţarea 

corespunzătoare a învăţământului este una dintre măsurile cele mai importante, pentru că 

inovaţia solicită un suport financiar. În interiorul sistemului se poate acţiona prin continuarea 

procesului de descentralizare, prin transferul autorităţii depline către instituţiile şcolare, astfel 

încât personalul didactic, elevi, studenţi, familiile acestora să poată fi implicaţi în mod real în 

procesul de învăţământ. Sistemul de învăţământ românesc trebuie să se concentreze într-o mai 

mare măsură asupra dezvoltării unor programe educaţionale specifice pentru diferite categorii 

de populaţie, de la persoane cu dizabilităţi, la minorităţi etnice, indivizi superior dotaţi, până 

la posibilitatea includerii în sistemul de învăţământ a tuturor celor care doresc să-şi 

perfecţioneze, să-şi completeze pregătirea şcolară. 

Învăţământul românesc se caracterizează prin forme incipiente ale inovaţiei, dar care, 

printr-o intervenţie susţinută atât din interiorul sistemului cât şi din afara acestuia, are şanse să 

devină o constantă a sistemului. 
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Rolul creativităţii în dezvoltarea copilului 

Prof.  Glavan Gianina- Daniela 

Scoala Gimnazială Nr.1  Slobozia Conachi, Galaţi 

 

Preşcolaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde cea mai importantă experienţă 

educaţională din viaţa unei persoane. Pe parcursul ei înregistrăm ritmurile cele mai pregnante 

în dezvoltarea individualităţii umane şi unele dintre cele mai semnificative achiziţii ce vor 

avea ecouri evidente pentru etapele ulterioare dezvoltării sale. De aceea, nu se poate face 

abstracţie de una din dimensiunile esenţiale pentru întreaga dezvoltare şi afirmare a 

personalităţii – creativitatea. Toate condiţiile virtuale existente în om, care ar putea contribui 

la succesul actului creativ, alcătuiesc creativitatea potenţială a persoanei. 

 Creativitatea vizeazã capacitatea copilului de a-i extinde singur cunoașterea pe baza 

cunoștințelor/experiențelor deja acumulate, utilizând modalități noi de combinare a lor în 

forme noi, dincolo de modurile convenționale, de gãsire de  soluții diverse pentru aceeași 

situație problematicã, de construcție a unor noi realități utilizând imaginea, cuvântul, sunetul, 

mișcarea, dansul, obiectele și materialele din jurul său.  

Copiii dispun de un mare potenţial de creativitate, iar noi avem obligația de a-l valorifica. Ei 

au capacitatea de a se adapta în orice situație, au talent, sunt inventivi. Ar fi neplăcut ca 

rigiditatea unui sistem educaţional să înăbuşe ceea ce ar trebui de altfel sa iasă la iveală 

asemenea unor semințe puse să încolțească . Bineînețeles, un copil trebuie să respecte reguli 

pentru a putea să-și formeze o conduită pozitivă, însă este nevoie de așa zisele ,, portițe ” 

pentru a nu-i fi libertatea îngrădită. Când copilul creează, el poate greși. Atunci când 

demontează o jucărie nu o face din răutate, el vrea să exploreze actul creației și de ce nu, din 

piesele rezultate să creeze, la rândul lui, altceva. Dacă unele cadre didactice nu dau importanță 

prea mare copilului creativ, acesta nu are cum să se dezvolte.  

Creativitatea a fost definită şi ca procesul interpersonal sau intrapersonal al cărui rezultat sunt 

produse originale, semnificative si de o înalta calitate. In cazul copiilor, accentul ar trebui pus 

pe proces, adică pe dezvoltarea si generarea de idei originale, care pare sa fie baza 

potențialului creativ. 

Vârsta preșcolariății este vârsta când copilul vrea să descopere lumea, să-și satisfacă 

curiozitățile copilăriei; de aceea trebuie să i se ofere ocazia, să-l ajutăm să creeze cu ajutorul 

lucrurilor din jurul lui, pe care el se poate vedea, le poate simți altfel, mai original. Copilul 

ajutat de sensiblitatea caracteristică vârstei creează prin perceperea formelor, mărimilor, 

dezvoltându-și astfel simțul estetic. 

Activitățile artistico-plastice sunt activitățile prin care preșcolarul creează, chiar și cu o 

singură culoare. Are loc aici stimularea memoriei, gândirii, reprezentările. Și mai mult decât 
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atât se dezvoltă afectivitatea. Putem spunem că astfel de activități în care se apelează la 

creativitate sunt adevărate terapii psihice. 

Doar prin analiza unui desen conceput de un preșcolar, ne putem da seama de stadiul 

intelectual la care află și de asemenea de starea de spirit pe care o are. Astfel îl putem 

cunoaște mai de aproape și îl putem ajuta și îndruma pozitiv. 

Creativitatea se caracterizează prin noutate, printr-un răspuns nefrecvent, prin elaborarea unei 

intuiţii neaşteptate. Creativitatea este educabilă, vârsta preşcolară fiind perioada cu cel mai 

mare potenţial creativ. ,,Copilul creator tinde să nu se conformeze autorităţii, tolerează 

situaţiile ambigue şi nu este interesat de detalii.’’ Dacă potenţialul creativ nu este fructificat, 

pierderile ce se produc sunt imense, iar recuperările ulterioare sunt parţiale sau minime. În 

perioada preşcolară, imaginaţia se exprimă viu în activităţile de educare a limbajului, pe 

domeniul Ştiinţă, în activităţile de construcţie, desen şi muzică. Atunci când preşcolarul 

reproduce realitatea în jocuri, în desen, reproducerea este o creaţie fiindcă este un fel de a 

vedea originalul. Imaginaţia creatoare este considerată de mulţi autori nucleul central al 

creativităţii. Eficienţa stimulării creativităţii poate creşte, dacă este concepută şi abordată 

practic ca funcţie a întregii personalităţi a copilului. Educatoarea poate contribui hotărâtor la 

dezvoltarea potenţialului creativ al copilului, diversificând şi diferenţiind adecvat conţinutul şi 

metodologia activităţilor didactice în raport cu receptivitatea optimă a preşcolarului faţă de 

aceste activităţi. 

Copilul îşi găseşte modul natural de exprimare într-o activitate complexă şi bine structurată - 

jocul. Ca în basm, copilul amestecă realul cu imaginarul. Trebuie să promovăm pe fondul unei 

generoase atitudini stimulative o uşoară supraevaluare a capacităţilor copilului. Activităţile 

extraşcolare constituie un criteriu preţios şi la îndemână pentru a obţine o primă aproximare 

cu privire nu numai la potenţialul creativ general, dar şi la potenţialul creativ specific. 

Stilul de îndrumare este non directiv, specific învăţării prin problematizarea în context creativ, 

care lasă câmp liber de manifestare a independenţei de gândire şi acţiune, de autoexpresie 

liberă a copilului.  

Orice copil este înzestrat cu imaginație creatoare. Dar trebuie cultivată. Putem concluziona că 

cei dpi factori implicați în creșterea și educarea lui au obligația să facă acest lucru: familia 

este cea care îi deschide drumul spre nou, grădinița și școala îl ajută să exploreze noul și să-l 

fructifice.  

 Acest capitol în care am cuprins tendințe şi direcţii privind dezvoltarea creativităţii în 

învăţământul preşcolar, în care am încercat să fac o analiză a curriculumului preşcolar din 

perspectiva dezvoltării creativităţii copilului și să identific rolului creativităţii în dezvoltarea 

copilului, am considerat a fi un început de ghidare a celor amintiți mai sus, cu scopul de a 

evidenția importanța   benefică a creativității în viața copilului. 

Perioada preşcolară se caracterizează prin dezvoltarea de noi caracteristici şi trăsături ce 

formează: interese, abilităţi, aptitudini, trăsături de caracter şi comportament creativ. Toate 
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acestea formează bazele personalităţii, structura ei principală. Apoi datorită amplificării 

experienţei de viaţă, a complicării relaţiilor copilului, a trăirii prin joc a unor stări şi procese 

psihice infinit mai numeroase şi mai variate decât cele oferite de viaţă are loc constituirea unei 

largi expansiuni a personalităţii. Aceasta se manifestă prin constituirea de aspiraţii şi dorinţe, 

experienţe care au conţinut psiho-social şi se exprimă discret în conduite – latură proiectivă a 

personalităţii. Prin dezvoltarea creativităţii, personalitatea se realizează la un nivel superior. 

Receptivitatea şi curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa spontană către nou, 

dorinţa de a realiza ceva constructiv, creativ, pot fi puse în valoare prin solicitări şi 

antrenamente corespunzătoare şi astfel se poate oferi în multiple elemente pozitive în 

stimularea şi cultivarea potenţialului creativ propriu vârstei preşcolarităţii. Copiii trebuie 

antrenaţi să parcurgă mai ales urcuşul autoperfecţionării, autodesăvârşirii prin angajarea lor 

colectivă în realizarea a tot ceea ce pot face ei mai bine şi mai frumos, mai desăvârşit, tinzând 

mereu spre ceva nou, neobişnuit şi deosebit ca valoare pentru ei şi ceilalţi. 
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Creativitate şi interdisciplinaritate în procesul didactic 

Prof. Georgescu Otilia - Colegiul de Poştă şi Telecomunicaţii “Gheorghe. Airinei” 

 

În contextul schimbărilor accelerate şi al unei acerbe competitivităţi ce dinamizează societatea 

într-un ritm alert suntem determinaţi să găsim soluţii de adaptare la aceste schimbări. Trăim 

într-o lume bazată pe competiţie şi eficienţă a cărei putere stă în forţa cunoaşterii. 

Creativitatea este o condiţie importantă a calităţii în educaţie. 

Educarea creativităţii constă într-un proces ce implică trei fundamente esenţiale: 

 întărirea factorilor şi funcţiilor pe care creativitatea le pune în joc; 

 exploatarea mai eficientă a resurselor de care elevul dispune; 

 eliminarea blocajelor personale şi sociale, utilizând metode şi procedee specifice. 

Receptivitatea faţă de probleme, fluiditatea gândirii, flexibilitatea gândirii, originalitatea, 

capacitatea de a combina ideile, capacitatea de ”a vedea cu ochii minţii” sunt principalii 

factori ce favorizează creativitatea, ea reprezentând motorul dezvoltării personale, 

ocupaţionale şi sociale. 

Creativitatea trebuie stimulată de la o vârstă fragedă prin crearea unui mediu educaţional 

favorabil care să alimenteze curiozitatea elevilor, dezvoltându-le abilităţile creative esenţiale 

pentru realizarea procesului învăţării. Şcoala prezentată prin atribute ca flexibilitate, 

creativitate şi accesibilitate, continuitate (V. Chiş, 2002, p. 36), reprezintă principalul element 

care poate contribui decisiv la stimularea înclinaţiilor creative ale elevului. Şcolii îi revine 

datoria de a acţiona asupra spiritului creativ al elevului în următoarele direcţii: 

 identificarea potenţialului inovativ al elevului prin crearea premiselor activităţii 

creatoare; 

 dezvoltarea posibilităţilor individuale de comunicare, care să înlesnească punerea 

rezultatelor creaţiei la dispoziţia societăţii; 

 dinamizarea potenţialului creativ individual, în sensul valorificării adecvate a 

talentelor şi a cultivării atitudinilor creative. 

Metodele pedagogice pentru stimularea creativităţii elevilor includ spaţiul, timpul adecvat şi 

un set de instrumente care să influenţeze inovarea şi unicitatea prin implicarea elevilor la un 

nivel superior abilităţilor de gândire. În afara mediului formal de învăţare, creativitatea poate 

fi încurajată de activităţile extraşcolare şi extracurriculare. 

Prin procesul educativ este necesar să se dezvolte stilul propriu de gândire al elevului care îl 

ajută să-şi exprime gândurile şi ideile în mod unic. Observând elevii în timpul procesului 

educaţional şi în afara lui, le putem descoperii punctele forte, temerile, determinându-i să 

renunţe la teama de a greşi sau de a fi greşit înţeleşi. Relaţia educaţională între elevi şi cadrul 
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didactic reprezintă factorul esenţial pentru stimularea capacităţii inovative a acestora datorită 

tendinţei de a împrumuta de la aceştia valori şi opinii. 

Procesul creaţiei a constituit obiectul de cercetare pentru numeroşi psihologi şi pedagogi. Cea 

mai cunoscută îi aparţine englezului Graham Wallas în 1926, care a stabilit că acest proces 

parcurge patru etape: pregătirea, incubaţia, inspiraţia şi verificarea. S-a remarcat faptul, că 

produsul creaţiei este un element nou în raport cu experienţa anterioară a elevului de a găsi 

soluţia la o problemă. În produsul creaţiei apar două criterii complementare: originalitatea şi 

relevanţa  care permit autoevaluarea performanţei elevului prin comportamentul spontan al 

acestuia şi prin produsele noi şi originale realizate de el. Prin acestea, produsul creator reflectă 

complexitatea unor corelaţii existente între subiect şi obiect. Din numeroase cercetări au 

rezultat următoarele  concluzii: 

 elevii preferă anumite discipline, iar dezvoltarea gândirii lor depinde de imaginaţie, 

mai ales în cazul îmbinării conceptelor însuşite la disciplinele preferate; 

caracteristica esenţială a gândirii creative a elevilor este noutatea sau originalitatea soluţiei 

găsite care poate fi cultivată prin disciplinele de învăţământ studiate; 

 metodele şi tehnicile didactice utilizate de cadrele didactice determină elevii să 

dobândească cunoştinţe în mod independent, să găsească soluţii originale la diverse probleme 

şi să aplice creator cunoştinţe în diverse situaţii. 

Rolul interdisciplinarităţii în procesul creativ 

Un rol important în procesualitatea creaţiei îl ocupă şi interdisciplinaritatea. Predarea - 

învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul în lecţii care activează elevii, le 

stimulează creativitatea şi contribuie la unitatea procesului instructiv - educativ, la formarea 

unui om cu o cultură vastă. Legătura între discipline realizează şi un mediu propice pentru ca 

fiecare elev să se exprime liber, să-şi dea frâu liber sentimentelor, să lucreze în echipă sau 

individual. Societatea în care trăim şi în care îi pregătim pe elevi să înfrunte realitatea are 

nevoie de oameni care să gândească interdisciplinar, care să-şi îndeplinească cu uşurinţă şi 

succes sarcinile pentru care au fost pregătiţi şi care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la 

altul, având în vedere schimbările care se produc în viaţa de zi cu zi. Învăţământul românesc 

cunoaşte o continuă transformare şi renovare în mod deosebit sub aspectul conţinutului 

metodologiei şi a strategiei de lucru. Spiritul interdisciplinar în şcoală poate fi socotit un 

indice al procesului de modernizare. 

Un conţinut şcolar proiectat, elaborat şi utilizat în maniera interdisciplinară corespunde mult 

mai bine realităţii prezente, putând să-i ajute pe elevi să dobândească o privire de ansamblu 

asupra vieţii şi universului, formându-şi o imagine unitară a realităţii. Conexiunile 

interdisciplinare nu sunt univoce în sensul că fluxul de informaţii, comunicarea se desfăşoară 

în ambele sensuri de la un tip de activitate la altul. În mod tradiţional, conţinutul disciplinelor 

şcolare a fost conceput cu o accentuată independenţă a unor discipline faţă de altele, adică 

fiecare disciplină să fie de sine stătătoare. Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că 
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nici o disciplină de învăţământ nu constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între 

discipline. 

Pentru realizarea unei bune interdisciplinarităţi se impun câteva exigenţe: 

 profesorul să aibă o temeinică cultură generală; 

 elevii să fie conştientizaţi de existenţa interdisciplinarităţii obiectelor; 

 realizarea unor programe care să includă teme cu caracter interdisciplinar. 

Educaţia interdisciplinară trebuie să ia în consideraţie cei patru stâlpi ai societăţii: a învăţa să 

cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi şi a învăţa să exişti. Formarea 

viziunii interdisciplinare asupra universului şi în acelaşi timp formarea elevilor pentru a fi apţi 

să realizeze abordări de acest fel, necesită apelarea la modalitpţi de lucru care prilejuiesc 

exersarea principalelor procese ale gândirii faşă de care nu este posibilă cunoaşterea 

multiplelor şi variatelor interdependenţe dintre fenomenele lumii reale. Abordarea 

interdisciplinară în procesul creativ determină stimularea factorilor interni (cognitivi şi 

motivaţionali ) şi externi (sociali şi de dezvoltare individuală), conducând la următorul portret 

al educabilului: 

este mai activ, asumîndu-şi progresul la învăţătură; 

 este direct influenţat de motivaţia intrinsecă pentru învăţare, care stimulează 

curiozitatea naturală, gândirea flexibilă, creativitatea şi impulsionează efortul pentru 

cunoaştere; 

 utilizează o varietate de strategii de gândire, ceea ce duce la stimularea gândirii critice 

şi creative; 

 îşi ameliorează randamentul învăţării dacă este judicios şi constant evaluat, prin 

standarde suficient de ridicate. 

Transpunerea principiului interdisciplinarităţii în procesul educativ face ca ”idealul 

educaţional” să se traducă în ”crearea personalităţii active”. Acest fapt antrenează participarea 

activă a elevilor, cooperare, dar şi autonomie. Educaţia centrată pe elev reprezintă o abordare 

eficientă, stimulând aptitudinile individuale, gândirea laterală, inteligenţele multiple şi 

interesul autentic pentru învăţare, ceea ce duce implicit la îmbunătăţirea performanţei. 

Eugen Lovinescu, vorbind despre progresul în educaţie afirma: „Generaţiile se succed, dar nu 

se aseamănă. A fi dintr-o generaţie nouă înseamnă, aşadar, nu a fi tânăr – mulţi dintre tineri 

fiind bătrâni – ci a participa activ la elaborarea sensibilităţii epocii şi la fixarea stilului ei; a fi 

dintr-o generaţie nouă înseamnă a fi contemporan cu tine însuţi”. 

 Cei care au o mare importanţă în desfăşurarea demersului didactic sunt profesorii. 

Înţelegerea diverselor mecanisme depinde, în special, de modul în care profesorul  serveşte 

elevilor săi materialul pe care îl are de prezentat. 
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Metode active pentru stimularea creativităţii 

 Tehnica Delphy sau ancheta iterativă: 

Se formulează problema care, prin poştă sau curieri este supusă rezolvării de către unele 

persoane, pe rând, parcurgând un anumit traseu. 

 Metoda Philips 66: 

Se constituie grupuri de 6 membri, fiecare grup având la dispoziţie 6 minute. Fiecărui 

membru îi revine un singur minut pentru prezentarea soluţiilor sale la o problemă. Un raportor 

prezintă în plen concluziile grupurilor. 

 Analiza perfecţionărilor aduse unor produse 

Civilizaţia umană a perfecţionat de-a lungul istoriei diversele realizări tehnice vizând variate 

scopuri, precum: creşterea performanţelor, realizarea unor economii de energie şi materiale, 

îmbinarea utilităţii şi funcţionalităţii cu designul etc. 

 Eurograma demersului în realizarea unor invenţii: 

Metoda prezintă, succint, istoricul unei invenţii, al unei descoperiri, inovaţii, sintetizând 

principalele etape, faze, momente ale demersului şi relaţiile dintre ele. Eurograma este o 

metodă cu multiple virtuţi. Prezentarea paşilor importanţi, a căutărilor făcute pentru a ajunge 

la un rezultat relevă cititorului munca titanică care a stat la baza acelui "Evrika!". 

 Sinectica este o metodă de antrenare individuală sau de grup în scopul rezolvării 

creatoare a problemelor (W.Gordon). 

În cadrul metodei se utilizează două principii de bază: 

a) să faci ca un lucru ciudat să devină familiar; 

b) să faci ca obişnuitul să devină ciudat. 

 Analiza morfologică: 

Acest gen de analiză vizează stimularea capacităţii de a descompune în părţi componente un 

organism. 

 Brainstormingul: 

Activitatea de brainstorming începe cu prezentarea clară a problemei care va fi dezbătută şi li 

se cere participanţilor să formuleze idei cu privire la situaţia pusă în discuţie. Fiecare elev 

trebuie să spună tot ce îi trece prin cap în legătură cu problema în cauză. Conducătorul 

şedinţei trebuie să urmărească respectarea regulilor şi să noteze toate ideile enunţate într-un 

loc vizibil. Peste 1-2 zile de la desfăşurarea şedinţei, comitetul de evaluare analizează şi 

selectează ideile valoroase, propunând soluţii finale pentru problema dezbătută. La nivelul 

clasei de elevi se poate alege  soluţia optimă la sfârşitul orei, mai ales atunci când metoda este 
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folosită ca exerciţiu de stimulare a creativităţii prin intermediul activităţilor din cadrul orelor 

de dirigenţie sau a celor desfăşurate în cadrul unor cercuri pe materii. 

 Discuţia Panel: 

Tema în cauză se discută de către un grup restrâns-numit panel (juraţi)- format din 5-7 elevi. 

Ceilalţi elevi din clasă ascultă în tăcere ceea ce se discută, dar pot interveni numai prin 

bileţele (de culori diferite) trimise ”juraţilor”, conţinând întrebări, sugestii sau păreri 

personale. După primirea acestor bileţele panelul reia discuţia, în funcţie de conţinutul 

acestora. După ce grupul de juraţi a epuizat repertoriul ideativ, persoanele din clasă pot 

intrveni şi direct pentru soluţionarea problemei. În finalul dezbaterilor conducătorul grupului, 

în colaborare cu panelul, realizează o sinteză a ideilor exprimate şi formulează concluziile. 

Conduita creativă a cadrului didactic este unul din factorii care asigură dezvoltarea 

potenţialului creativ al elevilor. Educaţia pe care elevul o primeşte la nivelul şcolii şi  

comunităţii este cea care desăvârşeşte fiinţa umană. 
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SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 

ÎNTRE ȘCOLILE SPECIALE 

Prof. Cîrligeanu Margareta, 

C.S.E.I. Suceava 

 

 

Schimbul de experiență între școlile speciale cu privire la egalizarea șanselor pentru copiii și 

tinerii cu deficiențe are la bază ideea educației pentru toți și pentru fiecare. Școala incluzivă 

trebuie să recunoască și să reacționeze la diversele cerințe ale elevului prin: programe de 

învățământ adecvate, strategii didactice concrete, folosirea optimă a resurselor, parteneriate cu 

celelalte instituţii ale comunității. 

Copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie pentru 

obținerea de performanțe proprii după posibilitățile lui. Succesul integrării poate fi realizat 

numai prin funcționarea unor parteneriate autentice la nivelul instituțiilor guvernamentale, al 

asociațiilor nonguvernamentale ale elevilor, cadrelor didactice, părinților și al comunității 

locale.  

Noțiunea de integrare presupune existența unor relații între membrii unui grup, relații bazate 

pe recunoașterea integrității lor, a valorilor și drepturilor comune pe care le au. Integrarea 

(relația stabilită între individ și societate) atinge mai multe niveluri, de la simplu la complex, 

și anume: 

 integrarea fizică - se referă la reducerea distanțelor dintre copii cu cerințe educative 

speciale și ceilalți copii; aceasta are ca principal scop eliminarea sau estomparea dependenței 

persoanei cu dizabilități de ceilalți; 

 integrarea funcțională - presupune existența posibilității ca elevul/copilul cu cerințe 

educative speciale să participe în comun la procesul educațional;  

 integrarea socială - necesită constituirea relațiilor cu ceilalți membri ai comunității și 

se referă la ansamblul relațiilor sociale stabilite între persoanele cu cerințe educative speciale 

și ceilalți membri ai comunității (vecini, colegi, oameni de pe stradă). Aceste relații sunt 

influențate atât de atitudinile de respect și stimă, cât și de ansamblul manierelor de 

interacțiune dintre oamenii obișnuiți și cei cu cerințe educative speciale. În școală, integrarea 

socială presupune includerea copiilor cu cerințe educative speciale în toate activitățile din 

viața școlară, fără discriminare. De asemenea, copiii cu cerințe educative speciale sunt incluși 

și în activitățile extrașcolare.  

 integrarea societală - apare atunci când copilul integrat în grupul de elevi dobândește 

sentimentul de apartenență și participare deplină la comunitate, cu asumarea de roluri. 
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Aceasta presupune acceptarea deplină a copilului cu cerinţe speciale de către ceilalți membri 

ai comunității școlare, presupune existența sentimentului de încredere în sine și în ceilalți. 

În cadrul proiectelor parteneriale se utilizează strategii care contribuie la modelarea 

atitudinilor pozitive a beneficiarilor direcți, elevii, față de ceilalți și față de relațiile umane, în 

general, la generarea de convingeri asociate valorilor morale, precum și la cultivarea 

modelelor comportamentale adecvate normelor și valorilor societății din care face parte 

elevul. 

Parteneriatele educaționale au ca scop oferirea de servicii specializate de evaluare și orientare/ 

reorientare şcolară şi socio-profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerințe educative 

speciale sau a elevilor care provin din medii dezavantajate cu cerinţe educaţionale speciale şi 

cu alte dificultăţi de învăţare sau cu risc de abandon şcolar din unitățile de învățământ 

implicate în derularea parteneriatului, în vederea școlarizării acestora în regim de învățământ 

de masă cu adaptare curriculară, consilierea profesorilor și familiilor din care provin acești 

copii. 

          Un rol important în realizarea acestor parteneriate educaționale îl are contribuţia la 

reducerea marginalizării copiilor cu cerințe educative speciale, cu dificultăţi de învăţare, 

precum şi la schimbarea mentalităţilor şi atitudinii elevilor, cadrelor didactice faţă de aceştia; 

un alt rol important îl constituie mijlocirea de către elevii din şcoala de masă a unei bune 

integrări sociale a elevilor cu cerințe educative speciale prin implicare directă în formarea 

autonomiei personale a acestora. 

 Pentru buna desfășurare a parteneriatelor sunt necesare o serie de obiective, printre 

care enumerăm: cunoaşterea specificului unităţilor partenere, în vederea dezvoltării şi 

perfecţionării profesionale și instituționale; deschiderea unităților implicate pentru o 

colaborare cât mai bună, punând interesul copiilor și elevilor cu cerințe educative speciale pe 

primul plan; oferirea unor servicii specializate elevilor cu cerințe educative speciale, 

profesorilor și părinților care să determine acestora o integrare socială, educațională și 

profesională cât mai bună; promovarea reciprocă, în cadrul activităţilor comune, a imaginii 

instituţiei partenere. 

 Alte obiective, la fel de importante și necesare în desfășurarea parteneriatelor 

educaționale între școlile speciale, dar și între acestea și școlile de masă sunt:  

 stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea mai amplă a 

abilităţilor copiilor cu nevoi speciale prin activităţi creative de imaginaţie, sportive, cultural-

artistice şi de abilitate practică; 

 realizarea educaţiei pentru toleranţă, promovarea înţelegerii şi a receptivităţii faţă de 

calităţile şi defectele celorlalţi, formarea calităţilor de cooperare, filantropie etc; 

 includerea, în mod direct, a copiilor cu nevoi speciale în comunitatea locală; 
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 realizarea incluziunii şi implicării prin angajarea tuturor factorilor interesaţi în 

programul  educaţional de activităţi ce promovează intens, printre altele, integrarea socială; 

 stabilirea unor raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor de elevi proveniţi 

de la şcoala de masă cu programe şcolare diferite şi cei din învăţământul special, pentru a-i 

ajuta pe cei din urmă în procesul de formare a autonomiei personale; 

 încurajarea elevilor din învăţământul de masă şi a cadrelor didactice de a se dedica 

activităţilor de voluntariat desfăşurate cu elevii cu nevoi speciale şi în afara prezentului 

program partenerial, în scopul susţinerii procesului de integrare socială şi dezvoltare 

educaţională. 

Activitățile desfășurate în cadrul parteneriatului educațional (activități: tip dezbatere, joc de 

rol, pe ateliere, de abilitare manuală, de grafică și pictură, de joc și creativitate) sunt o șansă și 

o oportunitate în vederea inserției sociale a elevilor cu cerințe educative speciale. Toate aceste 

activități au ca scop conturarea personalității copiilor, dar și crearea unor statuturi sociale, 

deoarece fac referire la posibilitățile de autocunoaştere, importanța prieteniei în viața omului, 

facilitarea integrării elevilor cu nevoi speciale în comunitatea locală prin sensibilizarea 

comunității la particularitățile și nevoile copiilor cu dizabilități. 
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FAMILIA,ȘCOALA ȘI COMUNITATEA -COLABORARE 

PENTRU REUȘITA ȘCOLARĂ( studiu de specialitate) 

Înv. Brănișteanu Georgeta 

Liceul Tehnologic Bâlteni , Gorj 

  

      Într-o societate care evoluează sub imperativul schimbărilor permanente în toate 

domeniile, când solicită individului abilități de adaptare rapidă la situaii noi, educația trebuie 

să răspundă în primul rând nevoilor individuale, asigurând în același timp șansele de integrare 

și dezvoltare socială personală.Una din pârghiile de intervenție care acționează la nivelul 

educației școlare și care poate susține acest deziderat, este dezvoltarea unei relații parteneriale 

școală – familie, definite printr-o comunicare reală, constructive în interesul copilului. 

        Educația este cea care desăvârseste ființă umană, educație pe care copilul o primește în 

familie, în școală, în comunitate. Aspirațiile, rezultatele școlare și sprijinul social și familial 

constituie trei aspecte ale unei interacțiuni dinamice între copilul individual și cercul lui 

apropiat. Educația copilului începe în familie, la ceea ce se clădește aici ,se adaugă educația 

dascălilor primită în școală, apoi învățarea unor comportamente”model” în grupul de prieteni, 

dar să nu uităm și de exemplul pe care îl oferă societatea. 

       Școală și familia sunt cei doi piloni de rezistență ai educației, iar între aceștia 

comunitatea, mediul extrașcolar și extrafamilial, în care pendulează copilul, obiect și subiect 

al educației. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțîn, ele asigura într-o 

mare măsură, integrarea copilului în activitatea școlară și mai târziu a tânărului în societate.  

       În prezent, România cunoaște o încercare de redefinire a rolului social al educației, în 

contextual unui “parteneriat pentru educație” un dialog deschis, lucid, responsabil între toți 

factorii educaționali: familie, biserica, școală, comunitatea locală. Lumea se află în 

permanentă schimbare, părințîi, educatorii și chiar politicienii se străduiesc împreună să 

încurajeze sistemele de îmbunătățire a educației, pentru a-i ajută pe copii să se dezvolte.  

        Relațiile de parteneriat între familie, școală și comunitate repezintă convingerea că dacă 

aceste instituțîi comunica și colaborează, cei ce vor avea de câștigat vor fi numai copiii. 

Cercetările confirmă că, atunci când părinții sunt parteneri alături de școală în educația 

copiilor lor, rezultatele elevilor la învățătură sunt mai bune, frecvența la școală crește, rată 

abandonului școlar este mai redusă, scade delincvență juvenilă. 

       Rolul familiei, după unii pedagogi este cel mai important în dezvoltarea copilului d.p.d.v. 

fizic, moral-estetic, intelectual, emoțional, s.a. Că prim factor educativ, familia oferă copilului 

aprox. 90% din cunoștințele uzuale.Familia este prima școală a viețîi care ii oferă copilului 

primele informații despre lumea ce-l înconjoară, primele norme și reguli de conduită, dar și 

climatul socio- afectiv necesar trebuintelor și dorințelor sale.  “Pecetea pe care părinții o lasă 
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asupra structurii și profilului spiritual-moral al personalității propriilor copii se menține toată 

viață.”  (M. Golu )  

        Cu părere de rău constatăm în ultima vreme o depărtare a familiei de școală, o scădere a 

interesului părinților pentru rezultatele școlare. Cei mai mulți părinți sunt nevoiți să lucreze în 

afară granițelor țării, iar timpul petrecut cu copiii lor este limitat. Alți părinți sunt prea ocupați 

cu activitățile lor, cu afaceri sau programe de lucru prea încărcate, încât dacă le asigura 

copiilor cerințele “de lux”: telefoane, tablete, mașini, excursii s. a. consideră că și-au făcut 

datoria de părinte. De aceea problema școlii, învățăturii este lăsată pe ultimul plan, tratând cu 

prea mare indulgență educația copilului.Aceștia cred că nereușitele școlare, rezultatele slabe, 

comportamentele neadecvate sunt determinate de factori  străini ori necunoscuți familiei. 

Comportamentele educaționale ale părinților, chiar dacă sunt bine intenționate, pot avea efecte 

negative asupra copiilor din cauza neadecvarii la particularitățile de vârstă și individuale ale 

copiilor. 

         Au existat întotdeauna educatori excelenți și părinți iubitori, care nu și-au pus atâtea 

problem și totuși au reușit foarte bine; dar poate acest lucru era mai ușor într-o lume foarte 

statornică, în care tradiția avea ultimul cuvânt. 

         Părinții trebuie să vadă în noi, dascălii, un prieten, un colaborator care-l poate ajută prin 

atitudinea nepărtinitoare .Așadar, e o sarcina a școlii să identifice situațiile problema din 

familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibilstrategiile educative în favoarea elevului sis a 

conștientizeze că relația de colaborare școală –familie este determinantă în viitorul copilului. 

Educația în familie devine astfel un process de pregătire pentru viață prin întâmpinarea și 

rezolvarea problemelor de viață. 

        Cheia rezolvării multor problem cu care se confruntă copilul constă într-o strânsă , 

susținută și fluență colaborare între școală și familie. Școală nu-și poate realiza pe deplin 

sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură , au un comportament anormal, 

dacă nu cunoaște condițiile familiale, de muncă și de viață ale copiilor. Părinții nu pot 

cunoaște pe deplin psihologia copilului dacă nu află și modul de comportare în condiții 

școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers. 

        Dintotdeauna școală a colaborat cu familia în domeniul învățării elevului, 

comportamentului, dezvoltării lui fizice, intelectuale, morale și estetice, în domeniul 

deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, activităților libere, angajării copilului 

în diverse activități școlare sau extrașcolare. Este greșită concepția unor părinți ,,l-am dat la 

școală , să-l învețe dascălul”. Școală și dascălul nu pot suplini cu totul lipsa de preocupare a 

unui părinte. Efortul educative își găsește eficientă dorită atunci când între cei doi factori, 

școală și familie există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. O bună 

informare a părinților cu privire la frecvența, mod ed manifestare intelectuală și 

comportamentală, precum siidentificarea unor cai, direcții, procedee actinate pentru 

ameliorareaori dezvoltarea personalității elevului pot asigura succesul procesului de 

învățământ.  
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         Parteneriatul dintre școală și familie nu trebuie interpretat că un îndepărtat orizont de 

așteptări reciproce, ci că premise de colaborare și acțiuni commune, în care școală are dreptul 

de inițiative și coordonare că instituție specializată, investită să asigure insructia și educația, 

managementul tuturor resurselor implicate în acest process de durata și de anvergură. 

    Școală trebuie să convingă familia că ea să devină participant activ în procesul de instruire-

educare.Consilierea și educarea părinților este o alternative viabilă pentru optimizarea 

procesului instructive-educativ. Abilitățile de consiliere se dobândesc în timp , iar că învățător 

trebuie să ai răbdare, putere , tact pedagogic, să fii flexibil, că în final părintele să aleagă 

soluția cea mai bună.Progresele și rezultatele școlare le- am prezentat părinților în mod 

periodic sub formă de scrisoare sau întâlnire în scop de consiliere individuală. Am întâlnit în 

decursul carierei mele și piedici din partea unor părinți care prin acțiunile lor frânează 

dezvoltarea personalității copilului: 

-         lipsa unor reguli în relație elevilor cu părinții; 

-         lipsa supravegherii; 

-         inconsecvență în respectarea limitelor; 

-         lipsa comunicării; 

-         rolul inversal- părințîi caută în copii împlinirea propriilor nevoi emoționale 

  

     Parteneriatul educațional presupune că școală să fie susținută de părinți, iar aceștia se pot 

formă cu ajutorul școlii că părinți responsabili. După John Dewey “educatiaeste un process al 

vieții și nu o pregătire pentru viață. Cred că școală trebuie să reprezinte viață actuală, viață tot 

mai reală și de vitală pentru copil că aceea pe care el o duce în familia să, cu vecinii săi, cu 

locurile lui de joacă”. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcât să uniformizam 

aceste individualități. Personalitatea elevului este în formare și este rezultatul unei evoluții 

lungi care are loc în condițiile interacțiunii cu mediul social. Dascălul este și va rămâne 

“izvorul viu “ al unei vieți deloc ușoare, cu multe “cărări întortocheate “, având misiunea de 

a-I conduce pe copii spre “ țintă reușitei”. 

        Este evident că acțiunea izolată a școlii nu poate rezolva complet problema 

educației;familia, școală și societatea sunt capabile împreună să desăvârșească ceea ce nu 

reușește să realizeze fiecare în parte. Instituțiile extrașcolare, școală , grupurile de prieteni, 

mass media exercită o mare influență asupra tinerilor și chiar intervin când sesizează tensiuni, 

conflicte. De aceea, putem recunoaște că înafara educației directe de la părinți la copii sau de 

la dascăli la elevi, societatea pune la dispoziție și alte mijloace educative precum televizorul, 

presă, internetul.  
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Lumea modernă le oferă copiilor o mulțime de facilitate de folosire a noii tehnologii audio- 

video, virtuale, dar le și întinde numeroase capcane, punându-le în pericol sănătatea mentală. 

Numai de noi ( copii, părinți, dascăli ) depinde să înțelegem și astfel să ne  putem păstra 

sănătatea, cât și libertatea pe care o prețuim. 
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Familia, factor decisiv în educaţia copiilor 

Prof. BACIU – BORZ FLORENTINA 

Colegiul Național ”Iosif Vulcan” Oradea 

 

Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 

dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare al 

interacţiunilor dintre copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor 

necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei şi care stau la baza structurării 

personalităţii individului. 

Viaţa în familie este prima şcoală a emoţiilor. În acest creuzet intim, învăţăm să recunoaştem 

emoţiile proprii cât şi reacţiile celorlalţi la emoţiile noastre, cum să gândim aceste emoţii şi 

cum să alegem reacţiile, cum să citim şi să ne exprimăm speranţele şi temerile. 

Familia este cel dintâi cadru social de care are nevoie fiecare om ca să trăiască. Ea este mediul 

prielnic pentru naşterea, dezvoltarea şi desăvârşirea fiinţei umane. În organizarea sa proprie, 

ea oferă garanţii de moralitate, este prima şcoală care pregăteşte pe copil pentru viaţa socială, 

deprinzându-l să-şi împlinească datoria, să-şi disciplineze voinţa, dându-i simţul ierarhiei şi 

ordinii. Familia este un oficiu înalt al respectului, al demnităţii, al libertăţii interioare. Mediul 

familial oferă siguranţă, linişte, afecţiune, seninătate, care constituie o atmosferă prielnică 

pentru o dezvoltare normală şi echilibrată. 

Familia are şi o însemnată funcţie educativă. Ea este prima instituţie de educaţie morală şi 

pentru prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă. Familia este „cea mai necesară 

şcoală de omenie”. Statisticile judiciare arată că majoritatea delicvenţilor şi a celor din 

instituţiile de corecţie au fost lipsiţi de o reală asistenţă din partea familiei. 

 În cadrul familial se deprind disciplina şi spiritul de iniţiativă şi se cultivă sentimentul 

demnităţii, dreptăţii, iubirii, respectului şi ajutorului, sentimentul sacrificiului, care sunt 

elemente de bază ale vieţii sociale. Primul factor care formează persoana într-o perspectivă 

multidirecţională este familia. Aceasta are menirea de a-l introduce pe copil în valorile 

grupului de referinţă, dar şi de formare a primelor conduite, sau de interiorizare a unor stări de 

spirit elementare. Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze. 

Copilul absoarbe din mediul apropiat familial primele impresii, formându-şi conduite prin 

mimetism şi contagiune directă. Copiii vor face, sau vor crede precum părinţii imitând 

comportamentele acestora. Adultul, părintele, este cel care creează atmosfera din casă, este 

cel care face să răsune casa de râsete sau de plânsete. Este cel care impune starea de spirit, 

care face atmosfera. Dacă gândeşte pozitiv, îl înveţă şi pe copilul său să facă la fel. Copilul e 

ca un burete care absoarbe tot ce are în jurul său. La ora actuală multe familii au nevoie de o 

educaţie solidă, dată fiind starea  lor precară din punct de vedere material şi spiritual. 
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,,Mediul familial este unul dintre factorii care determină majoritatea raporturilor pe care 

copilul le va stabili cu lumea exterioară din care va face parte la şcoală, acest mediu în care 

trebuie sa se ancoreze pentu a nu-şi petrece copilăria la periferia grupului.’’(Marie- Claude, 

Beliveau) 

Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin 

securizare materială, dragoste şi educaţie. Unele studii accentuează o anumită funcţie, ca fiind 

fundamentală şi exclusivă a familiei – cea de socializare primară a descendenţilor, cu scopul 

integrării corespunzătoare a acestora în societate, şi, la fel de fundamentală şi exclusivă, cea 

de asigurare a securităţii emoţionale a adulţilor. 

Familia este prin definiţie cadrul de satisfacere al nevoilor membrilor ei. Nevoile de bază, 

fiziologice sunt la fel de importante ca şi nevoia de securitate, de dragoste şi apartenenţă, de 

recunoaştere. Este evident faptul că o familie în care legăturile dintre membrii ei nu sunt de 

dragoste şi respect, nu poate constitui un cadru propice de satisfacere a nevoilor umane şi deci 

de dezvoltare normală. 

În funcţie de felul cum cei din jur, mai ales părinţii, ştiu să vină în întâmpinarea nevoilor lui şi 

să înţeleagă, în satisfacerea acestor nevoi, caracteristicile care ţin de vârsta copilului, depinde 

dezvoltarea optimă a copilului pentru a deveni o fiinţă normală, capabilă de a fi fericită, sau 

dimpotrivă  acesta evoluează la polul opus. Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, 

adult), familia este me¬diul natural cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea şi 

afirmarea lui, asigurînd condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi psihică, în orice 

perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. 

Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. Dacă în familie, nu 

doar s-a vorbit despre cele sacre, despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, toleranţă, ci 

copilul a şi simţit cum e să fii iubit, a fost obişnuit să manifeste dragoste faţă de cei dragi, să-i 

respecte pe cei mai în vârstă, să spună adevărul, ştiind că va fi tratat cu îngăduinţă, să 

aprecieze binele şi frumosul, să se îngrijească de cele sacre, acest copil va creşte iubitor, 

politicos, tolerant, responsabil. 

Părinţii, dacă doresc să aibă copii buni, înţelepţi şi sănătoşi, trebuie ca ei să fie mai întâi buni 

și înțelepți. Căci copiii sunt de fapt „copii ” ale părinţilor lor. Ce văd şi ce aud în casă de la 

părinţi aceea fac. Prin familie indivizii se integrează în societate, familia constituind, în 

esenţă, temelia acesteia.  Buna funcţionare a familiei este condiţionată de modul în care 

reuşesc să relaţioneze şi să comunice. Mai precis este vorba de modul în care reuşesc membrii 

unei familii să-şi îndeplinească sarcinile, să soluţioneze diverse probleme. De cele mai multe 

ori se ajunge la situaţia denumită familie problemă, atunci când apar carenţe de structură, dar 

şi probleme de funcţionare a elementelor integrate. Uneori aceste carenţe structurale şi 

funcţionale pot pune în pericol coeziunea şi existenţa viitoarei familii, cum este de ex. cazul 

familiilor, în care unul,  sau ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, al familiilor în 

care părinţii consumă alcool, al familiilor în care violenţa domestică este prezentă, al 

familiilor în care niciun părinte nu mai are un loc de muncă, etc. 
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Un copil care nu a primit o educaţie corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit la  

maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care să 

se autoeduce. Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele 

interioare ale omului sunt în mare parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase. 

Greu va înţelege extrovertirea unei persoane în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu 

care se manifestă în societate şi altele asemenea, cineva crescut de nişte părinţi care nu au 

avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere 

afecţiune. Se va adapta greu. Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia 

copilului său este una uriaşă. În mare parte cazurile de neadaptare socială, depresie, 

dependenţă, delicvenţă, perversiune, sinucideri, din rândul tinerilor (şi nu numai), au ca 

substrat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase. 

Concluzionând putem spune, că rolul familiei în educaţia copiilor este esenţial. „Familia 

reprezintă matricea primordială a culturii omeneşti. Aici se trezesc şi încep să se dezvolte 

puterile latente ale sufletului personal; aici începe copilul să iubească (pe cine şi cum?), să 

creadă (în ce?) şi să sacrifice (cui şi ce?); aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului 

său; aici se descoperă în sufletul copilului sursele principale ale fericirii sau nefericirii lui 

viitoare; aici devine copilul un om  mic, din care mai apoi se dezvoltă o mare personalitate 

sau un pungaş mărunt. 

Totul se începe şi se învaţă mai întâi în familie. Dacă copilul nu învaţă să iubească în familie, 

de la părinţii săi, unde va învăţa să iubească? Dacă nu s-a deprins încă din copilărie să caute 

fericirea tocmai în fericirea reciprocă, în ce porniri rele şi vicioase o va căuta când va ajunge 

la vârsta maturităţii? Copiii preiau totul şi imită totul. 

Principala condiţie ca un copil să primească o educaţie corectă o reprezintă capacitatea 

părinţilor de a o face, şi în acelaşi timp, intensitatea şi sinceritatea iubirii părinţilor.  

 Gândiţi mereu pozitiv! Luaţi şi scoateţi în evidenţă partea bună a lucrurilor, partea frumoasă 

a întâmplărilor şi a oamenilor. 
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Metode moderne de stimulare a interesului elevilor la orele de matematică 

Prof. Baciu Florin, Școala Gimnazială Coțofănești, comuna Coțofănești 

 

 

Rolul motivațional al activității instructiv-educative trebuie să se manifeste permanent, să îi 

întrețină elevului dorința de cunoaștere și de autoperfecționare. Motivația școlară reprezintă„ 

coloana vertebrală” a unui proces educațional eficient. Potrivit cercetărilor psihopedagogice 

un profesor motivat influențează motivația elevului, scopul demersului didactic este de a crea 

lecții atractive și motivante pentru elevi, incitarea elevilor să rezolve probleme, dar să și 

gândească situații noi. 

Dintre tipurile de motivație întâlnite în procesul didactic este eficientă stimularea nevoii de a 

ști, curiozitatea de descoperire și rezolvare a problemelor. De asemenea un rol important îl are 

motivația de realizare, de a ajunge la o carieră profesională de succes. Observarea și analiza 

motivațiilor elevilor ne permite adaptarea procesului educațional la necesitățile acestora, 

găsirea mecanismelor potrivite pentru ai determina să reacționeze și să rezolve cerințele 

profesorului. 

O educație de calitate urmărește dezvoltarea creativității elevilor, creativitatea trebuie să fie o 

preocupare centrală a actului educațional. Desigur că în comparație cu viziunea tradițională 

asupra procesului de învățământ care uneori este rigidă, metodele moderne provoacă elevii să 

iasă din tiparele clasice să își creeze situații noi, diferite, uneori incerte 

 

 

Termenul de creativitate a fost impus în literatura de specialitate de psihologul american 

Gordon Allport. Actul creator este definit prin diferite sintagme: gândire creatoare, inteligență 

fluidă, imaginație creatoare, imaginație constructivă, rezolvare de probleme etc. Elementele 

produsului creat sunt: noutatea, originalitatea, productivitatea, utilitatea, valoarea. Persoana 

creativă se distinge prin  disponibilitatea pentru nou, însușiri și aptitudini complexe, 

reorganizarea elementelor. Formele și tipurile de creativitate după criteriul subiectului creator 

sunt: individuală și de grup, iar după criteriul domeniului , aceasta este științifică, tehnică, 

artistică. 

În raport cu structura personalității, creativitatea este definită ca disponibilitate, capacitate, 

facultate, conduită, formă de activitate, organizare stilistică a însușirilor. Persoana creativă are 

capacitatea de a asambla specific structurile cognitive, aptitudinale și atitudinale. 

Intuirea și depistarea capacităților creatoare la vârsta copilăriei și adolescenței reprezintă 

condiția pentru folosirea unor metode specifice de educare a creativității. Disponibilitatea spre 

nou se manifestă prin activități tehnice și artistice la vârste timpurii, ceea ce se numește 
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precocitate. Fenomenul a fost confirmat de copiii minune care au intrat în istorie și i-au 

surprins pe contemporani. Creativitatea s-a manifestat diferit, aptitudinile creatoare au apărut 

în copilărie : W. A. Mozart, Iulia Hașdeu, Th. A. Edison, la alții a apărut la maturitate: W. 

Scot, Tudor Arghezi, St. Aksakov etc. 

Creativitatea din punct de vedere psihologic este o însușire potențială care în condiții 

favorabile se materializează în produse noi și originale, recunoscute ca valori autentice. Un 

obiectiv general al educației îl reprezintă depistarea și stimularea creativității la toate vârstele, 

în mod special în copilărie și adolescență. 

În etapa inițială a procesului de educare a creativității este important să cunoaștem și să 

utilizăm metode speciale ( psihodiagnoza). Printre metodele de depistare a creativității se 

numără: observația, analiza produselor activității școlare, studiul de caz, chestionarul, testul 

etc. 

Specificul metodelor de dezvoltare a creativității la orele de matematică derivă din 

dezvoltarea capacității de a rezolva probleme, problemele mai dificile solicită imaginația 

elevului. Dezvoltarea gândirii este obiectivul central, lansarea de întrebări divergente necesită 

eforturi inovatoare la nivelul clasei. O altă metodă este stimularea elevilor de a căuta și pune 

probleme. În cazul unei probleme mai dificile este  mai accesibilă metoda descoperirii dirijate, 

profesorul intervine cu întrebări sau explicații ajutătoare. La matematică elevii sunt motivați 

să găsească mai multe soluții la problemele rezolvate. Problemele, soluțiile și indicațiile 

trebuie pregătite de profesor înainte de lecție. Metodele de stimulare a creativității sunt 

împărțite de psihologi în : metode logico- matematice, metode psihosociale, metode și 

activități școlare și extrașcolare. 

Profesorul oricât de bine și-ar proiecta lecția și ar valorifica resursele pe care le are la 

dispoziție în demersul didactic trebuie să manifeste creativitate, să aibă cunoștințe 

psihopedagogice și de specialitate solide. S-au observat situații când elevii învață orbește 

anumite soluții de rezolvare a problemelor și când apar probleme noi nu mai găsesc soluții 

simple. Specialiștii în domeniul educației permanente au ajuns la concluzia că școala pune 

elevii în legătură cu cunoscutul și nu îi stimulează să interacționeze cu necunoscutul, Elevii 

trebuie obișnuiți să descopere problemele și apoi să le rezolve. 

Creativitatea se poate dezvolta și în afara orelor de curs prin implicarea elevilor în activități 

extracurriculare, în centre de excelență, întâlniri cu oameni de știință, de cultură, excursiile 

tematice. Preocuparea profesorului modern este de a forma elevilor o gândire independentă, 

creativă. Aceste obiective se pot atinge prin schimbarea stilului de lucru la clasă, a modului de 

gândire. 

Familia elevului are un rol important, constituie mediul apropiat și securizant. Atitudinile 

celor apropiați copilului încurajează și susțin performanțele creatoare în sensul acordării 

libertății de exprimare, renunțării la reguli, conformism și convenționalism. 
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Mediul școlar este un important factor stimulativ al creativității dacă programele sunt 

flexibile, se evită învățarea pe de rost, se pune accent pe învățarea interactivă, se respectă 

libertatea de exprimare. 

Profesorul este factorul determinant în realizarea unor modificări pozitive în procesul 

devenirii psihice a elevului, îmbogățește și formează capacități, cunoștințe, abilități, 

modelează personalități și contribuie la desăvârșirea și împlinirea individului în societate. 

Stimularea creativității elevilor în procesul instructiv –educativ este un obiectiv important 

care se realizează prin metode și procedee specifice. 

Mediul școlar este un important factor stimulativ al creativității dacă programele sunt 

flexibile, se evită învățarea pe de rost, se pune accent pe învățarea interactivă, se respectă 

libertatea de exprimare. Un mediu școlar favorabil dezvoltării creativității respectă 

personalitatea copiilor, face învățarea plăcută, formează deprinderi de învățare activă și de 

descoperire de noi probleme și situații. Într-un asemenea mediu  profesorul trebuie să aibă o 

atitudine inteligentă, să accepte ideile inovative, originale ale copiilor, să renunțe la 

conformism și rutină. Formularea de probleme, găsirea de noi soluții de rezolvare, adaptarea 

la schimbare, la informații noi în contexte diferite reprezintă forme de manifestare a 

creativității la matematică. Un rol important în dezvoltarea creativității elevilor îl are jocul, 

activitățile recreative, excursiile și întâlnirile cu personalități culturale și științifice. 

Dezvoltarea creativității în școală aduce schimbări importante în modul de gândire tradițional 

și a metodelor didactice. Metodele de lucru trebuie să valorifice potențialul elevului, să îi 

dezvolte gândirea critică și independentă. Nu trebuie neglijată baza materială din școli care 

asigură instrumente de lucru necesare în procesul instructiv. Metodele de stimulare a 

creativității sunt împărțite de psihologi în : metode logico- matematice, metode psihosociale, 

metode și activități școlare și extrașcolare. 

Profesorul este factorul determinant în realizarea unor modificări pozitive în procesul 

devenirii psihice a elevului, îmbogățește și formează capacități, cunoștințe, abilități, 

modelează personalități și contribuie la desăvârșirea și împlinirea individului în societate 
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PARTICULĂRITĂȚILE PERCEPȚIEI ILUSTRAȚIILOR DE CĂTRE COPIII 

PREȘCOLARI 

 

                                                                                                                                                                                                               

Prof. Înv. Preșcolar :Ilie Doina -Mihaela 

                                                                                                                                                                                     

Grădinița :Greci-Petrești 

 

 Se știe că pentru copilul care n-a învățat încă să citească, imaginea are valoarea textului 

scris. Prin intermediul imagini copilul primește un mesaj, se expun asupra lui, apoi îl comunică. 

În acest scop, copilul trebuie desprins cu cititul imaginilor, trebuie condus să recunoască anumite 

simboluri picturale pentru a descifra cuvântul și a înțelege mesajul transmis. În fata unei 

succesiuni de imagini, copilul se străduiește să descopere legăturile care le unesc pentru a-și 

construi, în mod creator și independent, dintr-o formulare proprie, o lume a lui. 

 În comunicarea perceptiv-verbală lectura după imagini creează premise favorabile pentru 

însușirea cititului. Dacă povestirea după imagini lectura copiilor preșcolari mici este redusă, de 

cele  mai multe ori, la denumirea separată a elementelor care apar în imagine, preșcolarii mari 

reușesc să includă fiecare element într-o acțiune, să-i dea cursivitate și semnificație, să 

îmbogățească faptele respective și să înțeleagă narațiunea. 

 Acestea relevă progresele înregistrate de copii și prezintă interes pentru planul 

culturalizării și familiarizării copiilor cu ceea ce este ilustrat, contribuie la îmbogățirea 

experienței perceptive și facilitează achizițiile în sferă cunoașterii și a limbajului. Așadar, pentru 

fazele copilăriei nealfabetizate, lectura după imagini este complementară și premergătoare 

însușirii cititului și contribuie la însușirea mai rapidă a acestui proces în cursul alfabetizării.   

 Cu toate aceste însă percepția copilului preșcolar prezintă unele caracteristici care ies în 

evidență mai ales în cazul percepției ilustrațiilor. La preșcolarul mic percepția ilustrațiilor este 

diferențiată și sumară. Copilul percepe izolat diferite părți ale obiectelor ilustrate, nu sesizează 

relațiile existente între acestea, desprinde cu greu esențialul, atenția sa este atrasă de elemente 

neesențiale, nu de cele mai importante, semnificative. În general, copii nu reușesc să si orienteze 

percepția. Ei trec cu destulă ușurință de la un element compozițional al tabloului la altul, de la un 
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PRINCIPIILE DIDACTICE ȘI APLICABILITATEA LOR  PE EXEMPLE DE 

CONŢINUTURI  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

Prof. ȋnv. Primar,  ILIE PETRUŢA 

Școala Gimnazială Nr. 1 Jegălia 

Comuna Jegălia, județul Călărași 

 

Principiile didactice presupun o lege sau o doctrină cuprinzătoare din care sunt derivate. 

Principiile didactice sunt norme sau teze generale care orientează şi imprimă un sens 

funcţional procesului de învăţământ, asigurând premisele realizării eficiente a obiectivelor 

pedagogice proiectate. 

Principiile didactice au un caracter orientativ, fiecare cadru didactic hotărând singur ce 

principii didactice să aplice şi în care moment al lecţiei să o facă. 

 Un principiu este o regulă  astfel încât să se ajungă prin expunere la  filozofia educației, este 

o busolă prin care direcția educației este îndreptată. În general, principiile sunt adesea folosite 

pentru a însemna orice adevăr general sau normă de ghidare prin care se creează un process, sunt 

acceptate ca un adevăr fundamental, se poate considera o lege cuprinzătoare, o doctrină, o politică 

sau o convingere adâncă care guvernează comportamentul, se referă de asemenea  la legile 

pedagogice ale învățării, la teoriile educaționale importante, la afirmațiile faptelor, la legile de 

conducere sau la regulile de conduită și la principiile general acceptate. 

          Principiile didacticii se aplică tuturor componentelor procesului de predare-învăţare şi în 

toate formele de învăţământ. Aplicarea principiilor didacticii duce la un comportament didactic 

modelat teoretic de norme ştiinţifice ce explică procesul psihopedagogic. În acest fel, proiectarea 

optimă a lecţiei devine un act de creaţie controlat ce exprimă cerinţele şi condiţiile învăţării. 

            Aceste principii didactice se pot concretiza ȋntr-o gamă variată de activități, ȋntr-un cadru 

larg și ȋn funcție de profesionalismul cadrului didactic. 

            Pentru o bună organizare și desfașurare a procesului de ȋnvățare, cadrul didactic trebuie să 

respecte și să aplice corect principiile didactice, deoarece numai prin respectarea tuturor acestor 

principii dar și a fiecăruia ȋn parte, ȋn interdependența lor unele cu altele se poate ajunge la reușita 

procesului de ȋnvățare. 
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Potlogea Monica, profesor de limba și literatura română 

Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară ,,Țara Bârsei” 

 

In defence of Dorian Gray 

“Live! Live the wonderful life that is in you! Let nothing be lost upon you. Be always 

searching for new sensations. Be afraid of nothing.“ 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 

 

At the end of the 19th century Oscar Wilde brings to light The Picture of Dorian Gray, a novel 

representative for the aesthetic movement, whose main character represents an embodiment of 

dandyism, beauty and hedonism. To live for “art’s sake“ is the main principle that both the 

characters and author proclaim. Nevertheless, without following the morality as a basic 

principle for his novel, Wilde didn’t forget to show the negative consequences of a misjudged 

understanding of his theory. The dehumanization of Dorian in exchange of youth and beauty 

stands as a lesson for the proverb: Be careful what you wish for that it could happen! Being 

wrong interpreted or abused, the artistic values can have the opposite effect. 

A critical  reception 

“On 6 December 1974 The Times Literary Supplement published the results of a 

questionnaire in which twenty-five eminent people were asked to name the books that had 

made the deepest impression on them during their childhood. One of them was John Sparrow 

(1906-1992) an English academic, barrister, book-collector who had read the book when he 

was five or six years old. If one also takes into account the fact that John Obsorne read the 

novel when he was ten it might almost seem that this is a book for children rather that one 

which the Scots Observer critic described in 1890 as suitable material for the Criminal 

Investigation Departament. Quite apart from the literary precociousness of the above-

mentioned reader, their statements are also indications of the remarkably wide appeal of the 

book.  

Despite certain reservations Walter Pater admired «the skill, the real subtlety of art, the ease 

and fluidity of one telling a story by word of mouth». W.B.Yeats found it «with all its faults a 

wonderful book» and Lionel Johnson even devoted a prize-winning Latin poem to it under the 

title In Honorem Doriani Creatorisque Eius. Most contemporany critics however, were rather 

less sympathetic towards it and judgement was for the most part negative. The St Jame’s 

Gazzete called it «stupid and vulgar» and advised its readers to throw the bok in the fire. The 

Daily Chronicle criticised its «effeminate frivolity, its studied insincerity, its theatrical 

cynicism, its tawdry mysticism, its flippan philosophings and the contaminating trail of garish 

vulgarity». Punch saw «more of poison that of perfection» in Wilde’s work, while the 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

278 
 

 

Athenaeum concluded that «the book is unmanly, sickening, vicious (though not exactly what 

is called improper) and tedious». 

The extend to which the public identified the hero’s moral degradation with that of the author 

can be gauged from the fact that some years later Edward Carson, the public prosecutor, read 

out several lenghtly passages in the course of Wilde’s trial suggesting that they represented 

Wilde’s own «perverted moral views». Carson’s cross-examination of Wilde is in fact a 

classic example of the late Victorian controversy over the relation between art and morality”.   

In defence of Dorian Gray 

In spite of all the critics, Wilde defended his novel writing a series of letters destinated to 

different editors who have published his book. He expressed his pleading clear, bringing 

contra arguments to their theories and showing the misjudgement of them. Regarding the 

morality of the novel he sad in a letter adressed to the editor of the Scots Observer that: 

 ”It was necessary, sir, for the dramatic development of this story to surround Dorian Gray 

with an atmosphere of moral corruption. Otherwise the story would have had no meaning and 

the plot no issue. To keep this atmosphere vague and indeterminate and wonderful was the 

aim of the artist who wrote the story. I claim, sir, that he had succeeded. Each man sees his 

own sin in Dorian Gray. What Dorian Gray’s sins are no one knows.”  

or to the editor of St.Jame’s Gazette: 

    ”Yes; there is a terrible moral in Dorian Gray- a moral which the prurient will not be able 

to find in it but which will revealed to all whose minds are healthy. Is this an artistic error? I 

fear it is. It is the only error in the book.”  

Nevertheless, was not long before the book had been translated into seven languages and at 

least twenty different translations were published. 

  ”How is one to account for this continued interest in and varied reception of Dorian 

Gray? The initial furore may have been mainly due to the fact that the novel violated the 

expectations of late-Vitorian readers by renouncing the «homely philosophy of life for the 

middle-class» and laying full emphasis on the «new Hedonism», which removed it from the 

moral framework to which those readers were accustomed. Perhaps the fascination lies in the 

original and highly dramatic mixture of supernatural fairy-tale the magic portrait and 

conventional moral issues. Or perhaps its source is the timeless fear of old age with the dream 

of lasting youth and beauty. Or perhaps Dorian Gray’s quest for unlimited and largely amoral 

enjoyment of all life’s pleasures, together with the preservation of his good looks makes him 

into a symbol that represents the repressed longings and hidden desires with which all readers 

can identify themselves: to defy the ravages of time without ever changing, to live without 

growing old, to enjoy without having to bear the marks of one’s dissolution.”  
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Wilde and Dorian: Dandies 

“A man who can dominate a London dinner table can dominate the world. The future belongs 

to the dandy. It is the exquisites who are going to rule.“   

Wilde: A woman of no Importance 

One of the most representative figures of dandysm at the end of the 19th century,Wilde does 

not only lived his life for pleasure and beauty, but embodied the concept in his own work. His 

main character from the novel The picture of Dorian Gray represents the young man with an 

angelic and beautiful appearence who finds the pleasure, beauty and art as his own principles 

in life. The prototip of a dandy, the one who seeks to make art of life, to life his life at fullest, 

is created by Wilde by putting Dorian in the shoes of such a “perfect gentleman“. But a true 

dandy, beside his psychological beahaviour, must have a clearly outer features: the specific 

clothing for a dandy is mandatorily. 

“In Oscar Wilde’s case, fashion represents a distinctive lifestyle, a trademark of both his and 

the period’s prerequisites of elegance. Like any other kind of mask, it presupposes the 

subject’s desire for personal transformation. Being or wearing a work of art is one of the 

dandy’s professe creeds, acting probably also as a means of rebellion against the strict rules of 

puritan sobriety.[...] Wilde always had a spectacular appearence. Whether in the attention of 

the press, the fashionable circles of the day or the less educated public eye, the 1890s leading 

figure simultaneously fascinates and repels, setting the ages trends of decadent charm and 

chic. Whether flamboyant or simple, aesthetic tastes require uniqueness, inventiveness, 

originality and irreproachable quality. Wilde’s is designed as the ultimate statement in a one-

man show: grotesque or affected, indignantly devoted to make-believe or plainly unmanly 

costumed, he provokes his contemporaries by his iconographic self-presentation .For instance, 

at the premiere of Earnest, 

«he was dressed with elaborated dandyism and a sort of florid sobriety. His coat had a black 

velvet collar. He held white gloves in his small pointed hands. On one finger he wore a large 

scarab ring. A green carnation, echo in colour of the ring, bloomed in his buttonhole, and a 

large bunch of seals on a black moiré ribbon watch-chain hung from his white waistcoat. This 

costume, which on another man might have appeared perilously like fancy dress, and on his 

imitators was nothing less, seemed to suit him perfectly .» 

Apart from encountering a flattering image of the artist, the reader is confronted in this 

description with the technique of costume design:every detail is conceived in view of 

spectacular effects, art and life fuse in the dandy’s exquisite poze. By means of artifice and 

veiling, the aesthete becomes engaged in the solemn, ritual art of the embellished body; 

improvisation is excluded by the dandy’s compulsion to (self)control. He chooses to combine 

knowledge and impromptu, rigor and flair in a self-referential artistic composition. Clothes 

are the visual markers imposed by the end of a century devoted to fashion, but neverteless 

depend on personal taste.  
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Oscar, a dandy who gave birth to dandy in his own turn, has managed to fascinate generations 

of readers by means of the complex texture of his life that meets art and fictional cloth. He 

represents the dandy posture, where beauty is not only regarded as the final virtue, but it is 

also perceived as a sign of hidden vice. Dorian Gray’s case is openly representative, since 

outer perfection proves to be nothing, but only a painful disguise for a final fall of the human 

nature. 

 

  Conclusion 

         ,,It is the spectator, and not life, that art really mirrors.” 

                          Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray                                                 

 

    Oscar Wilde, a major figure of the aestheticism movement, shows the reader the subtility 

and superiority of art that can be the governor principle of life. Joining the aesthets, he 

proclaimed the concepts of the 19th century, making from his novel not only one of a great 

daintiness, but also a referential one. Pleasure and beauty, hedonism and narcissim, life and 

art, were the main points that raised the novel at a superior level and made from Dorian Gray 

a tragic character, an example of the deviation from the moral principles and also one of the 

graceful dandies lost in his own dream. 
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Quelle place dans le monde pour la langue française en 2050? 

Prof. CLAUDIA PANCHIOSU 

Liceul Tehnologic Meserii şi Servicii Buzău 

 

       On sait bien que le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde et on 

estime que cette langue devrait être pratiquée par quelque 700 millions de personnes en 2050. 

En théorie, du moins. "Le français sera la première langue de l’Afrique et peut-être du monde 

si nous savons quoi faire dans les prochaines décennies". Ce présage plein d'optimisme, 

formulé par Emmanuel Macron le 28 novembre dernier lors de son discours à Ouagadougou, 

au Burkina Faso, repose sur une logique implacable. Sur les 274 millions de francophones à 

travers le monde, plus de la moitié viennent d'Afrique. Et la croissance démographique du 

continent est telle qu'en 2050, quelque 700 à 800 millions de personnes pourraient parler la 

langue de Molière. Mais encore faut-il de la volonté politique. C'est là tout l'enjeu du plan 

présenté par le chef de l'État  à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie.    

Le français peut-il devenir la première langue mondiale? 

       Selon l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le français est actuellement 

la cinquième langue la plus parlée sur la planète, derrière le mandarin, l’anglais, l’espagnol et 

l’arabe ou l’hindi, suivant les estimations prises en compte. Voilà pour aujourd'hui. Car selon 

une étude de la banque d'investissement Natixis, datant de septembre 2013, elle pourrait bien 

occuper la première place du classement à l'horizon 2050. 

       La réalité s'avère toutefois un peu plus complexe. Le rapport détermine d'ailleurs comme 

francophone tous les habitants des pays dont la langue officielle est le français. Or, la 

République démocratique du Congo a beau être le plus grand pays francophone du monde - 

devant la France -, tous ses habitants ne parlent pas français, préférant souvent le lingala. A 

priori, Shakespeare peut donc dormir tranquille. 

       Reste que le nombre de francophones devrait tripler d'ici trente ans, et notre idiome 

devenir la deuxième ou troisième langue internationale. Selon l'OIF, on comptera ainsi 

quelque 715 millions de locuteurs du français en 2050, soit 8% de la population.  

Francophonie vue de Roumanie: Le français, langue plus vivante que jamais  

     Une langue qui évolue, suscite le débat et souhaite se développer au niveau international.  

Si le français veut s’imposer dans le monde, il doit faire en sorte d’être compré. La mission 

n’est pas impossible: le contexte politique et culturel est plus que favorable et l’évolution 

démographique semble soutenir elle aussi ce projet. Le nombre de locuteurs français dans le 

monde pourrait tripler dans les trois décennies à venir, pour passer de 270 millions 

aujourd’hui à 750 millions en 2050, principalement grâce à l’explosion démographique de la 

population des États africains.  

https://www.europe1.fr/emissions/L-invite-d-Europe-1-Nuit/que-retenir-du-discours-demmanuel-macron-a-ouagadougou-3505976
https://www.europe1.fr/emissions/L-invite-d-Europe-1-Nuit/que-retenir-du-discours-demmanuel-macron-a-ouagadougou-3505976
https://www.europe1.fr/international/semaine-de-la-langue-francaise-trois-choses-surprenantes-a-savoir-sur-la-francophonie-3604265
https://www.europe1.fr/international/semaine-de-la-langue-francaise-trois-choses-surprenantes-a-savoir-sur-la-francophonie-3604265
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       Toutefois, cette progression naturelle, organique, sur laquelle se fonde le plan de 

développement de la francophonie, est pondérée par un handicap, un obstacle important (mais 

nullement insurmontable: les préjugés. La langue française jouit de considération surtout 

parmi les élites intellectuelles, c’est la langue des gens de lettres, des diplomates. En 

revanche, elle n’a pas la même réputation et elle n’est pas aussi respectée dans le monde des 

affaires. C’est précisément cette idée qui doit changer, estime Leïla Slimani, la conseillère du 

président français pour la francophonie.  

         L’écrivaine plaide en faveur d’une approche pragmatique. La langue française est aussi 

la langue des gens de science, des chercheurs, des entrepreneurs, de la technologie: une 

langue mondiale. 

        La mission n’est pas impossible: le contexte politique et culturel est plus que favorable et 

l’évolution démographique semble soutenir elle aussi ce projet. Le nombre de locuteurs 

français dans le monde pourrait tripler dans les trois décennies à venir, pour passer de 

270 millions aujourd’hui à 750 millions en 2050, principalement grâce à l’explosion 

démographique de la population des États africains. Toutefois, cette progression naturelle, 

organique, sur laquelle se fonde le plan de développement de la francophonie, est pondérée 

par un handicap, un obstacle important (mais nullement insurmontable): les préjugés. La 

langue française jouit de considération surtout parmi les élites intellectuelles, c’est la langue 

des gens de lettres, des diplomates. En revanche, elle n’a pas la même réputation et elle n’est 

pas aussi respectée dans le monde des affaires. 

 

        Pourquoi une telle évolution? D'abord parce que le français est la deuxième langue la 

plus apprise dans le monde, y compris aux États-Unis, après l’espagnol. Mais aussi et surtout 

parce que la population africaine devrait passer de 800 millions d'individus en 2010 à 4,5 

milliards en 2100, selon les projections de l'Institut d'études nationales démographiques 
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(INED). En 2050, 85% des francophones à travers le monde devraient donc être africains. 

Compte tenu des dynamiques démographiques, le continent comptera même plus de 90% des 

jeunes francophones de 15 à 29 ans à cette date. Un coup de pouce bienvenu alors que le 

français, autrefois langue diplomatique par excellence, se trouve menacé dans les institutions 

internationales telles que l'Union européenne ou l'ONU. 

 

En quoi la politique a-t-elle un rôle à jouer? 

        Ces prévisions ne seront quand même possibles qu'à certaines conditions. La principale 

d'entre elles est que l'Afrique francophone continue d'utiliser le français dans la scolarisation 

des enfants au cours des prochaines années. En Afrique, "les systèmes éducatifs, bien que 

rencontrant des difficultés de nature quantitative et qualitative, continuent d’accorder une 

place privilégiée au français" mais ces pays "sont de plus en plus engagés dans une course de 

vitesse entre croissance démographique et scolarisation de qualité", prévenait à cet effet 

Abdou Diouf, ancien secrétaire général de la Francophonie (2003-2015), dans le dernier 

rapport de l'OIF. 

         Dans un autre, article intitulé "La francophonie et la francophilie, moteurs de croissance 

durable" remis en août 2014 à François Hollande, Jacques Attali se voulait encore 

plus cinglant dans son avertissement. "En l’absence d’infrastructures scolaires permettant de 

scolariser la majorité de la population, et de maintenir un enseignement du et en français, les 

générations africaines à venir ne parleront plus français", lançait-il alors.  

      "Il faut que la France fasse le nécessaire en matière d'éducation, d'envoi de professeurs de 

français en Afrique, alors même que les budgets des instituts français baissent", souligne aussi 

auprès d'Europe1.fr Hervé Bourges, auteur de Pardon my French.La langue française, un 

enjeu du 21ème siècle et du Dictionnaire amoureux de l'Afrique. Dans une tribune publiée 

dans La Croix, Benjamin Boutin, auteur du rapport "L'Élan de la francophonie" met 

cependant en garde contre tout ethnocentrisme : "La francophonie est intrinsèquement 

polycentrique. Et elle n'est pas que du ressort des États, mais aussi des acteurs économiques, 

des universités, des médias, etc.", écrit-il. 

Quel français parlera-t-on? 

        C'est bien connu le fait que le français est une langue en perpétuelle évolution. Qui plus 

est en Afrique, où il cohabite déjà souvent avec des langues locales. C'est notamment le cas au 

Sénégal, avec le "francolof", au Cameroun avec le "camfranglais", ou encore en Côte d'Ivoire 

avec le "nouchi", qui a même amené plusieurs de ses termes dans les dictionnaires français, 

comme par exemple "faroter", synonyme de frimer, ou "s'enjailler", qui signifie "s'amuser, 

faire la fête". Les mots "ambianceur" ("personne qui aime faire la fête"), "enceinter" ("rendre 

enceinte"), essencerie ("station-service") ont eux aussi leur place dans la nomenclature du 

Petit Robert, importées par les Africains émigrés en Europe. 

https://www.francophonie.org/Langue-Francaise-2014/projet/Rapport-OIF-2014.pdf
https://www.francophonie.org/Langue-Francaise-2014/projet/Rapport-OIF-2014.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000511/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000511/index.shtml
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Est-France-defendre-francophonie-2018-03-20-1200922214?from_univers=lacroix
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        Mais il reste "pas mal de chemin à parcourir pour que le français soit une langue plus 

africaine, wallonne, québécoise... Pour que le français soit plus francophone", estime à l'AFP 

le linguiste Michel Francard, professeur émérite de l'Université catholique de Louvain, en 

Belgique. "Le poids du français 'africain' - mieux encore, des variétés du français en Afrique - 

n'est pas proportionnel à son importance démographique. Dans les représentations 

linguistiques, le 'français de référence' reste souvent associé aux Français de l'Hexagone : les 

francophones 'périphériques' souffrent d'un déficit de légitimité linguistique par rapport à 

eux", observe le spécialiste, qui conclut : "la situation pourrait changer avec les communautés 

africaines qui vivent sur le continent européen, mais à condition que celles-ci ne restent pas 

confinées dans un ghetto linguistique, et social". 

 

 

 BIBLIOGRAPHIE : Le Vieux Dilemme, nr. 727/31.12.2018                                                               

                                   Thibauld Mathieu, L’Express, le 20 mars 2018                                 
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Arta portretului la Camil Petrescu 

Studiu de specialitate 

 

Autor: Prof. Petrişor Raluca Gabriela 

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Metalurgic, Slatina 

 

 Personalitate complexă a literaturii interbelice, Camil Petrescu este creatorul unui 

univers fascinant, neliniştit şi marcat de tensiunea ideilor. Un aspect trecut cu vederea, ori 

prea puţin analizat este excepţionalul său talent de portretist. 

 Perioada interbelică impune o nouă perspectivă de abordare a poziţiei femeii în 

societate. Vulcanic în creaţiile sale, iubind sau detestând femeia, Camil Petrescu, cel acuzat de 

misoginism, aduce în scenă figuri feminine capabile să dea alt curs vieţii sau să îi dezvăluie 

noi înţelesuri. 

 În Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, ni se descoperă un portret 

miniatural, cel al Anişoarei, verişoara Elei, o frumuseţe clasică, mândră, îndulcită de o 

frăgezime prea molatică, nesigură, a cărnii, ca la floarea crescută la întuneric: „Avea obrajii 

cu limpezimi de ou de porţelan, ochii negri, mari ca nişte clasice migdale, sprâncenele dese, 

subţiri şi uşor ridicate spre tâmple. Nasul, mult depărtat de gură, dar legat de ea printr-un 

suav şănţuleţ, abia lămurit, era tot aşa de fin şi sigur desenat ca şi buzele.” 

 Talentul de portretist al lui Camil Petrescu a fos semnalat şi în romanul Patul lui 

Procust, unde arta portretului cunoaşte un adevărat triumf. 

 Primul portret din roman este al Emiliei Răchitaru: are capul rotund de tot, ceea ce e 

încă mai subliniat fiindcă poartă părul pieptănat lipit şi despărţit în două printr-o cărare din 

creştet până în mijlocul frunţii... 

 O aparentă perfecţiune, de păpuşă de porţelan, voit lucrată, studiată până la ultimul 

detaliu, un chip „sculptat” cu mână sigură, a desenat pe fruntea Emiliei fragment de sferă, sub 

arcade inginereşti de geometrie, sprâncenele smulse cu trudă trase de un penel sigur, iar mai 

jos, orbitele nete, desăvârşite şi ele, ca nişte scheme de peştişori cărora li s-au retezat 

capetele se adâncesc vide, incapabile să transmită vreo trăire omenească profundă, 

emoţionantă, în recea lor desăvârşire. 

 Dacă primul tablou ne prezintă un fragment cu un cap de femeie, câteva pagini mai 

încolo portretistul îşi întregeşte lucrarea: Nu numai capul, ci toată e alcătuită din rotunjimi ca 

o pisică mare, plină de blană, dar fără graţia pisicii, căci e prea gravă. De la umeri, şi ei 

frumos arcuiţi în jos, e toată numai rotunjimi şi piele albă; însăşi rochia ei cafenie are, la gât, 

o croială în formă de elipsă. Prin contrast, figura Doamnei T. emană o misterioasă frumuseţe 
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izvorâtă din interior, ce se cere descoperită treptat, contemplată, ca o operă de artă de către 

ochiul unui specialist. Acest prim portret al Doamnei T. concentrează în câteva fraze o 

descriere fizică de un mare rafinament. Picioarele ei, cu genunchii dezgoliţi, acoperiţi de 

ciorapi în culoarea nisipului, lipite unul de altul, ne duc cu gândul la o poză studiată cu 

atenţie, în faţa obiectivului de fotografiat. Culoarea ochilor ei de un safir fumuriu, nu albaştri 

intens ca altădată, cameleonici, sugerează, în interior, complexitatea trăirilor unui univers 

mobil, vivace şi fascinant. 

 Capul, acoperit de o pălărie ce părea o glumă, semn de eleganţă şi nobleţe, obrajii 

îmbujoraţi încadraţi de bucle de u arămiu des, întunecat, - totul parcă desprins dintr-o pictură 

de Rafael, care sugerează zvelteţe, graţie şi mister, o frumuseţe care avea în ea ceva absolut 

nepământesc, transfigurat. 

 Liniile trupului, zvelte, armonice, gâtul vânjos ca un trup de şarpe când îl priveşti din 

faţă; pulpele suav înălţate în ciorapii întinşi, fumurii, produc senzaţia de feminitate pură şi 

desăvârşită în fineţe. 

 Seria portretelor se încheie cu un portret masculin, miniatural, spre sfârşitul 

romanului. 

Este imprevizibilul Fred Vasilescu, cel care avea să fie cenzurat prin moarte. 

 Personalitatea lui Fred Vasilescu rămâne enigmatică, sfârşitul lui pendulând între 

accident de avion şi sinucidere. El moare brusc, a doua zi după predarea caietelor în care 

confesiunile lui sunt o permanentă autointrospecţie, ca şi când scrisul l-ar fi ajutat să se 

izbăvească de suferinţă prin analiza lucidă a cancerului vieţii lui, iubirea. 

 Camil Petrescu a împrumutat eroilor săi toate calităţile pe care se credea, indiscutabil, 

stăpân. Stilul „frumos” nu poate surprinde realitatea conştiinţei. Datoria scriitorului este să se 

exprime exact, proprietatea, corectitudinea, precizia şi claritatea fiind cele mai de seamă 

calităţi artistice ale stilului. Cuvântul, deşi simţit imperfect, devine în context perfectibil. El 

acoperă o idee şi imprimă frazei o fluenţă asemenea gândului. 
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Elevul de mâine 

Profesor Pitigoi Elvira Lavinia 

Școala Gimnazială Nr.1 Danesti, județul Gorj 

                  “O buna educatie cere ca educatorul sa inspire elevului stima si respect, si nu se 

poate ajunge la aceasta prin nimicirea individualitatii elevilor si prin asuprirea stimei de sine.” 

                                                                                                                             Samuel Smiles 

            Nimeni nu poate să definească perfecțiunea, mai ales dacă discutăm de un copil aflat 

în plină dezvoltare. Fiecare elev excelează în anumite direcții și nu strălucește în altele. 

Scopul nostru, al furnizorilor de educație, este să-i ajutăm pe copii să-și descopere aptitudinile 

si talentele și să le fructificăm. Să motivăm și să încurajăm depășirea limitelor și evoluția 

armonioasă a tuturor abilităților elevului, până la atingerea potențialului maxim. 

Misiunea primordială a activităţilor extracurriculare este aceea de a contribui la integrarea 

socială a copiilor şi îndeosebi la îmbunătăţirea capacităţii de adaptare la situaţii noi.  

Educatia presupune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, astfel 

respectându-se programa şcolară pe nivel de studiu, dar şi cunoaşterea şi dezvoltarea de noi 

aptitudini în practică, în viaţa de zi cu zi. De regulă, activităţile extraşcolare sunt prezentate şi 

realizate într-o manieră atractivă, cu caracter relaxant, astfel ieşind din sfera rigidă a unei săli 

de clasă.  

Activităţile extraşcolare abundă în structuri aparte, fiind îndeosebi variate şi bogate în 

conţinut. Prin intermediul activităţilor desfăşurate în afara mediului adesea rigid din şcoală, 

cum ar fi atelierele creative, excursiile, taberele, vizitele la muzeu sau piesele de teatru, copiii 

pot fi stimulaţi în a-şi îmbogăţi sfera cunoştinţelor, dar şi a unui hobby, prin cunoaşterea altor 

medii. Curiozitatea poate fi stârnită doar prin prezentarea de situaţii noi şi prin participarea 

necondiţionată la acestea.  

Un punct forţe al activităţilor extracurriculare este acela că ajută copilul să interacţioneze cu 

persoane de vârste diferite, din medii diferite, ceea ce îi ajută că îşi dezvolte abilităţile de 

cooperare, de negociere şi de toleranţă în relaţia cu ceilalţi. Elevii sunt îndrumaţi să îşi 

dezvolte gândirea critică, independentă, să abordeze ideile noi cu toleranță, respect şi interes. 

Finalitatea pozitivă a activităţilor extracurriculare face că acestea să fie o sursă inepuizabilă de 

aptitudini pentru elevul modern.  

Referindu-ne la citatul oferit în primele rânduri, este esenţial că elevul să fie pregătit pentru 

ziua de azi, dar în special pentru ziua de mâine. Singura modalitate de a fi pregătit pentru 

viitor este expunerea la situaţii noi, diferite, din ce în ce mai des. Or, abordarea tradiţională a 

materiei la clasă, încă existentă în majoritatea unităţilor şcolare devine deja insuficientă în 

acest sens. De aceea, în procesul instructiv-educativ, se caută noi direcţii pentru a ajuta elevul 
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zilelor noastre, deja expus la informaţie din diverse surse, să se adapteze prezentului şi să 

poată face faţă provocărilor lumii moderne, aflată în continuă mişcare şi schimbare.  

Ceea ce îi uneşte pe elevi este prietenia care se bazează pe încredere, păstrarea unui secret. 

Mulţi elevi consideră că prietenia este de fapt şi motivul pentru care vin cu plăcere la şcoală, 

pentru care uneori vacanţa li se pare prea lungă. Prietenia este menţionată mai ales în cazul 

colectivelor care au avut cam aceeaşi compoziţie din clasa I. Astfel cultura de grup este mai 

puternic susţinută printr-o istorie mai lungă consolidată de-a lungul anilor şi bine poziţionată 

din perspectiva valorilor promovate în interiorul grupului 

      De aceea, este important ca educatorii să propună şi să faciliteze situaţii noi în care elevii 

să interacţioneze intre ei şi să îşi dezvolte noi aptitudini. Treptat, vom putea observa 

beneficiile activităţilor extracurriculare în comportamentul şcolarului, în felul în care 

interacţionează cu persoanele deja cunoscute şi în capacitatea de abordare şi rezolvare a 

conflictelor şi a situaţilor noi. 
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EDUCAȚIA, METACOGNIȚIA ȘI COMPETENȚELE ȘCOLARE 

Prof. înv. primar Pop Elena 

 

 Termenul educație provine din limba latină, mai precis din verbul educo, educare, ce 

înseamnă a îngriji, a crește, a alimenta și din verbul educo, educere care înseamnă a duce, a 

conduce. Semnificația etimologică a celor două cuvinte este relevantă pentru evoluția 

termenului educație. Acestea sugerază că educația este răspunzătoare de cultivarea copilului, 

de a- l dezvolta ,de a- l lua dintr-o stare și a- i crea condițiie necesare prin care acesta poate să 

treacă la o altă etapă, o altă stare stare mai avansată. Pentru societate, dar mai ales pentru 

societatea contemporană, educația este cea mai importantă componentă, prin aceasta se naște 

libertatea omului și drepturile acestuia. Educația vizează doar ființa umană și este diferită de 

„învățarea” celorlalte animale chiar dacă cele două verbe latinești, chiar dacă până în secolul 

al XVI- lea termenul era folosit pentru creșterea copilului, cultivarea plantelor și creșterea 

animalelor. 

 Educația este un proces social ce are un scop, ideal și finalități care nu se reduce la o 

anumită etapă din viața omului, aceasta este permanentă, pe toată durata vieții. 

 Tipurile de educație cu care intră în contact copilul sunt următoarele: 

- educția părinților ce reprezintă primul tip de educație de care copilul are parte; 

- educația primită din partea familiei lărgite, primită de la rude, prieteni ai familiei, vecini, 

nași etc. 

- educația dobândită din din experiența de viață, adică tot ceea ce îl înconjoară pe copil; 

- educația din anturaj, aceasta referindu- se la colegi, prieteni, cunoscuți; 

- educația formală care se desfășoară în instituții specializate iar învățarea este controlată 

(grădiniță, școală); 

- autoeducația este educația care concluzionează informațiile dobândite anterior și 

experiențele trăite dar care crează informații noi, utile. 

 G. Mialaret ( 1985) a identificat patru sensuri principale ale educației: 

 „1. Educația ca instituție ce vizează structurile care au finalitate educativă ale unui 

stat. În acest sens se face referire la educația spartană, medievală ,americană. În acest context 

a apărut și termenul de sistem de învățământ sau sistem educațional. 

 2. Educația ca acțiune presupune exercitarea de către generațiile anterioare asupra 

noilor generații a unei acțiuni de formare. R. Hubert redă educația ca fiind „ ansamblul 

acțiunilor și ” ansamblul acțiunilor și influențelor exercitate de o ființă umană asupra unei alte 

ființe, în principiu de către un adult asupra unui tânăr, și orientate către un scop care constă în 
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formarea în ființă tânără a tuturor dispozițiilor corespunzând scopurilor cărora, ajunsă la 

maturitate, ea este destinată .” (R Hubert, 1965, p. 5-6) 

 3. Educația- conținut ce conține întreg ansamblul de conoștințe, priceperi, deprinderi, 

atitudini apărute în procesul de educație. Aici apare educația științifică, artistică, umanistă sau 

de tip matematic. 

 4. Educația- produs adică educația care se referă la rezultatele procesului educativ, 

apare in expresii ca persoană educată sau persoană care are cei sapte ani de acasă. 

 Generalizând, scopul educației este de a „învăța să înveți”, astfel conștientizarea 

mecanismelor de învățare și autoreglare a învățării reprezintă cheia învățării de durată. 

 Eficiența învățării, una dintre problemele majore ale educației actuale, depinde, pe de 

o parte, de bagajul de cunoștințe acumulate de către elevi, dar sunt importante și aspectele 

motivaționale, emoționale, precum și personalitatea elevilor, învățarea realizându- se continuu 

în contexte formale, informale și nonformale. 

 Educația formală are ca și caracteristică specificică locația de desfășuare a 

activităților, acestea realizându- se în instituții specializate (școală ), pe baza unor documente 

curriculare (planuri de învățământ, programe scolare, manuale) și vizează asimilarea de 

cunoștințe. 

C. Cucoș evidențiază următoarele trăsături ale educației formale: 

„-structurarea procesului educațional pe parcursul a 15- 20 de ani de studiu; 

- sistematizarea conținuturilor astfel încât elevii sa fie inițiați progresiv în domeniul 

cunoașterii, să dobândească deprinderi , să- și formeze capacități și atitudini care să permită 

automatizarea treptată a educației; 

-dirijarea procesului educațional de către specialiști cu competență didactică; 

- evaluarea procesului educațional , pentru a facilita reușita elevilor și, concomitent 

transparența acțiunii didactice (evaluarea fiind înțeleasă în acest caz ca formă a controlului 

social”. (C. Cucoș, 2009, pag.106) 

 Astăzi, educația formală are tendința de a trece de granițele clasice de a avea rol 

prioritar. Viața contemporană impune și școlii schimbări de abordare a procesului educativ 

prin utilizarea parteneriatului școală- comunitate. 

 Termenul de educație nonformală definește un tip de educație mai puțin formalizată 

care s- a conturat în secolul XX. 

Constantin Cucoș enumeră următoarele trăsături ale educației nonformale: 

 - varietatea conținuturilor; 
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- fexibilitatea în abordarea acestor conținuturi (diferențierea conținuturilor și a tehnicilor de 

lucru); 

- caracter opțional sau facultativ; 

- implicarea mai profundă a elevului (sau a persoanei educate în organizarea și desfășurarea 

acului educațional ).” (C. Cucoș, 2009, pag.107) 

 Educația nonformală se structurează în mai multe forme ca fiind: 

- educație complementară, ce este paralelă cu școala și este specifică mai ales elevilor. 

- educație suplimentară , pentru continuarea studiilor întrerupte, perfecționarea sau inițierea 

într- o altă meserie; 

- educație de substituție, specifică procesului de alfabetizare întâlnită mai ales în mediile 

sărace; 

 În funcție de modul de desfășurare a activităților educației nonformale, acestea pot 

fi regăsite sub următoarea clasificare: 

- activități extradidactice (în afara clasei) sub forma concursurilor și olimpiadelor, a 

cercurilor artistice, sportive etc.; 

- activități extrașcolare care se împart în activități parașcolare și perișcolare; 

Activitățile parașcolare au ca format activitățile de perfecționare și au loc în mediul socio- 

profesional. Activitățile preșcolare au ca loc de desfășurare mediul socio- cultural, de 

autoeducație și de petrecere a timpului liber într- o formă organizată. Acestea se organizează 

în cluburi sportive sau ale copiilor, teatre, muzee, biblioteci, desfășurându- se excursii, 

drumeții, acțivități desfășurate în familii etc. 

Educația nonformală se realizează de persoane care au influență asupra comunității locale, 

adică: de familie, O.N.G. biserică, poliție, teatre, muzee, unități santare, primărie, bibliotecă, 

agenți economici, dar și mass- media. 

 Constantin Cucoș precizează că „ educația informală se referă la totalitatea ideilor, 

deprinderilor, obișnuințelor pe care elevii le dobândesc în chip spontan, în afara mediului 

educațional instituționaliza; este expresia experienței de viață a elevului. Facem și în acest caz 

precizarea că informal nu înseamnă neformativ, ci activitatea liberă de orice formalizare, 

desfășurată în afara instituției școlare.” (C. Cucoș, 2009, pag.108). Familia, mass- media, 

instituții culturale ș.a. au rol educativ iar elevii preiau și neintenționat din mesajele acestora. 

Rolul școlii este de întrepătrunde în armonie toate influențele de formare a elevului 

pregătindul pentru viața socială și activitatea profesională. Ea are responsabilitarea de a prelua 

cel puțin o parte din caracteristicile educației informale 
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 Nu există granițe între formele educației, ci doar interdependențe multiple, acestea 

se pot corela pe două căi: 

- utilizarea elementelor din cadrul educației formale în aria educației nonformale și informale; 

- prelucrarea elementelor din cadrul educației nonformale și informale în activitățile școlare; 

 Educația formală trebuie să creeze oportunități pentru valorificarea și prelucarea 

informațiilor provenite din cadrul educației informale, astfel, se crează oporunitatea învățării 

permanente. Educația informală are caracter pluridisciplinar, domeniile de proveniență a 

informațiilor sunt foarte variate iar prin acestea elevul are oportunitata de a-și 

exprima sentimentele, părerile, comportamentele. Toate persoanele implicate în educația 

elevului au influență asupra celor trei forme de educație și tot odată asupra dezvoltării și 

formării elevului. 

 În vederea pregătirii copiilor pentru a face faţă cu succes provocărilor lumii 

contemporane, şcoala trebuie să pună accentul pe formarea la aceştia de competenţe, atitudini 

transversale şi transferabile 

     Ideea de bază a interdisciplinarităţii constă în faptul că, pe de o parte, aparatele conceptual-

metodologice ale mai multor discipline sunt utilizate în interconexiune, pentru a examina o 

temă sau o problemă dar, mai ales, pentru a dezvolta competenţe integrate, transversale cheie 

şi interdisciplinare  

 Dacă scopul educației este de a  „învăța să înveți”, iar din perspectiva metacogniției  

scopul educației este de „a învăța cum să înveți”, o putem regăsi și sub forma sintagmei „eu 

așa pot să învăț, să mă autoeduc”. 

 Termenul de  „metacogniție” („cunoaștere peste”, „deasupra cunoașterii”) face referire 

la rolul subiectului însuși, adică la conștientizarea propriului proces de învățare prin 

activitățile de autocontrol, autoapreciere si autoperfecționare. 

 Definirea termenului de metagonitiv s-a facut din mai multe perspective: 

 • Din perspectiva psihologiei cognitive, metacogniția vizează cunoștințele subiectului 

referitoare la funcționarea sistemului său cognitiv care pot optimiza funcționarea acestuia. 

 • Din perspectiva neuroștiintelor cognitive, metacogniția este corelată cu formarea 

reprezentărilor simbolice, cu valoarea lor semantică, cu respectarea regulilor algoritmice sau 

euristice de construcție a lor, cu evolutia capacității cognitive.  

 • Din perspetiva psihosocială, metacogniția este raportată la conceptul mai larg de 

„sine”, la care se adaugă și alte concepte: identitatea de sine, autoidentificare, autoatribuire, 

autoestimare, automonitorizare, eficacitate de sine, imagine de sine, percepție de sine, 

noțiunea de sine, stima de sine etc. 
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 • Din perspectiva pedagogică, metacogniția presupune ca elevul sa devină in mod real 

subiect al educației, depașind statutul de obiect al ei. Din punct de vedere metodologic se 

urmărește activizarea precum și conștientizarea, influențarea și autoinfluențarea modurilor de 

procesare a informațiilor, mecanismelor de prelucrare mentală de către elevul însuși. 

 Caracteristicile funcționării metacognitive 

 Metacognitia are următoarele caracteristici : 

- pune accent mai mult pe procese, pe construcție și condiții de realizare a lor, decât pe 

produs; 

- nu este stabilă, ea se imbogățește continuu, se construiește prin anumite strategii; 

- se evidențiază în învatarea activă, prin cercetare, prin constituirea cunoașterii, astfel 

elevii devin constienți de propriile lor procese cognitive, de modalitățile prin care să 

învețe; 

- alături de metamemorie, alcatuiește nivelul superior al activitatii creierului, manifestat 

mai ales in modul de rezolvare a problemelor; 

- are rolul de a sprijini elevul să învețe „cum să vada problema, cum s-o inteleaga”. 

- reprezinta unul din factorii importanți ai motivației învățării, cunoașterii, prin 

relevarea condițiilor de succes, de atingere a performanțelor, de constatare a ușurinței 

în depășirea obstacolelor  în învățare; 

- influențează nivelul expectanțelor, prin organizarea câmpului cognitiv, a modului de 

structurare a situației, prin convingerea subiectului că va putea indeplini, rezolva 

sarcina și îsi va putea controla comportamentul propriu; 

- include si autoeficacitatea care este o manifestare a concepției și evaluării facute de 

către elev, cu privire la cunoștințele, priceperile, capacitățile, dificultatile sale in 

rezolvarea problemei, la voința și credința in posibilitatea rezolvării; 

- crește odată cu creșterea satisfacției învățării în clasa, dând siguranța in rezolvarea 

experiențelor proprii in cunoaștere și lărgind repertoriul propriu al trăirilor cu efecte 

pozitive; 

- conduce la managementul de sine prin: conturarea ideii asupra modului propriu de 

proiectare, organizare a acțiunilor, de decizie, de gestiune a resurselor și strategiilor 

cognitive, de monitorizare a aplicarii lor, de control, de apreciere, reglare a activității 

cognitive. 

 Metacogniția, pe masură ce se realizează, contribuie la rândul ei, prin feed-back, la 

formarea elevului pentru cunoaștere. 
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  Astfel, traseul cogniție-metacogniție poate fi privit și invers: metacogniție-cogniție și 

putem vorbi nu numai de o facilitate a metacogniției, ci și de o facilitare metacognitivă a 

cunoașterii, a învățării. 

 Facilitarea evaluării calitative prin reflecție, interpretarea criterială este susținută de 

aplicarea criteriilor utilizate de elevi în procesul de evaluare prin reflecție asupra cunoașterii și 

învățării, autoevaluarea este o cale facilă de relizare a metacogniției de către elevii din ciclul 

primar.  

Figura 1. Structura secvenței de învățare (adaptare după Nelson și Narens 1990, și Radu, 

2000) 

 

 

 În ceea ce privește învățarea, metacogniția înseamnă cunoștințe despre cunoștințe și 

autoreglarea continuă a cogniției, astfel se divizează cele trei tipuri de strategii ale 

metacogniției: planificare monitorizare și reglare, dialogul interior, ca strategie metacognitivă 

sprijină atenția selectivă în timpul învățării. 

 Metacognitia devine un  obiect formativ important, dar și un instrument de bază în 

eficiența activității, afirmarea priceperilor și competențelor. 

Necesitatea de a forma și dezvolta competențe prin procesul de învățământ este percepută 

astăzi ca fiind necesară în majoritatea sistemelor educaționale...........................  

 Modelul de proiectare curriculară centrat pe competenţe simplifică structura 
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curriculumului şi asigură o mai mare eficienţă a proceselor de predare-învăţare-evaluare. 

Acesta contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului. Orientarea demersului 

didactic pornind de la competențe permite accentuarea scopului pentru care se învață și a 

dimensiunii acționale în formarea personalității elevului. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

 Obiectivele educaționale sunt înlocuite cu competenţe educaţionale, întrucât se 

consideră că un curriculum centrat pe competenţe poate răspunde mai bine cerinţelor actuale 

ale vieţii sociale şi profesionale, ale pieţii muncii, prin centrarea demersurilor didactice pe 

achiziţiile concrete ale elevului. Această soluție răspunde recomandărilor psihologiei 

cognitive: realizarea în mod eficient a transferului și mobilizării cunoștințelor și abilităților în 

contexte noi. 

 COMPETENȚA =ansambluri integrate de cunoștințe ,capacitati și abilități de aplicare, 

operare si transfer al achizitiilor ,care permit desfasurarea cu succes a unei activitati, 

rezolvarea eficienta a unei probleme sau situatii. Competențele cresc valoarea utilizarii 

resurselor, pentru ca le ordoneaza astfel incat ele sa se completeze si sa se potenteze reciproc, 

le structureaza intr-un sistem mai bogat. Competențele specifice se deduc din competențele 

generale și sunt vizate pe parcursul unui an școlar.  Modelul de proiectare curriculară centrat 

pe competențe simplifică structura curriculum-ului și asigură o mai mare eficiență a 

proceselor de predare / învațare și evaluare foarte fină .  

 Deși, structurarea programelor era abordata pe obiective generale, la nivelul ciclului 

primar si obiectivele de referință ,în ceea ce privește școlarul mic, s-a facut trecerea la nevoia 

formarii de competente. Nevoile sociale, schimbarile produse, cercetarile psihologilor , au dus 

la accentuarea nevoii de formare ansambluri integrante de competențe, atitudini,aptitudini și 

cunoștințe  care vor ajuta elevul în  rezolvarea problemelor și a situațiilor ce vor apare in viața 

acestuia. Ca și la structura obiectivelor, apar  competenţele generale, ce se definesc pe obiect 

de studiu şi se formează pe durata şcolarităţii; acestea au un grad ridicat de generalitate şi 

complexitate si competenţele specifice ce se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe 

durata unui an şcolar; ele sunt deduse din competenţele generale, fiind etape în dobândirea 

acestora. 

 Un simbol pentru competenta didactica, mi s-ar parea a fi un felinar. Asemeni flacarii 

acestuia, cadrul didactic trebuie să se *organizeze* astfel încat sa fie întotdeauna lumina ce îi 

indrumă pe elevi în drumul lor prin viata, să se protejeze de factorii externi care ar putea 

afecta calitatea acestei lumini si să se alimenteze continuu cu noi informatii care țin de 

dezvoltarea sa profesionala. 

 Competența didactică ar putea fi reprezentata și printr-un SOARE. Soarele reprezinta 

lumina, caldura, frumusetea pura, optimismul, libertatea. Razele lui calauzesc si lumineaza 

calea școlarului de la debutul pe bancile școlii și pana la finalitatea instruirii sale. El este cel 

care il ajuta sa creasca și să se dezvolte într-un mod armonios si controlat.  

 Proiectarea bazată pe competențe simplifica structura curriculumu-ului și asigură o 

mai mare eficiență proceselor de predare-invatare- evaluare. Modelul curricular centrat pe 

competente raspunde mai bine cerintelor actuale ale vietii profesionale si sociale,ale pietii 
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muncii.  Acest demers metodologic constă și in adaptarea predarii la diferite categorii de 

elevi,informează elevii asupra așteptărilor, clarificand nivelul minim de performanta acceptat 

si a celui de extindere. 

 Avantaje ale proiectării bazate pe competențe :  

- valorificarea efectivă a autonomiei funcționale ;  

-creșterea responsabilitații cadrelor didactice ;  

-implicarea și responsabilizarea elevilor ;  

-afirmarea educației ca educație prin și pentru viată;  

 Dezavantaje :  

-caractrul exagerat conjunctural, particular ;  

-generarea de lacune și variații în invatarea copiilor ;  

-subiectivismul cadrelor didactice ;  

-inversarea prioritatilor . 

 Evaluarea pe bază de competenţe asupra activităţilor de predare-învăţare-evaluare va 

avea consecinţe pozitive deoarece:  

 -va determina cadrul didactic să-şi dezvolte el însuşi anumite competenţe, prin care să 

regândească întregul proces intructiv-educativ. Procesul de predare trebuie să se bazeze pe 

metode centrate pe elev, facilitând dezvoltarea gândirii critice, creative, dezvoltarea 

abilităţilor de învăţare, învăţarea prin orientarea elevilor în eforturile lor de aplicare a 

cunoştinţelor şi deprinderilor în situaţii noi, dezvoltarea relaţiilor de colaborare.  

 - evaluarea trebuie să aibă în vedere resursele (cunoştinţe, deprinderi/ abilităţi, 

atitudini/valori) şi situaţiile concrete. 

 -îmbogatirea cantitativă și dezvoltarea calitativă a cadrului conceptual al invățării;  

 -responsabilizarea elevului;  

  -extinderea gamei de metode de evaluare.  

 Competența este capacitatea elevului de a mobiliza un ansamblu integrat de 

cunoștințe, deprinderi, atitudini și valori pentru realizarea de sarcini de invățare. Competența 

este un potențial care trebuie probat de elev în situații concrete.  

 Educatia bazată pe competențe are în vedere, să pună accent pe competențele pe care 

elevul trebuie sa le stapaneasca la sfarșitul fiecarui an școlar și la sfârșitul școlaritatii 

obligatorii .  

 Consecințele evaluarii pe baze de competente asupra activităților de predare- învatare 

–evaluare ar fi consolidarea unui învatamant formativ. 

 Evaluarea pe bază de competenţe va avea un impact pozitiv asupra organizării 

învăţământului deoarece pregăteşte elevii pentru viaţă, le deschide noi orizonturi şi respectă 

principiulindividualităţii.  

 Evaluarea pe bază de competenţe va avea de asemenea un impact pozitiv asupra 

activităţilor de predare-învăţare-evaluare deoarece va pune în valoare fiecare individ în parte 
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în funcţie de competenţele sale. Astfel, fiecare elev va putea să atingă performanţă în 

domeniul care îl reprezintă. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Prof. înv. primar POMÎRLEANU ELENA 

Şcoala Gimnazială,,Mihail Andrei” Buhuși/Bacău 

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se 

adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, 

ştie, cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină 

de vrajă şi mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner 

(1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, 

într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate 

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

încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire 

a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile 

extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, 

talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ 

în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 

cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se 

juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-

culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 

caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor 

cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 

potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 

poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 

naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate 

de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei 

şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, 
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stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 

lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 

taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 

educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 

pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 

sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe 

care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, 

copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind 

dispuşi să acţioneze în acest sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 

patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe 

sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi 

suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, 

să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea 

concursurile organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o 

atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se 

integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor 

toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, 

nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi 

de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este 

însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, 

reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează 

implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea 

urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 

spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, 

declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 

o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin 

produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă 

masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia 

să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
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activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin 

acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 

dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 

pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, 

de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare 

a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 

gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 

pozitiv. 
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STUDIU DE CAZ - STIMULAREA PROGRESULUI ȘCOLAR ȘI A COMUNICĂRII 

LA ȘCOLARII MICI PRIN ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE PRIN COOPERARE 

PROF.ÎNV.PRIM.PĂTRU LIVIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRASTAVĂȚU 

JUDEȚUL OLT 

 

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.  

Obiectivele cercetării:  

1. evaluarea inițială pentru aria curriculară: Limbă și comunicare.  

2. selectarea și experimentarea unor metode și procedee moderne, interactive de grup, în 

concordanță cu specificul vârstei elevilor, cu profilul lor psihologic și cu cerințele noului 

curriculum.  

3. aplicarea în cadrul activităților instructiv-educative a unor metode interactive de stimulare a 

progresului școlar și a comunicării școlarilor; 

 4. evaluarea finală a progresului școlar și a comunicării școlarului mic, la finalul 

experimentului pedagogic realizat. 

 Ipotezele cercetării.  

Ipoteza generală: Avansăm ipoteza: utilizarea metodelor și procedeelor didactice care 

stimulează învățarea prin cooperare ameliorează progresul în învățare la școlarii mici.  

Ipoteze specifice:  

1. Utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare 

ameliorează în ansamblu rezultatele obținute de elevii din clasa experimentală la testele finale 

la Limbă și Comunicare, în raport cu rezultatele obținute de elevii de la clasa martor. 

 2. Utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare 

ameliorează comunicarea în scris la elevii din clasa experimentală, la testele finale la Limbă și 

Comunicare, în raport cu rezultatele obținute de elevii din clasa martor.  

Metodologia cercetarii  

Pentru a îndeplini obiectivele propuse și pentru a verifica ipotezele de cercetare am desfășurat 

întreaga activitate de cercetare cu două clase paralele din mediul rural. Deoarece mi-am 
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propus sa declanșez o acțiune educaționala rezultatele acesteia fiind înregistrate si prelucrate 

pentru a demonstra eficiența utilizării metodelor de cooperare , prin metodologia adoptată se 

va ajunge la descoperirea unor relații cauzale, am organizat cercetarea experimentala. 

 Etapele desfășurării cercetării 

 În procesul de învățare la clasele I-IV trebuie sa se folosească metode care creează 

posibilitatea elevului de a transforma cunoștințele pasive în cunoștințe active si de a favoriza 

descoperirea unor noi cunoștințe cât si aplicarea lor în activitatea practica. 

 Primele teste au fost cele de evaluare inițială, în consens cu remarca lui D. Ausubel: Dacă aș 

vrea sa reduc toata psihologia la un singur principiu, eu spun: ceea ce contează cel mai mult în 

învățare sunt cunoștințele pe care le poseda elevul la plecare. Asigurați-vă de ceea ce știe si 

instruiți-l în consecință.  

Metoda de baza utilizata a fost experimentul psihopedagogic de tip ameliorativ, dar si metoda 

observației si analiza produselor activității.  

Cercetarea a cuprins trei etape: 

 A. Etapa inițiala care a avut un caracter constatativ. 

 B. Etapa intervenției ameliorative cu valoare formativa în stimularea proceselor psihice si a 

personalității elevilor.  

C. Etapa evaluării ce a avut un caracter comparativ , cu privire la rezultatele obținute în urma 

demersului experimental formativ.  

A. Etapa inițială, s-a desfășurat la începutul anului școlar, prin aplicarea probei de evaluare 

inițială pentru a stabili nivelul de pregătire al elevilor. Astfel, am putut identifica 

competențele de care dispun elevii la disciplina Limba si literatura română. 

 În această etapă am aplicat ambelor eșantioane de elevi o probă de evaluare scrisă, la 

disciplina Limbă și literatura română. În conceperea acestei probe am urmărit evaluarea 

cunoștințelor elevilor la începutul anului școlar. Scopul a fost acela de a stabili punctul de 

plecare în desfășurarea demersului experimental. 

 Având un caracter constatativ, testul de evaluare inițială reflecta volumul si calitatea 

cunoștințelor, deprinderilor si priceperilor elevilor, constituind un punct de pornire în 

demersul formativ. Testele au fost aplicat ambelor clase. Proba de evaluare inițială la Limba 

și Literatura română conține 7 itemi, obiectivele urmărite și descriptorii de performanță.  

Variabilele cercetării:  

a) variabilele independente- metodele de stimulare a învățării prin cooperare: descrise în 

subcapitolul B, Etapa formativă.  

b) Variabilele dependente: 
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 1) rezultatele finale ale elevilor la Limbă și Comunicare;  

2) comunicarea în scris=rezultatele la itemii din testul inițial și cel final de evaluare, care au 

impus construirea de enunțuri. 

 B. Etapa formativă. La eşantionul experimental, pe tot parcursul acestei etape, am avut în 

vedere utilizarea metodelor şi tehnicilor de stimulare a comunicării şi promovarea învăţării 

prin cooperare. La eşantionul de control maniera de lucru a fost una obişnuită, bazată pe 

metode tradiționale. Am încercat ca fiecare metodă implementată să fie făcută transparentă, să 

i se prezinte esenţa, valenţele, variantele şi denumirea, pentru ca elevul să îi poată descoperi 

utilitatea şi în alte situaţii, atunci când experienţa de învăţare o cere, crearea unui mediu şcolar 

propice dezvoltării cooperării, eliminarea factorilor care ar putea duce la blocarea creativităţii 

şi nu în ultimul rând, am căutat să apreciez efortul fiecărui copil sau grupă, realizând 

evaluarea muncii acestora într-un mod deschis, dialogat.  

C. Etapa finală. 

 Etapa experimentală a cercetării a constat în administrarea unei probe de evaluare finală, 

identică pentru cele două clase: experimentală şi de control. În conceperea acestor probe am 

urmărit evaluarea cunoștințelor elevilor la sfârșitul anului școlar și construirea unor itemi 

echivalenți cu cei din proba de evaluare inițială. 

 Concluzii. 

 Așa cum rezultă din partea practic-aplicativă a lucrării, abordarea interactivă și 

interdisciplinară a conținuturilor învățării este determinată de necesitățile sociale, psihologice 

și pedagogice. Societatea modernă pune în fața individului sarcini de cooperare, de inițiativă 

și creație, de asumare a răspunderii, care nu pot forma fără un exercițiu îndelung la vârsta la 

care se cristalizează trăsăturile personalității copilului, respectiv vârsta școlarului mic. Analiza 

şi interpretarea rezultatelor obţinute indică o tendinţă pozitivă de ameliorare a rezultatelor 

şcolare ale elevilor, în favoarea clasei experimentale, care nu poate fi pusă exclusiv pe seama 

dezvoltării psihice şi fizice a elevilor, fapt ce îmi permite să afirm că ipoteza propusă de mine 

spre cercetare se confirmă. Prin aplicarea sistematică a metodelor şi tehnicilor interactive în 

cadrul lecţiilor de limba şi literatura română am sesizat ameliorări în dezvoltarea exprimării 

orale şi scrise a elevilor, în activizarea şi nuanţarea vocabularului, s-a îmbunătăţit relaţia 

învăţător-elev într-una modernă şi democratică, elevii bucurându-se de libertate, de o 

comunicare bazată pe cooperare, colaborare şi ajutor reciproc. A fost încurajată iniţiativa 

elevilor la lecţie, adresarea de întrebări, fiind înlăturată teama de a nu greşi, iar pe parcurs 

elevii s-au familiarizat cu metodele şi denumirile lor, au înţeles eficienţa lor şi paşii care 

trebuie urmaţi pentru realizarea acestora.  

Folosind metodele şi tehnicile de stimulare a creativităţii, atât individual, frontal cât şi pe 

grupe, am constat următoarele:  

•elevii îşi însuşesc mai uşor noile cunoştinţe;  



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

304 
 

 

•creşte încrederea că pot să decodifice şi să înţeleagă conţinuturile, atât pe cont propriu cât şi 

în grup;  

•doresc să se implice în învăţare şi nu dau semne de oboseală pentru că se implică conştient, 

voit, învăţând activ şi logic;  

•elevii şi-au îmbogăţit şi nuanţat vocabularul, datorită unor metode precum: jocul didactic, 

cvintetul, cadranele, ciorchinele;  

•a fost valorificată inteligenţa lingvistică, exprimarea retorică, poetică;  

•elevii au realizat un real progres în alcătuirea de texte, dialoguri,compuneri, dând dovadă de 

imaginaţie creatoare, originalitate, fluenţă, flexibilitate în exprimare. Învățarea prin cooperare 

reprezintă folosirea grupurilor mici in scopuri instrucționale, astfel elevii lucrând împreună își 

maximizează atât propria învățare, cat si pe a celorlalți colegi. Printr-o astfel de organizare a 

situațiilor de învățare, elevii depind intr-un mod pozitiv unii de alții, iar aceasta 

interdependență pozitivă îi conduce la devotament față de grup.  

Alte elemente esențiale în învățarea prin cooperare sunt:  

- responsabilitatea individuală  

- interacțiunea stimulatoare  

- deprinderi si competențe interpersonale  

- conștientizarea si evaluarea modului in care funcționează grupul de lucru.  

Atunci când se realizează învățarea prin cooperare in mod regulat, elevii, din “singuratici care 

învață”, pot deveni “colegi care învață împreună”. Raportându-ne la climatul micro-social din 

școală, metodele învățării prin cooperare stârnesc participarea conștientă și activă a elevilor, 

aceasta presupune organizarea, in funcție de obiectivele operaționale bine stabilite, in care 

copiii lucrează împreună, in mod convergent, pentru a atinge scopuri comune. Astfel spus ea 

constă in declanșarea și menținerea unor relații de cooperare și competiție intre membrii unui 

grup sau membrii mai multor grupe de copii in vederea rezolvării sarcinilor învățării. În 

procesul instructiv-educativ am alternat activitatea frontală cu cea individuală sau pe grupe, 

pentru a permite progresul tuturor elevilor în ritmul propriu de învățare.  

Rezultatele pe care le-au obținut elevii la probele de evaluare finale, mă determină să consider 

că obiectivul propus a fost îndeplinit. Datele si concluziile cercetării întreprinse atestă 

posibilitățile de reevaluare și perfecționare a procesului instructiv-educativ prin abordarea 

metodelor interactive și a învățării prin cooperare a tuturor componentelor acestuia. 

 Pot afirma că această cercetare a fost o provocare pentru mine, un prilej de a studia atât 

literatura de specialitate cât şi literatura psiho-pedagogică, de a-mi aprofunda şi îmbogăţi 

cunoştinţele despre creativitate ca fenomen complex, dar actual şi vital pentru viitor.  
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Biserica şi Marea Unire. Contribuţii 

Studiu de specialitate 

Autor: Prof. Petrişor Claudiu Bogdan 

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Metalurgic, Slatina 

 

 Pentru noi, românii, anul 1918 a fost un an providenţial. La 27 martie 1918 Basarabia 

- „lacrima neamului românesc” - revenea la patria-mamă; la 28 noiembrie 1918 era rândul 

Bucovinei, pentru ca la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, prin unirea Transilvaniei, Banatului, 

Crişanei şi Maramureşului cu România să se împlinească unul din dezideratele naţiunii 

române: desăvârşirea statului naţional unitar român. 

            Marea Unire din 1918 a fost rodul luptei tuturor forţelor şi categoriilor sociale, practic 

a întregului popor. De asemenea, a contribuit la edificarea ei o generaţie importantă de 

personalităţi precum: regele Ferdinand, Ionel Brătianu, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Ion Nistor, 

Take Ionescu, Ion Inculeţ, Pantelimon Halipa, Nicolae Iorga şi mulţi alţii. Acestora li s-au 

alăturat un număr însemnat de slujitori ai Bisericii româneşti - episcopi, vicari, consilieri, 

profesori de teologie şi preoţi de parohie, călugări etc. - care s-au aflat în primele rânduri ale 

luptătorilor pentru unitate.                  De exemplu,  pentru Transilvania amintim aici numele 

profesorilor teologi Nicolae Bălan (viitor mitropolit) şi Silviu Dragomir de la Sibiu; la 

Caransebeş pe Episcopul Miron Cristea, protopopul Andrei Ghidiu, teologul Petre Barbu sau 

secretarul eparhial Cornel Corneanu; la Oradea pe vicarul Roman Ciorogariu şi secretarul 

Aurelian Magieru; la Arad pe Ioan Papp; la Lugoj protopopul Gh. Popovici etc.; din rândul 

clerului greco-catolic transilvănean amintim pe Iuliu Hossu, Dimitrie Radu, Valeriu Frenţiu, 

Ioan Bob, Vasile Hossu, Victor Mihali şi alţii. 

           Pentru unitate naţională militau şi periodicele vremii: „Telegraful român” (Sibiu), 

„Biserica şi şcoala” (Arad), „Foaia diocezană” (Caransebeş), „Cuvântul Moldovenesc” 

(Chişinău), „Glasul Bucovinei” (Cernăuţi) şi altele. 

Întreaga Biserică românească - cler şi popor - şi-a adus contribuţia la lupta de emancipare a 

naţiunii române şi la îndeplinirea unui ideal vechi de multe veacuri - unirea tuturor românilor 

într-un singur stat. Oamenii Bisericii au acţionat prin cuvânt şi faptă, prin predică şi pastorală, 

prin îndemn şi acţiune directă, prin luptă şi implicare la realizarea Unirii din 1918. 

Delegații Bisericii la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia 

La Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918, Biserica românească a 

avut ca delegaţi de drept: 5 episcopi, 4 vicari, 10 delegaţi ai consistoriilor ortodoxe şi ai 

capitolurilor unite, 129 protopopi, câte un reprezentant al Institutelor pedagogice, câte doi 

reprezentanţi ai studenţilor de la fiecare institut teologic, preoţi şi învăţători ai şcolilor 

confesionale, delegaţi din diferite circumscripţii electorale, precum şi numeroşi preoţi 
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împreună cu păstoriţii lor, care au făcut parte din cei peste 100.000 de români transilvăneni 

prezenţi aici.  

Atunci când poporul şi ţara au cerut-o, Biserica noastră străbună şi-a adus contribuţia, 

depunând toată strădania, clericii, monahii, înalta ierarhie în frunte cu Mitropolitul Pimen - 

devenit atunci şi Preşedinte al Sfântului Sinod -, Miron Cristea, pe atunci Episcop al 

Caransebeşului, Nicolae Bălan, profesor de teologie la Sibiu în acea vreme, şi alţii.  

În ziua de duminică, 1 Decembrie 1918, clopotele bisericilor româneşti din Alba-Iulia chemau 

la slujba „învierii” şi „unirii” neamului nostru; aici s-au săvârşit Sfânta Liturghie şi Te Deum-

uri. După slujbă s-a întrunit Adunarea naţională constituantă, la care au participat cei 1.228 

delegaţi oficiali pentru a vota unirea. După îndeplinirea tuturor formelor de votare (de alegere 

a comisiei de validare a mandatelor) a fost ales Biroul Marii Adunări Naţionale ce avea trei 

preşedinţi: Gheorghe Pop de Băseşti, Episcopul Ioan I. Papp al Aradului şi Demetriu Radu al 

Oradiei.  

       Între vorbitorii de la tribunele rânduite pe câmpul lui Horea se numără şi slujitori ai 

Bisericii româneşti. De pildă, Miron Cristea, Episcopul Caransebeşului, amintea de suferinţele 

românilor transilvăneni şi de lupta lor pentru dreptate, libertate şi unitate, din rândul cărora n-

au lipsit nici clericii Bisericii româneşti. După ce ierarhul pomenit arăta că acum nu ne putem 

gândi la altceva decât la „Unirea cu scumpa noastră Românie”, alipindu-i întreg pământul 

strămoşesc... şi că... idealul suprem al fiecărui popor ce locuieşte pe un teritoriu compact 

trebuie să fie „unitatea sa naţională şi politică”, încheie prin mişcătoarele cuvinte: „Simţesc că 

astăzi prin glasul nostru unanim vom deschide larg şi pentru totdeauna porţile Carpaţilor, ca 

să poată pulsa prin arterele lor cea mai caldă viaţă românească...”. 

Într-adevăr, prin acest important moment istoric s-a împlinit dorinţa de veacuri a românilor de 

a fi uniţi într-o singură ţară, iar mai târziu liberi şi independenţi, stăpâni pe propriile lor 

idealuri şi destine. În această memorabilă zi de 1 Decembrie 1918 în toate localităţile din 

Transilvania, clerul Bisericii româneşti a săvârşit slujbe, arătând credincioşilor lor importanţa 

marelui act înfăptuit în cetatea lui Mihai Viteazul, Alba Iulia. 

Marea Unire, manifestarea unității de credință a românilor 

Biserica românească a fost întotdeauna legată de soarta poporului român. Este uşor de 

remarcat faptul că ori de câte ori în viaţa poporului român a existat un moment de răscruce, 

ori când s-au împlinit idealuri scumpe tuturor românilor, atunci şi în viaţa Bisericii româneşti 

au avut loc mutaţii ce au generat emulaţii spirituale şi împliniri bisericeşti. Astfel, întemeierea 

statelor feudale româneşti a fost urmată în plan bisericesc de întemeierea mitropoliilor 

româneşti, la Suceava şi Argeş. Aşa cum unirea Moldovei şi Ţării Româneşti din 1859 a fost 

imediat urmată de unirea celor două Biserici Ortodoxe sub un mitropolit primat. Iar cucerirea 

independenţei naţionale în 1877-1878 şi recunoaşterea ei internaţională a fost urmată în 1885 

de recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Un fapt cu semnificaţii 

asemănătoare s-a întâmplat şi după Marea Unire din 1918, care a fost urmată de unificarea 

Bisericilor Ortodoxe surori din teritoriile reunite cu Ţara şi din Vechiul Regat şi de ridicarea 

Bisericii Ortodoxe Române la statutul de Patriarhie (1925). 
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Se observă foarte clar că fiecare obiectiv politic realizat de români este urmat în mod expres şi 

de unul pe linie bisericească, pentru ca în felul acesta Biserica Ortodoxă Română să fie alături 

de statul naţional românesc în demersurile acestuia de unitate şi propăşire. Mai mult decât 

atât, nici o realizare politică sau socială nu ar fi intrat la inima poporului român dacă aceasta 

nu ar fi fost completată şi de o împlinire bisericească. De asemenea, în istorie, statornicia şi 

puterea unui stat era recunoscută şi prin puterea bisericească a poporului său. În istoria noastră 

mitropolitul ţării se afla în permanenţă de-a dreapta domnului, sfătuindu-l şi sprijinindu-l. 

Aceeaşi simfonie a relaţiilor Stat-Biserică va putea fi observată şi la momentul 1 Decembrie 

1918, precum şi ulterior. 

Anul 1918 a reprezentat în istoria poporului nostru anul marilor sale realizări pe tărâm 

naţional, încununarea victorioasă a unui lung şir de aşteptări şi de renunţări, de lupte şi de 

sacrificii pentru un crez, pentru un ideal: desăvârşirea statului naţional unitar. Înfăptuitorul 

Marii Uniri din 1918 a fost poporul român, iar Biserica Ortodoxă Română a contribuit la 

înfăptuirea acestui ideal naţional. 
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Metode și procedee de stimulare a cititului în rândul elevilor 

PROF. LUKACS SANDOR 

În ultima perioadă se vehiculează tot mai des ideea că, actuala generație de elevi citește din ce 

în ce mai puțin. Acest lucru este susținut nu numai de experiența proprie a profesorilor, ci și 

de numărul tot mai mic de cărți vândute sau de numărul abonaților la bibliotecile publice sau 

private, care este în scădere liberă. Un studiu realizat în 111 școli din Anglia a relevat faptul 

că 7% dintre elevii cu vârsta cuprinsă între 8 și 17 ani nu citesc nimic în afară de obligațiile 

școlare, 16% citesc foarte rar, 26% citesc de câteva ori pe săptămână și doar 29% dintre elevii 

chestionați citesc zilnic.  

Pentru a putea elabora metode și procedee de stimulare a cititului ar trebui să determinăm 

cauzele care au condus aspectul prezentat mai sus. Totuși, trebuie remarcat că suntem în fața 

unui proces început de câteva decenii. Omul nu se naște cititor, el devine cititor în urma unor 

lungi etape de socializare, de educație, în care un rol foarte important îl au părinții, profesorii 

sau societatea.  

În epoca internetului, a tabletelor sau a telefoanelor inteligente locul cititului a fost luat 

transmiterea imaginilor vizuale prin diferite medii de comunicare. Timpul liber este dedicat 

calculatorului, nu cititului. Internetul și televizorul au luat locul cititului. Totuși, aceste 

elemente nu sunt neapărat antagoniste. Un film bun adaptat după un roman sau un anumit 

pasaj dintr-o carte postat pe o rețea de socializare poate contribui la creșterea interesului 

pentru citit în rândul copiilor. În mod ciudat, utilizarea internetului și cititul cărților se 

influențează reciproc. Un studiu derulat în 2013 a arătat că 80% din cei care nu citesc deloc 

nu folosesc nici internetul, iar cei care citesc regulat folosesc internetul ca mijloc de 

comunicare, ca mediu de lucru sau ca sursă de divertisment. De asemenea, trebuie subliniat că 

mulți copii folosesc internetul pentru a pregăti tema de casă sau lecțiile de la școală. Și aceasta 

este o formă de citit, chiar dacă nu prea apreciată de adulți și nu prea luată în seamă atunci 

când se vorbește de scăderea interesului față de citit. 

Cititul a încetat să fie o formă de divertisment. Părinții nu mai petrec zilnic câteva ore pentru 

a le citi copiilor povești. Majoritatea specialiștilor sunt de acord că acest aspect influențează 

decisiv comportamentul copiilor față de citit. Într-un studiu realizat în Ungaria, printre elevii 

de 14 – 18 ani a arătat faptul că părinții sau bunicii a 60,04% dintre elevi le-au citit regulat 

povești, în vreme ce 13,32% dintre părinți nu le-au citit deloc povești copiilor. 42,86% din 

copiii care au ascultat poveștile părinților au citit în anii de liceu cel puțin o carte pe zi, în 

timp ce în rândul celor care nu au ascultat povești acest procent este de 30,14%. Exemplul 

personal al părinților sau familiei este cel mai puternic factor în educarea copiilor în spiritul 

iubirii de carte. În familiile în care părinții citesc este mult mai probabil ca și copii să citească. 

O altă problemă des dezbătută în ultimul timp este cea a rolului școlii în atragerea spre citit a 

elevilor. Încă din clasele  primare sistemul de învățământ este centrat pe rezultate. Învățătorul 

sau profesorul trebuie să pregătească elevii pentru a trece clasa sau evaluările impuse de 

sistem și nu mai au timp să citească împreună cu elevii sau să îndrume elevii să citească doar 
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din plăcere. O altă problemă spinoasă e cea a lecturilor obligatorii. Profesorii impun elevilor 

să citească acele cărți care sunt prevăzute obligatoriu de programă. Nu am calitatea să contest 

lista cărților care obligatoriu trebuie citite de un elev, dar, personal, unele mi se par complet 

lipsite de relevanță și valoare. Nici adulților nu le place să li se impună să citească anumite 

cărți, de ce ar fi acest lucru diferit în cazul elevilor? Rolul școlii ar trebui să fie acela de a 

crește motivația elevului pentru citit, să îl facă să îndrăgească lumea cărților. În cazul 

lecturilor obligatorii profesorii impun elevilor să citească anumite cărți pentru că le 

îmbogățesc cultura generală, dobândesc cunoștințe istoric,  impun modele de urmat. De foarte 

puține ori se pune întrebarea dacă romanul sau cartea din lista lecturilor obligatorii e capabil 

să educe elevul? E capabil să îndrume elevul spre lumea cărților să crească pasiunea acestuia 

pentru citit? Unele cărți da, altele nu. Profesorii însă nu prea au cale de ales. Ei trebuie să 

pregătească elevii pentru examene și nu pentru plăcerea cititului. Dar, dacă un elev nu citește 

o carte din lista de lecturi obligatorii, în schimb citește altă carte ar trebui sancționat? Dacă 

unui elev îi plac cărțile cu vampiri sau cu zombi, probabil va a ajunge și la unele întâmplări 

din Evul Mediu și prin intermediul acestora și la romanele clasice sau istorice. Dacă în 

rândurile de mai sus m-am referit în special la profesorii de limba română, limba maternă sau 

limbi străine și profesorii de alte materii pot contribui la creșterea interesului elevilor pentru 

citit.  

Specialiștii încearcă de multă vreme să elaboreze metode și procedee care să crească interesul 

elevilor pentru citit. În acest sens e necesar să subliniez că adulții (părinți, rude, profesori) 

trebuie să se adapteze nevoilor copilului și nu invers. Adulții ar trebui să cerceteze care sunt 

domeniile care îl interesează pe copil și să încerce să îl îndrume spre citit bazându-se pe ceea 

ce este interesant pentru copil. Asta nu înseamnă că nu e permis a oferi copilului o carte bună 

pentru a citi sau a-l îndruma spre un domeniu sau altul. Dar, copilul ar trebui să poată citi ceea 

ce îl interesează, chiar dacă persoanele din jurul lui nu sunt întru totul de acord cu alegerea 

copilului.  Copilul trebuie să înțeleagă că citește pentru că este bine, nu pentru că este 

obligatoriu. În acest sens adulții pot povesti întâmplări haioase sau interesante dintr-o carte, 

lucru care îl va îndruma pe copil să citească la rândul lui cartea și să povestească întâmplările 

mai departe. Dar cel mai important e să inducem copilului o atitudine pozitivă față de citit, să 

îl facem pe copil să înțeleagă că cititul deschide orizonturi către noi lumi. 
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ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV – CONDIŢIE DE BAZĂ 

A UNEI  INSTRUIRI EFICIENTE 

Prof. BADEA TEODORA ISABELA 

Liceul Tehnologic,,Virgil Madgearu” 

Roșiorii de Vede,Teleorman 

 

 

În şcoală, învăţarea este direcţionată de conţinutul şi obiectivele fiecărei discipline şcolare şi 

este dovedită printr-o schimbare de comportament, schimbare ce se datorează implicării 

individului într-o experienţă sau exerciţiu. Implicarea trădează motivaţia pentru învăţare. De 

regulă, în ciclul liceal, motivaţia intrinsecă generată de o serie de nevoi este cea care 

direcţionează, declanşează şi menţine învăţarea.  

 Dintotdeauna, una din responsabilităţile profesorilor este de a-i sprijini pe elevi să înveţe cât 

mai eficient şi durabil, ţinând cont de următoarele realităţi: 

• Elevul este o individualitate fizică, psihică, morală, comportamentală , etc; 

• Fiecare elev, în parte, este o problemă a carei soluţie nu poate fi găsită decât în el 

însuşi; 

• Formarea personalităţii lui se poate realiza printr-o cunoastere corectă a capacităţilor 

de învăţare( cine învaţă ?), prin dezvoltarea motivaţiei corespunzătoare( de ce învaţă ?), prin 

realizarea unei proiectări optime a strategiilor de învăţare( cum învaţă ?). 

  O cerinţă obligatorie în asigurarea unei instruiri active, de calitate este învăţarea centrată pe 

elev, respectând particularităţile de vârstă şi individuale şi asigurând totodată accesibilizarea, 

individualizarea şi operaţionalizarea conţinuturilor programelor şcolare. 

   Elemente de bază în asigurarea unei învăţări centrate pe elev sunt: 

   A. identificarea celor mai adecvate strategii bazate pe activitatea elevului;  

   B. proiectarea optimă a strategiilor de învăţare  centrate pe elev, urmărindu-se diverse 

situaţii de învăţare frontale, în grup şi diferenţiate; metode interactive de învăţare( predarea / 

învăţarea reciprocă, mozaicul( metoda Jigsaw), brainstorming, masa rotundă, studiul de caz, 

proiect de cercetare în grup, etc.); mijloace didactice variate; instrumente de evaluare 

formativă şi sumativă, de autoevaluare adecvate, etc. 

a. Performanţele procesului educaţional la geografie, în ciclul liceal, au dovedit că cele 

mai  eficiente strategii didactice centrate pe activitatea elevului, aplicate pe termen scurt, 

mediu şi lung sunt: 
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- strategii bazate pe cercetare şi explorare individuală, sub managementul profesorului a 

unor materiale suport oferite ( hărţi, imagini, scheme, grafice, etc) sau a unei realităţi 

teritoriale ( o vale, un lac, un oraş, etc) creează premisele identificării unor adevăruri 

asimilabile din mers şi nu oferite ca atare.  

- strategii bazate pe exploatarea diferitelor suporturi de instruire. Elementul central il 

reprezintă ofertarea unor suporturi de instruire şi autoinstruire care dirijează activitatea   spre 

caracteristici de tip exploratoriu: hărți, atlase, imagini, grafice, texte preluate din mass-media 

sau clasice, filme, caiete de lucru, etc. Acestea din urmă generează activitatea cvasicontinuă a 

elevului concretizată în: rezumarea unor texte, notarea unor idei, completarea informaţiei 

lacunare, a celei cartografice, realizarea unor aplicaţii practice, autoevaluarea etc.  

- strategii problematizante: işi propun construirea unor situaţii care necesită un demers 

de rezolvare prin efort individual exploratoriu. Exemplu: ,,Norii se formează prin evaporarea 

şi condensarea apei pure, totuşi uneori ploile sunt acide sau bazice. De ce ?  

- strategii bazate pe activitatea practică realizate în spaţiu real ( exemplu: investigarea 

unor fenomene din orizontul local  pe un interval mai mare de timp , finalizată printr-o lucrare 

independentă) cat şi cele efectuate în clasă ( de măsurare, comparare a unor distanţe, suprafeţe 

etc);  

- strategii centrate pe construirea de proiecte diferite de metoda proiectului sau de 

investigarea orizontului local. Ele sunt secvenţe în cadrul acestora. Prin proiecte se realizează 

o activitate de identificare a unor elemente de interes, investigarea bibliografică a acestora, 

selectarea materialelor pertinente, construirea unor opinii şi prezentarea acestora. 

b. Activitatea de învăţare desfaşurată în cardul diverselor strategii, prin natura sa şi felul 

în care e organizată, duce la o implicare în grade diferite atât a profesorului cât şi a elevului, o 

succesiune de paşi proprii şi comuni. În funcţie de conţinutul învăţării, de tipul situaţiilor de 

învăţare, de metodele utilizate, de mijloacele pe care le avem la îndemană, etc. implicarea 

elevului poate fi(aproximativ) egală cu a profesorului şi chiar dominantă sau totală. 

          În sprijinul celor afirmate propun o serie de aspecte concrete ce ilustrează succesiunea 

paşilor în care poate fi implicat elevul în învăţare, cu aplicabilitate la geografia de clasa a X-a 

(manual editura ,,Corint” ) 

       I. Stabilirea compeţentelor specifice şi a obiectivelor operaţionale în funcţie de categoriile 

de elevi este primul pas în care şi elevul poate fi solicitat dupa un exercitiu mai îndelungat.  

Activitate de învățare:Elevii vor fi capabili să identifice şi să localizeze pe harta politică a 

lumii (şi pe suport mut) cel puţin 50%(S), 70%(B), 100%(FB) state din regiunile geografice 

ale Europei, Americii, Asiei. 

       II. Selectarea şi structurarea conţinutului şi proiectarea situaţiilor de învăţare în cadrul 

instruirii frontale asistate de profesor urmată de învăţare individuală diferenţiată reprezintă al 

doilea pas în care implicarea elevului este dominantă şi totală  



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

313 
 

 

Instruirea frontală. Se face analiza comparativă a agriculturii practicate la Peretu(localitate cu 

ferme legumicole, surse de aprovizionare pentru Roşiorii de Vede şi Alexandria) şi într-o 

localitate izolată(de o familie fară bază materială). Elevii vor identifica caracteristicile 

agriculturii comerciale şi de subzistenţă şi le vor nota în două coloane la tablă (caiete) – joc de 

rol. 

      Invăţarea individuală diferenţiată (aplicaţie problemă.) 

     Activități de învățare: 

1.Identificaţi subtipuri de pe harta tipurilor de agricultură de pe Terra(fig.1) de la pag. 77,  

2.Localizaţi şi explicaţi câte două(S), patru(B), şase(FB) subtipuri, corelându-le cu repartiţia 

tipurilor de medii de viaţă de la pag 31.(fig.4) . 

     III. Evaluarea formativă orală / scrisă îmbinată cu autoevaluarea este al treilea pas cu o 

implicare dominantă a elevului.  

     IV. Organizarea situaţiilor de corecţie a cunoştinţelor  şi deprinderilor constituie al patru-

lea pas. 

Soluţia de remediere:  fişele de activitate individuală cu sarcini diferenţiate pe grupe de elevi 

Grupa 1. Identificaţi şi notaţi regiunile industriale din Europa(pag. 89, fig. 4). 

Grupa 2. Corelaţi harta regiunilor industriale din Europa(pag. 89) cu harta economică a 

lumii(pag. 87) şi stabiliţi pentru regiunile industriale vest-europene relaţia: resurse naturale-

specificul regiunilor industriale-importanţa actuală. 

 Grupa 3. Comparaţi două concentrări industriale europene cu două concentrări urban-

industriale din continentele extraeuropene și precizați asemănari şi deosebiri după următoarele 

criterii: întindere, origine, evoluţie şi importanţa actuală.    

    V. Consolidarea şi îmbogaţirea cunoştinţelor reprezintă un ultim pas al implicării elevului. 

 

Învăţarea centrată pe elev prezintă numeroase avantaje dar şi unele dezavantaje. 

       Puncte tari: mobilizează şi activizează, devine motivantă dacă elevii deţin rolul principal 

în evaluare, permite autoevaluarea respectiv feedback-ul constructiv, asigură atractivitate, 

dezvoltă gândirea, imaginaţia, creativitatea, curajul, încrederea în sine, cooperarea în echipă, 

consolidează abilităţi de comunicare asertivă, de autoinstruire, permite atingerea standardelor 

medii şi superioare etc. 

      Puncte slabe:  e posibilă în condiţiile unei dotări materiale foarte bune a şcolii (atlase, 

dicţionare, mijloace TIC), nu poate fi asigurată eficient în colectivele numeroase, unii elevi se 
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desprind mai greu de rutină, e foarte solicitantă pentru profesor, înainte, în timpul activităţii şi 

după, etc. 
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PROIECTELE COMUNITARE ÎN ISTORIA EUROPEI 

                              Prof. Andreiaș Carmen, Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” Onești 

 

Pentru vechea Elada, este cunoscută uniunea cu caracter militar a polis-urilor angrenate în 

lupta cu pericolul persan. Aș a numitele amfictionii,sau ligi (Liga de la Delos), legau 

confederativ statele –cetate militar, juridic, întrucât asigurau și arbitrajele între cetăți. Și 

religios ele ofereau o identitate comună, prin cultul dedicat acelorași divinități. 

Un alt  reper al transcenderii localismului a fost Roma antică, care evoluează de la 

configurația rurală la cea statală, realizând unitatea Pen. Italice, transformând  Mediterana în 

,,mare nostrum”, extinzându-se ulterior de la Atlantic  până în Orient. 

,,Mundus  romanus” era o ordine geopolitică dar și civilizatoare. ,,Pax romana”, la rândul său 

reprezenta, legea acceptată prin respectarea autorității, unire în forma conviețuirii comune a 

tuturor cetățenilor liberi.  “Civis romanus” semnifica romanul ca cetățean universal1. 

După căderea Romei, unitatea impusă de pax  romana avea să cedeze locul unității spirituale a 

creștinismului. În Evul Mediu întâlnim o creștinătate nostalgică față de unitatea Imperiului 

roman, idee reflectată în proiecte precum cele ale lui Pierre Dubois(1306) sau ale lui 

Raimundo Lulio(1232-1314). Comunitatea culturală a Europei medievale se caracteriza prin 

limbă și religie comună. Imperiul și Papalitatea ofereau  unitatea structurală, dar erau politic 

ineficace. Era un tip de organizare mondială, pentru că lumea era Europa.2 Europa începe să 

aibă ,,conștiința de sine” în secolele XV-XVI, odată cu apariția statului modern, eliberat de 

tutela Imperiului și a Papalității. 

Au existat și alte tentative unificatoare, chiar în Evul mediu târziu: Carol Quintul, secolul al 

XVI-lea, este preocupat de formarea unei ,,monarhii universale”3. Succesorul său Filip al-II-

lea, excelează, obsedat de perspectiva hegemonică asupra Mediteranei și a Europei însăși, 

stăpânită vast de Casa de Austria/Habsburg4, la care gândise înaintea sa Dante Alighieri, în 

,,De monarchia”5 el considera că, nu s-ar realiza decât transpunerea visului Evului Mediu, 

adică reconstituirea unității realizată momentan de către Charlemagne. Utopiile cele mai 

celebre din secolele XVII- XVIII merg tot spre acest  sens al integrării. Acestea sunt 

proiectele de organizare europeană ale lui Sully(1620-1635), ale abatelui de Saint Pierre 

(1713-1717), și mai ales ,,Proiectul de pace perpetua”, al lui Immanuel Kant (1795). ,,Zum 

Ewigen Frieden”, Kant prefigura o ,,federație a statelor libere”, deschisă și partenerilor 

europeni”6 . Pentru Kant, pacea mondială, și deci cea europeană reclama o organizare 

europeană a statelor și adoptarea de către acestea, a principiului separării puterilor. Încercările 

acestuia de organizare a hărții Europei, secolelor XVI-XVII, erau viciate în conținut de faptul 

că exprimau  interesul Germaniei și luau drept bază Pacea de la Westfalia (1648). 

Prăbușirea Imperiului napoleonian, a marcat pentru mult timp, sfârșitul tentativelor de 

integrare. Secolul XIX, al naționalismelor, nu este deloc favorabil ideii de unificare a Europei, 
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dar aceasta nu-i împiedica pe scriitori să se intereseze de aceasta problemă cu aceeași 

intensitate7. 

  Jeremy Bentham preconiza și el o Dietă europeană, cu decizie în problemele de interes 

comun. Saint-Simon în ,,Despre reorganizarea societății europene”, vorbește despre 

necesitatea unirii popoarelor europene într-un singur corp politic, păstrând fiecăruia 

independența națională (1814). În viziunea sa liantul acestei uniuni era colaborarea anglo-

franceză într-un parlament bicameral. 

La începutul sec. al XIX-lea, Sfânta Alianță (Prusia, Rusia, Austria) pretindea că oferă o 

garanție mutuală monarhiilor europene față de orice pericol așa cum recent îl reprezentase 

campanile napoleoniene și exportul ideilor revoluționare franceze, de fapt iluministe. 

Giuseppe Mazzini stabilea ca ,,sfânta alianță a popoarelor europene presupunea unitatea 

morală a Europei.8 Victor Hugo lansa formula ,,Statelor Unite ale Europei”, iar Pierre 

Proudhon propunea constituirea unei confederații europene. 

Tot în secolul al XIX-lea, Charles Lemonier înființa ziarul ,,Les Etats Unis d’Europe” (1867), 

iar Auguste Comte (1798-1857) credea într-o Europă federală. 

 În spațiul românesc, termenul Europa poate fi găsit în secolul al XVII-lea, la Grigore Ureche 

și Miron Costin cu sensuri politice și geografice: ,,Creștinătatea”. Ulterior, Naum 

Rămniceanu, Dimitrie Cantemir, Gavril Callimachi sau Dinicu Golescu scriu despre Europa. 

După revoluțiile de la 1848, idea de Europa, nevoia de comparație cu spațiul și civilizația 

occidentală se acutizează în Principatele Române. Occidentul său ,,Europa” devin ideal și 

model. Ion Heliade Rădulescu viziona chiar o ,,republică universală a Europei”9. 

Definirea politică și economică a UE care se proiecta în perioada interbelică, era foarte 

asemănătoare cu ceea ce va fi Uniunea Europeană a anului 1992, cea prevăzută a se realiza 

prin Tratatul Constituțional. Criza economică a anilor ’30 și triumful fascismului au favorizat 

un climat naționalist ce a dus la cel de-al doilea război mondial. Cu toate acestea proiectele de 

unificare reapar, mișcările de rezistență și exilul promovând necesitatea unei formule care să 

împiedice cataclismele ciclice care devastau Europa. Acest moment de criză europeană este 

cel în care ideea europenistă prinde contur la nivelul mișcărilor colective. 

Unele proiecte concrete de unificare, la scară mică, se realizează chiar în plin război, precum 

acordurile create de BENELUX, 1943, între guvernele, atunci în exil, ale Belgiei, Olandei și 

Luxemburgului. Această Uniune Economică, avea un precedent în Uniunea Belgo-

Luxemburgheză din 1921. 

Cercetătorii problematicii construcției europene menționează și contribuția danezului 

Heerford la susținerea ideii unității europene. În ,,Europa Communis”, din 1924, el prefigura 

un stat federal European, rezultat al organizării unui sistem instituțional, având în structura sa 

o adunare parlamentară, un directorat al șefilor de stat și un minister federal răspunzător în 

fața adunării. 
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În 1925, Emil Mayrich, reprezentant al Trustului siderurgic  ARBED, intermediază un ,,Acord 

Internațional al Oțelului”, vizând siderurgiile din Franța, Germania, Belgia, Luxemburg și 

Saar; apreciat ca prima autoritate supranațională chiar și embrionară a Europei.10 

În 1926, după ce popoarele Europei trăiseră experiența primului război mondial, 2000 de 

reprezentanți din 24 de state s-au întâlnit în capitala Austriei, Viena, pentru a examina 

,,viitorul posibil al continentului”. Congresul de la Viena și-a propus să lanseze un mesaj 

statelor europene și statelor din celelalte zone ale lumii, care în urma negocierilor a luat forma 

,,Manifestului Pan European”. Între  principalele obiective convenite la Congres, s-au 

numărat: garantarea egalității, securității și suveranității, înfăptuirea uniunii vamale, stabilirea 

unei monede commune, respectarea civilizației fiecărui stat, dezvoltarea cooperării între 

statele membre dar și cu celelalte state.11 

Aristide Briand (1862-1932), președinte al Pan Europei din 1927, propunea secretarului de 

stat american, Frank Billings Kellog, pactul de neagresiune prin care cele două țări se angajau 

să renunțe definitv la război, ca instrument politic. Pactul semnat în 1928, reunea 15  state 

între care Franța și Germania. În 1929 el adresa Societății Națiunilor o nouă propunere, 

arătând că între popoarele europene trebuie să existe o legătură federală, o disociere 

operațională în sfera economică dar cu masive efecte la nivel politico-social. 

  Memorandumul pentru o Uniune Federală Europeană, era prezentat guvernelor, la 20 mai 

1930. Accentul trebuia pus pe concepția cooperării politice europene. Cooperarea urma să 

vizeze transporturile, finanțele, munca, sănătatea și colaborarea intelectuală. Memorandumul 

a fost primit cu prudență de statele europene și respins de Marea Britanie. Moartea lui A. 

Briand, amână acest proiect. 

  La rândul său Edouard Herriot (1872-1957) propune o înțelegere europeană în cadrul 

Societății Națiunilor după modelul nord– american. 

  Alexis Leger prezintă în mai 1930, Societății Națiunilor, un memorandum privind Uniunea 

Federală Europeană, într-o formulă liberală, în scopul unei opere colective de organizare a 

Europei. Guvernele semnatare se angajau să examineze periodic problemele care interesau 

Comunitatea popoarelor europene.12 

  Diplomatul român, Take Ionescu, prim-ministru în 1921, a pledat pentru constituirea unei 

uniuni regionale în sud-estul Europei, idea sa se va contura în Mica Înțelegere (1926) și se va 

prelungi prin demersurile lui Nicolae Titulescu, creatorul Înțelegerii Balcanice în 1934. 

Winston Churchill (1874-1965), este în general considerat arhitectul lumii postbelice. În 

1930, într-un articol publicat în ,,Saturday  Evening Post”, folosește pentru prima dată 

expresia ,,Statele Unite ale Europei”. În 1943, elaborează un document în care argumenta 

necesitatea constituirii unui aparat de guvernământ european. După căderea ,,cortinei de fier” 

și implicit declanșarea ,,războiului rece”, ideea unității europene și evitarea unui nou război 

cald, va fi reluată de Churchill în septembrie 1946 în discursul de la Universitatea din Zurich. 

El chema la constituirea SUE sub conducerea Franței și Germaniei, fără a preciza însă 
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modalitățile de realizare ale acestei unități. Paradoxal, Marea Britanie nu apărea inclusă în 

acest proiect. ,,Trebuie să recreăm o familie europeană într-un cadru regional …și primul pas 

politic va fi acela de a constitui un Consiliu al Europei. Vă spun: ,,Europa, în picioare!”13 

După 1945, comunitatea ideatică europeană suferă o profundă lovitură deoarece nu mai exista 

,,aceeași Europă”. Din lupta naționalismelor rezultase o Europă amputată ideologic și 

fracturată politic și economic. În acest context persistau particularisme și se agravau 

dezechilibrele, din perspective angoasei justificate, generate de căderea ,,cortinei de fier”. În 

fața acestor provocări, revigorarea ideii unității europene a devenit urgent, conducând la 

crearea unei mulțimi de mișcări pro-europeniste, chiar în afara inițiativelor statale, deci 

neguvernamentale. Mișcările federaliste europene împărtășeau principiile politice ce 

determinau un curent de gândire ce gravita în jurul ideilor de: autonomie, cooperare, 

subsidiaritate. Fără îndoială, eroarea curentelor federaliste ale epocii a fost căutarea unui 

paralelism între preconizata unificare europeană și modelul statelor federale existente, SUA 

sau Germania.14 

Ideea unității europene dobândește un contur mai ferm după 1950, atragând după sine un 

putenic curent anti-european. 
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OMUL DIN SPATELE PROFESORULUI 

 

Profesor Cepreagă Cătălina, Școala Gimnazială ”Marin Voinea” Cerchezu, Județul 

Constanța 

 

 

     Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni 

noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc 

de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le 

acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un 

mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt 

propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. O altă particularitate a activităților 

extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu partea practică. Aplicarea 

cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a 

aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 

antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Profesorii Școlii Gimnaziale ”Marin Voinea” Cerchezu  își dedică timpul elevilor nu numai în 

activitățile școlare ci și în cele extrașcolare. Prin acestea, cadrele didactice susțin dezvoltarea 

aptitudinilor sociale ale elevilor, cultivarea talentelor precum și integrarea elevilor în anumite 

grupuri sociale. Vă voi prezenta câteva dintre aceste activități, desfășurate în cadrul școlii 

noastre: 

Cu ajutorul Societății Naționale de Cruce Roșie am desfășurat Programul Școlar Colgate prin 

care 60 elevi din ciclul primar  

În cadrul lecțiilor ținute de voluntar Crucea Roșie înv. Dobre Florentina, elevii din ciclul primar 

au intrat în universul zâmbetelor sănătoase cu ajutorul filmului educațional Doctorul Măseluță 

și Supereroii dinților sănătoși. Acesta le-a prezentat într-o manieră ludică regulile care trebuie 

respectate pentru a avea un zâmbet strălucitor și sănătos: periajul dinților de cel puțin două ori 

pe zi timp de două minute, schimbarea periuței de dinți la fiecare trei luni de zile, vizite 

frecvente la medicul dentist și adoptarea unei diete echilibrate. 

După vizionarea filmului, voluntarul Crucii Roșii exemplifică tehnica de periaj dentar cu 

ajutorul modelului demonstrativ, toți copiii prezenți fiind direct implicaţi în acest proces 

interactiv. Lecțiile de igienă orală au fost completate de informații privind importanța spălării 
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mâinilor, pentru ca cei mici să fie protejați de afecțiunile bacteriene consecutive unei igiene 

deficitare. 

     La finalul lecțiilor, copiii au primit toate „instrumentele” necesare pentru a avea în fiecare 

zi o dantură sănătoasă: periuță și pastă de dinți , un pliant cu sfaturi pentru părinți, un calendar 

pentru însemnarea periajului zilnic. De asemenea, școala a primit produse pentru igiena 

mâinilor. 

 

     05 octombrie 2019, Ziua Internațională a Educației, activitate ce a cuprins mai multe 

secțiuni: realizarea unui desen cu tema ”Omul educat”, Spațiul unește lumea, Scrisoare pentru 

profesorul preferat. Această activitatea a avut ca scop familiarizarea elevilor cu semnificația 

zilei de 05 octombrie, evidențierea rolului dascălilor în dezvoltarea noilor generații și 

recunoașterea meritelor acestora în formarea culturii, valorilor și moralei unei societăți. 

Activitatea a fost coordonată de profesor fizică-chimie Cepreagă Cătălina (directorul unității) 

și de profesor limba română Oprea Mădălina  

      

 

     11 octombrie 2019, Ziua Învățării Nonformale, alături de echipa ZÎN ne-am propus să 

promovăm ÎNVĂȚAREA – indiferent de contextul în care aceasta se petrece. Activitatea 

nonformală este concepută ca o prelungire a activității didactice, menită să valorifice 

cunoștințele copiilor într-o manieră în care intercunoașterea este la cote înalte. Ambientul a fost 
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unul relaxant, efectele fiind benefice, iar elevii au participat cu plăcere la toate momentele 

activității. Activitatea a fost coordonată de profesor fizică-chimie Cepreagă Cătălina (directorul 

unității). 

          

      08 noiembrie 2019, alături de partenerii noștri Asociația pentru promovarea egalității între 

tineri ADAPTO și Asociația Împreună pentru Viitor Constanța am desfășurat activitatea ”Ce 

este Politețea?” în cadrul proiectului Cuvinte magice: Vă rog!, Poftim!, Mulțumesc!. Elevii au 

conștientizat că lipsa educației poate avea urmări negative: comunicare grosolană conducând la 

intoleranță și la generarea de stări conflictuale. Proiectul va continua având programate încă 

două activități. Activitatea a fost coordonată de profesor fizică-chimie Cepreagă Cătălina 

(directorul unității) și de profesor limba română Oprea Mădălina. 
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Cum formăm elevilor o atitudine pozitivă 

față de educația pe care le-o furnizează școala 

Prof. înv. primar, Chibulcutean Cristina Maria 

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Tg-Mureş -Mureş 

 

„Gândirea pozitivă, spre deosebire de cea negativă, te va determina sa faci orice lucru 

mai bine”, spunea Zig Zaglar. Un alt exemplu este îndemnul deosebit  pe care îl dădea 

Alexandru Vlahuță fiicei sale Margareta în cunoscuta sa scrisoare către aceasta ,,să fii bună 

pentru ca să poți fii fericită. Cei  răi nu pot fi fericiți. Pot avea satisfacții, dar nu fericire. Cine-

i mai deschis la minte trage învățătură și din durerile altora”. 

Atitudinea, după Allport, este „starea mentală şi neurofiziologică determinată de 

experienţă şi care exercită o influenţă dinamică asupra individului, pregătindu-l să acţioneze 

într-un mod specific unui număr de obiecte şi fenomene”. Se crede, în urma numeroaselor 

cercetări, că atitudinile pot explica comportamentul, numărându-se printre cauzele acestuia.   

(Rela-Valentina Ciomag, Academia de Studii Economice din Bucureşti). 

Atitudinea este rezultatul interacţiunii subiectului cu lumea înconjurătoare, însușire 

bipolară pozitivă sau negativă ce poate influența performanța ce poate fi  favorabilă / 

nefavorabilă, astfel e necesar ca elevii  noștri să interacționeze într-un mediu favorabil care să 

permită dezvoltarea de atitudini pozitive. Astfel profesorul este chemat să-şi redimensioneze 

permanent  rolurile şi ipostazele, să manifeste un comportament deschis şi o atitudine pozitivă, 

activizantă şi reflexivă, promovând o învăţare interactivă  bazată pe o comunicare dinamică 

pentru a stimula întreg potenţialul elevilor săi. Realitatea vieţii, ne demonstrează că prin 

intermediul comunicării verbale, copilul poate transmite ceea ce percepe, simte, doreşte, 

intenţionează, gândeşte, cu alte cuvinte, transmite întregul conţinut al vieţii sale psihice. 

Copiii au o curiozitate naturală în ceea ce privește lumea înconjurătoare, astfel încât ei 

sunt motivați dacă ceea ce învață este legat de realitate, dacă este util și îi ajută în viața 

cotidiană. 
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Învățarea este o experiență personală la care ei au nevoie să participe. Ei învață dacă 

interacționează direct, acționează practic, aplică, dacă analizează, apreciază, observă, extrag 

concluzii, adică dacă sunt implicați activ mental și, mai ales la vârste mici, senzorial și motric. 

Învățarea eficientă se realizează într-o atmosferă plăcută, în care copilul simte că poate 

decide, că are un anumit grad de libertate, în care are voie să greșească și în care este susținut 

să corecteze greșelile, nu criticat pentru ele sau comparat. 

E de înțeles că,  pe lângă metodele didactice clasice, în învăţământul modern a început să 

se folosească tot mai mult metodele interactive, tehnici diverse si noile tehnologii care pun în 

evidenţă în special importanţa comunicării didactice Video-proiecţiile, înregistrările audio sau 

video, jocurile de rol, dramatizările, teatrul, au devenit mijloacele favorite folosite la clasă, şi 

prilejuri de a interacţiona şi a comunica mai eficient. 

Dezvoltând acest tip de învăţare activă în care comunicarea  infuenţează înţelegerea 

concretă, cadrele didactice stimulează elevii să devină capabili să elaboreze proiecte 

personalizate de învăţare, să-şi asume diverse roluri dar şi responsabilitatea desfăşurării 

învăţării, conştientizând, aplicând, (auto)evaluând, gestionând şi dobândind progresiv 

autonomie în propria formare.  

Câteva din ideile (jocuri, procedee, tehnici didactice) pe care le-am folosit la clasă și care  

pot crea o atmosferă plăcută de lucru deosebit de atractivă și pozitivă: 

• Folosirea păpușilor-marionete: păpușa Curioasa, Criticul, Isteața, Generoasa,  

Lecția convențională – Realizarea unui spațiu special pentru câteva păpuși care trebuie 

considerate ca făcând parte din colectivul clasei. Obișnuirea elevilor cu prezența acestor păpuși 

în cadrul unor secvențe de lecție.  

Păpușa  Curioasa –  verificarea cunoștințelor, poate pune întrebări pentru fixarea 

cunoștințelor.  

Isteața– găsește soluții inedite pentru rezolvarea unor situații problematice. 

Criticul – evaluarea unor lucrări, face aprecieri la activitate, astfel eventualele critici cu 

privire la activitatea elevilor nu sunt percepute ca jignitoare. 

Generoasa – emite argumente pro față de personajele/acțiunile textului  evidențiind 

aspectele pozitive ale  textului. 

https://www.scoalaintuitext.ro/blog/cat-de-bine-isi-intelege-doamna-elevii/
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Înțeleapta – va găsi mesajul/ învățătura unui text  sau proverbe care reliefează ideea 

esențială a textului. 

 

• Însuflețește personajul 

Elevii au de realizat și interpretat  texte proprii după cerințele următoare: 

➢ Capra cu trei iezi îl invită pe urs la cină. 

➢ Ești Mica Sirenă, ai cincisprezece ani, scrie în cinci replici ce ai dori să faci. 

➢ Ești prințul din povestea… ce dorești să vorbești cu…? 

Activitatea se desfășoară pe echipe de 2-3 elevi, după numărul de personaje ale cerinței și 

după ce elevii creează textul, echipa îl va prezenta în fața clasei utilizând  mișcarea scenică, 

expresia verbală, nonverbală a comunicării. Toată reprezentația are aspect de un concurs de 

teatru, unde elevii  intră în rolul unor personaje cunoscute dar care  se manifestă total diferit de 

poveștile originale, fiecare elev reinventează comportamente inedite. Deși exercițiul implică 

multă abnegație, prezentarea este una empatică și destinsă, elevii se  apreciază și se aplaudă 

unii pe alții pentru prestația avută. 

▪ Textul dialogat 

Acest tip de exercițiu este foarte plăcut de elevi pentru că au libertatea să alcătuiască un text 

cu replici având suport personaje cunoscute de ei, de exemplu, Scufița Roșie și cocoșul. 

Sarcinile exercițiului sunt tehnici teatrale: mima, pantomima, mișcarea scenică, improvizația. 

Acestea au la bază un text propriu creat de elevi în perechi, fiecare alegându-și personajul dorit, 

pe care apoi îl vor prezenta ca pe o scenă de teatru, în fața clasei. Colegii își interpretează pe 

rând textile, sunt aplaudați și evaluate respectând cerințele date: părțile unui text creative, replici 

corecte, inedite, interpretare teatrală. 

▪ Jocul „De-a reporterul” 

Un exercițiu de creație și interpretare care se pliază foarte bine pe interpretarea teatrală  pe 

care l-am folosit în diverse secvențe ale unui demers didactic. Un exemplu realizat de elevii 

clasei a II-a, a avut loc în secvența Obținerea performanței, având suport textul Somnoroase 

păsărele de Mihai Eminescu. „Reporterii” au de creat întrebări pentru lebădă, personajul 

textului, iar „lebedele” au purtat dialoguri originale, cu subiecte care se detașează de conținutul 

textului. Copiii și-au imaginat diverse discuții cu frumoasele păsări creând adevărate povești. 

De asemenea,  în aceeași manieră, au creat situații de comunicare verbală punând întrebări 

Cenușăresei, în secvența Verificarea cunoștințelor. Un aspect foarte important al utilizării 
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acestor tehnici este că valorifică nu numai exprimarea verbală, dar și comunicarea scrisă, 

semnele de ortografie și punctuație, împreună cu suportul afectiv, empatia și colaborarea 

▪ Însuflețește fotografia 

Prin intermediul tehnicii ÎNSUFLEȚEȘTE FOTOGRAFIA, care este o tehnică  interactivă 

și,  o tehnică teatrală prin care se „însuflețește” o fotografie, s-a stimulat participarea tuturor 

elevilor la lecție, elevii au avut posibilitatea de a lucra cu fiecare dintre membrii clasei, au fost 

foarte încântați să facă fotografii, să lucreze afișul, având suport fotografia aleasă. De asemenea  

s-a încurajat cooperarea, ajutorul reciproc, înțelegerea și toleranța față de opinia celuilalt. 

Valorificarea creativității sub toate aspectele sale: originalitatea și flexibilitatea în a alege 

imaginea dorită pentru fotografie, capacitatea de elaborare prin transpunerea în desen a 

fotografiei și rezolvarea de probleme atunci când au creat un text/dialog/dramatizare pe suportul 

imagistic realizat. Elevii clasei a II-a au  realizat fotografii cu telefonul afară, în curtea școlii, 

pe care le-au transpus în texte dramatizate. Imaginea fotografiată a prins viață în diferite texte 

cu titluri corespunzătoare. Această tehnică a fost deosebit de bine „primită” de elevi, mai ales 

că realizarea fotografiilor cu telefonul e o pasiune la această vârstă și nu numai. Realizarea 

textelor a fost, de asemeni, un moment de impact. La prezentarea lucrărilor elevii erau vizibil 

emoționați să își exprime argumentele atât pentru fotografie, cât și pentru textul realizat 

• Șorțul cu povești  

Unul dintre elevi sau cadrul didactic poate purta un șorț  de bucătărie pe care se lipesc 

diverse imagini, timp în care povestește o întâmplare ce poate constitui fondul aperceptiv pentru 

lecția nouă ce urmează a fi predată. Această activitate se poate extinde lucrându-se pe echipe, 

fiecare echipă primește câte un sort pe care sunt lipite aleator imagini/cuvinte cheie dintr-un 

text, fiecare grupă va așeza imaginile/cuvintele cheie în ordinea întâmplăriloe creând o 

povestire, după ce mai întâi descoperă individual lecția nouă. Această tehnică reglează într-o 

mare măsură comportamentul verbal și coordonarea motrică, dezvoltă foart mult imaginația, 

corelarea expresiei verbale cu cea corporală, dezvoltă imaginația și capacitatea de sinteză a 

elevilor, ajută la înțelegerea elementelor caracteristice ale unui personaj precum și înțelegerea 

folosirii semnelor de punctuație. 

Activitățile enumerate mai sus sunt doar câteva exemple care presupun un minim de 

investiție și efort, dar care, alese în funcție de nevoile clasei și de contextul concret al procesului 

didactic, pot determina o mai bună cunoaștere a elevului de către cadrul didactic, îmbunătățirea 

comunicării, dezvoltarea la copil a încrederii în propria persoană. Așa cum am menționat și în 
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subcapitolul  anterior, folosirea tehnicilor discursive/teatrale conferă procesului didactic o 

marcă diferită și antrenantă. Elevii sunt mult mai receptivi, atenți, creativi. Se dezvoltă spiritul 

de echipă, voința, motivația, interesul pentru lectură (Circa & Chirilă, 2012, p. 95). 

„Profesorul devine actor în propria activitate didactică și intră în scenă, relaționând cu 

elevii într-o manieră mult mai deschisă. Atât profesorul cât și elevul, pot exersa pe rând 

experiența de actor și spectator în diferite contexte educaționale curriculare și extracurriculare 

specifice vârstei, optimizând demersul comunicativ” (Byers, 1970, p. 131). 

O importanţă deosebită in crearea atitudinii pozitive fata de educatia pe care le-o 

furnizeaza scoala o au rolurile manageriale ale cadrului didactic : de planificare (planifică 

activităţile cu caracter instructiv - educativ) ;de organizare (organizează activităţile clasei) ;de 

comunicare (comunică idei, cunoştinţe, ascultă efectiv, oferă feedback, stabileşte canalele de 

comunicare); de conducere (conduce activităţile cu elevii , desfăşurate în clasa şi în afara ei) ;de 

coordonare (sincronizează obiectivele individuale cu cele comune clasei, contribuind la 

întărirea grupului şi formării echipelor de lucru); de îndrumare (prin intervenţii punctuale 

adaptate unor situaţii specifice, recomandări) ;de motivare (prin întăriri pozitive, prin utilizarea 

aprecierilor verbale şi non-verbale în sprijinul consolidării comportamentelor pozitive); de 

consiliere (de orice tip, în probleme personale sau legate de şcoală); de control (în scopul 

cunoaşterii stadiului în care se află activitatea de realizare a obiectivelor şi nivelul de 

performanţă); de evaluare (măsura în care scopurile şi obiectivele au fost atinse). 

 Pentru a susţine creativitatea, predarea declarativă, de tip clasic trebuie depăşită şi 

înlocuită cu metode care pun accent pe explorare, pe descoperire, pe încurajarea gândirii critice 

a elevului, pe participarea activă a acestuia la formarea şi dezvoltarea sa intelectuală. 

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.  
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Rolul membrilor grupului în procesul comunicării 

 

ABRUDAN AURICA ALINA,  Grădinița cu P. P. “Așchiuță” Cluj-Napoca 

 

Elementele unei organizaţii care de obicei influenţează procesele de grup includ 

comunicarea, participarea, luarea deciziilor şi rolurile organizaţionale. Într-un grup, 

fiecare dintre noi are mai multe roluri, modele de comportamente pe care le realizăm.   

Comunicarea este un proces de grup care a fost studiat în raport cu performanţa acestuia, 

fiind unul dintre cele mai uşoare procese de observat şi analizat în cadrul unui grup: 

Cine vorbeşte? Pentru cât timp? Cât de des? La cine se uită oamenii când vorbesc?  Cine 

vorbeşte dupa cine? Cine întrerupe şi pe cine?Ce stil de comunicare este folosit 

(afirmaţii, întrebări, tonul vocii, gesturi etc.). Acest tip de observaţii ne dau indicii 

despre alte lucruri importante care se pot întâmpla în cadrul unui grup,  de exemplu, 

cine conduce sau cine îi influenţează pe ceilalţi. O indicaţie validă a implicării în cadrul 

grupului este participarea verbală: Cine participă cel mai mult? Dar cel mai puţin? Cum 

se interpretează tăcerea? (Lumsden & Lumsden, 2003). 

Procesul de comunicare în cadrul unui grup a fost definit ca trei sau mai mulţi oameni 

care lucreazăinterdependent în scopul îndeplinirii unei sarcini. Cele trei caracteristici 

principale ale comunicării în cadrul grupului sunt dimensiunea grupului, 

interdependenţa şi sarcina. În plus faţă de dimensiunea grupului, interdependenţa şi 

sarcina, trei caracteristici secundare ale comunicării sunt normele, identitatea şi nevoile 

de comunicare. Lawrence Frey şi Sunwolf (2005) au sugerat că un proces de 

comunicarea pozitivă este elementul esenţial şi definitoriu al oricărui grup şi cuprinde 

patru tipuri de discuţii: discuţii de rezolvare a problemelor, discuţii despre roluri, discuţii 

despre creşterea conştientizării şi discuţii de întâlnire. 

Numeroase studii au aratat că procesul de comunicare are un impactasupra performanţei 

grupurilor atât în sens pozitiv, cât şi negativ. Aspectele luate în considerare au fost atât 

cantitative (numărul interacţiunilor verbale), cât şi calitative ( tipul comunicării).  

(Myers & Anderson, 2008). 

Kenneth Benne si Paul Sheats (1948) au propus o clasificare a rolurilor membrilor în 

comunicare în cadrul grupurilor. Aceştia împart rolurile membrilor în trei clase 
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generale: roluri privind sarcinile de grup, roluri privind crearea şi întreţinerea grupului 

şi roluri individuale (Benne & Sheats, 2007). 

Rolurile privind sarcinile grupului ajută grupul să se concentreze asupra atingerii 

obiectivelor sale.În timp, membrii efectivi ai unui grup servesc mai multe roluri, 

însăunii oameni se blochează în anumite circumstanţe, acest unic focus fiind de obicei 

contraproductiv. Pentru eficienţa grupului, este mai bine ca rolurile să fie răspândite mai 

uniform în rândul membrilor acestuia și alternate frecvent. Spre exemplu, conform 

clasificării făcute de Benne şi Sheats (1948), cel ce dă/ofera informaţii şi cel ce 

formulează opinii solicită sau dăfapte şi avize, caută clarificarea problemelor discutate, 

prezintă fapte și 

opinii către membrii grupului. Cel ce testează/verifică realitatea evaluează deciziile 

grupului, pune la îndoială logică sau caracterul practical sugestiilor şi oferă grupului 

feedback atât pozitiv, cât şi negativ. Cel ce demarează activităţile se ocupa de diferite 

sarcini mecanice, de rutină, cum ar fidistribuirea materialelor de grup şi amenajarea 

scaunelor; scrie numele grupului sau copiaza agenda si minutele intalnirilor precedente.  

Niciun grup nu poate fi doar orientat spre sarcini. Membrii grupului au relaţii 

interpersonale variate, iar acestea trebuie sa fie hrănitepentru o funcţionare eficientă şi 

productivă. Rolurile prvind crearea şi intreţinerea grupului servesc acestui scop. Astfel, 

cel ce energizează oferă membrilor o întărire pozitivăprin aprobare socială sau lauda 

pentru ideile lor şi mediază diferitele diferenteîntre membrii grupului. Cel ce 

armonizează grupul are misiunea de a se asigura că grupul gestionează eficient 

conflictele. Toate grupurile vor avea în cele din urmă un conflict. De fapt, conflictul 

poate fi foarte important pentru că grupurile săsupravieţuiască şi să prospere. Cu toate 

acestea, atunci când conflictul devine focalizat pe persoană în loc de sarcină, 

armonizatorul va contribui la atenuarea tensiunii grupului.  

Rolurile privind crearea şi intreţinerea grupurilor sunt productive. Ele ajută grupul să-şi 

atingă obiectivele. Rolurile individuale, pe de altă parte, sunt contraproductive. 

Impiedică grupul săîşi obţină obiectivele şi sunt mai degrabă individuale decât orientate 

spre grup. Asemenea roluri, deseori denumite disfuncţionale, împiedică eficacitatea 

grupului atât în ceea ce priveşte productivitatea, cât şisatisfacţia personală.  De exemplu, 

cel ce blochează grupul  

este cineva care pur şi simplu fie urăşte tot ceea ce face grupul şi respinge tot ceea ce 

grupul recomandă, fie el sau ea continuă să re-evalueze deciziile de grup sau de echipă 
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care au fost de mult decise. Această persoană poate pur şi simplu să spuna "nu" oricărui 

grup şi este adesea un obstacol uriaş pentru grupuri, caută mereu recunoaştere trebuie 

mereu să demonstreze că este o persoană vitală în grup. Adesea, aceasta persoană 

acţionează în acest mod din teama că grupul sau echipa îl vor vedea pe el ca fiind 

irelevant. Aşadar, în loc să devină o relicvă a grupului, el sau ea simte că este necesar 

sa arate cât de importantă este pentru grup, pierzând timpul grupului în căutarea 

recunoaşterii (Beebe & Masterson, 2000). 

 Teoria propusa de Benne şi Sheats, alături de studiile efectuate în domeniul 

comunicării în cadrul grupului ne ajută să evaluăm şi să îmbunătăţim eficacitatea şi 

armonia grupului prin examinarea rolurilor ocupate, identificarea nevoilor din acest 

punct de vedere dar şi eliminarea acelor roluri care sunt contraproductive.  Benne şi 

Sheats au menţionat că rolurile necesare într-un grup pot varia în funcţie de stadiul de 

dezvoltare a grupului şi de sarcinile de indeplinit. Astfel, în procesul de atingere a 

obiectivelor grupului şi cel de comunicare este esenţial să se ţina cont de etapa de 

dezvoltare a grupului şi modul în care rezolvarea sarcinilor poate varia atunci cand 

rolurile sunt revizuite. Un prim pas în acest sens este stabilirea etapei de formare a 

grupului. Conform modelul lui B.W. Tuckman grupurile parcurg 5 etape : formarea sau 

orientarea, perturbarea, normalizarea, realizarea sarcinii şi dizolvarea. Formarea sau 

orientarea este etapa iniţială, de cunoaştere, în care membrii grupului îşi centrează 

eforturile lor spre stabilirea obiectivelor şi adoptarea procedurilor necesare pentru 

realizarea sarcinilor. Perturbarea sau nemultumirea este o etapa conflictuală, când 

elementele consecutive stabilirii obiectivelor şi procedurilor devin surse de negociere 

sau de conflict. Normalizarea sau rezoluţia este o etapă centrată pe cooperare, unde 

comportamentele evoluează spre furnizarea de informaţii, acceptarea opiniilor celorlalţi 

membrii şi canalizarea eforturilor spre obţinerea unor soluţii productive.  Realizarea 

sarcinii sau producţia este etapa centrată pe sarcina în care grupul aratăcă poate realiza 

sarcina cu eficacitate şi competenţă. Dizolvarea este etapa finală, unde se revine de la 

comportamentele centrate pe sarcina, la comportamentele centrate pe relaţie, evoluand 

spre încheierea activităţii ca grup. 

 Astfel, în funcţie de etapa de formare în care se afla grupul şi modelul de 

comunicare al acestuia, se normalizează rolurile cele mai adecvate şi utile. Spre 

exemplu, în cazul unui grup care este în prima etapă de formare, iar comunicarea dintre 

membrii grupului este influenţată de o varietate de factori, un rol de evaluator un este 
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necesar. Pentru dezvoltarea procesului de comunicare al grupului în scopul îndeplinirii 

obiectivelor este necesar să se dezvolte roluri lipsă, care nu îndeplinesc funcţii 

reprezentative. Este esenţial ca membrii grupului să fie flexibili pentru a se adapta la 

nevoile grupului. Având o structura flexibilă de grup, membrii folosesc fiecare o gama 

larga de abilităţi ce ofera numeroase beneficii echipei. Anumite roluri disfuncţionale pot 

influenţa în sens negativ comunicarea în cadrul grupului şi performanţa acestuia. Aceste 

comportamentetrebuie conştientizate şi eliminate prin metode precum coaching sau 

feedback. Rolurile individuale trebuie reduse sau chiar eliminate, pentru a promova 

modele de comunicare pozitive. 

 Procesul de comunicare din cadrul grupului trebuie evaluat constant deoarece 

grupurile îşi schimbă mereu funcţia şi scopul, ceea ce duce la modificări în structura 

rolurilor membrilor şi implicit afectează procesele din interiorul grupului.  

Există  numeroase teorii prividrolurile şi funcţiile grupului şi impactul acestora asupra 

procesului de comunicare. Fiecare teorie aduce o perspectivă uşor diferită, însă există 

un consensprivitor la eficacitatea unui grup care are o reprezentare largă a rolurilor 

pozitive. Grupurile trebuie să se poată adapta schimbărilor din exterior şi din interiorul 

grupului însuşi. Oamenii se schimbă, părerile se schimbă, apar conflicte; toate acestea 

necesita flexibilitate şi comunicare. Folosind descrierea rolurilorgrupului şi evaluând 

funcţia şi nevoile actuale ale acestuia, putem încuraja comunicarea eficientă. Discuţiile 

despre roluri sunt aşadar esenţiale în toate etapele de formare ale grupului, comunicarea 

fiind un proces fundamental pentru eficacitatea acestuia.  
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CRETIVITATE ŞI ÎNVĂŢARE ÎN ŞCOALA MODERNĂ 

PROF.CÎNCEA SIMONA-ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢUGLUI,DOLJ 

 

Creativitatea este capacitatea de a modela experienta in forme noi si diferite , capacitatea de a 

percepe mediul in mod plastic si de a comnica altora experienta unica rezultata . 

I.Taylor, 1959 

     Trăim într-o lume extrem de dinamică al cărei destin trebuie sa ni-l asumam , în numele 

trecutului acestei planete , dar si al viitorului ce se prefigureaza la orizont .Creativitatea 

constituie pentru omenire nu numai o mare speranţă , dar şi mare problema. 

Indiferent însă la ce nivel se petrece demersul creator el va descatusa si activa ceea ce este 

mai valoros la elevi , realizand o autentica metamorfoza a lumii lor interioare , care adeseori 

reverbereaza si in exterior. 

         Pe fondul încuraăjarii permanente , copilul cu CES îşi poate dezvolta încrederea în sine , 

atât de necesara creaţiei . În faţa abaterilor şi eşecurilor inerente copilăriei , parinţii trebuie să 

manifeste o critica binevoitoare . Contează , deasemenea , sistemul de pedepsire şi 

recompensare , care trebuie să fie corect , nuanţat şi flexibil. Din perspectivele creativităţii 

este importantă exersarrea în familie a capacităţii copilului de a-şi asuma un risc rezonabil . 

          Rolul şcolii în destinul creativităţii este amplu comentat în lucrările de creatologie . 

Întrebarea care se articulează ca un laitmotiv este daca procesul instructiv-educativ , prestat in 

şcoala contemporană serveşte sau nu cauza creativităţii . Pentru a raspunde la această 

întrebare este nevoie de un studiu “în oglindă ” care să înfrunte realitatea şcolară cu exigenţele 

postulate de o pedagogie a creativităţii . 

              Randamentul şcolar general constituie un indicator lacunar şi defectuos în repararea 

creativităţii . În conseciţtă , este puţin probabil ca elevii foarte buni la învăţătură să fie şi 

foarte creativi . Există de astfel , numeroase exemple de genii care au fost elevii mediocrii sau 

submediocrii : Newton , Leibniz , Linne, Darwin, Pasteur , Einstein , Napoleon , Hegel , 

Verdi , Moliere , Eminescu s.a.  

              Elevii între ei au la îndemână o gamă incomparabil mai diversă de experienţe 

comune (comparative cu profesorul care îi judecă în perspectiva unui singur obiect de  studiu) 

, ei vor proba mai multa inspiraţie pentru a identifica pe covârstnicii lor creativi .(A. Stoica 

1983). 

Profesorii in general (excepţie fac profesorii creativi) agrează şi promovează mai mult elevii 

foarte inteligenţi (dar conformişti), decât pe cei foarte creative (dar nonconformist). 

Prin nuanţările operate de cercetarea lui M. A. Wallach si N.Kogan /112/ , s-a constatat ca cea 

mai dezavantajată categorie de elevi în şcoală , considerate o adevarată “paria” a 
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învăţaământului , este cea care poseda o creativitate ridicată , pe un fond de inteligenta 

modesta . Ei vor claca tocmai pentru că sunt deficitari sub aspectul inteligenîei , aptitudinea 

cea mai aplaudată în şcoală .  

        Aclimatizarea unei pedagogii a divergenţei trebuie să înceapă cu nodul gordian . Acesta 

reprezintă reaşezarea pe temeiuri noi , a raportului dintre profesor şi elev , in sensul 

democratizării lor  al transformării elevului în coautor la propriul său proces instructiv-

educativ. În acest sens , G. Snyders /113/  remarca “învăţământul constituie un act comun al 

profesorului şi elevului . Nu se transmite o idee ca şi cum s-ar turna un lichid dintr-un vas plin 

într-altul gol” . Trebuie stimulată înţelegerea , descoperirea , iniţiative […] fiecare elev sa aibe 

drept de cuvânt  “  

Deosebit de importantă pentru cauza creativităţii este instituirea în şcoală a unei atmosfere 

premise (E.P. Torrance) între autoritarism şi liber arbitru . 

          Este necesară şi o restructurare a programelor şcolare , atât pe orizontală , prin 

extinderea disciplinelor care deservesc direct creativitatea (literatura, muzica , desen etc.) si 

introducerea unor discipline creative noi (L.B. Ermolaeva Tomina, 1975), cât şi pentru 

verticală prin evitarea supraîncărcării lor. 

Din perpectiva creativităţii este necesară şi revizuirea metodelor tradiţionale ce sunt rulate în 

şcoală , prin asimilarea unor strategii creative , precum şi prin promovarea învăţământului 

prin descoperire (learning  by discovery ).Acesta ocupa un loc deosebit (J. Guthrie , F. 

Mechner, J.S. Bruner , B.Z. Friedlander,  L.S. Schulman si E.R. Keislar , I Manzat , I. Irimia , 

A. Stoica , M. Dragut , I. Neacşu s.a.). Având o poziţie intermediară între învăţământul prin 

expunere (expository instruction) şi cel programat , învăţământul prin descoperire a adus un 

suflu proaspăt în mediul şcolar .  

Materia de învăţământ nu este oferită elevului de-a gata , în formă finală , de unde şi 

necesitatea ca aceasta să dezvolte pe cont propriu o anumită schemă cognitivă. O  atitudine 

realistă şi lucidă faţă de învăţământ prin descoperire , invită la o contabilizare a meritelor şi 

limitelor ei (A. Munteanu 1999).  

           Dintre avantajele metodei menţionăm câteva: 

 Educaţia incluzivă presupune crearea unei şcoli care să practice educaţia pentru toţi. 

Aceasta se referă la facilitarea accesului către educaţie a tuturor copiilor, indiferent de 

competenţele şi capacităţile lor de adaptare, deci la integrarea copiilor într-o formă de şcoală. 

Cadrele didactice trebuie să fie preocupate de sprijinirea fiecărui copil pentru a se integra, 

fiind necesar ca acestea să creeze situaţii de învăţare care să ducă la trăirea unor experienţe de 

învăţare adaptate tuturor copiilor, obiectivele vizând nivelul proximei dezvoltări a acestora. 

 Fiecare copil este unic: are propriul lui ritm, propria lui experienţă, un stil propriu de 

învăţare, un context cultural căruia îi aparţine etc. Pornind de la acest fapt, şcoala trebuie să 

fie cea care să se adapteze nevoilor individuale ale copiilor. Însă, şcoala incluzivă pune accent 
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şi pe cooperare, colaborare între toţi factorii implicaţi, relaţiile interpersonale care se 

promovează în cadrul şcolii punând bazele relaţiilor interumane ale societăţii viitoare. 

Relaţiile de colaborare în cadrul diferitelor situaţii de învăţare permit o mai bună cunoaştere a 

celor implicaţi, ceea ce va duce la acceptarea reciprocă, indiferent de mediul, cultura şi 

experienţa de viaţă pe care le au fiecare. 

      Şcoala incluzivă are o serie de caracteristici: 

- diversitatea este acceptată ca un lucru firesc; 

- individualizează învăţarea; 

- permite şi încurajează accesul fiecărui copil la cunoaştere; 

- colaborează cu toţi factorii educaţionali; 

- este deschisă, flexibilă. 

Unul dintre obiectivele şcolii incluzive ar trebui să fie promovarea atitudinilor multiculturale 

pozitive pentru a preveni atitudinile discriminatorii faţă de elevi şi familiile lor. 

Astfel, pentru ca o şcoală să afirme că este sau nu incluzivă, ar trebui să urmărească trei 

aspecte caracteristice cu categoriile aferente: 

a) Crearea unei culturi incluzive: - construcţia comunitară 

                                                       - stabilirea unor valori incluzive 

b) Producerea unor politici incluzive: - dezvoltarea unei şcoli a tuturor 

                                                              - organizarea sprijinului pentru diversitate 

c) Dezvoltarea practicilor incluzive: - orchestrarea învăţării 

                                                             - mobilizarea resurselor 

Aceste aspecte orientează atât evaluarea internă a şcolii, cât şi evaluarea externă a şcolii în 

procesul de apreciere, de devenire a unei şcoli incluzive. Urmărind aceste aspecte, indicatorii 

de incluziune comunitatea autoreglează procesul de formare şi transformare a unei şcoli care 

se doreşte a fi incluzivă. 

Astfel, o şcoală incluzivă îşi stabileşte finalităţi comune tuturor celor implicaţi, promovează 

valori bine stabilite, asumate şi conturate atât în cadrul şcolii, cât şi în comunitate. Cadrele 

didactice sunt deschise, flexibile şi cunosc problematica şcolii incluzive şi implică copiii în 

derularea diferitelor proiecte, accentuând învăţarea prin cooperare. Totodată, cadrele 

amenajează spaţiul educaţional astfel încât să stimuleze permanent învăţarea spontană a 

copiilor. 
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Un alt aspect se referă la evidenţierea progresului individual al copilului, nu raportat la grup, 

ci la el însuşi, prin diseminarea unor exemple de bună practică din viaţa de zi cu zi, de la 

şcoală etc. Popularizarea rezultatelor elevilor trebuie făcută atât în şcoală, în familie, dar şi în 

comunitatea locală prin organizarea acţiunilor extracurriculare care să le evidenţieze. 

Rezultatele pozitive pot fi obţinute dacă educatorul, şcoala reuşesc să adapteze curriculumul 

la nevoile identificate la nivelul beneficiarilor şi dacă utilizează strategii activ-participative 

prin care copilul să fie implicat în propriul proces de învăţare şi formare. 

Încurajând modelul şcolii incluzive vom reuşi crearea unei culturi incluzive atât la  nivelul 

şcolii, cât şi la nivelul comunităţii venind în sprijinul societăţii viitoare, societate în care 

fiecare îşi va asuma un rol, o identitate bine definită, unică, dar capabilă de convieţuire cu 

ceilalţi care, prin natura lor firească, sunt diferiţi. 
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ACTIVITATĂŢI CREATIVE 

Prof. Ciorba Mihaela 

Şcoala Gimnazială„ Iosif Moldovan” Arad 

 

MOTTO: ,,Aud şi simt, văd şi înţeleg, fac şi ţin minte!” 

Valoarea educativă a abilităţilor practice contribuie la dezvoltarea personalităţii elevului 

cu condiţia să respecte cerinţele psiho-pedagogice în organizarea lor, să creeze un mediu 

stimulativ, interesant pentru copil. Elevul manifestă interes spre nevoia de mişcare, spre 

manipularea obiectelor şi el trebuie îndemnat spre creaţia contructivă şi dezvoltarea 

capacităţilor de confecţionare a unor obiecte, trezind,  trăiri afective pozitive. Caracterul 

practic- aplicativ al acestor activităţi de abilităţi practice permit îmbinarea muncii fizice, 

practice cu munca  intelectuală. 

Rolul abilitătilor practice se concretizează în dezvoltarea psihomotorie, intelectuală, 

afectivă şi estetică a copilului. Prin aceste activităţi de abilităţi practice copilul învaţă să-şi 

coordoneze mişcările, capătă pricepere, îndemânare,reușnd să-și formeze unele deprinderi 

practice de a lucra cu diferite  materiale şi instrumente, iar toate cunoştinţele însuşite în alte 

discipline îşi găsesc cadrul de exprimare şi se adâncesc, se educă, își îmbogăţesc sfera afectivă 

prin educarea în spiritual dragostei pentru muncă şi a respectului pentru ceea ce a creat el şi cel 

din jurul lui. Abilităţile practice, prin caracterul lor creativ- atractiv, vin să canalizeze eforturile 

de învăţare ale copiilor, de la alte discipline, fiindca un „decantor” al tuturor cunoştinţelor 

acumulate. Mânuirea materialelor şi a obiectelor în diferite acţiuni practice influenţează 

exactitatea şi profunzimea percepţiilor şi reprezentărilor copiilor, iar participarea mâinilor 

determină o percepţie mai clară şi o cunoaştere mai temeinică. În procesul abilităţilor practice 

cunoştinţele dobândite se adâncesc, astfel în procesul execuţiei unei flori elevul îşi consolidează 

cunoştinţele privind forma, mărimea, culoarea şi aşezarea petalelor, a codiţei, a frunzelor, 

mărimea şi proporţia lor. Lucrând cu diferite materiale: hârtie, carton, lipici, pânză, materiale 

din natură, etc. şi propunându-şi să realizeze ceva din ele, aşa cum îşi imaginează sau le indică 

modelul, copilul are prilejul să cunoască însuşirile acestora, să le compare şi să generalizeze 

calităţi ale lor, calităţi pe care au posibilitatea să le constate în mod direct.  
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Cunoscând destinaţia obiectului pe care îl realizează, elevul este stimulat şi interest să-

şi ducă la bun sfârşit lucrul început. În acest sens el trebuie să- şi concentreze atenţia, treptat 

devine perseverent, învaţă să se stăpânească să-și învingă greutăţile care se ivesc în timpul 

efectuării operaţiunilor necesare. Se constată o anumită evoluţie de ordin superior: elevii depun 

eforturi în vederea realizării unor lucrări. De exemplu, ei pot confecţiona ornamente, brăţări, 

icoane pe sticlă, rame pentru poze, cosuri, flori din hartie . 

Activităţile de abilităţi practice impresionează în mod plăcut, prin varietatea 

materialului, prin armonia de culori, prin multitudinea formelor şi proporţiilor. În timpul 

activităţii elevul are posbilitatea de a aprecia calităţile artistice ale modelului pe care îl va 

realiza, analizând culoarea, forma, mărimea şi simetria. În momentul încheierii lucrării,elevul 

analizează produsul realizat de el, îl compară cu produsele  realizate de  colegii săi, poate să 

aprecieze critic calitatea muncii sale chiar dacă nu reuşeşte de fiecare dată să verbalizeze acest 

lucru. Cu timpul, elevii reuşesc să manifeste un spirit critic foarte dezvoltat, reuşind să 

selecţioneze din mai multe obiecte pe cele care prezintă calităţi artistice reale.  

Abilităţile practice asigură confecţionarea unor obiecte şi produse care pot fi utilizate în 

diferite domenii în aranjarea vitrinelor, în înfrumuseţarea sălilor de clasă, în expoziţii. 

Abilităţile practice au un loc bine precizat în cadrul procesului instructiv- educativ, conţinutul 

fiind stabilit după criterii exacte, care îi asigură un caracter ştiinţific, accesibil şi stabil. 
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Opționalul-o modalitate de 

creștere a eficienței actului didactic în școală 

Prof.Cîrdei Nina Liliana 

Școala Gimnazială Poiana Stampei,Suceava 

 

                                  Fiecare manual, pentru orice disciplină de studiu, este cu atât mai 

valoros cu cât este mai eficient modul în care acesta este utilizat de către un cadru didactic  în 

raport cu o programă şcolară (considerată, de unii, că are un conţinut mult prea ―stufos), în 

timp ce un opţional este solicitat de elevi dintr-o ofertă propusă, a cărui programă este 

întocmită de către un cadru didactic  în concordanţă cu capacităţile intelectuale ale grupului 

căruia i se adresează şi cererea de conţinut este solicitată de elevi şi direcţionată de către 

acesta în așa fel încât să fie atractivă, accesibilă şi necesară în plan practic.                               

Opţionalul oferă avantajul de a răspunde  nu numai nevoilor elevilor în formarea personalităţii 

lor, dar şi nevoilor societăţii în general şi mai ales în plan local.  Profesorul, prin programa  pe 

care o propune, trebuie să cunoască în amănunt  segmentul de vârstă căruia i se adresează 

(clasa de elevi), stabilind acele conţinuturi (teme/subiecte) posibile de realizat ținând cont de 

baza materială a şcolii, resursele locale, valorificând toate oportunităţile existente  în vederea 

realizării obiectivelor propuse.  Orice tematică care este propusă la un opţional trebuie să 

promoveze:  

  

• Dezvoltarea  unor deprinderi de muncă intelectuală şi practică de plăcere;  

• Metoda învăţării active, ținând cont de  interesul elevilor, mai ridicat decât la 

disciplinele impuse;  

• Realizarea  evaluării elevilor să nu se facă numai prin metode clasice,  ci şi prin 

metode alternative şi moderne (evaluarea pe bază de itemi, dar şi evaluarea prin 

activităţi practice care au scopul să încurajeze iniţiativa personală, dezvoltând atitudini 

şi aptitudini practice); 

• Materializarea  unui parteneriat eficient profesor – elev ,cu rezultate 

vizibile,promovarea  lucrului în echipă, colaborarea între elevi şi rezolvarea sarcinilor 

de lucru într-un timp mai scurt; 

• Crearea de condiţii pentru elevi pentru  a se implica activ, pentru a comunica mai 

mult,pentru  a-şi spune părerea, pentru a veni cu sugestii în dezbaterea unor subiecte, 

în realizarea unor produse practice inedite; 

• Cultivarea în rândul elevilor a interesului maxim astfel încât aceştia vor  reuşi să-şi 

manifeste creativitatea în produse individuale sau de grup, contribuind astfel printre 

altele şi la îmbogăţirea bazei materiale  existente la nivelul şcolii.  

• Rezultatele pe termen lung ale disciplinelor opţionale nu vor fi de neglijat:  Elevii sunt 

stimulaţi în dezvoltarea gândirii creative şi dezvoltarea competenţelor de comunicare;  
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• Elevii capătă abilităţi practice de lucru;  deprind tehnici de lucru în echipă;  pot să-şi 

continue pregătirea în alte forme superioare, în raport de motivaţia personală;  

•  Elevii vor câștiga încredere în forţele proprii şi nu vor ezita să-şi prezinte o lucrare 

proprie, vor veni cu sugestii, permiţând astfel reevaluarea şi îmbogăţirea conţinuturilor 

ştiinţifice de abordat în programele viitoare.  

  

           În concluzie, beneficiile vor fi net superioare si  învăţarea va fi realizată  cu mai multă 

plăcere, interesul va fi sporit de propriile motivaţii ale individului şi, pentru că programele sunt 

flexibile, se învaţă cel mai bine când provocarea lansată este moderată. Efectul sesizat al acestor 

diverse CDȘ-uri pune în evidenţă manifestarea în rândul elevilor a numeroase tipuri de 

inteligenţă în curs de definire:  Lingvistică – elevi  care se remarcă în procesul de comunicare; 

Logică/matematică –acei  elevi care sesizează relaţia dintre acţiuni – obiecte – idei; 

Muzicală/ritmică –  care au abilităţi de recunoaştere – reproducere melodică, abilităţi de 

interpretare solo şi instrument muzical, abilităţi de simţ ritmic în mişcare; Naturalistă – cei 

care înţeleg lumea naturală şi manifestă interes pentru plante, animale; Spaţială / vizuală -  

elevi care percep lumea vizuală, care pot lucra cu obiecte, care gândesc folosind imagini; 

Existenţială – elevi care sunt interesati de existenţa vieții pe pământ; Intrapersonală – cei 

care gândesc despre sine, au capacitatea de a se înţelege şi a fi conştienţi de plusuri sau minusuri 

personale, încercând să-şi suplinească lacunele;  Interpersonală – elevi care gândesc, judecă 

şi înţeleg şi pe alţii în manifestările lor, având acea capacitate de recunoaştere şi diferenţiere a 

oamenilor etc.  

         Pentru optimizarea activităţii şi desfăşurarea cu bune rezultate a CDȘ-urilor, este 

necesar să se aibă în vedere câteva măsuri ce vor fi luate în considerare la realizarea 

programelor:  Îmbunătăţirea tematicii cu acele conţinuturi care au  stimulat pe elevi în 

parcurgerea subiectelor tematice şi realizarea celor mai inedite aplicaţii practice; Actualizarea 

programelor cu conţinuturi noi si  interesante în pas cu evoluţia tehnico– ştiinţifică, dar şi cu 

tradiţiile locale;  Diversificarea obiectivelor propuse la anumite subiecte si teme; Întocmirea 

unor portofolii de monitorizare a rezultatelor la fiecare CDȘ cu parcurs ce se va realiza pe mai 

mulţi ani de studiu. 

           Modelul comunicativ-funcțional impune ca finalitățile unei discipline să fie centrate pe 

comunicare si în acest sens la orele de opțional elevii vor fi încurajați să învețe să transfere 

achizițiile teoretice în practica comunicării curente, gândind logic.   

         Centrarea demersului didactic asupra competenței de comunicare răspunde unor 

imperative sociale majore și prezintă avantajul întregirii cunoștințelor despre limbă și spațiul 

comunicării efective. Comunicarea presupune, înainte de toate, prezența unei probleme, a 

punctelor de vedere și a intenției.  Ancorarea activităților de comunicare în desfăsurarea unor 

activitați  diverse permite nu numai discutarea problematicilor, ci și reflecția asupra 

discursului însuși. 
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      În lumea contemporană,comunicarea este vitală pentru orice tip de activitate 

profesională,elevii trebuind să găsească soluții în contexte variate,dezvoltând astfel o 

personalitate autonomă,capabilă de discernământ și de spirit critic,fiind apți să-și argumenteze 

propriile opțiuni,având conștiința propriei identități culturale și manifestând interes pentru 

varietatea formelor de expresie artistică. 

           Prin varietatea tematică, disciplinele opţionale solicită transferul cunoştinţelor 

dobândite la diferite discipline în şcoală şi în afara ei, oferind variate prilejuri de învăţare 

activă, de exersări ale capacităţii de exprimare şi de adaptare la situaţii noi,de  dezvoltare a 

operaţiilor gândirii şi formarea unor reacţii rapide impuse de civilizaţia modernă.  Obiectivul 

prioritar pentru care este  propus un  opţional ar trebui sa fie  dezvoltarea competenţelor de 

comunicare  prin apropierea elevilor de necesităţile educaţionale ale şcolii . Conţinuturile nu 

se constituie într-o temă suplimentară pentru acasă ci,în cadrul orelor,prin activităţi specifice 

de învăţare, elevii discută pe marginea temelor propuse, exersează, comunică, aplică, lucrând 

împreună pe grupe sau în pereche,găsind soluții diverse în contexte  variate. 

        Demersurile didactice vor contura constant situațiile de comunicare și vor crea secvențe 

de reflecție asupra puterii cuvântului, asupra funcției lui în literatură, muzică, filosofie etc., 

asupra modului în care cuvântul reprezintă lumea, creează lumi, impune și determină 

comportamente.  Substanțialitatea secvențelor de reflecție va fi susținută de prezența unui 

cadru menit să permită comparații și analogii, evidențierea coexistenței și interfețelor dintre 

limbaje artistice diferite. Suportul acestor reflecții va fi nu numai discursul receptat, ci și cel 

creat de elevi. 

Un   opțional ar trebui să-și propună să-i învețe pe elevi să comunice,în primul rând, să 

prețuiască frumosul,    să-și construiască și să-și exprime propriile puncte de vedere, să se 

descopere pe ei înșiși, să descopere și să prețuiască spațiul cultural căruia îi aparțin.  

  O problemă de actualitate rămâne aceea a găsirii celor mai adecvate soluții, strategii prin 

care să determinăm elevul să comunice, să colaboreze cu profesorul pe parcursul activităților, 

fiind distribuit mereu în roluri variate pentru a fi atras în actul de comunicare.  
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Specificul învăţării la vârsta preşcolară 

Costea Felicia Livia 

Prof.inv.preșcolar GPP.nr.30, Bacău 

 

Învăţământul preşcolar constituie prima treaptă de şcolarizare şi-l pregăteşte pe copil pentru 

învăţământul primar. 

Vârsta preşcolară este o perioadă de evoluţie spectaculoasă a conduitei ludice; evoluţie  ce nu 

se mai găseşte în nici o altă perioadă a vieţii. Bogăţia conduitei ludice este datorată nu numai 

dezvoltării şi maturizării psihofizice, ci şi posibilităţilor de relaţionare şi a experienţelor 

acumulate odată cu intrarea copilului în grădiniţă. Adaptarea la noul mediu va fi de lungă 

durată, cu progrese şi regrese, cu eforturi perseverente şi de durată, atât din partea copilului 

însuşi, cât şi a adulţilor care-l susţin. În grădiniţă, copilul îşi continuă construirea propriei 

identităţi. Crescând, copilul începe să relaţioneze cu cei de-o seamă, trecând de la „jocul în 

paralel”, la cel „împreună cu” ceilalţi copii, câştigându-şi şi consolidându-şi imaginea de sine.  

La preşcolar, învăţarea apare combinată cu jocul. Bazată pe asimilarea şi sedimentarea 

cunoştinţelor, învăţarea conduce la elaborarea unor comportamente noi care satisfac mai bine 

necesităţile adaptative ale copilului. În preşcolaritate sunt întâlnite învăţarea socială şi 

învăţarea didactică. 

Învăţarea socială se realizează ca urmare a contactelor interpersonale ale copiilor, cu adulţii 

sau cu cei de aceeaşi vârstă, cu şi în situaţii de viaţă diverse. Oferă prilejul de a asimila o serie 

de experienţe socioumane, semnificaţii şi valori sociale, stiluri comportamentale, roluri şi 

comportamente, modalităţi de adaptare, acomodare şi armonizare interpersonală. Activitatea 

de joc a copiilor cere cooperare. De aceea copilul este nevoit să înveţe să stabilească uşor 

contacte interpersonale, să respecte tovarăşii de joc, să-şi inhibe anumite comportamente 

agresive, să se acomodeze relativ uşor la noile situaţii, să-şi coordoneze eforturile cu ale 

celorlalţi în vederea atingerii scopurilor fixate, să contribuie constructiv prin informaţie, 

opinii, aprecieri la desfăşurarea activităţii. Pentru că învăţarea socială este o învăţare 

participativă, copilul îşi însuşeşte toate aceste comportamente participând efectiv în diverse 

situaţii la diverse activităţi, pentru că orice situaţie, orice eveniment, orice activitate este 

furnizoare de experienţă socială. Preşcolarul are nevoie de ceilalţi. Are trebuinţe psihosociale 

(nevoia de acceptare şi apreciere a lui de către grup), are nevoie de statut în cadrul grupului, 

de participare, de reciprocitate relaţională, de integrare în grup, de intercunoaştere, 

sociabilitate şi comunicativitate. Trăind în colectivitate, prin intermediul cuvântului, al 

simbolurilor şi al gesturilor, copilul achiziţionează cunoştinţe, deprinderi şi atitudini, şi în 

mod spontan, neorganizat. 

,,Experienţa umană circulă de la individ la individ şi de la colectivităţi la colectivităţi. 

Oamenii se influenţează reciproc, fac schimb de idei cu ajutorul limbii”. (Stoica D. Şi Stoica 

M, 1982, p. 73) 
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Copilul observă comportamentul altuia, îl învaţă, implicându-se şi participând direct la 

diferitele tipuri de activităţi sociale. Ca factori întăritori ai comportamentelor sunt folosiţi 

aprobarea şi dezaprobarea, recompensele sau sancţiunile morale - recunoaşterea, acceptarea, 

promovarea în grup, sau, dimpotrivă: blamarea, critica, marginalizarea, respingerea de către 

grup. 

,,În cazul învăţării psiho-sociale o persoană poate fi, faţă de altă persoană, atât generator de 

stimulare, cât şi factor de control al efectului produs, cu condiţia ca  acele persoane să se 

găsească într-o interacţiune psihică reciprocă.”(Ana Tucicov Bogdan, 1973, p. 83) 

Învăţarea didactică, presupunând organizarea activităţilor copiilor, desfăşurarea acestora după 

programe obligatorii şi riguroase, capătă un caracter dirijat, organizat şi sistematic. 

Cunoştinţele transmise, formarea deprinderilor şi dezvoltarea intereselor suferă transformări şi 

restructurări convertindu-se în joc didactic cu conţinut şi finalitate instructiv-educativă. 

Experienţa nemijlocită a copilului începe să fie reglată şi organizată de adult pe cale verbală. 

,,Orice idee, orice problemă şi orice sursă de cunoştinţe pot fi prezentate într-o formă destul 

de simplă pentru ca orice copil să le poată înţelege într-o versiune recognoscibilă.”(J. S. 

Bruner, 1970, p. 72) 

Skinner preciza că de fapt ,,instrucţia organizează condiţiile învăţării să o uşureze, să 

accelereze apariţia comportamentelor care, fără acestea, n-ar fi dobândite decât încet, sau n-ar 

apărea niciodată”(Skinner, 1971, p.63). Instrucţia se axează pe particularităţile de vârstă ale 

preşcolarilor, în grădiniţă. Asimilarea cunoştinţelor la preşcolarii mici nu reprezintă un scop 

în sine. Ei nu-şi planifică mintal acţiunile, nu sunt preocupaţi de rezultatul activităţii 

desfăşurate. De asemenea, la această vârstă, se face necesară diversificarea activităţilor 

obligatorii, punct bine atins de noul curriculum, apropiindu-le mai mult de joc. 

Jocul este extrem de important pentru copil. El este situaţia ce oferă prilejurile cele mai 

bogate prin care copilul poate învăţa experimentând activ. 

Pentru copil, jocul este munca sa, iar adulţii nu trebuie să minimalizeze nici activitatea, nici 

seriozitatea cu care este îndeplinită de cei mici. 

Ca formă de activitate instructiv-educativă, jocul trebuie înţeles în primul rând, ca un cadru 

organizatoric de desfăşurare a activităţii didactice. Educatoarea trebuie să creeze un cadru de 

aşa natură încât copiii să găsească în joc cel mai bun climat psihologic şi social de manifestare 

şi de dezvoltare a propriei lor personalităţi. 

De asemenea, această formă de activitate trebuie înţeleasă ca modalitate modernă de 

desfăşurare a  procesului educaţiei în grădiniţă. ,,Nota modernă îi este conferită prin aceea că 

se armonizează perfect cu toate orientările metodologice moderne.” (,,Copilul preşcolar şi 

dezvoltarea vorbirii” -culegere metodică-, Bucureşti, 1980, p.55), respectând şi promovând în 

esenţă spiritul jocului în procesul educaţiei. 
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În calitatea sa de coparticipant la propria formare, copilul este sprijinit să dobândească 

metodele şi căile accesibile lui de cunoaştere, pentru ca pe temeiul acestei condiţii importante 

să poată cuceri orice cunoştinţe de care are nevoie. 

Din această cauză, jocul, ca formă de activitate instructiv-educativă, nu poate fi apreciat în 

nici un caz ca o joacă oarecare, ci ca o activitate de mare răspundere, de o asemenea 

complexitate încât numai educatoarele îi pot valorifica din plin valenţele formative. De aceea, 

jocul este o formă de activitate bine gândită, necesară şi indispensabilă procesului educaţiei. 

,,Jocul copilului - nu este numai o oglindă fidelă a personalităţii sale în formare..., ci poate fi 

utilizat şi ca auxiliar educativ şi chiar să servească drept bază a metodelor de predare în 

şcolile preelementare şi elementare”(Planchard, Emile, 1970, p. 130). De aceea, jocul trebuie 

să fie bine înţeles de educatoare, astfel încât să poată evita în practica educaţională formele 

neplăcute în contradicţie cu spiritul jocului ( ca de ex. tonul didacticist pe care îl ia uneori 

îndrumarea jocului), sau folosirea întâmplătoare a elementului de joc în alte forme de 

activitate, în special în cele de învăţare sistematică. 

Trăind permanent satisfacţia deplinei libertăţi, copilul poate să-şi aleagă tema de joc sau 

ocupaţia dorită, să se asocieze cu partenerii pe care îi preferă, să recurgă la  soluţii pe care le 

apreciază ca necesare spre a duce la îndeplinire activitatea cerută. 

Copilul este liber să dea activităţii orice conţinut, fie să privească, să examineze, să mânuiască 

diferitele obiecte care se găsesc în preajma sa, fie să rezolve ceva cu semnificaţie socială, cum 

ar fi  surprinderea în joc a diferitelor aspecte ale vieţii cotidiene care i-au reţinut cândva 

atenţia în mod deosebit. De asemenea, poate să-şi încerce competenţele într-o direcţie sau 

alta, ori să-şi exerseze cu bună ştiinţă anumite deprinderi, care pot influenţa performanţele 

viitoare, unele având chiar valoare competitivă. 

O altă particularitate a jocului ca formă de activitate instructiv-educativă este faptul că 

permite cultivarea spiritului de independenţă în efectuarea diferitelor acţiuni cu grad sporit de 

dificultate. Această particularitate derivă din faptul că în joc exprimarea simbolică nu este 

limitată sau îngrădită. Prin ambianţa pe care o creează, jocul înlătură orice acţiune neplăcută a 

factorilor formativi şi evită instalarea, sub orice formă, a blocajului psihic. 

Atunci când greşeşte, copilul îşi dă seama de consecinţele greşelii şi dacă situaţia cere, el 

remediază totul spontan şi ingenios. Atunci când copilul în joc nu greşeşte sau greşeala este 

una mică, neimportantă în raport cu ceea ce face, el îşi continuă drumul firesc şi nestingherit 

sau imprimă acţiunulor sale alte dimensiuni, cu noi sensuri şi semnificaţii. 

Jocul, ca formă de activitate instructiv-educativă, dă posibilitatea copiilor de a avea 

preocupări variate sub aspectul conţinutului. În toată etapa destinată jocului, copilul ştie că are 

voie să manifeste iniţiativă, să rezolve singur sau împreună cu partenerii problemele întâlnite; 

să facă ceeea ce îi place sau îi produce satisfacţie; să participe la activităţi care sunt pe măsura 

sa şi spre binele său. 
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Caracterul acesta larg este reglat de natura jocului, de regulile acestuia, în sensul că se simte 

nevoia să se pună în acord deplin actul simbolic cu cel real, jocul cu realitatea cotidiană. Este 

reglat şi de modul în care se realizează îndrumarea jocului în sine, de poziţia aparent absentă 

de la joc a educatoarei, care are datoria să îmbine armonios acţiunea spontană şi liberă a 

copilului cu normele şi direcţiile prioritare ale educaţiei. 

Numai prin joc copilul este foarte activ şi interesat de tot ceea ce face. El are libertatea să se 

mişte în voie şi să gândească nestingherit aşa cum îi dictează împrejurările, el este tot timpul 

fericit şi binedispus. 

Jocul trebuie apreciat în grădiniţă ca bază a conceperii întregii activităţi instructiv-educative, 

căci fără joc eforturile sunt zadarnice, formale şi lipsite de o finalitate reală. 

Datorită acestui fapt, în procesul de învăţământ jocul este conceput ca mijloc de instruire şi 

educare a preşcolarilor, ca procedeu metodic de realizare optimă a sarcinilor concrete pe care 

şi le propune procesul de învăţământ şi, nu în ultimul rând, ca formă de organizare a activităţii 

de cunoaştere şi de dezvoltare a capacităţilor psiho-fizice. 

 Grădiniţa trebuie să asigure copilului cel mai bun start în viaţă şi de aceea noul 

curriculum propune atingerea cunoaşterii prin intermediul învăţării experienţiale, practicată 

prin JOC, ca generator al motivaţiei interne. Structura flexibilă a conţinuturilor acordă 

educatoarei libertatea de decizie cu privire la tipurile de conţinuturi pe care le abordează în  

privinţa metodologiei de propunere a acestora. 

 Prin joc copilul este stimulat din toate punctele de vedere ale dezvoltării sale! De 

aceea, jocul este cea mai eficientă formă de învăţare integrată datorită naturaleţei cu care 

copilul învaţă! 

           ,,Fără joc, întreaga viaţă a copilului degenerează ca o floare lipsită de apă şi 

soare.”(Mihai Stoian) 
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Contribuţia jocului ȋn ȋnvăţare la preşcolari, 

Profesor ȋnvăţămȃntul preşcolar: Stan Florentina Ramona 

Grădiniţa cu P.P. şi P.N. “Crai Nou” Ploieşti, Prahova 

 

În grădiniţa de copii, activitatea didactică zilnică  se desfăşoară pe trei mari segmente: 

activităţi de dezvoltare personală, activităţile liber alese şi  activităţile  pe domenii experienţiale. 

Toate aceste activităţi urmăresc cu precădere dezvoltarea intelectuală, cognitivă, afectivă, 

emoţională şi de relaţionare a copilului. Pe toate cele trei paliere, copilul preşcolar este implicat 

în actul didactic, participând efectiv la tot ceea ce se numeşte activitate didactică. 

Jocul, şi mai ales cel desfăşurat în grădiniţă, dezvoltă personalitatea copilului, pune în 

valoare eul propriu  al acestuia şi îl pregăteşte pentru viaţă. Prin joc, copilul înţelege ce trebuie 

să facă şi cum trebuie să facă un anumit lucru, prin joc învaţă cu cine şi când să pornească  la 

drum şi tot prin joc copilul percepe ce trebuie să facă în anumite situaţii, ca totul să fie favorabil 

lui. 

Jocul, prieten nelipsit al copilului, reprezintă pentru perioada preşcolară principala 

activitate, fiind o formă de manifestare internaţională, fără bariere geografice şi religioase, o 

activitate care îi reuneşte pe copii şi în acelaşi timp îi reprezintă. 

În decursul jocului copilul acţionează asupra obictelor din jur, cunoaşte realitatea, îşi 

satisface nevoia de mişcare, dobândeşte încredere în forţele proprii, îşi îmbogăţeşte 

cunoştinţele. 

Manifestându-şi dorinţa de a participa la viaţă şi activitatea celor din jur, copilul ȋşi 

asumă rolul de adult, reproducând activitatea şi raporturile lui cu ceilalţi oameni. Jocul este în 

acest fel social prin natura lui. Însuşi posibilitatea de a-şi imagina realitatea, de a o reflecta, 

reprezintă pentru copil sensul jocului. Prin această activitate copilul îşi satisface nevoile 

prezente şi se pregăteşte de viitor. 

Jocul este activitatea de bază în grădiniţă şi cuprinde toate ariile de activitate, realizând 

procesul de învăţare într-un mod atractiv, antrenant şi uşor asimilabil de către copil. Jocul oferă 

copilului numeroase ocazii de a-şi combina şi recombina reprezentările de care dispune. Ȋn 

timpul jocului nu există oameni mai serioşi decȃt copiii mici: jucȃndu-se ei nu numai că rȃd, 

dar trăiesc şi emoţii profunde, se bucură ori suferă. Copilul imaginează şi creează multe lucruri: 

ascultȃnd poveşti, basme, povestiri, el reconstruieşte mintal momentele naraţiunii, amplifică 

sau diminuează structurile iniţiale, multiplică sau omite numărul de elemente structurale. Acum 

se dezvoltă capacitatea copilului de a integra psihicul ȋn real. 

Din punct de vedere psihopedagogic grădiniţa este un univers ce prezintă capacitatea de 

a converti orice colţ, părticică de spaţiu şi orice obiect sau resursă, ȋn parte a unui joc, ce-l va 

duce pe cel mic ȋn poziţia de a acumula, de a ȋnţelege şi a-şi asuma realităţile concrete, care la 

vȃrsta preşcolară au nevoie de mult material intuitiv, cȃnd sunt introduse, pentru a fi inţelese şi 

integrate structurilor superioare cognitive ale copiilor. Nicio activitate din grădiniţă nu ar trebui 

să fie rigidă, lipsită de elementele de joc, prea ȋncărcată ȋn noţiuni şi greoaie. Grădiniţa ȋşi 

propune să pună bazele tuturor caracteristicilor personalităţii, proceselor superioare şi inferioare 

ale celui mic, precum şi tuturor deprinderilor primare şi superioare, aşa ȋncȃt, grădiniţa este 
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asemenea unei fundaţii, este temelia pe care se va construi eul celui mic, ce va fi o persoană 

adultă a viitorului. 

Educatoare ca şi coordonator al tuturor jocurilor din grădiniţă trebuie să muncească 

continuu, să sondeze şi să aleagă resurse variate, să aprecieze şi să organizeze spaţiul general 

aşa ȋncȃt, ȋn fiecare zi grupa de copii să-şi fi atins obiectivele operaţionale, să-şi fi acumulat 

salturile evolutive, ȋnsă cu subtilitate, copilul nu trebuie să plece niciodată din grădiniţă stresat, 

obosit de prea multe cunoştinţe, ci ar trebui ca el, să fie fericit, să fie relaxat, să le spună cu 

ȋncȃntare, alături de educatoare, cum s-a jucat ȋn ziua respectivă. 

Sistemul romȃnesc de ȋnvăţămȃnt şi-a impus o aliniere la standardele europene. 

Educaţia preşcolară şi-a infuzat elemente din pedagogiile alternative, astfel ȋncȃt odată cu Noul 

Curriculum, ȋn grădiniţa romȃnească, conţinuturile, spaţiul şi organizarea generală au suferit o 

revoluţie totală.  

Prin caracterul, conţinutul şi structura lor, jocurile sunt foarte numeroase şi variate. 

Ţinând seamă de sarcinile educaţiei preşcolarului şi de influenţa formativă a jocului asupra 

copilului, pedagogia preşcolară clasifică jocurile în: jocuri de creaţie, jocuri de construcţie, 

jocuri didactice, jocuri logice, jocuri de mişcare, jocuri distractive. 

Noul curriculum  prevede foarte clar că „activitatea din grădiniţă este centrată pe copil 

şi pe nevoile acestuia”. Jocul liber ales din gradiniţă oferă educatoarei posibilitatea de a analiza 

foarte bine copilul, de a-l cunoaşte şi  a-i dirija cu succes acţiunile. 

După cum este prevăzut în curriculum pentru învăţământul preşcolar , aceste activităţi 

pot fi desfăşurate după cum îşi planifică educatoarea, neexistând  un timp anume pentru 

desfăşurarea lor, de aceea sunt întâlnite cazuri în care activităţile liber alese se desfăşoară atât 

în prima parte a zilei, cât şi  în mijlocul activităţilor  sau la finalul programului. 

ALA (activităţile liber alese) sunt cele mai iubite de copii, pentru că ele oferă copilului 

posibilitatea de a selecta sectorul de activitate la care vrea să se joace. În acelaşi timp trebuie 

remarcat faptul că un copil nu este constrâns să participe la toate sectoarele deschise într-o zi, 

dacă un sector nu este favoritul lui, poate să nu-l parcurgă. 

Aceste activităţi au drept rol socializarea copiilor, dând posibilitatea micuţilor de a 

interacţiona, de a se juca fără a exista bariere emoţionale , de sex, religie etc. În timpul jocurilor 

liber alese fiecare copil optând pentru un sector preferat deschis în acea zi. Oferă copiilor 

posibilitatea de a-şi alege coechipierii, de a avea prioritate amiciţia, prietenia. 

Aceste activităţi dezvoltă intelectual copiii, punându-i în situaţii inedite, oferindu-le 

posibilitatea să exploreze, să găsească soluţii, să dea răspunsuri. Le dezvoltă capacitatea de 

reţinere, de reactualizare, ceea ce ne face să credem că totul este făcut conştient, logic şi cu 

implicare cognitivă. Tot în cadrul  ALA copiii îşi dezvoltă maniera de comunicare, limbajul 

fiind cel mai des întâlnit în cadrul activităţilor ALA, fie ca este verbal, nonverbal, gestual. 

Jocurile liber alese se pot desfăşura atât individual cât şi în grupuri mici, trebuie avută în vedere 

tema săptămânii, schimbate sectoarele în fiecare zi în funcţie de tema de studiu şi să fie mereu 

într-un echilibru perfect cu domeniile experienţiale.  

Jocul didactic are un caracter mult mai pronunţat decât celelalte jocuri şi se utilizează 

în grădiniţa în scopul îmbogăţirii şi aprofundării experienţei cognitive a copiilor, precum şi în 

vederea dezvoltării proceselor psihice de reflectare directă şi nemijlocită a realităţii. Jocurile 

didactice se practică atât în cadrul activităţilor comune, cât şi în afara lor, ele fiind nişte activităţi 
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accesibile şi atractive copiilor prin intermediul cărora se realizează majoritatea sarcinilor 

instructiv educative în grădiniţă. 

Conţinutul jocului este dat de cunoştinţele copiilor despre plante, animale, obiecte, 

anotimpuri, activitatea oamenilor, referiri la reprezentări matematice. Sarcina didactică apare 

ca o problemă de gândire şi dă sensul jocului şi atracţia copilului spre el. De aceea sarcina 

didactica nu trebuie să fie prea grea pentru a demoraliza copiii, dar nici prea uşoară pentru a-i 

plictisi. Regulile jocului arată copiilor cum să se joace, cum să rezolve sarcina didactică şi sunt 

condiţionate de conţinutul fiecărui joc. Elementele de joc, o altă componentă a jocului didactic 

fac ca rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută şi atractivă pentru copii. Ele constă în: 

momente de aşteptare, surprize, ghicire, mişcare, întrecere, galerie, aplauze.ă 

Jocul didactic are o mulţime de valenţe formative. Prin intermediul lui se activează 

vocabularul şi limbajul copiilor, se corectează deficienţele de exprimare, se formează 

deprinderea de exprimare corectă, coerentă, în propoziţii logice. Cea mai mare pondere în 

cadrul lor o au metodele de învăţare prin acţiune efectivă. Raportul dintre principiile 

învăţământului şi metodologia didactică, dinamica acestor categorii pedagogice, atât în plan 

teoretic, cât şi practic, sunt condiţionate de înţelegerea caracterului interactiv predării şi 

învăţării. 

Având în vedere aceste principii, jocurile didactice se planifică în ordine cronologică, 

în aşa fel ca fiecare predare să fie urmată de un joc de fixare şi apoi consolidare a cunoştinţelor 

predate. 

Omul prin natura sa nu este îndreptat cu totul înspre satisfacerea  materială, ci el 

încearcă, din copilărie încă, să-şi construiască situaţii pline de suspans, prin care să cunoască 

ceva nou, să se pregătească pentru viaţa cea de toate zilele într-un mod cât mai creativ, reuşind 

astfel să-şi urmărească şi să-şi împlinească ţelurile propuse în viată. Prin joc sunt încercate şi 

exersate moduri de comportament în viată, 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, pâna 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. 
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CAPACITĂŢILE  CREATIVE  ALE  COPIILOR CU  C. E. S. 

Profesor itinerant, Cotescu Agripina Camelia 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Sfântul Nicolae”, Câmpulung 

 

Procesul de creaţie este un fenomen complex, ce antrenează toate mecanismele 

psihologice ale creatorului, toate resursele dobândite prin experienţă, este o modalitate prin care 

acesta îşi poate valoriza însuşirile de personalitate. 

 Psihopedagogia contemporană evidenţiază câteva etape ale procesului de creaţie: etapa 

de preparare(se adună informaţii), etapa de incubaţie(duce ideea în sine şi vrea să o realizeze), 

etapa de iluminare(momentul fericit când se găseşte soluţia), etapa de verificare(corectitudinea 

ideilor şi realizarea lor). Prin aceste patru etape decurge creativitatea. 

Cercetările pedagogilor, psihologilor, plasticienilor ne permit ca semnul distinctiv al 

creativităţii este transformarea.Transformându-le noi putem crea ceva nou. 

Capacităţile se obţin numai prin muncă, prin instruire şi educaţie.Pedagogul trebuie să 

dispună de o măiestrie foarte înaltă astfel încât copilul să nu simtă că el este tutelat. Singur 

copilul n-o să reuşească să însuşească ce culori poate să îmbine pentru a obţine o culoare dată, 

unde trebuie să situeze un punctişor în locul ochiului.El poate să afle lucruri frumoase, noi, care 

duc la o dezvoltare mai înaltă.Să ne folosim de acele trepte senzitive  identice acelei perioade 

de dezvoltare a copilului corespunzătoare vârstei. 

Pe baza cunoştinţelor intelectuale creăm, dezvoltăm la copii potenţialul creativ, având 

abilităţi practice, născociri teoretice putem să dezvoltăm creativitatea,să formăm cunoştinţe, 

priceperi, deprinderi, să formăm capacităţi de analiză, sinteză, comparare etc. 

Problema dezvoltării creativităţii a fost cercetată în mai multe decenii.Odată cu 

dezvoltarea învăţământului preşcolar o atenţie deosebită se acordă problemei dezvoltării 

creativităţii în psihologie şi pedagogie. Ca şi la etapele de vârstă şcolară, procesul de dezvoltare 

a creativităţii la preşcolari presupune aceeaşi structură. Această structură exprimă independenţa 

existentă între produsul creator-procesul creator, personalitatea creatoare. 

Produsul creator reprezintă, în esenţă, un element nou în raport cu experienţa socială 

anterioară sau cu experienţa de viaţă a unui individ: criteriul originalităţii, un cadru de corelare 
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care reprezintă spaţiul ierarhic de manifestare a creativităţii, în plan individual sau 

social(Landan, Erica, 1979, pag.20); criteriul relevaneţi care permite autoevaluarea performanei 

indiferent de forma sa de manifestare(produs creator material sau spiritual), în termeni de 

utilizare socială. 

Originalitatea şi relevanţa produsului creator, exprimate la diferite grade de generalitate 

acoperă cinci niveluri ierarhice. Primele două niveluri corespund planului secundar al 

creativităţii care stimulează apariţia unor elemente noi, semnificative, doar în raport cu 

experienţa individuală. Ele asigură înţelegerea fenomenelor studiate, lărgirea acesteia în limite 

cunoscute sau aplicate deja la scara valorilor sociale. Ultimele două nivele corespund planului 

primar al creativităţii care oferă o nouă înţelegere a fenomenelor studiate. Ele asigură 

transformarea, restructurarea în adevăruri noi în raport cu realizările anterioare înregistrate într-

un domeniu sau altul de activitate. Între cele două niveluri un rol aparte revine inventivităţii. Ea 

trebuie concepută ca un nivel tranzitoriu, care stimulează saltul de la produsele creative, 

semnificative, individual la produsele creative angajate social. 

Procesul creator presupune parcurgerea urmatoarelor patru etape: 

1) Pregătirea- acţiune complexă bazată pe urmatoarele operaţii: identificarea problemei 

în termeni optimi(natura,specific, timp etc), analiza datei problemei în vederea formulării clare 

a acestora(premise,principii,resurse posibile şi necesare), acumularea şi selecţionarea 

informaţiei necesare pentru abordarea corectă a problemei, prelucrarea şi sistematizarea 

informaţiei stocate, elaborarea strategiei de rezolvare a problemei la nivelul unui plan operativ. 

2) Incubaţia-o acţiune complexă realizabilă intensiv sau şi extensiv prin diferite operaţii 

de organizare şi reorganizare a informaţiei pregătite anterior prin procesări care valorifică 

experienţa individuală iş socială a subiectului la nivelul conştiinţei acestuia dar şi în planul 

verigilor sale profunde, dependente de zona inconştientului dar  şi a contişentului. 

3) Iluminarea-acţiunea complexă de asociere şi de combinare a informaţiei care 

declanşează momentul inspiraţiei, respectiv al descoperirii soluţiei optime de rezolvare a 

problemei. 

4) Verificarea-acţiunea complexă de evaluare finală a soluţiei adoptate anterior, 

realizabilă prin operaţii de apreciere, validare, aplicare, în condiţii de amendare, finisare, 

ajustare, reorganizare, perfecţionare permanentă. 
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Personalitatea creatoare reprezintă o dimensiune a creativităţii, care evidenţiază resursele 

sistemului psihic uman, capacitatea acestuia de a angaja un proces creator, susţinut la nivelul 

conştiinţei individuale cu scopul de a produce ceva nou, original şi eficient. Trăsăturile 

personalităţii creatoare pot fi grupate la nivelul urmatoarelor trei categorii de factori: 

intelectuali, operaţionali, comportamentali (Nicola Gr. 1981, pag. 21-22). Funcţia pedagogică 

a creativităţii orientează în mod special realizarea a două acţiuni complementare: elaborarea 

unui model de educare a creativităţii şi proiectarea unei învăţări creative. 

Creativitatea este definită uneori ca fiind ”procesul prin care un individ sau un grup plasat 

într-o situaţie dată elaborează un produs nou, original în conformitate cu necesităţile şi scopurile 

situaţiei respective”. Alţii o definesc drept “capacitatea de a organiza (reorganiza) elementele 

câmpului perceptiv sau imaginativ indiferent că este vorba de joc, principii matematice sau 

cuvinte”. Procesul creativ poate fi realizat în mod intenţionat, putând fi învăţat şi dezvoltat la 

un număr mare de oameni. În opinia lui Osborn cercetarea de grup poate favoriza, în anumite 

condiţii,creativitate. Deasemenea, potrivit acestuia, punctul de plecare al creativităţii este 

imaginaţia, acesta fiind definită ca aptitudine de a reprezenta obiecte absente şi de a combina 

imaginile acestora între ele. 

Imaginaţia, spune Osborn, este la fel de răspandită ca şi memoria. El susţine că testele de 

aptitudine au relevat universalitatea relativă a potenţialului creativ. Literatura psihanalitică 

dezvoltă ideea potrivit căreia sursa inspiraţiei creatoare, caracterul specific al creativităţii se 

află în zona inconştientă a proceselor psihice. 

Sporul vieţii creative este pasiunea. Metodele de învăţământ, ca şi condiţiile de viaţă, au 

tendinţa de a favoriza dispoziţiile noastre critice în detrimentul capacităţii noastre imaginative. 

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, de grup, toleranţa 

faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi a găsi modul lor de rezolvare şi 

posibilitatea de a critica constructiv. Profesorul însuşi trebuie să fie creativ şi “dornic de 

aventură”. 

Pentru educarea creativităţii se folosesc mai multe tehnici printre care şi Brainstorming-

ul, elaborată în 1938, de Alex Osborn. El scoate în evidenţă importanţa imaginaţiei în toate 

domeniile vieţii şi a aplicării creativităţii în toate fazele de rezolvare a problemelor, începând 

cu orientarea şi terminând cu evaluarea.  
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O altă tehnică este Sinectica-elaborată de GordonW. J.- scopul acesteia fiind promovarea 

rezolvării creative a problemelor. Premisele necesare ale acestei metode sunt: conştiinţa ca 

momentele emoţionale sunt mai importante decât cele raţionale, ca procesul creativ individual 

este analog celui de grup şi că fenomenele culturale ale inventivităţii sunt identice cu cele din 

artă şi din ştiintă. 

Cercetările făcute de Gollann (1963) remarcă faptul ca noţiunea de creativitate are în 

vedere mai multe accepţiuni: creativitatea ca o caracteristică personală, creativitatea ca produs, 

creativitatea ca proces specific. 

La unii copii pot să se manifeste posibilităţi creative pentru mai multe tipuri sau feluri de 

activităţi sociale iar la alţii se manifestă pentru un anumit domeniu de activitate social-uman. 

Există şi cazuri în care potenţialul creativ al personalităţii nu se manifestă nici într-un domeniu 

de acţiune socială. 

Predispoziţiile ereditare determină potenţialul creativ al fiecărei personalităţi, ele 

neputând fi formate în cadrul procesului de educaţie şi instruire. Cea mai mare parte din copii 

manifestă predispoziţii ereditare creative la nivel de normă socială. Nivelul de normă socială al 

predispoziţiilor creative este caracteristic pentru orice copil sănătos din punct de vedere 

ereditar. 

Trăsăturile procesuale de caracter general ale activităţii creative evidenţiate în literatura 

psihopedagogică sunt urmatoarele: folosirea independentă a cunoştinţelor şi priceperilor în 

situaţii noi, desemnarea problemelor noi în situaţii cunoscute, vederea a noi funcţii a obiectelor, 

îmbinarea de sine stătătoare a mijloacelor cunoscute de activitate în altele noi, distingerea căilor 

noi de rezolvare a problemelor, determinarea unor mijloace principale noi de rezolvare a 

problemelor şi, nu în ultimul rând, evidenţierea în mod simplu a structurii obiectelor. 

Potenţialul creativ uman poate fi folosit atât pentru binele omului cat şi în scopuri 

iraţionale, anti-umane. La potenţialul creativ este necesar de oferit o anumită orientare, ca aceste 

forţe să fie folosite spre binele omului şi nu împotriva lui. Educaţia creativităţii şi a 

sentimentului bunătăţii (omenie, bunăvoinţă) sunt două laturi ale unuia şi aceluiaşi proces 

pedagogic integral – educaţia pentru dezvoltarea personalităţii, care necesită sa fie realizat 

simultan şi indisolubil. 
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În activităţile organizate în mod creator sentimentele şi emoţiile personalităţii nu se sting, 

ci din contră decurg sub forma ondulatorie, poartă caracter impulsiv, datorită faptului că 

acţiunile creative sunt, după natura lor, netipice, neordinare, nestandarde. Acest fenomen are 

loc atunci când subiectul acţiunilor creative manifestă succes, dobândeşte rezultate pozitive. 

Când personalitatea copilului suferă un permanent eşec şi insucces are loc stingerea emoţiilor 

de tip cognitiv. Omul se adaptează emoţional către prezenţa sau lipsa continuă a satisfacţiei. 

Concluzionând cele expuse anterior putem spune că, astăzi, problema educării spiritului 

creativ al copiilor capătă o valoare deosebită, accentul punându-se pe modificarea stilului de 

gândire şi a activităţii didactice. 

Deşi nu se poate considera că între inteligenţă şi creativitate există, în mod obligatoriu, o 

corelaţie pozitivă sau o echivalenţă, pentru dezvoltarea adecvată a potenţialului creator este 

necesar cel puţin un nivel mediu al inteligenţei. 
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ITEMUL PEDAGOGIC 

 

Prof.pt.înv.primar: Crăciun Daniela-Mirela 

              Itemul reprezintă cea mai mică componentă identificabilă a unui instrument de 

evaluare și care cuprinde o sarcină de rezolvat în concordanță cu un obiectiv operațional.15 

Itemii apar mai ales în texte scrise. 

              Între obiectivele de evaluare și itemi există o legătură foarte strânsă, de aceea, trebuie 

formulat obiectivul pe care îl testează itemul, înainte de construirea itemului. 

 

 Tipuri de itemi. Clasificări 

 

              Din punctul de vedere al obiectivității, se pot distinge: 

 -  itemi obiectivi – permit o măsurare mai exactă rezultatelor și pot dobândi formă de: 

                            √  itemi cu alegere duală ( adevărat/ fals; da/ nu) 

                            √  itemi de tip asociere ( împerechere) 

                            √ itemi cu alegere multiplă ( alegerea unui răspuns dintr-o listă de soluții) 

 - itemi semiobiectivi-cuprind întrebări și cerințe care presupun elaborarea răspunsurilor de către 

cei examinați: 

                            √ itemi cu răspunsuri scurte 

                            √ itemi de completare  

                            √întrebări structurate- 

 - itemii subiectivi sau itemii cu răspuns deschis (de tip eseu) – testează, de regulă, capacitatea 

de tratare coerentă și într-un mod personal a unui anumit subiect, originalitatea, capacitatea 

creative. Comportă însă o dificultate mare pentru o notare fidelă; răspunsurile nu pot fi apreciate 

cu exactitatea itemilor obiectivi.  

              Activitatea de realizare a itemilor trebuie să cuprindă: 

- precizarea procesului intelectual pe care trebuie sa-l folosească elevul pentru a răspunde; 

- utilizarea preponderentă a întrebărilor de tipul “comparați”, “explicați de ce”, enumerate în 

locul formulărilor de tipul “ce”, “unde”, “când”;              

- utilizarea formulărilor clare și precise; 

- adaptarea complexității probei la nivelul de maturitate al elevilor. 

 
15 (M Stanciu, 2003, pag.295). 
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              Itemii obiectivi cu alegere duală se pot folosi pentru: 

√ recunoașterea unor termeni, date factuale, principii; 

√ diferențierea între enunțuri factuale sau de opinie; 

√ identificarea de relații tip cauză etc. 

              Pentru construirea itemilor cu alegere duală (IAD) se recomandă: 

- evitarea enunțurilor cu caracter general, ambigue sau dificil de înțeles; 

- furnizarea unor indicații clare privind modalitatea de răspuns (încercuiește, bifează etc) 

- evitarea introducerii a două sau mai multor idei într-un enunț (cu excepția situațiilor în care 

sunt implicate relații de tip cauză – efect); 

- evitarea enunțurilor lungi și complexe; 

- eliminarea repetării unei părți dintr-un enunț comun mai multor itemi: 

              Itemii obiectivi cu alegere multiplă ( IAM) se pot folosi pentru: 

√ măsurarea cunoștințelor acumulate de elevi; 

√ cunoașterea terminologiei; 

√ cunoașterea principiilor; 

√ cunoașterea metodelor și procedeelor; 

√ abilitatea de a identifica aplicații ale faptelor și principiilor; 

√ abilitatea de a interpreta relația cauză-efect; 

√ găsirea singurului răspuns bun; 

√ găsirea celui mai bun răspuns; 

√ găsirea singurului răspuns fals; 

√găsirea tuturor răspunsurilor bune; 

√ item de comparare. 

              Acest item presupune existența unei premise (enunț) și a unei liste de alternative    

(soluții posibile). Elevul trebuie să aleagă un singur răspuns corect sau cea mai bună alternativă. 

              Itemul cu alegere multiplă conține o parte inițială, enunțul sau trunchiul, care ia forma 

unei întrebări sau a unei fraze incomplete. A doua parte enumeră o serie de răspunsuri plauzibile 

sau de expresii susceptibile de a complete fraza. Dintre aceste răspunsuri sugerate, elevul alege 

pe cele mai bune sau cel mai bun răspuns. 

              O grupare de itemi cu alegere multiplă constituie un chestionar cunoscut în literatura 

de specialitate sub numele de CAM ( Chestionar cu alegere multiplă).16 

 
16 Marin Manolescu, ″Teoria și metodologia evaluării″, Editura Universitară, București, 2010, pag.215. 
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              Enunțul itemului cu alegere multiplă trebuie să conțină toate limitele/ restricțiile și 

condițiile necesare rezolvării problemei. 

              În fiecare enunț problema trebuie să fie prezentată de așa natură, încât un specialist/ 

cunoscător al domeniului, la finalul lecturii sale, să poată formula cel puțin un răspuns general. 

Astfel spus, răspunsul să fie rezolvabil ( Leclerc, 1986). 

              Este preferabil să folosim o frază interogativă sau imperativă mai degrabă decât o frază 

de completare, care riscă să introducă încă o ambiguitate, alta decât cea care se referă la 

problema de rezolvat. 

              În enunț trebuie să se introducă toate variantele care, astfel, ar trebui să se repete în 

fiecare răspuns sugerat. 

              Itemii obiectivi de tip pereche  (ITP) se pot folosi pentru corespondențe de tipul: 

√ termeni- definiții; 

√ autori – opere; 

√ părți componente – întrebuințări; 

√ evenimente istorice – date; 

√ grupe de evenimente –evenimente; 

√ cuvinte – imagini etc. 

              Aceștia solicită din partea elevilor stabilirea unor corespondențe între cuvinte, 

propoziții, fraze, litere, sau alte categorii de simboluri dispuse pe două coloane. Elementele din 

prima coloană se numesc premise, iar cele din a doua coloană reprezintă răspunsurile.            

Criteriul sau criteriile pe baza cărora se stabilește răspunsul corect sunt enunțate în instrucțiunile 

care preced cele două coloane. Se limitează de obicei, la măsurarea informațiilor factuale, 

bazându-se pe simple asociații, pe abilitatea de a identifica relația existentă între două lucruri/ 

noțiuni/simboluri etc. 

              Itemii de tip pereche pot solicita diverse tipuri de relații: termeni/definiții; 

reguli/exemple; simboluri/concept; părți component/ întrebunțări; principii/clasificări. Se poate 

utiliza material pictural sau o reprezentare grafică. 

               Itemii de tip pereche se construiesc astfel: 

- numărul premiselor și cel al răspunsurilor trebuie să fie inegal (numărul răspunsurilor este mai 

mare decât cel al premiselor); 

- în enunț se precizează dacă elementele din coloana răspunsurilor se vor folosi o singură dată 

de mai multe ori sau niciodată; 
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- cel puțin într-una dintre coloane elementele sunt așezate după o anumită regulă (ordine 

alfabetică etc). 

              Itemii semiobiectivi se impart în: 

a. Itemii de completare se folosesc pentru completarea unor enunțuri date cu informațiile 

cerute/potrivite. 

b. Întrebări structurate se folosesc pentru identificarea unui mesaj global/ a unei idei/ concluzii 

și detalierea informațiilor privitoare la o situație, la un anume context. 

c. Itemii cu răspuns scurt (un cuvânt) se folosesc pentru:  

 √ scrierea/ enunțarea/prezentarea unui concept; 

 √ enumerarea caracteristicilor unui obiect, fenomen, personaj; 

 √ adăugarea cuvântului/ cuvintelor care lipsesc dintr-un enunț;   

 √ aplicarea regulilor de folosire corectă a ortogramelor, integrându-le în propoziții  potrivite 

date;  

 √ recunoașterea/  identificarea unor informații specifice într-un text. 

              Itemul semiobiectiv sau itemul cu răspuns construit scurt (deschis) lasă posibilitatea 

elevului de a arăta ceea ce a învățat, căci el nu modifică câmpul cognitiv. 

              În itemul cu răspuns construit scurt cadrul didactic formulează o problemă sub forma 

unei întrebări foarte exacte  sau a unui consens/ordin/dispoziție care poate fi însoțit (ă) sau nu 

de un suport (carte, grafic, ilustrații etc) sau de un text mai detaliat. Răspunsul la întrebare 

trebuie să fie foarte scurt și specific. 

              În itemul tip completare de frază sau textul lacunar se prezintă elevului un enunț în 

care se omit unul sau mai multe cuvinte importante. Se cere elevului să găsească acele cuvinte 

și să le scrie. Dacă textul este construit din propoziții scurte și fără structură complexă, vorbim 

de text, frază, sau mesaj de completat. Dacă structura textului este sistematică și se cere elevului 

să găsească cuvintele care au fost suprimate, vorbim de o altfel de probă, și anume de 

completarea unui text lacunar ( item de completare) ( De Ketele, 1982; Fortier,1982). 

              Frazele sunt alcătuite în așa fel încât cuvintele care lipsesc să fie identificate și acordate 

în funcție de context. Regula sau regulile respective s-au învățat în lecțiile precedente. 

Răspunsul ce trebuie dat de fiecare dată este unul singur. 

              Pentru construirea itemului tip completare de frază se recomandă: 

- nu trebuie să lipsească din text decât termenii importanți ai frazei, astfel încât căutarea elevului 

să fie orientate în direcția semnificativă; 

- nu trebuie exagerat numărul de cuvinte omise dintr-o frază; 
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- să se plaseze omisiunile la mijlocul și la sfârșitul frazei; 

- trebuie verificată exactitatea gramaticală a frazei, pentru a nu duce elevii în eroare. 

- întrebarea cu răspuns construit scurt este de preferat itemului tip completare de frază: 

              O întrebare structurată este formată din mai multe subîntrebări de tip obiectiv, 

semiobiectiv sau minieseu legate între ele printr-un element comun, printr-o idee. 

              Prezentarea unei întrebări structurate se poate realiza astfel: 

-  un material cu funcție de stimul (date, imagini, grafice etc) ; 

- subîntrebări ( ce înseamnă?, ce s-ar întâmpla dacă…?, este posibil?, ce avantaje…?, ce 

dezavantaje…? cum vă explicate faptul că…?) 

- date suplimentare, în relație cu subîntrebările, dacă este cazul. 

              În sprijinul elevilor se pot aduce date suplimentare, în strânsă corespondență cu 

subîntrebările  formulate și care reprezintă, de fapt, repere în elaborarea răspunsului fiecărui 

elev. 

              Cele mai importante variante de itemi cu răspuns scurt sunt: întrebarea clasică, 

exercițiul, chestionarul cu răspunsuri deschise scurte, textul indus.17 

              Întrebarea clasică vizează un răspuns așteptat. La fel și exercițiul. 

              Itemii de acest tip pot lua diferite forme: 

- itemul cu răspuns unic: întrebarea este astfel formulate încât elevul nu are decât o singură 

informație de dat; 

- itemul cu răspuns multiplu: pentru o singură întrebare, elevul trebuie să furnizeze două sau 

mai mute informații diferite; 

- itemul cu răspuns multiplu, de genul interpretare: în această formă de item cu răspuns 

construit scurt se prezintă elevului un grafic, o figură, o serie de date numerice etc. și al căror 

diverse părți sunt identificate prin numere sau litere. Conform cerințelor, elevul trebuie să 

numere părțile sau să dea funcții, sau să le specifice caracteristicile. 

              Pentru itemii cu răspuns scurt, elevii trebuie să formuleze răspunsul scurt sub forma 

unei propoziții, fraze, a unui cuvânt, număr, simbol. Cerința este de tipul întrebare direct. 

              Chestionarul cu răspunsuri deschise scurte cere un răspuns a cărui formă și uneori 

conținut, sunt libere în interiorul unei limite. Se cere elevilor să formuleze o definiție, să 

enumere personajele dintr-un roman citit etc. În aceste situații elevul compune definiția sa, 

numește personajele etc. 

 
17 Radu I., Cerghit Ion, ″Didactica″, E.D.P., București, 1990, pag 108. 
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              Textul indus. După ce s-au învățat unele noțiuni, este posibilă verificarea înțelegerii lor 

propunând elevilor să compună un text pornind de la lista respectivelor noțiuni impuse. Se cere 

elevilor, de exemplu să folosească termenii într-o anumită ordine sau nu, să dea definițiile sau 

nu, textul să fie limitat ca dimensiune sau nu.  

              Recomandări: 

- într-un item cu răspuns  construit scurt este preferabil  să se prezinte problema punând 

întrebarea  direct în loc să fie  formulate o afirmație; 

- itemul trebuie centrat  pe verificarea noțiunilor foarte bine delimitate și foarte specifice, în așa 

fel încât răspunsul să se dea  numai printr-un cuvânt precis sau o expresie dată; 

- în procesul redactării trebuie evitate expresiile din manual sau cele ale cadrului didactic; 

- elevul trebuie să beneficieze de spațiu pentru redactarea răspunsului după fiecare item. 

            Itemii subiectivi pot fi: 

 a. itemi de tip rezolvare de probleme; 

 b. itemi de tip eseu structurat; 

 c. itemi de tip eseu liber. 

              Itemii subiectivi se mai numesc și itemi cu răspuns construit elaborat/ dezvoltat. Itemii 

de acest tip sunt itemi largi, impreciși de regulă, care solicit răspunsuri a căror realizare 

mobilizează cunoștințe și abilități care iau forma unor structure integrate și integrative. Raportat 

la taxonomia lui Bloom, formularea  răpunsului la o asemenea întrebare acoperă toate tipurile 

de obiective. 

              Acest fel de item se asociază, de regulă, cu itemii care solicit răspunsuri obiective sau 

semiobiective. În aceeași probă sunt integrați itemi care evaluează obiective de nivelul 

taxonomic inferior precum și itemi care vizează obiective mai complexe. 

              Itemii subiectivi se folosesc pentru: 

√ a concepe, o organiza și a exprima idei; 

√ a integra diferite elemente ale învățării în diverse domenii; 

√ descrierea relațiilor; 

√ reorganizarea faptelor, prezentarea altor puncte de vedere; 

√ anticiparea unor fapte sau evenimente etc. 

              Elaborarea baremului de notare constă în cotarea itemilor, stabilirea punctajului pentru 

fiecare item. 

              Aplicarea probei se referă la modul de administrare: menirea probei nu este să-i 

surprindă pe elevi, ci de a orienta și stimula învățarea. 
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              Corectarea probei se realizează în funcție de scopul ei, mărime și conținut, de către 

profesor și/sau elevi prin intercorectare/ autoevaluare. 

              Prelucrarea rezultatelor într-un tabel cu dublă intrare în care coloanele indică 

întrebările, iar rândurile-elevii, oferă posibilitatea evidenței la nivel de grup și individual a 

gradului de realizare a obiectivelor. Centralizarea rezultatelor oferă educatorului informații 

privind calitatea activității realizate și efectul acesteia în nivelul de pregătire. Pune în evidență 

care conținuturi și care elevi le-au însușit, făcând necesară aplicarea unor măsuri recuperatorii. 

  Itemul cu răspuns scurt cere elevului să exprime o singură idee importantă în câteva 

fraze: o explicație, o relație, o definiție descriptive etc., iar cadrul didactic fixează criteriul foarte 

precis cu privire la conținutul răspunsului, lungimea sa, structura sa etc. 

  Pentru a redacta un astfel de item trebuie să ținem cont de următoarele cerințe18: 

- trebuie să se ofere elevilor posibilitatea de a se familiariza cu acești itemi pe parcursul lecțiilor 

care preced evaluări prin astfel de itemi; 

- problema prezentată în item trebuie să fie structurată, delimitată suficient, pentru ca răspunsul 

să fie orientat către ceea ce se dorește a fi evaluat; 

- este preferabil să se sugereze, indirect ordinea importanței răspunsurilor așteptate, pentru a 

facilita o justă comparare a răspunsurilor elevilor și pentru a îi dirija în interpretarea problemei 

/întrebări; 

- trebuie să se indice numărul punctelor acordate fiecărui item și timpul disponibil pentru 

rezolvarea lui; 

- în itemii de acest gen sarcinile sunt orientate mai ales spre elemente importante sau esențiale 

din programă; 

- toți elevii trebuie să răspundă la aceleași întrebări. 

              Itemul tip rezolvare de problemă.  Rezolvarea de probleme sau a unei situații problemă 

reprezintă antrenarea elevului într-o activitate nouă, diferită de activitățile curente. Scopul 

principal este dezvoltarea creativității, a gândirii divergente, a imaginației, a capacității de a 

generaliza, de a reformula o problemă etc. 

              Rezolvarea problemelor trece prin următoarele faze ( Brown, 1981): 

a. Identificarea problemei, adică ceea ce se cere: 

- identificarea datelor pertinente și a constângerilor sau limitelor; 

 
18 Cristina Vasile, Denisa Ene, ″Metodica și evaluarea″, ediția a II-a, revizuită și adăugită, 2015-2016,  Editura 

Rovimed Pulishers, pag.139. 
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- punerea la punct sau alegerea formulei, a ecuației sau a raționamentului potrivit rezolvării de 

probleme; 

- utilizarea procedurii legate de formula, de ecuație sau de raționament, în care se introduce 

datele disponibile; 

- verificarea soluției sau răspunsului. 

b. Rezolvarea problemei. Acest tip de itemi se situează uneori la un nivel taxonomic al 

înțelegerii și cel mai adesea al aplicării (Bloom, 1956), mai ales dacă situația este în întregime 

nouă în raport cu ceea ce elevul a întâlnit până atunci. Acești itemi ar putea chiar să ceară analize 

ale situațiilor compexe. 

              Spre deosebire de exercițiu, unde trebuie să se aplice o anumită regulă, problema face 

apel la spiritul de analiză, propunând o situație nouă care solicită aplicarea regulilor cunoscute. 

Alegerea este făcută de elev. 

              Itemul tip eseu. Acest tip de item permite evaluarea globală a unei sarcini de lucru din 

perspectiva unui obiectiv care nu poate fi evaluat eficient, valid și fidel, cu ajutorul unor itemi 

obiectivi sau semiobiectivi. Itemul tip eseu cere elevului să construiască, să producă un răspuns 

liber, în conformitate cu un set de cerințe date. După tipul răspunsului așteptat itemii tip eseu 

pot fi: 

√ eseu structurat sau semistructurat, în care, cu ajutorul unor indici, sugestii, cerințe, răspunsul 

așteptat este ordonat și orientat; 

√ eseu liber (nestructurat) care valorifică gândirea/scrierea creative, imaginative, 

originalitatea,, creativitatea, inventivitatea etc. 

              Itemul cu răspuns elaborat sau dezvoltat are avantajul că acordă elevului libertatea de 

expresie. Elevul trebuie să stăpânească conținutul din care este evaluat și trebuie să prezinte 

acest conținut conformându-se unor reguli și să țină cont de criteriile de evaluare care i-au fost 

prezentate. El trebuie să dovedească două tipuri de abilități: aceea de a stapâni conținutul și 

aceea de a redacta răspunsul potrivit criteriilor de evaluare ale produsului. 

              Abilități evaluate prin itemul cu răspuns construit elaborat/dezvoltat: 

- compararea a două sau mai multe lucruri intre ele; 

- elaborarea și susținerea unei opinii; 

- explicarea cauzelor sau efectelor; 

- explicarea semnificației, a diverselor accepțiuni; 

- rezumarea informației pe un subiect dat; 

- analiza fenomenelor; 
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- descrierea relațiilor sau interrelațiilor; 

- ilustrarea regulilor, principiilor, a unei proceduri; 

- aplicarea regulilor și principiilor în situații noi; 

- criticarea adecvării, pertinenței și justeței conceptelor, ideilor sau informațiilor; 

- formularea de noi întrebări sau noi probleme; 

- reorganizarea faptelor, prezentarea lor a altor puncte de vedere; 

- stabilirea distincțiilor între obiecte, concept sau evenimente; 

- anticiparea, pornind de la anumite date specifice. 

              Discutarea cu elevii a rezultatelor se poate face o analiză la nivel de grup/clasă sau o 

analiză individuală punând în evidență calitatea, dificultățile, cauzele, modalitățile de 

recuperare sau obținere a unor performanțe deosebite, cu indicații clare în legătură cu modul de 

lucru, sursele de informare, modalitățile de autocontrol. Orice unitate de învățare se încheie cu 

o evaluare sumativă
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ABILITĂȚI DE ORIENTARE ÎN SPAȚIUL GEOGRAFIC A ELEVILOR SPORTIVI DE LA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BIHORUL" 

 

Numele și prenumele: prof. Crișan Ancuța 

Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, Oradea 

 

Rezumat 

Meseria de dascăl este una plină de provocări, de încercări de experienţe noi în activitatea 

zilnică cu elevii. Pentru mine personal este o mare plăcere de a încerca să predau geografia la un 

liceu cu un asemenea profil, fiindcă mă simt într-o continuă competiţie dar nu sportivă ci una 

formativ-educativă.  

Experienţa la catedră este completată de cea obţinută în activităţile extraşcolare, unde 

accentul se pune pe formarea de caractere, de abilităţi practice şi deprinderi formative. Aceste 

lucruri pot fi posibile doar datorită implicării şi devotamentului acestor elevi, sportivi, campioni în 

devenire. Educaţia sportivă se îmbină cu sportul minţii iar rezultatele obţinute sunt mai mult decât 

satisfăcătoare.     

 

„MENS SANA IN CORPORE SANTOS „–PIERRE DE COUBERTIN 

„O MINTE SANTOASA INTR-UN CORP SANATOS” 

 

A fi dascăl într-o școală cu caracter sportiv este o adevărată provocare, deoarece lucrezi cu copii 

dinamici, temperamentali, preocupați de formarea lor sportivă, pe care trebuie și te vezi obligat să-i atragi 

spre dișciplina predată, în cazul meu geografia. Acest lucru îl realizez prin lecții interactive, prin utilizarea 

mijloacelor didactice moderne precum videoproiectorul, care  valorifică stilul de învățare viziual 

predominant la elevii sportivi , dar și prin cooptarea în activități extrașcolare precum  proiectele școlare 

desfășurate în spații cultural-educative din afara școlii , sau prin parteneriate încheiate cu alte școli, cu 

instituții publice, sau anteprenori locali. Și voluntariatul le-a trezit interesul știind că și pe ei se poate conta 

într-o societate în care mulți rămân indiferenți la nevoile celor din jur. Astfel am răspuns afirmativ la 

invitațiile fundațiilor care sprijină familiile nevoiașe în preajma sărbătorilor. 

Eu mă simt norocoasă că am ocazia să contribui la formarea unor copiii atât de talentați și să practic 

meseria de dascăl cu devotament în singurul Liceu cu Program Sportiv din Județul Bihor. Tradiția sportivă 

a acestei școli a început la 1 septembrie 1977, prin adresa nr.1229 din 10 iunie 1977 emisă la Ministerul 

Educației și Învățământului, s-a înființat Școala Generală nr.20 din Oradea. Scopul înființării acestei școli 

a fost școlarizarea elevilor care fac sport de performanță la Clubul Sportiv Școlar nr.1 Oradea (fosta școală 

sportivă de elevi, Oradea, înființată în 1954) și la Clubul Sportiv Școlar "Bihorul" Oradea înființat în 1979.  



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

364 

Școala a fost făcută pentru o mai bună organizare a activităților sportive și școlare printr-o îmbinare 

armonioasă a acestora. În primul trimestru al anului școlar 1977/1978 clădirea școlii nefiind terminată au 

funcționat aici numai clasele primare, cele gimnaziale fiind în clădirea veche a Școlii Normale "Iosif 

Vulcan" Oradea din Piața Rahovei nr.1.  Din trimestrul al II-lea toate clasele (I-VIII) au funcționat în 

clădirea Școlii Generale nr.20 din str. Matei Basarab nr.4.  

Începând cu anul școlar 1978/1979 s-a aprobat și treapta a I-a de liceu, cu profil mecanic. De la 21 

septembrie 1978 clădirea și internatul școlii au trecut în administrarea Clubului Sportiv Școlar nr. 1 din 

Oradea. În anii școlari 1979/1980, 1984/1985 și 1985/1986 clasele cu elevii fotbaliști de la CSS "Bihorul" 

și-au desfășurat activitatea în clădirea fostului Institut de subingineri Oradea. Începând cu anul școlar 

1986/1987 si până în anul școlar 1988/1989 în clădirea aceluiași Institut de subingineri au funcționat 

clasele primare ale școlii. În anul școlar 1988/1989 numărul claselor a ajuns la 23, al cadrelor didactice la 

32 (din care 21 erau titulare), iar al elevilor la 670. Clădirea Școlii avea la parter si etajul I săli de clase, 

iar la etajele II si III internatul, 2 săli pentru meditație, o sală de clase și un atelier. Școala dispunea de 11 

săli de clase, 2 laboratoare (fizica-chimie și biologie), 4 cabinete (lb. română, istorie, limbi străine și 

matematică), 1 atelier de croitorie, 1 cabinet medical, o biblioteca și anexe. Între anii 1978 si 1985 

activitățile tehnico-productive, din lipsa de spațiu si dotare tehnică, s-au desfășurat în atelierul centralizat 

de la Școala generală nr.9. Din 1985 și până în 1990 clasele gimnaziale și-au desfășurat activitatea tehnico-

productivă în școala, iar clasele din treapta I-a de liceu la Cooperativa "Electrometal" Oradea.  

După evenimentele istorice din decembrie 1989, școala noastră devine liceu. Ministerul 

Învățământului și Științei aproba planul de școlarizare cu numărul 34473 din 2 iulie 1990 în urma căruia, 

Inspectoratul Școlar Județean Bihor dă dispoziția cu numărul 2188 din 30 august 1990, prin care, s-a 

înființat Liceul cu Program de Educație Fizică și Sport "Bihorul" Oradea pe structura Școlii generale nr.20 

si a Clubului Sportiv "Bihorul" Oradea. Prin dispoziția nr. 66 din 24.08.1993 a Inspectoratului Școlar 

Județean Bihor, de la 1 septembrie 1993 Clubul Sportiv Școlar nr.1 Oradea devine secție pe lângă Liceul 

Sportiv "Bihorul" Oradea. 

Începând cu 1 septembrie 1993, prin dispoziția nr.96/1993 a Inspectoratului Școlar Județean Bihor, 

Liceul cu Program de Educație Fizică și Sport "Bihorul" își schimbă numele în Liceul cu Program Sportiv 

"Bihorul" Oradea. 

În cadrul instituției noastre școlare se organizează multe activități educative, ecologice dar și 

sportive. 
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Profesorii din această instituție sprijină elevii care practică 

sporturi de performanță deoarece programul 

competițional le ocupă o mare parte din zi. 

Astfel s-au evidențiat la sporturi de echipă cei de la fotbal 

fiind antrenați în campionate regionale. La sporturile individuale s-au obținut rezultate deosebite la judo, 

participând la competiții europene-balcaniadă și chiar la campionate din extra-europene. Ca profesor de 

geografie în cariera mea didactică am valorificat aceste talente și aptitudini competitive pentru a implica 

elevii în activități de voluntariat ecologic, Let’s do it Romania, unde s-au implicat un număr de 50 elevi. 

În cadrul acestei activități au valorificat capacitatea de a muncii în echipă la fel ca pe teren în timpul unei 

competiții sportive. 

O altă deprindere formată în campionatele sportive, este atitudinea de învingător și respect pentru 

adversar atitudine valorificată  la concursurile geografice în cadrul cărora au  participat. În acest sens pot 

aminti Concursul de geografie „VINTILĂ MIHĂILESCU” dedicat Zilei Pământului și aniversării a 125 

ani de la nașterea geografului Vintilă Mihăilescu organizat de Universitatea din Oradea . Un număr de 3 

elevi au participat la secțiunea cu tematica „Hazarduri naturale și antropice” unde s-au descurcat foarte 

bine. 

Pe lângă faptul că sunt competitivi și altruiști, fapt dovedit de implicarea în cadrul festivalurilor 

internaționale, organizate de Centrul Incluziv Orizont, cu care am încheiat un parteneriat și care au ca scop 

integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă. Au fost implicați la diferite secțiuni: expoziții de 

desene și machete cu temele „Flori de mai ”,  “Bogățiile toamnei”. Tot în acest scop s-au implicat în 

activitatea de conștientizare a opiniei publice privind problemele copiilor cu CES în cadrul proiectului din 

“Inimi pentru inimi”. 

Acestea sunt cele mai recente activități extrașcolare la care am implicat elevii și pot să spun că de 

fiecare dată satisfacția că fac ceea ce se cuvine în cariera de dascăl mă mulțumește pe deplin  

      Bibliografie. 

*** www.lps-bihorul.ro 

      www.wikipedia.org 

Maria Eliza Dulamă, 2006, Metodologie didactică, Editura Clusium, Cluj- Napoca 

Ilinca N., Mândruţ O., 2006, Elemente de didactică aplicată a geografiei, Editura CD PRESS, Bucureşti 

http://www.lps-bihorul.ro/
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Metode moderne de predare- Învăţare- evaluare în sistemul de învățământ  preuniversitar 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT  PRIMAR , ȘTEFAN  MARILENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE POBORAN, SLATINA, jud. OLT  

 

Învăţarea presupune construirea activă a propriilor gânduri şi crearea unor conexiuni mentale. 

Doar elevul poate realiza aceste conexiuni, cadrul didactic n-o poate face în locul său, dar are datoria 

să coordoneze şi să dirijeze aceste conexiuni. Are datoria să lucreze asupra intelectului elevului, dar 

şi asupra temperamentului său, al modului de a-i percepe pe ceilalţi, de a lucra în echipă şi de a 

interacţiona. Acest lucru are loc mai ales în clasele primare, când învăţătorul lucrează deopotrivă 

asupra temperamentului şi a caracterului elevului.  

Cunoştinţele existente (anterioare/vechi) ale fiecărui elev sunt unice.  Învăţarea prin cooperare 

este cea care solicită în mod deosebit o interconexiune a acestor cunoştinţe. În procesul de învăţare, 

elevii fac greşeli şi omisiuni, iar acestea trebuie depistate şi corectate. Acest proces nu poate fi 

realizat decât printr-un proces conştient, iar metodele de predare - învăţare - evaluare prin cooperare 

s-au dovedit foarte eficiente în vederea rezolvării problemelor şi în vederea eficientizării învăţării. 

Conexiunile între cunoştinţe creează învăţarea, memorarea şi susţin inteligenţa. 

Există în acest moment o mare varietate de strategii şi metode de predare. Profesorul are în 

primul rând datoria să trieze, să aleagă şi să adapteze aceste metode la specificul şi nivelul clasei, 

însă, în permanenţă, trebuie să aibă în vedere o învăţare activă şi de o disponibilitate de cooperare 

din partea elevului. Inclusiv aceste aspecte sunt educabile.  

Învăţarea prin cooperare presupune o dinamică şi un activism susţinut continuu de eforturile 

participanţilor. Etapele strategiei de muncă în echipă presupun considerarea factorilor favorizanţi şi 

defavorizanţi ai rezolvării de probleme în colectiv. 

În concluzie, este necesar să fie respectată o suită de etape care asigură învăţarea prin cooperare în 

parametrii de performanţă ridicată.  

O primă etapă are în vedere constituirea grupului de lucru. Membrii acestuia trebuie să îndeplinească 

anumite calităţi pentru a facilita soluţionarea problemei puse în discuţie: să fie toleranţi faţă de părerile 

colegilor, să deţină optime abilităţi de comunicare a ceea ce doresc să transmită, să nu fie egoişti, să acorde 

ajutor şi să primească ajutor atunci când au nevoie. 

A doua etapă se concretizează atunci când participanţii se confruntă cu situaţia de rezolvat şi sunt 

stimulaţi să lucreze împreună pentru a o rezolva. În această etapă are lor familiarizarea cu elementele 

problemei, analiza acestora şi stabilirea priorităţilor şi a responsabilităţilor. 
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A treia etapă este destinată reflecţiilor, incubaţiei şi tatonărilor. Este faza documentării şi a cercetării care 

se poate întinde pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. 

A patra etapă este rezervată dezbaterilor colective, când sunt confruntate ideile, sunt analizate erorile 

şi punctele forte. Calitatea învăţării prin cooperare depinde – în concepţia Muşatei Bocoş – de „calitatea 

dezbaterii democratice instaurate între elevi prin dubla exigenţă a rigorii intelectuale şi a eticii 

comunicaţionale (a asculta şi a respecta partenerul, a căuta să-i înţelegi opiniile, modul de a gândi, a avea 

nevoie de păreri şi puncte de vedere diverse pentru a-şi construi propria gândire)”. 

A cincea etapă se referă la structurarea demersurilor către finalul dezbaterii cu obţinerea concluziilor 

şi cu soluţionarea problemei. Are loc integrarea noilor achiziţii în sistemul celor existente prin 

restructurarea celor existente în lumina celor nou dobândite. 

Învăţarea prin cooperare solicită efort intelectual şi practic atât din partea elevilor cât şi din partea 

profesorului care coordonează bunul mers al activităţii.  

Condiţiile desfăşurării eficiente a etapelor cooperării au în vedere relaţiile de bună înţelegere între 

membrii echipei de lucru, acceptarea din partea tuturor participanţilor, a planului de lucru în vederea 

atingerii ţelului comun, adoptarea unui mod comun de comunicare a rezultatelor şi de evaluare a soluţiei. 

Strategiile didactice interactive care au la bază desfăşurarea învăţării prin cooperare oferă elevilor 

ocazia de a-şi concretiza nevoia de a lucra împreună, într-un climat colegial de întrajutorare şi de sprijin 

reciproc. Grupul dă posibilitatea testării ideilor, revizuirii opiniilor şi dezvoltării inteligenţei 

interpersonale. Lucrul în echipă acoperă neajunsurile învăţării individualizate, acordând o importanţă 

considerabilă dimensiunii sociale, prin desfăşurarea proceselor interpersonale. 

Cooperarea asigură o relaţie deschisă între parteneri, dezvoltă atitudini şi comportamente bazate pe 

încredere, favorizând formarea atitudinii pozitive faţă de învăţare şi faţă de şcoală. Munca în echipă are 

efecte semnificative asupra personalităţii elevilor, prezenţa partenerilor de interacţiune constituind un 

stimulent intelectual şi un declanşator al schimbului de opinii şi informaţii. Soluţiile emise pot suferi în 

cadrul grupului îmbunătăţiri şi ajustări, analiza critică dezvoltând capacităţile autoevaluative ale 

participanţilor. Productivitatea sporită pe unitatea de timp, apreciată prin numărul de dificultăţi rezolvate, 

şi după gradul lor de complexitate recomandă folosirea strategiile de învăţare prin cooperare în clasă. La 

acest fapt se adaugă şi calitatea mai bună a răspunsurilor, instalarea unui climat motivant de lucru, 

caracterizat printr-o tensiune crescută pentru finalizarea sarcinii comune. Învăţarea prin cooperare 

valorizează schimburile intelectuale şi verbale şi mizează pe o logică a învăţării care ţine cont de opiniile 

celorlalţi. 
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VALENȚELE  FORMATIVE  ALE  ACTIVITĂȚII  EXTRAȘCOLARE 

 

 

Prof. Crușitu Iuliana - Antoneta 

Instituţia: Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret” Piatra Neamţ 

 

 

 

 

  ,,  A  face  un  proiect  si  a-l  duce  la  indeplinire sunt  doua  lucruri  deosebite,  si  dovada  o  avem 

in  faptul  ca  e  mai  usor  sa  fauresti  un  vis, dar  e  mai  greu  sa-l  realizezi”. 

                                                                                                                  ( Les Travailleurs de la Mer)  

 

           Obiectivul central al școlii actuale este acela de a forma personaliăți libere, capabile să se integreze 

fără dificultăți prea mari într-o societate aflată în profunde și rapide transformări economice, politice, 

sociale și culturale. 

           Preocupările pentru formarea și devenirea individului spre esența condiției umane au reprezentat 

întotdeauna un efort special al societății. Interesul pentru instrucție și educțtie a fost prezent în toate 

timpurile și societățile, ca o necesitate de rangul întâi. Despre importanța educatiei, Platon spunea : ,,Dacă 

omul n-a primit decat o educație defectuoasă sau rea, el devine cel mai îngrozitor animal pe care l-a produs 

pămantul. De aceea legiuitorul trebuie să facă din educația copiilor prima și cea mai serioaăa din 

preocupările sale.” 

   Educând, ne propunem formarea unor oameni cu virtuți caracteristice perioadei istorice, căci ,,a 

educa” – înseamnă ,,a conduce” deci a îndruma într-un scop anumit – A conduce undeva nu e de ajuns: 

destinația educației este ADEVĂRUL, BINELE , FRUMOSUL. 

  Idealul educațional al școlii românești este întemeiat pe tradițiile umaniste, pe valorile democrației 

și pe aspirațiile societății românești și contribuie la păstrarea identității naționale. De aceea, în vederea 

atingerii acestui ideal, educația este concepută ca o rezultantă a acțiunii sistemice, interdisciplinară. 

Educația trebuie să dezvolte copiilor sentimente , ca : 

✓ Respectul și stima față de sine 

✓ Respectul față de semeni 

✓ Convingerea că orice comportament își are consecintele sale 

✓ Rezistența la presiunile sociale (negative) 

         Demersurile educaționale, vizând dezvoltarea personalității elevilor, impun participarea activă, 

constientă si responsabilă a acestora în propria formare. Educația se realizează prin acțiuni specifice. Unele 

dintre acestea se află în afara sistemului de învățământ, dar este menit să atinga scopurile  pedagogice 

identificabile. De aceea școala nu ramane indiferentă față de marea bogăție de forme de educație 

extrașcolară pe care se structurează comunicarea umană contemporană. În acest sens pot fi amintite acțiuni 

, precum : 

                      #  Parteneriate educative 

                      #  Concursuri ( muzica, desen, literatura, educatie civica) 

                      #  Serbările scolare 

                      #  Sărbătorirea zilelor de nastere 

                      #  Vizitele 

                      #  Excursiile 
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Consider excursia ca pe cea mai complexă formă de educație a elevilor, prin multitudinea de 

aspecte ale vieții – istorice, sociale, geografice, culturale – pe care le înglobează. 

           O excursie în natură îi ajută pe elevi să înțeleagă legătura care există între om și natură, între 

cunoștințele dobândite la diferite discipline de studiu și lumea din afara școlii, dă posibilitatea elevilor de 

a se implica și organiza prin investigare individuală sau de grup, autoconducandu-și procesul de educație, 

îi pune în contact cu comunitatea și le creează posibilitatea de a-și susține în mod public opiniile. Elevii 

au posibilitatea să se simtă în ipostaza de mici cercetători ai realității ; se simt responsabilizați, implicându-

se cu plăcere, urmare a sfaturilor date ; înțeleg semnificația unor norme, dezvoltându-și gustul pentru 

descoperirea adevărurilor și legităților naturii din jurul lor , învață cum să iubeasca și cum să respecte 

natura , în ansamblul ei . 

              EXCURSIA reușește cel mai bine să dezvolte interesul elevilor, îmbogățindu-le orizontul de 

cunoaștere. Este o formă de activitate cu caracter atractiv si mobilizator. Excursia este o modalitate 

deosebită de educație completă, fiindcă permite o abordare interdisciplinara a conoștințelor. 

               Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, portofoliile, oferă 

posibilitatea unei evaluari temeinice, observându-se progresele obținute de elevi în procesul complex al 

formării și afirmării personalității lor.  

Există în fiecare om normal un potențial creativ, care, dacă este exersat și educat, poate fi 

valorificat la maximum. 

 La vârsta școlară mică potențialul creativ al copilului este în plină dezvoltare, formându-se treptat, 

dupa 8 – 9 ani capacitatea de a compune, de a povesti, și de a crea povestiri, în toate manifestându-se 

elemente de originalitate. Pentru a dezvolta capacitățile creatoare ale elevilor învățătorii trebuie să 

cunoască în primul rând trăsăturile comportamentului creator: 

✓ nivelul de inteligență generală 

✓ gândirea divergentă 

✓ fluența gândirii 

✓ receptivitatea față de probleme 

✓ spiritul de observație 

✓ imaginația creatoare 

✓ originalitatea 

✓ capacitatea combinatorie 

✓ inițiativa, perseverența 

✓ nonconformismul în idei, etc.  

Creativitatea este un proces complex care angajează întreaga personalitate a elevului. Potențialul 

creativ ce urmează a fi dezvoltat la elevii mici, este posibil a fi realizat atât în procesul de învățământ cât 

și în cadrul activităților extrașcolare. 

În cadrul activității extrașcolare de tipul celui care urmează a fi prezentată mai departe (excursia) 

se pot cunoaște unele dintre trăsăturile comportamentului creator (enumerate mai sus) si dezvolta altele. 

Cu alte cuvinte se pot pune bazele dezvoltării potențialului creativ la micii școlari. 

În procesul de învățământ învățătorii nu trebuie neaparat să formeze mari creatori ale căror produse 

să se caracterizeze prin originalitate și valoare socială, ci trebuie sa fie preocupați de formarea unor 

capacități cognitive ca fundament al procesului creativ real de mai tarziu. 

 Asimilarea unui volum mare de  informații la care se adaugă o anumita experiență de viață ajută 

la dezvoltarea potențialului creativ. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

370 

       Un copil creativ se manifestă prin: curiozitate, originalitate, independență, nonconformism, 

flexibil în gândire, permanent preocupat, preferă complexitatea. 

      Pentru stimularea potențialului creator este recomandat : 

✓ utilizarea unor metode active , învățarea prin efort propriu 

✓ adoptarea unei atitudini creatoare de către învățător în conceperea activităților și în relațiile 

cu elevii 

✓ asigurarea unui climat de încredere, relaxare psihică care să permită descătușarea energiilor 

     Direcțiile de acțiune ale învățătorilor în ceea ce privește dezvoltarea potențialului creativ sunt : 

✓ să-i introduca pe elevi în intimitatea proceselor gândirii și acțiunii creatoare, pentru a le dezvălui 

“ misterele” acestui proces și a le întări convingerea că fiecare dispune de capacități creatoare într-

un domeniu sau altul  

✓ să-i îndrume cu competență , tact și răbdare pe drumul sinuos al cunoașterii, încurajându-i și 

ajutându-i să depașească greutățile prin efort propriu. 

   Unul dintre specialiștii domeniului – LOWENFELD- afirma că: ,, primii pași spre creativitate sunt 

făcuți atunci când îndemnăm un copil să miroase o floare , să observe un pom în toate amănuntele sale , 

să mângâie blana unei pisici. Copilul trebuie îndemnat să-și folosească ochii, nu numai pentru a vedea, 

dar și pentru a privi; urechile, nu numai pentru a auzi, dar și pentru a asculta cu atenție; mâinile, nu numai 

pentru a apuca obiectele, ci și pentru a le pipăi și simți”. 
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Istoria ca disciplină de învăţământ, la nivel gimnazial 

PROFESOR:CRISTIAN CEZARINA 

 

Istoria se ocupă cu explicarea schimbării şi aceasta implică întrebările: ,,de ce”? şi ,,când”? s-au 

întâmplat evenimentele, şi identificarea factorilor care au afectat(influenţat) situaţia şi au accelerat sau 

întârziat schimbarea. Dezvoltarea capacităţii de analiză a complexităţii factorilor care influenţează cauza 

şi interrelaţiile lor, de exemplu: factori pe termen scurt şi lung, rolul individului, rolul şansei, religiei, 

tehnologia sau starea de război, trebuie integrată în fiecare moment al studiului istoric. Istoria ca 

disciplină de învăţământ reprezintă forma didactică a bazelor ştiinţei istorice şi asigură conţinutul 

procesului de predare-învăţare a acestei discipline în şcoală. Ea selectează calitativ şi cantitativ numai 

faptele istorice semnificative. În sistemul de învăţământ, istoria a avut şi are un loc aparte.  

           Didactica istoriei contribuie la stabilirea raporturilor dintre cultura generală şi cultura istorică. 

Cultura generală nu se poate realiza fără o cultură istorică, în sensul acumulării unor cunoştinţe despre 

trecut, societate, evenimente şi fapte istorice. Studierea atentă a trecutului reprezintă un exemplu pentru 

prezent. În didactica modernă se pune accent tot mai mult pe funcţia formativă a procesului de 

învăţământ. Ca atare, profesorul de istorie are rolul de a prezenta o imagine corectă, ce respectă cu 

exactitate derularea proceselor istorice, tocmai pentru a evita o receptare şi o înţelegere greşită din partea 

elevilor a trecutului istoric care ar putea genera consecinţe grave pentru societate- atitudini xenofobe, de 

intoleranţă şi discriminare şi alte forme de alterare ale patriotismului 

Centrarea demersului didactic pe elev este susţinută de mai multe elemente prezente în programele 

şcolare- competenţe şi activităţi de învăţare. Elevul nu mai este doar un simplu receptor, ci un emiţător 

de păreri proprii. Sunt vizate deopotrivă sursele istorice, terminologia, vocabularul de specialitate, 

înţelegerea, reprezentarea şi interpretarea timpului, spaţiului, a faptelor şi proceselor istorice, formarea 

de atitudini şi valori.  

  Profesorul de istorie din secolul al XXI-lea se confruntă cu o explozie informaţională fără precedent, cu 

un impact dur al mijloacelor media asupra sistemului educaţional şi are misiunea de a găsi, pe măsura 

înţelegerii elevilor săi, răspunsuri la problemele care apar în cadrul orelor de istorie. Pornind de la 

nivelul de pregătire al clasei, nivelul de vârstă al elevilor, profilul lor psiho-pedagogic, profesorul de 

istorie trebuie să se repoziţioneze către statutul de mijlocitor al dezbaterii de idei între elevii săi. Astăzi 

profesorul de istorie şi elevii săi trebuie să desfăşoare o gamă variată de activităţi, ca de exemplu: să 

formuleze şi să răspundă la întrebări, să interpreteze, să abordeze diferenţiat, să dezvolte o viziune 

multiplă asupra evenimentelor, să abordeze fără ezitare problemele sensibile şi controversate ale istoriei, 

să folosească sursele istorice de orice fel. Toate acestea contribuie la punerea bazelor pentru asigurarea 

educaţiei pentru cetăţenie democratică, afirmarea nemijlocită a dimensiunii universale a predării istoriei. 

Didactica modernă pune accent pe latura formativă şi educativă a învăţării, pe cultivarea creativităţii, 

pune în centrul atenţiei îmbinarea învăţării cu cercetarea şi cunoaşterea. 
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 Acţiunea didactică trebuie să pornească de la metodele activ-participative care implică elevul în 

procesul de predare-învăţare, un proces care presupune acţiuni ale elevilor pentru însuşirea de deprinderi 

şi cunoştinţe, sub îndrumarea profesorului.     

Centrarea metodelor de învăţământ pe cel ce învaţă presupune cooperarea cu elevul pentru a defini 

anumite obiective, pentru a alege anumite conţinuturi, pentru a adopta anumite tehnici de lucru. 

Manualele alternative de istorie oferă această posibilitate prin conţinuturi, prin tehnicile diferite de 

abordare a conţinuturilor prevăzute de programa şcolară. 

   La nivelul şcolii istoria devine un mijloc important de formare şi de informare, şi joacă un rol 

important în închegarea personalităţii elevului. Izvoarele istorice constituie punctul de plecare în 

construirea unei imagini despre trecut şi contribuie la afirmarea identităţii proprii a istoriei ca ştiinţă. 

Prin natura sa , istoria trezeşte şi cultivă sentimente, creează acele stări raţionale şi afective de care are 

nevoie orice fiinţă umană pentru a trăi şi a-şi valida capacităţile creatoare în conformitate cu cerinţele 

progresului şi cu interesele societăţii.  

   Istoriei îi revine un rol esenţial în formarea personalităţii elevilor, nu doar transmite un volum de 

cunoştinţe în informarea elevilor asupra curgerii datelor sau desfăşurării unor evenimente istorice, ci are 

rolul important de a forma capacităţi de interpretare, înţelegere şi acţiune. Istoria vizează atât latura 

cognitivă cât şi cea raţional-afectivă contribuind la dezvoltarea cunoştinţelor din toate sferele existenţei 

sociale. Este important ca cetăţeanul fiecărei ţări să cunoască punctele de reper din trecutul poporului 

său. Procesul formativ cuprinde astăzi pe plan educaţional, lecţia de istorie ca nucleu în jurul căreia 

pivotează didactica învăţământului istoriei.  

    Lecţia de istorie reuşeşte, la modul concret, să asigure continuitatea aportului instructiv-educativ al 

istoriei ca obiect de învăţământ şi să-i înzestreze pe elevi cu deprinderi de muncă intelectuală. Istoria ca 

disciplină de învăţământ contribuie, astfel, la stimularea interesului pentru ştiinţă, la formarea unei 

gândiri logice şi a spiritului critic prin formarea deprinderilor da a sintetiza, argumenta şi interpreta 

obiectiv fenomenele istorice. Istoria ca disciplină de învăţământ este chemată să înzestreze tânăra 

generaţie cu informaţii, atitudini, sentimente care să o determine să acţioneze cu discernământ în 

vederea integrării ei în societate. 

     Elevul trebuie să-şi însuşească valorile moral-formative oferite prin lecţia de istorie, să manifeste 

dragoste şi respect faţă de trecutul istoric al românilor, să manifeste respect faţă de valorile culturii şi 

civilizaţiei universale. Cunoaşterea faptelor istorice reprezintă doar primul pas în studierea istoriei, 

gândirea elevilor fiind condusă de la analiza faptelor la înţelegerea legităţilor istorice. Prin formarea şi 

consolidarea noţiunilor, se asigură elementele necesare de înţelegere a proceselor şi fenomenelor istorice 

în toată complexitatea lor, precum şi a legăturilor existente între cauză şi efect. Istoria este nu numai o 

dimensiune a culturii, ci şi o latură a educaţiei prin care sunt rezolvate unele probleme pe care omul le 

întâlneşte în plan existenţial.  

   Un profesor de istorie nu poate cunoaşte faptele studiate dacă nu face efortul să le înţeleagă. Trecutul 

poate fi înţeles numai prin prisma prezentului, adică supralicitând valoarea educaţională a 

educaţionalului. Istoria poate să-i înveţe pe oameni să devină mai umani, ceea ce corespunde 

obiectivelor urmărite de orice analiză a învăţării şi creativităţii. 
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    Învăţarea istoriei depinde de calitatea şi extinderea experienţei individuale, precum şi de soluţionarea 

unor probleme ce se pun în faţa profesorului ca istoric. Cercetarea istorică are un rol important atât 

pentru istoric cât şi pentru cel care învaţă istoria. Studiul istoriei ca ştiinţă a omului găseşte în timp 

elemente de cultură şi, totodată, dobândeşte obişnuinţe fundamentale de orientare în existenţa personală 

şi socială, fundamente care vor consolida actul educaţional. 

  

 

 

Bibliografie:  

 

1. Căpiță Laura, Căpiță Carol, Tendințe in Didactica Istoriei, Editura Paralela 45, București, 2005 

2. Cerghit Ion, Perfecționarea lecției in școala modernă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 

1983 

3. Dumitru Ion Alexandru, Dezvoltarea gândirii critice și invățarea eficientă, Editura de Vest, 

Timișoara, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

374 

Învățământul special, Cenușăreasa sistemului românesc de educație?! 

Proferor-educator Damian Ernestina 

 

  Învățământul special e adesea privit cu reticiențe chiar de către beneficiari. Privită la ,,rece” această 

atitudine e de înțeles, într-un fel,  părinții trecând prin drame personale și stari psihologice profunde, 

când află că, copilul lor e ,,altfel”.. 

Prima stare instalată e cea de negare ,,copilul meu nu e așa” .. ,,au greșit diagnosticul, evaluarea ..” etc. 

Apoi, greu, după un timp vine acceptarea. Cu cât distanța dintre cele doua faze e mai mare, cu atât 

procesul de recuperare al copilului va întârzia, sau chiar nu va mai fi posibil. 

 Deci intervenția timpurie e deosebit de importantă în toate tipurile de deficiențe. 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă în care lucrez, oferă servicii și terapii educaționale complexe, 

prin cadre specializate, bine pregatite, și nu în ultimul rând dedicate cu pasiune spre copiii cu deficiențe 

grave. Aici mă refer la: educatori, profesori psihopedagogi, psihologi, logopezi, profesori-educatori, 

kinetoterapeuți. 

Încadrându-mă la categoria profesorilor-educatori (cei care aplică terapii educaționale complexe și 

integrate), vă voi prezenta pe scurt aspecte din ariile curriculare/ terapii educaționale pe care le folosim 

în activitatea  noastră. 

                                   Terapia educaţională complexă şi integrată se bazează pe un curriculum structurat 

pe patru arii de dezvoltare: 

- aria de dezvoltare fizică; 

-  aria de dezvoltare perceptivă; 

-aria de dezvoltare intelectuală;  

-aria de dezvoltare personală şi socială;               

 Competențele şi componentele constitutive ale ariilor de dezvoltare sunt completate sau adaptate în 

funcţie de particularităţile elevilor şi de nivelul lor de şcolarizare. 

Disciplinele din cadrul ariei curriculare terapie educațională complexă și integrată  sunt:    Stimularea 

cognitivă - vine în sprijinul activităţilor educative realizate de elev împreună cu profesorul 

psihopedagog, pentru completarea acestora şi consolidarea lor (activităţi de învăţare)  

Terapia ocupaţională - are ca scop formarea unor deprinderi adaptative care-i permit elevului să-şi 

satisfacă nevoile personale şi să răspundă cerinţelor mediului (colaj, modelare plastilină, diverse produse 

finite: decoraţiuni, felicitări); include şi meloterapia  

Formarea autonomiei personale - vizează formarea capacităţii elevului de a se manifesta cât se poate de 

independent (igienă personală, reguli de conduită, etc.)  

 Socializarea - are scopul de a pregăti elevii pentru integrarea optimă în viaţa socială şi familială (norme 

de comportare, obişnuirea cu spaţiul clasei, şcolii, împrejurimile şi cadrul social larg, vizite, excursii, 

etc.)  

Ludoterapia - vine în sprijinul socializării elevului, îi dezvoltă spiritul de echipă, comunicativitatea, 

spiritul creator şi îl responsabilizează cu ajutorul  jocurilor divere. 

În funcție de nivelui de gravitate al dizabilitățtii elevului, se poate lucra cu acesta, fie apelând la 

programa școlară specială, fie apelând la un plan de intrevenție personalizat. 

Toate aceste arii se aplică tuturor elevilor cuprinși în sistemul nostru permițând o dinamică practică și 

atractivă, respectându-se particularitățile de vârstă și dizabilitate ale fiecărui elev. 
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ACTIVE AND PARTICIPATORY TEACHING METHODS 

Prof. Daniela Stanciu 

Şcoala Gimnazială „George Voevidca” 

Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava 

      

The evolution of the current society has imposed and requires the continuous adaptation of education. 

The fact is that children are constantly changing, which means educators need to find new ways of 

addressing the teaching activity. Therefore, the methods used in the instructive-educational process must 

take into account the personality of the pupils. 

Interactive methods are modern ways to stimulate personal learning and development from early ages; 

they are didactic tools that favour the sharing of ideas, experience and knowledge. It is true that such 

methods call for the personal effort of thinking, imagination, memory and will, but they also capitalize 

on the potential for knowledge, action and child experience. They provoke and encourage teamwork, 

stimulate pupils to cooperate and exchange ideas while giving them a sense of achievement, making 

them understand they are in charge of their own learning experience. The search for new ideas through 

the active and participatory teaching methods gives the didactic approach a certain "mystery". Pupils are 

active participants because they deal with certain situations which might prove too complex for their 

intellectual capabilities, but, as a group, through analyses, discussions aimed at finding answers to all 

questions, resolutions of problem situations, they get to feel responsible and satisfied at the end of the 

lesson. 

The following examples are illustrative regarding the wide choice of participating methods and 

techniques that could be successfully used as part of daily English language teaching routine. 

 

1. Mingle-Pair-Share 

This alternative to TPS (Think-Pair-Share) is a collaborative learning strategy that requires pupils to 

answer a question and then share knowledge with their classmates. Children respond well to the use of 

this strategy in the classroom, because it adds a bit of fun to otherwise monotonous vocabulary lessons 

and because it gives them the opportunity to do what they need most, which is to talk, to deepen their 

understanding while practising their verbal skills. Mingle-Pair-Share is a great activity to get pupils up 

and moving and encourage them to interact with all of their classmates. Here’s the procedure: 

 Pupils mix around the room silently as music plays in the background. 

 When the music stops, each pupil finds a partner close to them and puts their hand together with 

their partner’s in a high five ("No running around in the classroom to find and pair up your best friend! 

") 
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 When all pupils have found a partner, the teacher asks a question and allows for  "think time". 

For example, "Name three wild animals" or "Name five items of clothing" or "Name four vegetables". 

 On the teacher’s signal, one partner shares, and the other listens. 

 Partners switch roles. 

 After both partners have had a chance to speak (the teacher will have to monitor this, based on 

the depth of the question), the music starts again, and pupils mingle. When the music stops, pupils find a 

new partner, the teacher asks a new question, etc. 

 

2. The Talking Chips  

This is a Kagan cooperative learning strategy that not only helps pupils participate in class discussions, 

but also helps develop appropriate social interaction among children working in a group setting. Pupils 

develop their listening skills, learn how to take turns, and learn how to better communicate with their 

peers. 

The structure of this strategy is simple: every student in the group receives three plastic “Talking chips,” 

and when they would like to contribute to the conversation, they must place one of their chips in the 

centre of the table. Pupils can use a talking chip to give an idea, ask a question, express a feeling, 

respond to an idea, or ask for clarification. A discussion leader can be chosen to ensure that the group 

runs smoothly, and every pupil isn’t trying to talk and place their chips in the centre at the same time. 

The rules for this strategy are simple: 

 Pupils are not allowed to speak unless they have placed their chip in the centre of the table.  

 When a pupil runs out of chips, he or she must sit and listen quietly to their peers until all of the 

chips at the table are gone.  

 Once all of the chips are used, the discussion leader can pass them out again and the discussion 

can continue.  

This strategy helps regulate group discussions and ensures that every pupil participates equally. 

 

3. Write Around 

 This strategy is for topics or questions with multiple answers, but the teacher can modify the 

strategy to fit the pupils’ needs. Write Around can be successfully used for review. Pupils are given a 

topic and asked to write everything they know on it. After the activity, pupils can read the paper aloud in 

their groups, hearing new information, more things on the topic, and clarifying any confusion.  
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 Creative writing and summarization are activities that pupils enjoy because they are given the 

opportunity to think, to put their imagination to good use, to practise vocabulary and grammar 

structures. Here’s how this strategy can be used in the classroom to this end: 

 The teacher divides the class into three-four groups. 

 The teacher then gives a sentence starter (for example, "If you give an elephant a cookie, it is 

going to ask for... " or "If you give a monkey a banana, it is going to ... ").  

 The teacher asks all pupils in each team to finish that sentence. 10-15 seconds of "think time" is 

given to the pupils to reflect on the sentence or topic. 

 The first member in the group starts writing about the sentence or topic. 

 After a short amount of time given (30 seconds-1 minute), pupils pass the paper to the next 

member in their group. 

 Around 30 seconds is the time given to read over what is written on the paper. 

 The second member starts to write clarifying, adding, or summarizing information to the paper. 

(30 seconds - 1 minute given time). 

 The paper is then passed onto the next group member, and the process repeated. 

 After a few rounds, four great stories or summaries emerge. Pupils are given enough time to add 

a conclusion and/or edit their favourite one to share with the class. 

 

4. Question and Answer Cards 

 This strategy comes in handy when teachers need to assess pupils’ learning of particular lesson 

content, but it is also efficient as a way of enhancing pupils’ oral skill and practise grammar structures. It 

is not time-consuming and it gets everyone involved in the classroom activity.   

 The teacher makes index cards for every pupil in the class (half of the cards contain questions 

about class content, while the other half contain the right answers).  

 The teacher shuffles the cards and then hands them to the pupils.  

 Pupils walk around the classroom and find their appropriate partner by comparing questions and 

answers on their own cards. 

 

Bibliography: 
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„ POTENŢIALUL CLIMATIC ŞI ROLUL SĂU ASUPRA 

HABITATULUI UMAN “ 

PROF. DIACONU RODICA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”RADU GRECEANU”SLATINA 

 

 

    Factorii genetici ai climei. 

 

 Climatul din Câmpia Boianului face parte din climatul general specific  Câmpiei Române, mai precis a 

părţii centrale a acesteia, respectiv un  climat temperat continental. 

 Pentru analiza condiţiilor climatice din localitatea luată în studiu s-a ţinut seama de o serie de factori 

naturali. 

         a)     Factori radiativi reprezentaţi de radiaţia solară directă, radiaţia solară globală compusă din 

suma primelor două înregistrează valori anuale diferite în funcţie de sezon. Astfel, radiaţia globală se 

menţine între valorile de 0,04cal/cm2/minut în diminețile zilelor din perioada echinopţiilor şi 

0,25cal/cm2/minut în cel ale solstiţului de vară. Valoarea medie anuală la nivelul cîmpiei Boianuluieste 

de 118 kcal/cm2. 

       b)     Factorii dinamici generează variaţiile neperiodice ale vremii. Principalele sisteme barice 

(cicloni şi anticicloni ) duc la deplasarea maselor de aer, fapt care generează perturbaţii în dezvoltarea 

proceselor atmosferice caracteristice acestei regiuni,unde frecvenţa cea mai mare o au vânturile care bat 

dinspre nord-est,est şi nord-vest,însă cea mai mare intensitate o au vânturile de vest. 

       c)     Factorii fizico-geografici sunt reprezentaţi de altitudinea reliefului forma alungită a văii Oltului 

şi caracterul de adăpost al acesteia, gradul de acoperire cu vegetaţie,natura stratului de sol. Prin aşezarea 

geografică şi prin implicarea acestor factori naturali, climatul bazinului hidrografic inferior al râului Olt 

în care se încadrează şi câmpia Boianului este influenţat în mod direct,căpătând nuanţe cu specific local. 

Un rol determinant îl are orientarea pe direcţia nord-sud a văii Oltului şi diferența de altitudine dintre 

lunca şi terasele Oltului fapt care impune etajarea fenomenelor meteorologice cât şi canalizarea maselor 

de aer şi menţinerea unui climat de adăpost.  

  Lipsa vegetaţiei, care pe teritoriul câmpiei ocupă suprafeţe foarte mici are un rol important în 

diminuarea valorii umidităţii aerului. Nivelul umidităţii aerului este însă influenţat în sens pozitiv de 

prezenţa pe cursul râului Olt a unor întinse lacuri de acumulare. 

Caracterizarea climatului local, am folosit datele unor înregistrări de la staţia meteorologică Strehareţi 

din municipiul Slatina care a fost amplasată în condiţii morfoclimatice necorespunzătoare . De asemenea 
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am folosit datele şi informaţiile oferite de Atlasul Climatologic al României (1966) precum şi alte lucrări 

de specialitate care au avut ca obiect de  cercetare aria limitrofă a câmpiei. 

    

 Regimul termic.         

     

Repartiţia valorilor medii de temperatură la nivelul câmpiei este relativ uniformă datorită faptului că 

diferenţele altitudinale între partea de jos şi cea de sus a cîmpiei Boianului nu sunt prea mari . 

 Atlasul Climatologic al R.S.România încadrează câmpia Boianului în izoterma multianuală de 

10-110C. Temperatura medie multianuală la  nivelul câmpiei este de 10,70 C. Prin analogie, se poate 

spune că pe terasele Oltului temperatura medie multianuală a aerului are o valoare ceva mai scăzută, 

respectiv 10,30 C .  

 Durata medie de strălucire a soarelui ajunge la 1350-1400 de ore  în sezonul cald (aprilie – 

octombrie) pentru ca în sezonul rece să se situeze în jurul valorii de 700 ore (octombrie – aprilie). 

Însumând cele două valori, obţinem o durată medie anuală de strălucire a soarelui de  2100 ore pe an .  

 Analizând temperaturile medii lunare pentru regiunea respectivă în perioada1896-1996, se poate 

constata că luna cea mai rece a anului este ianuarie cu o medie termică de         -2,70 C  iar luna cea mai 

caldă este   luna iulie cu o medie de temperatură de +22,40 C. 

  Valorile temperaturii minimă şi maximă absolute pentru staţia Meteorologică de la Slatina au 

avut următorii indici : 

-  Temperatura minimă absolută – 35,60 C la 15.01.1893 

-  Temperatura maximă absolută +41,80 C la  10.08.1952 

 Durata de timp cu temperaturi mai mici de zero grade Celsius este în medie de 71 zile pe an . 

Scăderea temperaturilor sub zero grade Celsius, pe teritoriul luat în studiu cuprinde intervalul dintre 

sfârşitul toamnei şi începutul primăverii. Cel mai timpuriu îngheţ s-a produs pe 21 octombrie iar cel mai 

târziu pe 6 mai .  

          Durata medie a intervalului anual fără îngheţ este 210-220 zile. 

Se ştie că zilele cu îngheţ timpuriu (octombrie) şi cele cu îngheţ târziu         

(aprilie) sunt în legătură cu brumele atât de păgubitoare  pentru culturile agricole. 

Aceste fenomene duc frecvent la o întârziere a lucrărilor agricole mai ales în legumicultură şi produc 

pagube mai ales atunci  când ele se succed după lunile februarie şi martie caracterizate printr-un regim 

termic mai ridicat care generează o inflorescenţă mai timpurie a vegetaţiei. 
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Diferenţele altitudinale şi caracterul de adăpost din lunca Oltului favorizează câteodată inversiunile 

termice mai frecvente  în lunile decembrie – februarie şi cantonarea ceţii în lunca Oltului, acest fenomen 

fiind favorizat şi de prezenţa lacurilor de acumulare de pe râul Olt. 

Temperatura solului variază în funcţie de anotimp. Cele mai scăzute temperaturi medii la nivelul solului 

se înregistrează în luna  ianuarie – 2,40 C iar cele mai ridicate se înregistrează în luna iulie  +21,80 C. 

Din analiza temperaturii la nivelul solului rezultă că acesta este negativă numai trei luni pe an. Creşterile 

de temperatură cele mai semnificative sunt începând cu luna aprilie, când debutează de fapt şi campania 

agricolă de primăvară. Excepţia fac culturile agricole în sere   şi solarii care sunt mai timpurii ( lunile 

februarie şi martie).  

 

Regimul precipitaţiilor atmosferice. 

 

         Precipitaţiile atmosferice constituie una dintre cele mai importante componente ale climatului 

local, cu largi implicaţii în cadrul său natural şi economic. Cauzele principale care duc la formarea 

precipitaţiilor atmosferice în zonă sunt în primul rând cele legate de circulaţia generală a atmosferei, pe 

fondul căreia ceilalţi factori fizico-geografici îşi manifestă influenţa. Dintre aceşti factori o  importanţă 

deosebită o au : 

           -Compartimentarea morfologică a acestui spaţiu de tranziţie,fizionomia diferită a 

sectorului de vale, prezenţa diferenţiată a formaţiunilor vegetale şi nu în ultimul rând existenţa în 

imediata apropiere a unei întinse arii lacustre. 

-Media multianuală a precipitaţiilor la nivelul câmpiei este de 542 mm ceea ce înseamnă o cantitate sub 

media pe ţară cu aproape de 100 mm.  Analizând precipitaţiile medii lunare de la punctul pluviometric 

Slatina în 1960-1975( după Ioan Stănescu) rezultă că regimul pluviometric prezintă un maxim în luna 

iunie şi un minim în luna ianuarie.  

           În perioada rece a anului, cad cele mai mici cantităţi de precipitaţii, o parte însemnată din acestea 

fiind sub formă de ninsoare, numărul anual al zilelor cu zăpadă la sol este cuprins între 50 şi 60. Stratul 

de zăpadă foarte rar persistă după 1 martie, fapt ce permite o declanşare optimă a lucrărilor agricole. Din 

datele prezentate rezultă că regiunea se află din punct de vedere pluviometric sub aria izohietei de 600 

mm considerată ca fiind optimă ca regim pluviometric. 

Umiditatea aerului şi nebulozitatea. 

           Din analiza valorilor medii ale umidităţii aerului rezultă un maxim de vară în luna iulie şi un 

minim de iarnă în luna ianuarie.  

           Mersul diurn al umidităţii relative a aerului este în strânsă legătură cu mersul diurn al temperaturii 

aerului. Se constată un maxim în ultimele ore ale nopţii şi un minim în primele ore ale după-amiezii 

când temperatura aerului are cea mai ridicată valoare. Umiditatea relativă a aerului măsurată la staţia 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

381 

meteorologică Slatina are valoarea medie de 69 %. În spaţiul comunei, umiditatea relativă a aerului are 

valori mai mici în jumătatea estică a comunei şi mai ridicate în jumătatea vestică datorită prezenţei ariei 

lacustre şi pădurilor din lunca Oltului. 

           Nebulozitatea influenţată de radiaţia solară, umezeala aerului şi gradul de acoperire a solului cu 

vegetaţie înregistrează cele mai mari valori în sezonul rece al anului. Astfel, în luna ianuarie indicele 

nebulozităţii este de 5,6-6,2. Vara, nebulozitatea are cele mai scăzute valori, astfel, în lunile iunie, iulie 

şi august valorile se situează în jur de 5,1. Valori ridicate ale nebulozităţii se înregistrează şi în luna 

noiembrie 5,9-6,1. Numărul mediu anual de zile cu cer acoperit la staţia meteorologică Slatina în 

perioada 1921-1955 a fost cuprins între 120-140 zile, cele mai multe înregistrându-se în luna noiembrie. 

Numărul mediu anual al zilelor cu cer senin este destul de ridicat, 80-95 zile, iar lunile cu cele mai multe 

zile senine sunt august şi septembrie (9-21 zile). 

 

 Regimul eolian. 

 

         Acesta corespunde în general circulaţiei maselor de aer de deasupra ţării noastre din est, nord-est, 

nord-vest şi vest. Frecvenţa cea mai mare o au vânturile din est, nord-vest şi vest. 

Informaţiile culese de la staţiile meteorologice din regiune indică viteze medii anuale ale vânturilor 

cuprinse între 2,6 şi 3,2 m/s. La intensităţi mai mari, vânturile din nord-vest se canalizează pe valea 

Oltului, în acest sens dispunerea pe direcţia nord-sud a văii având un rol important. Ariile lacustre din 

apropierea comunei nu au o întindere suficient de mare pentru a  duce la formarea unor prize locale, sau 

chiar dacă acestea se formează au o intensitate extrem de scăzută. 

          În anotimpul rece, între lunile noiembrie şi februarie, sau chiar martie, se remarcă o frecvenţă de 

2,3 manifestări pe sezon ale crivăţului care bate pe direcţia est-vest şi aduce cantităţi moderate de 

precipitaţii sub formă solidă. 

          Vara, în lunile iulie-august, au loc deplasări ale unor mase de aer de origine mediteraneană, mase 

de aer cald şi uscat, concretizate prin vântul numit austrul, cunoscut de localnici şi sub numele de „ 

traistă goală” datorită lipsei precipitaţiilor. Tot vara, o circulaţie din sectorul estic a aerului care durează 

câteva zile se finalizează de regulă cu precipitaţii sub formă lichidă, ploi care pot să dureze un timp mai 

îndelungat. La altitudini mai mari, regimul eolian este sub influenţa circulaţiei generale, dominant 

vestică. Din analiza fenomenelor climatice din câmpie se pot distinge două topoclimate : 

              - Un topoclimat de interfluviu şi terase specific altitudinilor mai mari  cu o intensitate mare a 

vânturilor şi cu temperaturi medii anuale ceva mai scăzute . Este domeniul cu cele mai întinse suprafeţe 

agricole, ocupate în principal cu cereale şi plante tehnice. 

               - Un topoclimat al frunţilor de terase inferioare şi de luncă, prezent în lunca Oltului care se 

caracterizează printr-o umiditate mai ridicată, o intensitate mai scăzută a vânturilor şi o persistenţă a 

ceţii. Culturile predominante sunt viţa de vie, pomii fructiferi şi legumele. 
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Ambele tipuri de topoclimat au un deficit hidric, mai puţin evident însă în lunca Oltului unde apele 

freatice situate aproape de suprafaţă compensează parţial lipsa apei în perioadele de secetă. 
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PARALELĂ ÎNTRE METODELE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE UTILIZATE ÎN PREDARE 

 

                                                                                  Prof.înv.primar Dindiri Carmen 

                                                                          Școala Gimnazială Deveselu 

                                                                                   Localitatea Deveselu, județul Olt 

 

     ȘCOALA este acel loc minunat unde copiii învață lucruri frumoase despre viață. 

     Educator,învățător,dascăl sunt cuvinte/ vorbe pe care fiecare copil le-a rostit în diferite trepte ale 

educației sale,ale devenirii personalității umane.Astfel,putem spune că exigențele acestei meserii se 

corelează strâns cu cele pe care societatea omenească le manifestă față de  formarea tinerelor vlăstare ale 

viitorului.  

     Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în practică prin 

intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de realizare, iar 

rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar integrează toate aceste 

componente, dintre care o poziţie centrală revine metodelor care fac posibilă atingerea finalităţilor 

educaţionale. 

     Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă „drum spre”. Metodele 

de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod independent sau 

sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, 

atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”.( M.Ionescu, V.Chiş, p.126) 

     Din punct de vedere executiv, operaţiei îi corespunde un procedeu, acţiunii o anumită metodă, iar 

activităţii o metodologie. Procedeele pot fi considerate tehnici mai limitate de acţiune care reprezintă un 

mod concret de valorificare a metodei. Metoda se poate defini ca o acţiune comună a binomului profesor-

elev pentru informarea şi formarea elevului, în timp ce metodologia didactică reprezintă ansamblul 

metodelor şi procedeelor folosite în învăţământ. 

     Între elementele constitutive ale procesului intsructiv-educativ se stabileşte o relaţie de 

interdependenţă, în care metodelor didactice le revine o importanţă deosebită. În conformitate cu 

principiile didacticii moderne, se acreditează ideea transformării elevului în subiect al acţiunii instructiv-

educative şi implicării sale active în realizarea acestui proces. Elevii prezintă particularităţi 

psihoindividuale, astfel încât se impune utilizarea unei game cât mai ample de metode de predare care să 

le valorifice potenţialul. Semnificaţia metodelor depinde, în cea mai mare măsură, de utilizator şi de 

contextul în care este folosită. Metodele tradiţionale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi 

în conformitate cu noile principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot însă dobândi 

o valoare deosebită în condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care să-i asigure accesul 

la mesajul informaţional transmis raportat la unitatea de timp. 

     Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor în procesul 

propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, prefacerile pe care le cunosc metodele 

de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia dinamică-deschisă constă în raporturile în 

schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea 

procesului de învăţare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul căruia i se raportează. 

Amplificarea caracterului formativ al metodelor presupune punerea accentului pe relaţiile sociale pe care 

le are elevul în procesul de culturalizare şi formare a personalităţii. Reevaluarea permanentă a metodelor 
tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. 

     Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în : 

1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, 

exerciţiul; 

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

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

completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, susţinându-se că ea nu 

favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură cu realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei asistă 

pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete. Cealaltă metodă tradiţională, convorbirea cu întreaga 

clasă, antrenează mai mult participarea elevilor, dar elevii sunt ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. Aşadar, 

forma clasică a învăţământului dezvoltă puţin gândirea elevilor. 

      La începutul secolului XX s-au preconizat diverse moduri de organizare a învăţământului, denumite 

şcoli active, în care accentul cade pe studiul individual efectuat de elevi. Modul nou, activ, de organizare 

a învăţământului se dovedeşte superior, dar solicită mult timp. Odată cu descongestionarea programelor 

şcolare în cadrul reformei învăţământului, se va începe şi activizarea predării în şcoala românească. 

     Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu metodele 

tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare şi democraţie face parte din gama noilor educaţii, care 

reprezintă cel mai pertinent şi mai util răspuns al sistemelor educative la imperativele generate de 

problematica lumii contemporane. Prin participare, elevii îşi pot exprima opţiunile în domeniul educaţiei, 

culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria formare. Elevii nu sunt doar un receptor de 

informaţii, ci şi un participant activ la educaţie.În procesul instructiv-educativ, încurajarea 

comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică 

pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. Principalul avantaj al 

metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii 

acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată 

o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire 

centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime 

pe baza argumentelor. A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri 

raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a construi 

argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor. Principalele 

metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: Gândiţi, lucraţi în echipă, comunicaţi; Termeni-cheie iniţiali; 

Ştiu-vreau să ştiu-am învăţat; metoda Sinelg; metoda Mozaic; Cubul; Turul Galeriei; Elaborarea unui 

referat/eseu; Jurnalul în trei părţi; Tehnica predicţiei; Învăţarea în grupuri mici; Turneul între echipe; Linia 

valorilor.  

     Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune respectarea unor reguli. 

Literatura de specialitate relevă faptul că, pentru ca elevii să fie dispuşi să lucreze în echipă, se impune 

respectarea a două condiţii: asigurarea unui climat pozitiv în clasă; formularea unor explicaţii complete şi 

corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât aceasta să fie înţeleasă de toată lumea. 

     În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă impresia că au 

succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea de expectanţe pozitive 

faţă de elevi; utilizarea unor strategii de management educaţional eficient; stabilirea de obiective clare şi 

comunicarea acestora elevilor; valorificarea la maxim a timpului destinat predării; evaluarea obiectivă. 

     Eficienţa muncii în grup depinde de claritatea explicaţiei pentru sarcinile de lucru. Profesorii trebuie 

să ofere explicaţii cât mai clare şi să se asigure că ele au fost corect înţelese de către elevi. 

     V. Guţu oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între metodele tradiţionale şi cele 

moderne utilizate în predare. Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici: 

•pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei;  
•sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al instruirii; 

•sunt predominant comunicative, verbale şi livreşti; 

•sunt orientate, în principal, spre produsul final; 

•au un caracter formal, sunt rigide şi stimulează competiţia; 

•stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 

•relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă. 

     La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note: 
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•acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 

•sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului educaţional; 

•sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 

•sunt orientate spre proces; 

•sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi; 

•stimulează motivaţia intrinsecă; 

•relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă din modul de 

organizare a lecţiei. 

     Din toate cele menţionate rezultă faptul că profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia 

instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un model real de integrare socioprofesională şi 

educaţie permanentă, să se implice în deciziile educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate. 

Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională 

psihopedagogică şi metodică, pot asigura esenţial înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca 

nou sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar. 

     Profesorul nu va putea dezvolta elevul pentru şi prin libertatea raţională şi creativă, dacă el însuşi nu o 

cunoaşte, nu o înţelege, nu are un comportament de om liber. Reconsiderarea relaţiei autoritate-libertate, 

orientarea prioritară spre elev, spre obiectivele formativ-educative au generat şi o altă alternativă în 

sistemul concepţiilor educaţionale- perspectiva umanistă asupra educaţiei. Excesul de control dăunează 

conduitei fireşti, valorile morale trebuie să joace un rol mai important, omul trebuie format pentru 

schimbare, afirmarea sa trebuie să fie liberă şi constructivă. 

     Viața cere muncă,dăruire,efort,respect,învățătură.... 

     Copiii sunt o minune,sunt un dar de la Dumnezeu... 

    ,,NOI, cei mari, uităm adesea că am fost copii.Și lucrul acesta ar trebui să ni-l aducem  aminte,mai ales 

când ne găsim în fața copiilor.”                      ( Alexandru Vlahuță )  

.  
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CICLUL DE VIAȚĂ AL AMBALAJELOR DIN STICLĂ  

 

 

Prof. ing. Dobre Livia Iuliana 

                                         Liceul Tehnologic ”Constantin Istrati” Câmpina, Prahova 

 

Ciclul de viaţă al unui produs reprezintă totalitatea etapelor pe care acesta le parcurge de-a lungul 

vieţii, incepând de la faza de producţie a produsului, continuînd cu consumarea pe piaţă și retragerea 

acestuia. 

Ideea unui ciclu de viaţă al produsului recunoaşte faptul ca proiectarea si vânzarea unui produs este doar 

o parte a poveştii. De fapt, orice produs trece printr-o serie de paşi, între timpul în care este conceput şi 

timpul în care produsul realizat este retras din uz sau înlăturat. 

 

 

  

 
 

 

Fig.1. Etapele unui ciclu de viaţă al produsului 

 

 

 

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

387 

Evaluarea ciclului de viaţă 

Evaluarea ciclului de viaţă (ECV) este un instrument pentru evaluarea aspectelor de mediu şi a 

potenţialelor efecte ale produselor, proceselor sau activităţilor asupra mediului în scopul de a stabili 

oportunităţile de perfecţionare. ECV analizează întregul ciclu de viaţă al unui produs sau al unei activităţi, 

acoperind extracţia si prelucrarea materiilor prime, procesele de producţie, transportul si distribuţia, 

folosirea/refolosirea şi întreţinerea produselor, reciclarea si eliminarea acestora. 

ECV implică următoarele etape: 

✓ Stabilirea sferei de cuprindere a ECV, a metodologiei şi a restricţiilor (cum sunt resursele, 

calitatea şi volumul de date); 

✓ Intocmirea unui inventar al intrărilor şi ieşirilor unui sistem (cuantificarea energiei şi a 

materiilor prime utilizate şi a deşeurilor evacuate în mediu) şi evaluarea acestora; 

✓ Identificarea şi evaluarea efectelor potenţiale generate de respectivele intrări şi ieşiri asupra 

mediului (se au în vedere efectele generate prin folosirea resurselor, efecte generate asupra 

sănătaţii umane, asupra calităţii aerului, a apei şi a terenurilor şi asupra ecosistemelor); 

✓ Interpretarea rezultatelor obţinute in etapele de inventariere şi evaluarea efectelor prin 

prisma obiectivelor studiului. 

ECV se poate efectua la diferite niveluri, extinderea sa variind in funcţie de gradul de detaliu si 

natura datelor utilizate in studiu. 

 

Principalele tipuri de ECV sunt: 

Analiza ciclului de viaţă; 

ECV direcţionate; 

ECV complete; 

ECV extinsă. 

 

Nivelul la care se efectuează ECV se stabileşte prin studiul stadiului şi a rezultatelor urmărite, dar 

principiile de bază folosite sunt aceleaşi la orice nivel. 

Analiza ciclului de viaţă constă în întocmirea unei simple hărţi a fluxurilor sau a unei diagrame de 

proces care include principalele elemente ale ciclului de viaţă al unui produs. 

Această analiza este calitativă şi subiectivă, deoarece se bazează pe raționamente profesionale. 

Analiza reprezintă etapa în baza căreia pot demara orice tipuri de ECV şi furnizează suficiente informaţii 

care pot fi utilizate la celelalte niveluri. 

ECV poate fi direcţionată pentru a reduce timpul necesar şi în funcţie de scopul urmărit. 

ECV complete sunt cantitative şi implică achiziţionarea datelor măsurate şi a celor estimate pentru 

toate intrările şi ieşirile. 

ECV extinsă trebuie să includă efectele sociale şi efectele suplimentare cum ar fi emisiile de CO2 

sau congestionarea traficului. 

Calitatea datelor este un element extrem de important al ECV, putând avea o influenţă majoră 

asupra rezultatelor obţinute. In general, trebuie să se asigure că volumul şi calitatea datelor necesare sunt 

corespunzătoare scopului ECV şi resurselor disponibile. 

ECV reprezintă o componentă importantă a oricărui SMM deoarece furnizează rezultate privind impactul 
generat de o activitate asupra mediului și are un rol vital în contabilitatea de mediu şi pentru dezvoltarea 

durabilă, deoarece contribuie la reducerea consumurilor de materie primă şi energie. 
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Sfarșitul ciclului de viața al fiecărui element component al ambalajelor din STICLĂ: 

 

•Capac STICLĂ: 

-reciclare: 45% 

-abandon: 25% 

-incinerare: 10% 

-reutilizare: 20% 

 

•Etichete ambalaj: 

-reciclare: 30% 

-incinerare: 40% 

-abandon: 20% 

-reutilizare: 10% 

 

•STICLĂ : 

-reciclare: 45% 

-abandon: 5% 

-incinerare: 1% 

-reutilizare: 49% 

 

 

Dezasamblarea ambalajelor din STICLĂ 

 

In etapa a 4-a  se creează dezasamblarea ambalajului din STICLĂ de 0,33 l, dezasamblare notată 

in programul Sima Pro 7 „Dezasamblare STICLĂ”. In urma dezasamblării, programul a dezasamblat 

ambalajul in elementele componente: capac, eticheta 1, eticheta 2, ambalaj sticlă  si rebuturi.  

Dezasamblarea ambalajului a fost realizată în proporţie de 100%.  

Crearea ciclului de viața al ambalajelor din STICLĂ 

in programul SimaPro 

 

In această etapă se analizeaza ciclurile de viața al ambalajelor din STICLĂ. 

Pentru aceasta s-a creat ciclul de viața al ambalajului din sticlă. 

Arborele pentru ciclul de viață al ambalajului din STICLĂ se citește de la stanga la dreapta, iar 

culorile reprezintă: 

albastru : reprezintă elementele componente ale ambalajului din STICLĂ; 

gri :reprezintă procesele necesare obținerii elementelor componente ale ambalajului de STICLĂ; 

galben : reprezintă ciclul de viața pentru ambalajul din STICLĂ. 

S-a introdus etapa de transport cu ajutorul unui camion diesel de distribuție (Delivery van) de 3,5t 

B250 pe o distanță de 40 km . Distanța  reprezintă transportul  de la fabrica de producție către un centru 

de distribuție si apoi către consum la populație și de la populație către centrul de colectare al deșeurilor. 

S-a creat apoi sfârsitul de viață al ambalajului, fiind nevoiți să dezasamblăm ambalajul, deoarece 

nu se poate vorbi despre sfârșitul de viața al ambalajului in totalitate, neputând justifica sfarșiturile de 
viață  ale  elementelor componente asamblate .  

Sfârșitul de viața al ambalajului din STICLĂ este marcat de sfârșitul de viață pentru fiecare 

element component in parte (sticlă, capac, eticheta 1, eticheta 2), nu inainte de a realiza dezasamblarea 

ambalajului din STICLĂ. 

In partea dreaptă a arborelui ciclului de viață, culorile au urmatoarele semnificații: 
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roșu : reprezintă sfârșitul de viață al subansamblurilor ambalajului de sticlă  ( sfârșitul de viață 

pentru sticlă, sfârșitul de viață pentru capac și  sfârșitul de viață pentru etichetele 1 si 2); 

violet : reprezintă etapa de dezasamblare a subansamblurilor ambalajului din STICLĂ; 

verde : reprezintă reutilizarea pentru fiecare din elementele componente ale ambalajului din 

STICLĂ. 

 

In programul SimaPro, cu ajutorul metodei de calcul ECO indicator 95, in urma datelor introduse, 

necesare pentru crearea ciclului de viață al ambalajului de 0,33 l sticlă reciclabilă, se poate vizualiza 

arborele ciclului de viață , conform fig.2.  

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

Fig.2.Arborele ciclului de viață pentru ambalajul din sticlă
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Compararea ciclurilor de viață al ambalajelor din STICLĂ cu ajutorul programului SimaPro 7 

 

Se compară ciclul de viață al ambalajului din STICLĂ 0,33 litri cu ciclul de viață al ambalajului 

din  PET 0,33 litri. 

 

Fig.3. Diagrama  de caracterizare a ciclurilor de viață pentru ambalajele din  STICLĂ 0,33 

l și pet 0,33 l. 

 

Analizând figura , folosind metoda Eco – indicator 95 se poate observa impactul asupra indicatorilor 

ecologici pentru fiecare ciclu de viață, corespunzător ambalajului din PET de 0,33 l, respectiv ambalajul 

din sticlă 0,33l. 

In graficul de caracterizare se poate observa care ambalaj are impactul cel mai mare asupra 

indicatorilor ecologici. 

Din analiza graficului de caracterizare rezultă faptul că ambalajul din STICLĂ are impactul cel mai 

mare asupra mediului, conform fig.3, astfel se poate observa un impact foarte mare al celor doua ambalaje 

asupra indicatorilor „cancerigen” (100% pet și 95% sticlă) și „metale grele”(100% pet și 90% sticlă). Un 

impact semnificativ il au de asemenea asupra indicatorului „eutroficare” (100% pet și 60% sticlă). In cazul 

stratului de ozon, sticla are un impact de 100%, in timp ce la pet lipsește total. De asemenea sticla este pe 

primul loc si in cazul smogului de vară avand un impact de 25 % fața de 0% pentru pet. Pet-ul insă are un 

impact de 100% pentru unii indicatori la care impactul sticlei nu depășește 15% sau chiar nu există(„efectul 

de seră”, „aciditate”, „smogul de iarnă”, „pesticide’, „resurse energetice’, „deșeuri solide”).  
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Fig.4.Diagrama de normalizare a ciclurilor de viață pentru ambalajele                          din 

sticlă 0.33 l si PET 0,33 l 

 

Analizând graficul de normalizare, din fig.4, se poate constata că impacturile cele mai influente, 

cele mai importante asupra indicatorilor ecologici ,,efectul de seră’’ și ,,resursele energetice’’, vin din 

partea ambalajului din PET1l. 

Singurul indicator ecologic care nu este afectat de către ambalajul din PET, se referă la ,,smogul de 

vară’’. 

Alți indicatori afectați intr-o măsură neglijabilă de ambele cicluri de viață sunt: „stratul de ozon”, 

„cancerigen”, „pesticide” si „deșeuri solide”. 

Impactul cel mai mare apare la indicatorii „metale grele”, „efectul de seră” și „resursele energetice”. 

Se observă de asemenea impactul crescut al pet-ului in raport cu sticlă. 

 

Bibliografie:  

1.SR EN ISO 14040:2002- Management de mediu.Evaluarea ciclului de viață.Principii și cadru de lucru. 

 2.Oprean,C., Țîțu, M. (2008), Managementul calității în economia și organizația bazate pe cunoștințe. 
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Competențe personale de argumentare utilizate în conflictele  educaționale 

Prof. Prunică Monica 

Şcoala Gimnazială”Dr.Ilie Pavel”,Rm-Sărat,Buzău 

 

Conflictele educaționale au fost prezente dintotdeauna în viața unei comunități școlare și, de cele 

mai multe ori, profesorii devin manageri ai acestor situații conflictuale.  În funcție de gradul de 

dificultate al conflictului, acesta poate fi gestionat la nivelul clasei sau daca situația o impune, poate 

interveni directorul unității școlare sau chiar Comisia de disciplină școlară. Conflictele pot apărea 

între elevi, elev- profesor, profesori, părinți- profesor etc. 

 Dacă gravitatea conflictului este crescută, atunci este necesară medierea. Primul care devine 

mediator în conflictele educaționale este profesorul diriginte. Medierea acestui conflict poate fi cerută 

de către elev sau chiar de părinții elevilor implicați în conflict. Rezolvarea conflictelor educaționale 

are o influnță pozitivă asupra comunității școlare, constituind un model de înțelegere și bună 

relaționare între colegi. 

 Profesorul-diriginte devenit și mediator al conflictelor iscate în clasă trebuie să țină cont de tipul 

relațiilor care se stabilesc între elevi, relații care de-a lungul timpului se pot schimba. Prima calitate a 

profesorului care devine mediator este cea de bun psiholog, deoarece cunoscând psihologia specifică 

vârstei elevului, poate acționa astfel încât să atenueze efectele pe care un conflict le poate avea asupra 

comportamentului elevului. Conflictele cele mai frecvente sunt cele între elevi, acestea implicând 

totodată și dirigintele clasei, dar și părinții elevilor. Pentru a media un astfel de conflict este necesar  

ca poziția de pe care tratez cest conflict să fie una neutră.  

 Prima etapă este informarea cu privire la conflictul iscat, informare ce se face prin chestionarea 

fiecărei părți implicate în acest conflict, fără a face vreo judecată cu privire la cele expuse. 

 Pentru a putea obține cât mai multe informații principala competență este cea de bun ascultător, 

deoarece pentru a asculta părțile implicate în conflict este nevoie în primul rând de răbdare.  

Întrebările puse elevilor trebuie să fie creative, pentru a obține de la aceștia și soluții ale rezolvării 

conflictului. În cazul elevilor, aceștia trebuie să conștientizeze greșeala făcută pentru a nu o mai 

repeta și să își asume consecințele faptelor lor. 

 După chestionarea elevilor, părinții acestora vor fi informați în legătură cu faptele elevilor, 

prezentându-se la școală pentru a discuta cu dirigintele clasei și cu directorul unității de învățământ. 

Deoarece la început de an școlar elevii și părinții au fost informați despre R.O.I., aceștia vor fi 

sancționați ținând cont de prevederile acestui regulament, dar și în funcție de gravitatea faptelor 

săvârșite. Pentru ca părinții elevilor să nu accentueze acest conflict este necesară prezentarea acestor 

fapte, având în vedere și o latură pozitivă a pedepsei, anume remedierea acestui comportament al 

elevului.  

 Pedeapsa se va stabili în Consiliul profesoral al clasei, iar părinții vor fi înștiințați de măsurile 

luate, în cazul în care fapta are o gravitate mai mare. În cazul în care fapta săvârșită nu este gravă, 

elevul se va purta o discuție cu elevii implicați în conflict pentru a conștientiza faptul că acel tip de 

comportamenet nu este unul dezirabil, aceștia trebuind să ia măsuri pentru remediere. 

 Chiar dacă mediatorul- diriginte are tendința de a nu fi imparțial, pentru a rezolva conflictul acesta 

trebuie să nu fie părtinitor, să nu ofere soluții și nici să nu judece părțile aflate în conflict. Acesta doar 

facilitează discuția, păstrând o atmosferă calmă pe parcursul discuției.  Dirigintele are datoria de a-i 

face pe elevi să conștientizeze efectele acestui confllict, atât asupra lor, a părților implicate, cât și 

asupra colectivului clasei și să îi facă să devină responsabili. 
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 În discuțiile pe care dirigintele le are separat cu fiecare elev implicat în conflict, acesta trebuie să 

îl asigure de confidențialitatea discuției și doar să asculte, nu să judece elevul. De cele mai multe ori 

rezolvarea conflictelor educaționale ține de abilitatea de comunicare a dirigintelui. Acesta trebuie să 

comunice bine, dar și să fie un bun ascultător, să dea dovadă de respect față de părțile implicate în 

conflict, dar și de toleranță. Soluționarea conflictului are șanse mai mari dacă atenția acestuia este 

îndreptată asupra problemei și nu asupra persoanelor implicate în conflict.  

 Profesorul trebuie să identifice scopurile comune ale celor două părți și să ofere soluții de 

rezolvare a conflictului, deoarece de cele mai multe ori elevii nu au maturitatea necesară, ei trebuie să 

fie ghidați către soluție. După identificarea acesteia, Profesorul trebuie să urmărească punerea în 

practică a soluției găsite și doar în cazul în care aceasta nu se respectă, se va recurge la sancțiuni. 

 Pentru rezolvarea conflictului, profesorul nu trebuie să aibă doar abilități de comunicare și 

cunoștințe psihologice despre elev, ci acesta trebuie să fie un model comportamental pentru aceștia.  

Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

- Experiența căpătată de-a lungul 

timpului  în gestionarea conflictelor; 

- Tratarea cu calmitate a părților 

implicate în conflict si a situației în 

sine; 

- Cunoașterea elevilor și a părinților și 

implicit a modului în care aceștia ar 

trebui tatați; 

- Lipsa timpului și multitudinea 

cerințelor funcției de director și 

profesor totodată; 

- Multitudinea documentelor ce 

trebuiesc întocmite în cazul unui 

conflict ce are urmări grave; 

- Încăpățânarea elevilor sau a unor 

părinți în neasumarea faptelor. 

Oportunități Amenințări 

- Avantajul faptului că am trăit in 

mediul in care lucrez, cunoscând 

psihologia socială și putând întoarce 

avantajele în favoarea unității de 

învățământ; 

- Posibilitatea de a motiva elevii și 

părinții prin participarea la diverse 

proiecte și programe în situația în care 

comportamentul acestora se schimbă. 

- Elevi ce provin din familii 

dezorganizate sau cu posibilități 

financiare foarte slabe și care refuză 

orice ajutor; 

- Pedeapsa repetată poate duce la 

creșterea abandonului școlar. 
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CONCURSUL “ANTREPRENOR +” – OPORTUNITATE PENTRU VIITOR 

 

Prof. Radu Camelia- Liceul de Transporturi Auto “Traian Vuia”, Galați 

 

 

Alvin Toffler, afirma că “analfabetul secolului XXI va fi nu cei care nu poate citi sau scrie, ci  aceia, 

care nu poate  învăța, să se dezvăța şi să reînvăţa”, astfel integrarea eficientă a  mijloacelor TIC în  

activitățile de formare și deprindere a spiritului antreprenorial reprezintă un proces complex, 

multicomponent, care implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi aspecte 

precum simularea operațiunilor și proceselor economice specifice mediului real de afaceri și dezvoltarea 

de competențe și atitudini necesare unui întreprinzător dinamic, gândire critică, rezolvarea de probleme, 

luare de decizii, asumarea responsabilității, perseverență, autoorganizare și autoevaluare a resurselor 

individuale, flexibilitate. 

 Concursul  “ANTREPRENOR +” a apărut ca o necesitate pentru elevii care studiază o oră pe 

saptămână educația antreprenorială şi nevoia  cadrele didactice care predau, de a dezbate probleme legate 

de probleme dezvoltarea spiritului economic la elevi, a abilitaților antreprenoriale care pot fi utilizate în 

demersul didactic.  

 Aflat la cea de a-III-a ediție în CAEJ Galați, concursul a reunit elevi de la mai multe licee din orașul 

Galați cât și din județ cum ar fi: Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Tecuci, Liceul  de Industrie 

Alimentară “Dumitru Moțoc”, Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu”, Liceul Tehnologic “Traian Vuia”, Liceul 

Tehnologic ”Costache Conachi” Pechea. Elevii participanți au prezentat în cadrul secțiunilor concursului 

“Cea mai bună idee de afaceri”, “Cele mai bune materiale promoționale”, “Cel mai bun spot publicitar”, 

“Cel mai bun produs it de promovare”, diverse idei de afaceri, materiale promoționale precum: afișe 

publicitare, flyere, cataloage de produse , etc, deasemenea au prezentat ideea de afaceri sub forma unor 

spot-uri publicitare unde au manifestat creativitate dar și  rigoare științifică. În cadrul secțiunii  “Cel mai 

bun produs it de promovare” au fost prezentate pagini web dar și site-uri de promovare ale viitoarelor 

afaceri.  

 În viitor dorim ca acest concurs să fie inclus în calendarele naționale ale activităților educative 

pentru a reuni elevi și cadre didactice  din toată țara care doresc desfăşurarea unei activităţi de pregătire de 

performanţă într-un mediu nonformal recunoscut de comunitatea educaţională deoarece  implicarea într-o 

astfel de activitate  se permite perfecţionarea continuă, accesul la o informaţie de ultimă oră în ceea ce 

priveşte lucrul cu diferite mijloace, feedback rapid al produselor realizate. 
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RECAPITULAREA FINALĂ  LA FIZICĂ PRIN TESTE GRILĂ 

(studiu de specialitate) 

Prof. Craiciu Mariana Tanţi 

Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu, judeţul Giurgiu 

 

    Repetarea materiei constituie calea principală de realizare a unui principiu de bază în învăţământ 

– principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor. În practica şcolară se întâlnesc mai multe moduri de repetare 

a materiei; este necesar să se facă distincţie între repetarea curentă, repetarea periodică (recapitularea 

propriu-zisă). 

     Repetarea curentă se poate face în mai multe moduri: legarea cunoştinţelor vechi cu tema nouă de 

predat, prin rezolvarea de probleme care înviorează procesul de repetare a materiei, prin efectuarea 

lucrărilor de laborator ce pot confirma fenomenele şi legile fizicii cunoscute deja de elevi sau prin repetarea 

lecţiei precedente în clasă, la începutul orei, individual de fiecare elev. 

      Repetarea periodică (lecţia de recapitulare propriu-zisă) poate să reprezinte repetarea materiei la 

sfârşitul unui capitol sau al unei teme, repetarea materiei pentru lucrarea scrisă semestrială, repetarea 

sintetică de la început de an şcolar sau repetarea sintetică de la sfârşitul anului şcolar cunoscută şi sub 

numele de recapitulare finală. 

     Recapitularea finală se desfăşoară în ultima parte a anului şcolar, după terminarea materiei.Ea este 

inclusă în programa şcolară şi trebuie avută în vedere la realizarea planificării calendaristice pe semestrul 

al  II-lea. Se recomandă ca lecţia de recapitulare finală să se desfăşoare pe baza unui plan de lecţie întocmit 

de profesor, indiferent  de vechimea sau gradul didactic al acestuia; planul de lecţie va fi  minuţios elaborat 

şi dinainte gândit, iar tema recapitulării finale va fi comunicată elevilor în prealabil. Pregătirea elevilor 

pentru lecţie se poate face pe baza unei scheme sau schiţe a planului de recapitulare precizată de profesor 

în ora precedentă. Este de menţionat faptul că recapitularea finală se va face numai pe un material suficient 

de bine studiat şi înţeles în prealabil. Este o mişcare înainte, care realizează un progres în studiul temei 

respective, mai ales prin elementele de creativitate şi noutate pe care le aduce în învăţare şi mai ales în 

fixarea şi aprofundarea materialului  respectiv. Noutatea nu înseamnă a transforma lecţia de recapitulare în 

lecţie de predare a noi cunoştinţe. Noutatea constă în faptul că ordinea şi gruparea iniţială a lecţiilor care 

constituie obiectul recapitulării  nu mai sunt respectate.; materialul însuşit deja este revăzut din alt punct 
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de vedere, privit sub alt aspect. Se foloseşte un limbaj diferit, eventual, decât cel de la predare, se utilizează 

alte exemple, alte demonstraţii, alte probleme (de regulă,  probleme combinate, cu un înalt grad sintetic şi 

de generalitate), iar la laborator, acolo unde este posibil, conceperea unor alte variante de experimente. 

      Materia nu trebuie repetată în toate amănuntele ei esenţiale, ci în jurul unei idei centrale, cu grad 

sporit de generalitate şi de asemenea, trebuie combătută tendinţa de repetare mecanică a cunoştinţelor. 

       Recapitularea finală înseamnă sintetizare, ordonare, sistematizare,  reîmprospătare, fixarea şi 

sudarea cunoştinţelor, realizarea de noi corelaţii, asociaţii, comparaţii, generalizări cât mai ample, 

originalitate, ingenuozitate, inovaţie şi nu în ultimul rând, talentul didactic al celui care o proiectează. 

      În felul acesta se evită monotonia, creşte atractivitatea elevilor faţă de disciplina respectivă; fiind 

antrenaţi într-o activitate de mare răspundere, ei nici nu mai simt că vacanţa mare bate la uşă.  

    În ceea ce priveşte realizarea unor teme de recapitulare finală la fizică, pot fi folosite mărimile  şi 

unităţile de măsură specifice diverselor tipuri de fenomene fizice, legile şi regulile întâlnite în materialul 

respective, relaţii fundamentale între mărimile fizice studiate cât şi aplicaţii tehnice ale mărimilor şi legilor 

supuse studiului. Iată câteva exemple de teme de recapitulare finală la fizică, ciclul liceal: Criterii de 

clasificare a mărimilor fizice. Unităţi de măsură, Tipuri de forţe întâlnite în mecanică, Tipuri de mişcări 

mecanice, Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii,  Reguli şi convenţii utilizate în electromagnetism, 

Fenomene fizice specifice undelor, Fenomene optice interpretate prin teoria ondulatorie a luminii, 

Fenomene fizice interpretate prin teoria corpusculară a luminii, Influenţa sistemului de referinţă asupra 

legilor şi mărimilor mecanice, Modelul în fizică. Exemple şi caracteristici, Legi de conservare în fizică etc. 

      Reuşita obiectivelor vizate prin astfel de teme se poate obţine printr-o îmbinare armonioasă a 

metodelor de învăţare şi a diferitelor tehnici de evaluare, utilizând  de fiecare dată pe cele mai adecvate. 

Nu trebuie minimalizate nici efortul susţinut şi nici măiestria didactică a celui care proiectează, conduce şi 

măsoară întregul proces de instrucţie şi educaţie. În felul acesta, ecuaţiei numită recapitulare şi evaluare 

finală i se conturează soluţia şi se pare că aceasta nu este unică… 

   În cele ce urmează sunt prezentate două teste grilă pe care le-am utilizat în  lecţiile de recapitulare 

finală în anii şcolari precedenţi. Metoda testului grilă aste o metodă rapidă de evaluare, care antrenează 

elevii ce au astfel posibilitatea să–şi cunoască punctajul obţinut imediat după test, după rezolvarea acestuia. 
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TIPURI DE MIŞCĂRI MECANICE 

Test grilă  recapitulativ 

Obiectivele testului: 

Elevii trebuie să fie capabili : 

- să deosebească mişcările mecanice studiate; 

- să clasifice mişcările mecanice după traiectorie şi legea de mişcare; 

- să  recunoască caracteristicile mişcărilor: 

                            -rectilinie uniformă 

                            -rectilinie uniform variată 

                            -circulară uniformă 

- să utilizeze corect legile de mişcare, ecuaţia vitezei, ecuaţia lui Galilei; 

- să reprezinte grafic legile de mişcare; 

- să reprezinte schematic un corp în cădere liberă şi în urcare pe verticală; 

- să determine mărimile  caracteristice mişcării corpului în câmp gravitaţional (cădere liberă şi 

aruncare în sus pe verticală); 

- să utilizeze corect relaţiile de legătură între mărimile caracteristice mişcării circulare uniforme; 

-să transforme corect unităţile de măsură; 

- să efectueze calcule matematice simple după înlocuirea cu valori numerice. 

 

TIPURI DE MIŞCĂRI MECANICE 

Test recapitulativ de  tip grilă – varianta 1 

 

1. Precizaţi  care dintre următoarele definiţii pentru mişcarea rectilinie uniformă este neadevărată: 

a) mişcarea în care vectorul viteză este constant; 

b) mişcarea în care traiectoria este o linie dreaptă, iar mobilul străbate spaţii egale în intervale de 

timp egale; 

c) mişcarea în care acceleraţia este zero; 

d) mişcarea în care traiectoria este o linie dreaptă, iar viteza mobilului creşte uniform în timp. 

e) mişcarea în care vectorul viteză instantanee coincide cu vectorul viteză medie. 

2. Legea mişcarii rectilinii uniform variate este: 

a) x = vo + 1/2 at²;  b) x = xo - vot²;  c) x = const.;  d) x = xo + vot + 2at;   

e) x = xo + vot + 1/2 at². 

3. În absenţa frecărilor, căderea liberă a unui corp ( vo = 0 ) de la o altitudine mică faţă de suprafaţa 

Pământului este: 

a) o mişcare uniform frânată; 

b) o mişcare accelerată; 

c) o mişcare uniform accelerată; 

d) o mişcare uniformă; 

e) o mişcare frânată. 

4. Pentru un corp aruncat vertical de la suprafaţa Pământului de jos în sus, între timpul de urcare tu 

şi timpul de cădere liberă tc există relaţia : 

a) tu = 2tc ;  b) tu = tc ; c) tu  = tc/2 ; d) tu = 4tc ; e) tu = tc/4 . 

5. Relaţia între frecvenţă şi perioadă în mişcarea circulară uniformă este : 

a)  ν T = 1;  b) ν T = 2; c)  ν T = 0; d) ν /T = 2;  e)  ν /T = 1. 

6. Ecuaţia mişcării rectilinii a unui mobil este : 

       x = 2 + 1,5t + t². 

Alegeţi expresia corectă a legii vitezei : 

a) v = 2t; b) v = 1,5t  - 2; c) v = 3t – 4; d) v + 3t/2 + 1; e) v = 2t + 1,5. 

7. Un corp cade liber de la înălţimea h = 500m faţă de sol. Ce spaţiu parcurge în ultima secundă a 

mişcării (g = 10 m/s²) ? 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

399 

a) 50 m; b) 95 m;  c) 110 m; d) 8 m; e) 15 m. 

8. Care este perioada şi viteza unghiulară de rotaţie a secundarului unui ceas: 

a) 1s,   2π  rad/s ; b)  60s,   π /30 rad/s ; c) 60 min,  π rad/min ; d) 3600 s,  360 rad/s ; e) 360 s,    π 

/1800 rad/s.  

 

TIPURI DE MIŞCĂRI MECANICE 

Test recapitulativ de tip grilă – varianta 2 

1. Scriind legea mişcării rectilinii uniforme sub forma :     

                                x = A + Bt,  

 semnificaţia fizică a coeficienţilor A şi B va fi: 

          pentru A:                                                            pentru B: 

a) viteză iniţială                                                         spaţiu iniţial 

b) spaţiu iniţial                                                           viteză iniţială 

c) viteză iniţială                                                          acceleraţie 

d) spaţiu iniţial                                                            viteză 

e) viteză                                                                       acceleraţie 

2. Când vectorul viteză este constant, mişcarea este : 

a) circulară; b) curbilinie ; c) rectilinie uniformă ; d) uniform accelerată ;  e) uniform încetinită. 

3. Care dintre afirmaţiile de mai jos este adevărată ? 

a) În mişcarea rectilinie uniform variată, viteza este constantă. 

b) În mişcarea rectilinie uniform variată, viteza variază pătratic cu timpul. 

c) În mişcarea rectilinie uniform variată, viteza variază liniar cu timpul. 

d) În mişcarea rectilinie uniform variată, viteza este invers proporţională cu timpul. 

e) În mişcarea uniform variată, viteza este invers proporţională cu pătratul timpului. 

4. Un mobil se mişcă rectiliniu uniform încetinit. Dacă d este distanţa parcursă şi a modulul 

acceleraţiei, care este forma corectă a ecuaţiei lui Galilei ? 

a) v² = vo² + 2ad ; b) v² = 2ad ; c) v² = vo² - 2ad ; d) v² = vo² - 2ad; e) v = vo – 2ad. 

5. Până la atingerea înălţimii maxime, un corp aruncat pe verticală de jos în sus se mişcă: 

a) accelerat; b) uniform; c) uniform accelerat; d) frânat; e) uniform încetinit. 

6. Ecuaţia mişcării unui mobil este : 

                                 x = 2 + 4t + 4t2.     

Cât este spaţiul parcurs în secunda a 2-a ? 

a) 2 m ;  b)  16 m ; c)  1m ;  d) 20 m ; e) 12 m. 

7. O piatră aruncată vertical în sus revine în punctul de lansare după un timp t = 8s. Să se calculeze 

înălţimea maximă la care se ridică piatra (g = 9,8m/s²). 

a) 50m; b) 60,4m; c) 78,4 m; d) 90m; e) 29,4 m. 

8. Care este perioada şi viteza unghiulară de rotaţie a minutarului unui ceas: 

a) 1h, π /21600 rad/s ; b) 3600 s, π/30 rad/s; c) 60 min, π/1800 rad/s; d) 120s, 2π rad/s; e) 12 h, π/1800 

rad/s. 

  Sarcini de lucru: 

- pe fişa de testare, separat de test, se scrie în dreptul numărului fiecărui item o singură literă ce 

corespunde răspunsului corect: 

     1. ….            4. ….           7. … 

     2. …             5. …            8. … 

     3. …             6. …             

- la subiectele ce necesită calcule, demonstraţii sau justificări, acestea se vor scrie pe fişa de testare. 

   Timp de lucru: 30 min. 

   Punctaj: 2 puncte din oficiu + câte un punct pentru fiecare din cei 8 itemi. 

                   Total: 10 puncte 
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LUCRUL MECANIC, PUTEREA, ENERGIA ŞI IMPULSUL MECANIC 

Planul temei de recapitulare 

1.  Expresia matematică,  semnificaţia fizică a mărimilor, unităţile de măsură şi principalele 

caracteristici pentru mărimile fizice: 

a) lucrul mecanic 

b) puterea mecanică 

c) energia mecanică 

                  - cinetică 

                  - potenţială 

                                - gravitaţională 

                                - de deformare elastică 

d) impulsul mecanic 

2.  Teorema de variaţie a energiei cinetice 

4. Legea de conservare a energiei mecanice 

4. Noţiunea de sistem izolat 

5. Noţiunile de forţă conservativă şi camp conbservativ. Exemple. 

6. Noţiunile de forţă neconservativă (disipativă de energie) şi camp neconservativ. Exemple. 

7. Teorema de variaţie pentru impulsul punctului material 

8. Legea de conservare a impulsului 

9. Definiţia şi caracteristicile forţelor interne şi externe 

10. Aplicaţii (exerciţii, probleme-întrebări, probleme) 

 

LUCRUL MECANIC, PUTEREA, ENERGIA ŞI IMPULSUL MECANIC 

Test recapitulativ de tip grilă – varianta I 

1. Lucrul mecanic este: 

a) o mărime vectorială şi se măsoară în N;     b) o mărime scalară şi se măsoară  în W;  

c) o mărime vectorială şi se măsoară în  J;    d) o mărime scalară şi se măsoară în J;  

e) o mărime vectorială şi se măsoară în CP. 

2. Lucrul mecanic al unei forţe elastice este: 

a) -kx²/2;   b -kx;   c) kx²;   d) -mx²/2;    e) mv²/2. 

3. Care din expresiile de mai jos nu reprezintă puterea (simbolurile utilizate reprezintă notaţiile 

mărimilor fizice din manual): 

a) Fd/t;   b)Fvm;    c)mv²/2t;  d) mgh/t;     e)mv/d. 

4. Impulsul punctului material este: 

 a) produsul dintre masă şi forţă, p = mF;   b) o mărime fizică numeric egală cu produsul dintre masă 

şi acceleraţie,  ma;     c) o mărime proporţională cu masa şi invers proporţională cu acceleraţia;    d) o 

mărime fizică scalară egală cu produsul dintre viteză şi timp, vt;    

e) produsul dintre masă şi viteza sa,  p=mv. 

5. Lucrul mecanic al forţei gravitaţionale care acţionează asupra unui corp aflat în ridicare: 

 a) este negativ;  b) este pozitiv; c) este nul; d) nu are sens să vorbim de aşa ceva;   e) este întotdeauna 

pozitiv. 

6. Unitatea de măsură pentru putere este:  

a) 1 Newton;    b) 1 Watt;     c) 1 Joule;     d) 1 candelă;    e) toate unităţile amintite pot exprima 

puterea. 

7. Impulsul forţei este dat de relaţia: 

a) H=Fm Δt;    b) H=mv²/2;    c) HΔt=Fm;     d) F=m a;    e) E=mgh. 

8. Un tramvai cu masa M=10 t se deplasează cu viteza de 54 km/h. Energia cinetică a tramvaiului 

este: 

a) Ec=1,125 MJ;      b) Ec=112,5 KJ;     c) Ec = 2.250.000 J;   d) Ec=270.000 J ; 
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e) Ec=270KJ. 

9. Un corp are impulsul p=4 Ns iar energia cinetică Ec=8J. Masa şi viteza corpului sunt: 

a) m=2kg, v=4m/s;     b) m=1kg, v=4m/s;   c) m=2kg, v=2m/s;    d) m=4kg, v=2m/s;    

e) m=1kg, v=4m/s².                    

LUCRUL MECANIC,  PUTEREA,  ENERGIA SI IMPULSUL MECANIC 

Test recapitulativ  de tip grilă – varianta II 

1. Relaţia de definiţie a lucrului mecanic este: 

a) L=Fv;     b)   L=Fdsinα      c) L=ma;     d) L=Fdcosα;     e) L=mv; 

2. Lucrul mecanic al forţei de greutate este: 

a) L=-kx;  b) L=mgx;   c) L=-mgh;      d) L=-kx²/2;    e) L=mv²/2. 

3. Un câmp de forţe este conservativ dacă: 

a) energia potenţială este constantă de-a lungul liniilor de câmp; 

b) lucrul mecanic nu depinde de stările iniţială şi finală; 

c) lucrul mecanic nu depinde de drum ci doar de stările iniţială şi finală; 

d) forţele nu sunt funcţii de punct; 

e) energia totală nu se conservă. 

4. Puterea este: a) o mărime vectorială şi se măsoară în W; b) o mărime scalară şi se măsoară în J;  c) 

o mărime scalară şi se măsoară în W;  d) o mărime vectorială şi se măsoară în N;  e) o mărime vectorială 

şi se măsoară în Nm. 

5.Forţa de frecare se numeşte disipativă pentru că: 

a) depinde de forma suprafeţei de contact; 

b) energia mecanică a unui corp asupra căruia acţionează această forţă se conservă; 

c) lucrul mecanic al acestei forţe depinde de drum şi de legea mişcării ; 

d) lucrul mecanic depinde de poziţia iniţială şi finală a corpului; 

e) depinde de legea de mişcare, dar nu de  drum. 

6. Impulsul punctului material este dat de relaţia: 

a) p=mv²;    b) p=mxv;   c) p=mv;    d)p=m/v;   e) p=mvr. 

7. Legea conservării energiei mecanice pentru forţe conservative se enunţă: 

a) energia mecanică E=Ec+Ep a unui sistem izolat este constantă; 

b) energia mecanică E=Ec+Ep a unui sistem izolat în care care acţionează forţe conservative se 

conservă; 

c) energia mecanică E=Ec+Ep în sistemele în care acţionează şi forţe conservative este constantă, 

adică se conservă; 

d) energia mecanică E=Ec+Ep se conservă în timp; 

e) în sistemele izolate, energia mecanică se conservă. 

8. Lucrul mecanic efectuat pentru a alungi un resort cu 2 cm, iniţial nedeformat, este 2 J. Constanta 

elastică a resortului este:   

a) 8 kN/m;    b) 4 kN/m;     c) 24 kN/m;   d) 6 kN/m;    e)10 kN/m. 

9. Energia cinetică a unui corp cu masa de 1 kg este 2 J. Impulsul corpului este:  

a) 1 kg m/s;  b) 2 kg m/s;     c) 3 kg m/s;    d) 4 kg m/s;     e) 5 kg m/s. 

Sarcini de lucru: 

- pe fişa de testare, separat de test, se scrie în dreptul numărului fiecărui item o singură literă ce 

corespunde răspunsului corect: 

     1. ….            4. ….           7. … 

     2. …             5. …            8. … 

     3. …             6. …            9. … 

- la subiectele ce necesită calcule, demonstraţii sau justificări, acestea se vor scrie pe fişa de testare. 

   Timp de lucru: 30 min. 

   Punctaj: 1 punct din oficiu + câte un punct pentru fiecare din cei 9 itemi. 

   Total: 10 puncte 
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METODE INOVATIVE DE GRUP FOLOSITE 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 

Prof. Înv.preșcolar: MIRCEA ANIȘOARA 

Şcoala Gimnazială ”Virgil Mazilescu”/G.P.P. ”Floare de Tei” - Corabia 

 

Metodele inovative de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării experenţiale, 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 a rezultatelor 

obţinute şi reconstituirea relaţiei educatoare-copil. Metodele de învăţare activă implică copiii în procesul 

de învăţare în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul de educare, astfel fiind ajutaţi să înţeleagă 

lumea în care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de învăţare ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt 

folosite din ce în ce mai mult în practica educaţională alături de cele tradiţionale ori în combinaţie cu 

acestea. 

Bula dublă - este o metodă de predare-învăţare, uşor de aplicat, care grupează asemănările şi 

deosebirile dintre două obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este reprezentată grafic din două cercuri 

mari în care se aşează câte o imagine care denumeşte subiectul abordat. De cele două cercuri mari se află 

relaţionate prin linii alte cercuri mici situate între cercurile mari în care se specifică asemănările, iar în 

cercurile exterioare se specifică caracteristicile fiecărui termen, particularităţile sau deosebirile. 

 La activitatea DLC-convorbire ,,Ce ştim despre anotimpuri?” în cercurile mari am asezat imagini 

reprezentative despre anotimpurile toamna şi iarna. Copiii au completat două caracteristici ale anotimpului 

toamna (cad frunzele, pleacă păsările călătoare), două caracteristici ale anotimpului iarna (ninge, îngheaţă 

apa) în cercurile exterioare şi două asemănări (anotimp, 3 luni) în cercurile mici din mijloc. O altă activitate 

la care am folosit metoda Bula dublă a fost o activitate DLC-joc didactic ,,În curând voi fı şcolar,,. În acest 

joc în cele două cercuri mari am aşezat imagini cu preşcolari şi şcolari, iar copiii au completat cercurile 

mici din mijloc cu asemănările existente între preşcolari şi şcolari (sunt copii, se hrănesc şi cresc), iar în 

cercurile exterioare au completat cu caracteristicile acestora (preşcolarii se joacă, merg la grădiniţă, şcolarii 

merg la şcoală, învaţă). 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

403 

Schimbă perechea este o altă metodă inovativă pe care am folosit-o în activităţile cu preşcolarii. 

Această metodă are ca obiectiv stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme prin lucru în pereche. 

Metoda ,,Schimbă perechea,, am folosit-o în activităţi de observare, activităţi de convorbire, activităţi 

practice, etc. 

 La activitatea de observare cu tema ,,Fructe de toamnă ’’, am urmărit ca prin lucru în pereche, 

copiii să descopere cât mai multe caracteristici ale fructelor care se coc în anotimpul toamna. Am organizat 

copiii în două cercuri concentrice după ecusoanele pe care le aveau în piept, în interior copiii cu frunze 

galbene, în exterior copiii cu frunze verzi. La îndemnul educatoarei, copiii au luat din coş un fruct la alegere 

pe care l-au observat, l-au analizat pentru a spune totul despre el. Perechea a analizat fructul timp de 3-5 

minute. La comanda educatoarei ,,Schimbă perechea’’ copiii din interior s-au deplasat şi au format o nouă 

pereche. Copiii din cercul exterior au făcut o sinteză a observaţiilor anterioare şi au continuat analiza cu 

noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor fructului prin câţi mai mulţi analizatori. Perechile s-au 

schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor şi când fiecare copil a făcut pereche cu toţi membrii 

grupei. 

Brainstormingul, în traducere directă ,,furtună în creier, sau ,,asalt de idei,, este o metodă pe care 

am folosit-o pentru a ajuta copiii să emită cât mai multe idei pentru soluţionarea unor probleme, fără a 

critica soluţiile găsite. Această metodă am utilizat-o frecvent în activităţile de dezvoltare a limbajului pentru 

a da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le dezvolta capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am folosit 

brainstormingul în cadrul povestirilor create după un tablou, sau un şir de ilustraţii, în lecturile după 

imagini, convorbiri şi jocuri didactice. 

 În activitatea DLC-convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul toamna?” la începutul activităţii 

copiii au stabilit împreună caracteristicile anotimpului toamna pornind de la întrebarea ,,Ce ştiţi despre 

anotimpul toamna?”. Fiecare copil a răspuns printr-un enunţ scurt în ordinea stabilită fără a repeta ideile 

colegilor. Ideile emise sunt direct proporţionale cu numărul membrilor grupului. După enunţarea ideilor, 

copiii au fost rugaţi să reflecteze asupra lor şi să se pronunţe care sunt cele mai aproape de adevăr. 

Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didactică şi care conturau ideea finală. Aceste 

caracteristici sunt împărţite în 3 categorii: 

• Caracteristici care ţin de evoluţia naturii; 

• Caracteristici care ţin de relaţia omului cu mediul în anotimpul toamna; 

• Caracteristici care nu se încadrează în nici o categorie şi care vor fi eliminate. 

Explozia stelară este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Este o 

metodă de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează pe formularea de 

întrebări pentru rezolvarea de probleme. Am folosit această metodă cu bune rezultate în activităţile de 

lecturi după imagini, convorbiri, memorizări, povestiri. Ca material didactic am folosit o stea mare, cinci 

stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe steluţa mare am aşezat o imagine legată de 

tema abordată, iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare de tipul CE ?, CINE ?, 

UNDE?,DECE?,CÂND?. 

Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor, familiarizarea 

lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus, exersarea capacităţii acestora de a alcătui 

propoziţii interogative pe baza conţinutului unor imagini şi nu în ultimul rând rezolvarea problemelor prin 

găsirea răspunsurilor la întrebările adresate. 
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                   Pe lângă metodele inovative prezentate mai sus, cu rezultate bune am mai folosit şi alte metode 

cum sunt: metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele, tehnica blazonului, pălăriuţele gânditoare, studiu de 

caz etc.. 
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MAI APROAPE DE NATURĂ 

Exemple de bune practice ale activităților extrașcolare 

PROF. RUGE IOANA 

Grădinița cu Program Prelungit nr 54 Oradea 

  Motto: 

“Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară:câmpul,pădurea,râul,marea,muntii,cucul.Faceti tot posibilul 

ca si copiii dumneavoastră să iubescă tot ce-i înconjoară,penru că fără dragostea față de natură și animale 

omul nu poate să simtă dni plin,ceea ce numim cu cel mai minunat dintre cuvinte-VIAȚA”.C.Mihăescu. 

Dacă vom reuși să insuflăm copiilor dragostea și respectul față de natură,generatiile viitoare vor 

beneficia de un aer curat si un mediu sănătos,iar mileniul în care am pășit va fi unul al reconcilierii cu 

natura, spre binele și folosul nostru. 

Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextual educativ românesc, însă ea începe din ce 

în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din sistemul de învăţământ formal.Există 

numeroase accepţiuni pentru termenul de educaţie outdoor,însă pentru a da o definiţie simplă şi pe înţelesul 

cititorilor, putem spune că această formă de educaţie se bazează pe învăţarea în aer liber. Termenul de 

educaţie outdoor, poate include educaţia pentru mediu, activităţi recreative, programe de dezvoltare 

personală si socială, drumeţii, aventură, etc.Realizănd o sinteză a activităţilor de formare la care am 

participat pe parcursul proiectului Ecogrădinița, am identificat caracteristicile cheie ale educaţiei outdoor: 

- Educaţia outdoor ofera posibilitatea contactului direct cu natura – protecţia mediului reprezintă un subiect 

de interes mondial, urbanizarea masiva a produs un efect nociv asupra mediului si prin faptul ca oamenii 

nu constientizează impactul pe care acţiunile lor non-ecologice le au asupra mediului  

– Educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de benefică pentru schimbarea atitudinilor si 

comportamentelor faţă de mediu. 

-Educaţia outdoor reprezinta o puternică sursă de experienţe de învăţare – un mediu relaxant, liber, fără 

constrangerile pe care le impun “cei 4 pereti ai unei săli de clasă” poate oferi prescolarilor/elevilor 

nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, inspiraţional si de natură să schimbe 

comportamente . 

- Educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al copiilor care întâmpină dificultăţi în acest sens – cum 

spuneam mai sus, educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite copiilor care în mod usual 

întâmpină dificultăţi de învăţare si au un nivel scăzut de performanţă şcolară, să devină mai motivaţi, si 

mult mai capabili. 

 Ca exemple de bune practici în ceea ce priveste activitătile out-door am ales excursiile deoarece 

sunt indragite de copii si constituie un prilej de invătare pentru aceștia, cu ajutorul tuturor simturilor: percep 

sunetele naturii,formele si culorile elementelor sale,adierea vantului,trilul pasarilor,cunosc habitate diferite 

.Prin intermediul acestora copiii sunt puși să reactioneze coresct in situatii diferite si sa faca uz de regulile 

ecocetateanului rsponsabil. 
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            Pe copil îl impresionează si emoţionează tot ceea ce-l inconjoară: campul, padurea, raul, marea, 

muntii,florile, pasarile si este dornic sa exploreze, sa descopere,sa experimenteze si sa facă investigaţii 

pentru a cunoaste lumea inconjuratoare descifrandu-i tainele.. Este de datoria noastra, a celor mari ,sa le 

pastram intacte, sa le ocrotim, sa le  ingrijim si sa le exploatam cu prudenta, pentru ca si copiii nostri sa se 

bucure de inestimabilele frumuseti si bogatii ale naturii.  Însa, de multe ori, in urma unor astfel de iesiri, 

am constatat nepăsarea oamenilor, vizavi de aceste frumuseti: locurile raman murdare, pline de resturi 

aruncate peste tot,copaci scrijeliti cu diverse mesaje,disparitia unei intinse zone impadurite. Acestea sunt 

doar cateva din argumentele ce ne-au convins că ,în cadrul Proiectului   Ecogradinița să desfășuram cele 

mai multe activități în sânul naturii . 

                          Excursie tematica pentru a observa animalele domestice 

 

Copiii au fost de-a dreptul încântaţi de ceea ce au văzut: animalele domestice din curte şi grajd 

(câini, vaci, iepurasi, oi, porci şi cai), sera de legume, dar şi uneltele grădinarului pe care le-au putut mânui 

fiecare. 

Iesind in peisajul autumnal al Suncuiusului educatoarele le-au propus copiilor sa observe schimbarile din 

natura:iarba,frunzele,florile,copacii;formele de relief,precum si preocuparea locuitorilor si turistilor pentru 

pastrarea curateniei si ocrotirea naturii. 

Copiii au observat natura, cu deosebire muntele şi pădurea. Au învăţat că ocrotind pădurea, ne ocrotim pe 

noi înşine, deoarece aerul curat din păduri este prielnic sănătăţii noastre, fiind bogat în oxigen. „Am urcat 

pe munte ca să fim mai aproape de cer!” a exclamat careva. „Ne-am împrietenit şi cu un câine, fiindcă noi 

am învăţat că şi animalele trebuie ocrotite şi îngrijite”, spune un altul. După o drumeţie aşa de lungă, am 

fost primiţi cu ospitalitate la cabana Skipass şi serviţi cu meniuri delicioase.  

                                 

În padure la Băile Felix 

            A fost o zi minunată, cu soare darnic şi nori puţini! Bucuria creştea pe măsură ce ne apropiam de 

staţiune şi de pădurea care ne aşteapta gătită în verde-crud. Pe drum am cântat şi am recitat poezii.Micii 

ecologisti s-au convins de un adevăr pe care l-au mai auzit la lecţiile noastre, faptul că pădurea reprezintă 

aurul verde al planetei.  

                      

“Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează cite un adevăr.” Goethe 
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INFLUENŢA  EDUCAŢIEI ASUPRA FACTORILOR DE STIMULARE ŞI  ENERGIZARE 

COMPORTAMENTALᾸ. –( studiu de specialitate) 

 

Profesor- psiholog: Roman Violeta – Elena,C.M.B.R.A.E., Bucureşti. 

  

 Educația este activitatea specializată, specific umană, care mijlocește și susține, conștient, 

dezvoltarea. Este detectată ,,zona proximei dezvoltări" (Vîgotski) pornind de la dezvoltarea 

actuală și adăugănd capacitatea de învățare, ghidată de adult. 

    Decalajul transversal este acea diferență creată între planurile dezvoltării (fizic, cognitiv, 

afectiv, social etc.) de ritmurile lor diferite de maturizare.              

Educaţia se realizează în instituţiile de învăţământ, unde prin intermediul unor programe 

ṣcolare adecvate, cel instruit va reuṣi să-ṣi însuṣească anumite cunoṣtinţe, informaţii, dar ṣi deprinderi, 

atitudini sau comportamente, într-un mod gradual, de la simplu către complex. Este absolut necesară 

adaptarea curriculumului ṣcolar la etapele dezvoltării în funcţie de vârsta celui care învaţă, dar ṣi de 

nivelul individual al funcţiilor psiho-motorii. Educaţia diferenţiată constituie un principiu fundamental ṣi 

prioritar în învăţământul românesc realizat la standard european.  

Factorii stimulativi, energizanţi ai comportamentului sunt motivaţia ṣi afectivitatea, iar cei de 

reglare a energiei psiho-nervoase: voinţa ṣi atenţia. 

Relaţia motivaţiei cu procesele şi activităţile psihice reglatorii este complexă.  

Motivaţia se defineşte ca fenomenul psihic reglator ce constă în ansamblul necesităţilor 

interne, care declanşează şi susţin activitatea umană, sau metaforic: “motorul vieţii psihice”.  

Activitatea umană este realizată prin finalizarea scopurilor propuse, iar instrumentele de 

natură psihică ce converg la realizarea ei (cunoştinţe, deprinderi, aptitudini) trebuie mobilizate şi dirijate 

în vederea realizării scopului cu ajutorul motivaţiei. Acest fenomen psihic are, la om, o structură 

complexă începând cu stimulii interni de care depinde propria conservare a organismului şi finalizând cu 

cei care condiţionează devenirea omului ca fiinţă socială, creatoare de valori. 

Sistemul psihic uman reprezintă ansamblul hipercomplex al proceselor psihice, având natură 

informaţională şi mecanisme de autoreglare şi autoorganizare antiredundante (selective) şi antialeatorii 

(de soluţionare a problemelor noi) necesare adaptării permanente la mediu. 

Rolul motivaţiei în realizarea cunoaşterii prin simţuri este analizat prin intervenţia acesteia 

asupra senzaţiilor, percepţiilor şi reprezentărilor. Receptarea unor stimuli externi sau interni poate fi 

apreciată concomitent ca un fapt de cunoaştere senzorială , dar şi ca stimul ce provoacă sau actualizează 

trebuinţe ce se cer satisfăcute. Trebuinţele noastre, satisfăcute sau nu, provoacă trăiri  
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afective pozitive sau negative, ceea ce influenţează perceperea subiectivă a timpului, care 

astfel se “contractă” sau se “dilată”. 

Formaţiunile motivaţionale complexe, cum sunt convingerile, idealurile de viaţă şi concepţia 

despre lume şi viaţă se bazează pe diverse reprezentări generale. 

Jean Piaget arată că intelectul se formează prin procedee ca: asimilarea şi acomodarea, într-o 

evoluţie stadială a operaţiunilor mintale. Aceste operaţii sunt susţinute în interiorizarea şi adaptarea lor 

permanentă prin diferitele forme ale motivaţiei: cognitivă sau afectivă, pozitivă sau  negativă, internă sau 

externă. 

Modalităţile de operare ale gândirii (analiza, sinteza, comparaţia, abstractizarea, inducţia sau 

deducţia logică) formate prin susţinerea de mobiluri interioare, contribuie la rezolvarea de probleme prin 

înţelegerea anterioară. 

Astfel, relaţia motivaţie- afectivitate are la bază legătura dintre stimuli interiori ai 

organismului şi trăirile afective, interne, subiective, ce rezultă din satisfacerea sau nesatisfacerea 

trebuinţelor. 

Educaţia influenţează atât dezvoltarea formelor ṣi structurii motivaţionale, cât ṣi a trăirilor 

afective, fie complexe: emoţiile sau dispoziţiile afective, fie superioare: sentimentele ṣi pasiunile celui 

instruit. Prin educaţie se dezvoltă toate însuṣirile atenţiei ṣi voinţei. 

Structurile cele mai complexe ale motivaţiei (interese, convingeri, idealuri, concepţia despre 

lume şi viaţă) prin nivelul lor de stabilitate şi de activism în viaţa individului sunt sistematizate în 

atitudini care dirijează întreaga sa conduit, devenind componente ale caracterului său.  

   Educaţia are un rol creativ, stimulativ în determinarea proceselor psihice de energizare 

comportamentală: motivaţia şi afectivitatea. 
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MODALITĂȚI DE STIMULARE A INTERESULUI PENTRU LECTURĂ 

 LA ELEVII DIN GIMNAZIU 

Prof. LUNGU IONELIA 

 

 Practica a dovedit că, la cei mai mulți copii, motivația de a citi scade, de regulă, pe măsură ce aceștia 

inaintează în vârstă. În fapt, lectura este asemănătoare oricărei alte activități practice - în lipsa exercițiului, 

nu se vor dezvolta nici vocabularul, abilitatea de a citi și de a savura universul unei cărți și, cu atât mai 

puțin, plăcerea lecturii. Copilul nu va putea citi repede și, în consecință, când o va face, se va plictisi, și va 

abandona cartea în scurt timp.   Un studiu realizat de Facultatea de Litere a 

Universității din București prezintă o situație îngrijorătoare și anume că jumătate din elevii claselor V-VIII 

nu sunt înscriși la nicio bibliotecă și doar 39% dintre aceștia reușesc să citească o carte intr-un interval de 

o lună. Inițiatorii acestei cercetări au constatat că principalii vinovați sunt adulții, care nu știu să-i atragă 

pe copii spre lectură. Copilul trăiește cufundat în universul cultural specific societății omenești de la vârstă 

fragedă, el se familiarizează cu lumea înconjurătoare, lume constituită în cea mai mare parte din obiecte cu 

semnificații, o lume de care fragila sa existență depinde. Având în vedere că formarea deprinderilor 

intelectuale reprezintă o caracteristică de bază în primii ani de școală, iar familiei îi revine un rol extrem 

de important, implicarea activă și pozitivă a părintelui este recunoscută ca fiind benefică în educația 

copilului. Gustul pentru citit nu vine de la sine, se formează de către familie, grădiniță și în special în 

școală și poate fi stimulat și cultivat încă de la cele mai fragede vărste, astfel încât cartea să devină un 

prieten constant al copilului. Faza următoare este preluată de grădiniță și apoi de scoală. Câmpul de 

opțiuni se lărgește. Cititorul  se identifică cu personajele și se generează o stare de empatie. Lectura are o 

importanță deosebită pentru formarea multilaterală a școlarului, pentru exprimarea corectă orală și scrisă, 

instrumente de bază ale muncii intelectuale fără de care nu poate fi concepută dezvoltarea intelectuală a 

elevilor. Scopul lecturii în scoală este acela de a forma tânărul cu o cultură comunicațională de bază, capabil 

să înțeleagă lumea din jurul său, să comunice, să interacționeze cu semenii, să fie sensibil la frumosul din 

natură să poată continua procesul de învățare. Astfel, biblioteca școlară reprezintă o instituție integrată în 

structura de organizare a unității de învățământ care oferă un anumit volum de resurse pedagogice 

informaționale necesare elevilor și cadrelor didactice. Ea este un participant la procesele intelectuale care 

transformă informația în cunoaștere și cunoașterea în înțelepciune.  Conform noului curriculum 

național, obiectivele cadru urmărite la clasele gimnaziale asigură dezvoltarea capacității de receptare a 

mesajului oral, de exprimare orală, de receptare a mesajului scris și de exprimare scrisă, care au implicații 

în întreaga evoluție a școlarului. Ponderea orelor de limba română vine în sprijinul elevului și în 

îndeplinirea celor trei funcții: instrumentală, informațională și formativ educativă. 

 Lectura, fiind veriga principală ce leagă într-un tot unitar toate obiectele de studiu urmărește 

următoarele obiective principale: 

• înțelegerea numeroaselor mesaje orale și scrise; 

• citirea curentă pentru documentare; 

• lărgirea progresivă a câmpului de interes asupra mesajelor orale și scrise; 

• transpunerea gândurilor în fraze bine structurate; 
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• căutarea sensului exact al cuvintelor și al expresiilor; 

• concentrarea și exprimarea ideilor într-o combinație închegată. 

Dintre cele mai eficiente și atractive modalități prin care părinții își pot inția copilul în universul cărților, 

stimulându-le interesul pentru lectură (în care părintelui îi atribuim rolul principal) fac parte următoarele 

activități: 

1. Vizita la bibliotecă 

 Bibloteca este una din cela mai bune, mai accesibille și, nu în ultimul rând, mai ieftine resurse de 

lectură. Bibliotecile, chiar și cele mai mici, de cartier, au pe rafturile lor atât cărți pentru copii cât și pentru 

părinți, aceștia putând cere recomandarea bibliotecarului pentru a găsi cărți potrivite domeniului de interes 

al copilului. 

2.  Extrem de atractiv este cititul pe mai multe voci / roluri (dramatizarea).  

 Cartea este pentru  copil un cadru nou prin dimensiunile și conținutul ei. Prin ea copilul face cunoștință 

cu activități directe, personaje, îl provoacă să se exprime direct și să se exprime în relațiile de grup. Pentru 

stimularea interesului prin dramatizare, trebuie alese poezii, povești, povestiri sau chiar scurte piese de 

teatru  și scenete în care forma dialogată este preponderentă. Se pot interpreta și mai multe roluri deodată, 

schimbându-se glasul la fiecare trecere de la un erou la altul sau cineva din familie poate să-și asume rolul 

de povestitor și să citească fragmente discriptive. Acest joc dezvoltă, de asemenea atenția și puterea de 

concentrare a copilului. 

3. Organizarea unor jocuri literare împreună cu copilul 

 Orice copil învață cu mai multă plăcere atunci când se joacă, decât dacă este forțat să învețe. Cunoscând 

acest lucru, părinții pot vorbi și îl pot învăța multe lucruri în timp ce se joacă cu el sau chiar inventând 

mici jocuri  împreună cu acesta. Mai mult, aceste jocuri pot fi derulate cu alte mici activități casnice în 

care doresc să iși implice copilul, făcându-l astfel să le perceapă ca pe un prilej plăcut de a fi împreună cu 

familia sa. 

4. Dialogul părinte-copil având ca punct de plecare cărțile citite    

  Există numeroase ocazii extrașcolare în care se pot susține discuții despre cărți. Părinții trebuie să 

profite de acestea, deoarece astfel copilul nu va asocia lectura cu o activitate impusă exclusiv de școală, ci 

va descoperi cititul din proprie inițiativă, din curiozitate și din plăcere.   Pentru a-l 

îndemna să citească este bine ca părinții să-și manifeste interesul pentru ce a citit, rugându-l sa povestească 

subiectul unei cărți, solicitându-i amănunte despre personaje și aventurile prin care trec acestea, întrebându-

l despre locurile descrise în carte. În egală măsură, îi este stimulată curiozitatea dacă părinții îi povestesc 

despre cărțile citite de aceștia.        O altă modalitate foarte atractivă pentru 

copii este aceea că, ori de câte ori comportamentul sau reacțiile copilului sunt similare cu ale unui personaj 

de poveste, să fie făcută aceată remarcă vorbindu-i-se copilului despre eroul respectiv. În acest fel, copilul 

va fi încurajat nu numai să citească mai mult pentru a afla lucruri noi despre personajul cu care dorește să 

se identifice, dar, în același timp, îi va fi stimulată imaginația, eroului literar atribuindu-i-se și alte însușiri, 

ca să nu mai vorbim de multitudinea de replici imaginate atunci când se identifică cu idolul său.      

Ca profesor susțin ideea că, pentru fiecare educator, sădirea respectului și dragostei pentru cuvântul tipărit 

constituie garanția faptului că munca sa va da roadele așteptate. Dezvoltarea personaității copilului și 

evoluția ulterioară a lui va fi influiențată de interesul pentru cunoaștere. Spre deosebire de mijloacele mass-

media care ne bombardează într-un ritm alert cu informații și mesaje de cele mai multe ori violente, pe care 

nu prea ai timp să le analizezi, să discerni binele de rău, transmițându-ți o stare de alertă continuă, cartea, 

lectura, ne deconectează de stresul cotidian, dezvoltă cititorurlui  răbdarea, perseverența, transmite 
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liniște.               Lectura are valențe multiple și contribuie atat  la formarea caracterului, a conduitei, 

la dezvoltarea imaginației, a vocabularului activ, la succesul elevului iubitor de carte, precum și la 

adaptarea copiilor la activitatea școlară. Uneori dezinteresul pentru lectură, este degenerat chiar de omiterea 

de către profesor de a face recomandări privitoare la operele literare ce urmează a fi studiate, sau potrivite 

pentru vârsta și interesele elevilor.        La întrebarea: 

de ce pierde timpul jucându-se pe calculator sau în fața televizorului chiar dacă nu era o emisiune, părinții 

susțin că profesorul / profesoara  nu le-a recomandat nicio lectură și, decât să citească ceva de care nu are 

sau nu va avea nevoie, mai bine nu citește nimic.   Trebuie avută în vedere orientarea 

preferințelor spre texte potrivite cu particularitățile lor de vârstă, atât ca şi conținut, cât și ca dimensiune, 

pentru a evita supraîncarcarea.    Pentru a forma elevilor noștri deprinderi de 

citire a cât mai multor lecturi, pentru a îndrăgi această activitate plăcută, dorită și a nu o privi ca pe o 

corvoadă, ca pe o obligație fără sens, e nevoie să oferim motivații diverse cum ar fi: reușita la un examen, 

participarea la anumite concursuri, evidențierea în fața clasei etc.      

    Metoda predicțiilor consider că este una dintre metodele care stârnește cel mai mult 

interesul elevilor pentru lectură. Deși e nevoie de mai mult timp pentru parcurgerea unei opere literare, 

folosind această metodă implicăm activ elevii în studierea operei respective, le dezvoltăm imaginația 

creatoare, gândirea logică și le motivăm curiozitatea, interesul pentru continuarea lecturii. Se implică  toți, 

pentru că fiecare dorește  să afle dacă varianta sa coincide cu cea a autorului. Utitilizând metoda predicțiilor, 

veți constata că nu va fi nevoie de a doua sau a treia lecturare a textului pentru a putea fi reprodus de către 

copii, pentru că la fiecare fragment, verificându-și predicțiile, ei nu fac altceva decât să aprofundeze 

conținutul acelui fragment. Metoda predicțiilor presupune pregătirea din timp a textului, împărțirea pe 

fragmente și eventual alegerea unor cuvinte cheie pentru text. La început se prezintă elevilor titlul operelor 

literare sau cele 3-5 cuvinte cheie pe baza cărora le cerem să-și  imagineze propria poveste  și să ne-o spună. 

Apoi scriem pe tablă și elevii scriu în caiete un tabel cu două coloane: 

CE CRED CĂ S-A ÎNTÂMPLAT?                                     CE S-A ÎNTÂMPLAT DE FAPT? 

Înainte de a citi sau povesti fiecare fragment vom nota în tabel predicțiile făcute de copii, iar după citirea 

fragmentului, vom verifica dacă se confirmă predicțiile lor. În acest mod atenția lor va fi foarte mare. De 

asemenea putem cere copiilor să-și argumenteze predicțiile. Când suntem realmente interesați de evoluția 

elevilor noștri ne preocupă și formarea noastră continuă și vom îmbina metode  ale învățământului 

tradițional cu cele ale   ”Gândirii critice” sau cu unele preluate de la ”Step by step”.   Rolul educatorului 

este de a urmări nu numai ”cât”, ci și ”ce” și ”cum” citesc elevii săi. Nu numărul mare de cărți citite 

contează, ci  valoarea artistică și educatică a acestora. Un obiectiv important pentru fiecare clasă, dar mai 

ales pentru profesorul de limba și literatura română, este trezirea interesului pentru lectură. Odată format, 

gustul pentru lectură se poate transforma într-o adevărată pasiune, care se poate resimți toată viața. 

    Îndrumarea lecturii elevilor este o acțiune dificilă și de durată. Misiunea de a se ocupa de 

lecturile școlarilor o au toate cadrele didactice: învățătorii, profesorii diriginți, profesorii de toate 

specialitățile. Alături de ei bibliotecarul poate organiza acțiuni pentru promovarea cărții și stimularea 

interesului pentru lectură. Eficacitatea îndrumării lecturii depinde nu numai de o temeinică documentare 

pedagogică și o bogată cultură generală, ci și de cunoașterea preferințelor elevilor, care variază în funcție 

de vârstă, temperament, mediu social și de ambianța colectivului școlar. Însă cel care poate influența în 

mod pozitiv alegerea elevilor este profesorul de limba și literatura română. Acesta poate , la începutul 

fiecărui an școlar, să verifice și să discute lecturile particulalare din vacanța de vară, să recomande o 
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bibliografie obligatorie și una  facultativă, iar la sfârșitul fiecărui semestru, să rezerve măcar o oră 

controlului lecturii suplimentare a elevilor. Este ca aceste lecturi să fie consemnate într-un caiet special al 

elevului, jurnal de lectură. Profesorului îi revine și misiunea de a-l învăța pe elev „cum se citește”  o carte. 

Sunt destule voci care pledează pentru lectura rapidă, ”cu ochiul”, parcurgând textul prin citire verticală 

sau oblică. Sunt de părere că o astfel de lectură nu contribuie cu nimic la cultura generală a elevilor. 

   Misiunea școlii de a-i stimula pe elevi să citească  este cu atît mai grea, cu cât în unele familii nu 

există modele. Dacă un copil a văzut că părinții, frații mai mari, rudele nu citesc, el de ce să citească? Dacă 

acasă la el nu există nicio carte, el de ce să cumpere cărți? Un deziterat al școlii este biblioteca personală a 

elevului care ar fi ideal să se constituie chiar în clasele primare și să difere de cea a părinților.  

         Lectura duce la dezvoltarea proceselor intelectuale 

superioare celor de tip reproductiv, în mod deosebit al proceselor memeorial-logice, a maginației și a 

gândirii creatoare.    Paul Cornea considera în lucrarea sa, Introducere în teoria 

lecturii „...că nici computerul, nici televizorul nu vor duce la dispariția cărții, că lectura va continua să 

joace un rol cardinal în viața oamenilor, că accelerarea procesului tehnic va fi mereu însoțită de remedierea 

compensatoare a unui spațiu liber pentru închipuire, visare și căutare de sens... Cred, vreau să cred că vom 

continua să citim chiar dacă nu vor mai fi cărți. O vom face, la nevoie, pe ecrane portabile sau fixe, de 

buzunar ori de mari dimensiuni, dar vom continua s-o facem câtă vreme vom persevera să gândim și să 

producem bunuri simbolice.”         Numai cel 

căruia i s-a insuflat în copilărie gutul pentru lumea minunată a cărții va căuta și își va găsi timp pentru 

această activitate destinată minții și sufletului în același timp. 
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Școlarul mic versus minciuna 

Prof. Fülöp Adelina Maria 

   

„ Minciuna este sâmburele care dă roade în toate pământurile, de aceea poate se cultiva cu atâta plăcere 

pretutindeni. Roadele ei sunt însă amare şi seci.” ( Vasile Conta ) 

 

            André Berge, fără a intenționa o clasificare, enumeră următoarele cauze ale minciunii: nevoia de 

afecțiune , dorința de a fi lăudat, și admirat, intenția de a obține anumite favoruri, nevoia de bani, dorința 

de a ieși de sub controlul și autoritatea părinților, dorința de a-i pune la încercare pe părinți, plăcerea de a 

minți, unele confuzii, anturajul, etc.  Fiind o problemă de actualitate doresc în lucrarea ce va urma să 

abordez această problemă.    

Multe din comportamentele deviante ale adolescenților au la bază minciuna ”învățată” din copilărie. 

Dacă în prima parte a copilăriei afirmațiile mincinoase ale copiilor nu constituie propriu-zis o tulburare de 

comportament, în măsura în care nu afectează relațiile sociale și nu aduce prejudicii grupului din care face 

parte, începând cu vârsta de 6-7 ani minciuna capătă alte conotații. Sinceritatea, ca viitoare trăsătură de 

caracter, precum și debarasarea de aserțiuni mincinoase se modelează numai prin colaborarea tuturor 

factorilor educaționali. Viața grupului, a clasei, nu poate fi concepută decât având la bază relațiile de 

sinceritate, de încredere reciprocă. Această încredere este compromisă ori de câte ori un cuvânt, un gest, o 

atitudine ascund o minciună.  

Învățătorii trebuie să înlăture și să prevină orice formă de minciună și de a promova comportamentul 

caracteristic formării unei personalități morale.  

  Toate definițiile propuse pentru minciună admit ca numitor comun un anumit grad de alterare al 

adevărului. A minți înseamnă a adopta comportamentul celui care evită ori ascunde adevărul pentru a-l 

înșela pe altul, a-l induce în eroare. Foarte timpuriu , copilul își dă seama că viața în societate implică 

uneori disimulări și simulări variate. El descoperă că până și părinții lor mint din politețe, din cochetărie, 

din amor propriu, din solidaritate, din interes, din rea-voință. Copilul sesizează că deși condamnată de 

morală, minciuna este răspândită în societate , dacă nu chiar impusă de viață. La început minte prin imitație 

și cu atât mai ușor cu cât experiența sa personală îi dovedește promt că minciuna, uilizată cu iscusință, este 

adesea avantajoasă. Până la 16 ani, o asemenea tactică poate fi urmarea unui reflex de apărare sau de 

adaptare prin intermediul căruia se restabilește un echilibru, compromis mereu, între copil și mediul său. 

 Analiza creațiilor mincinoase ale copiilor preșcolari și școlari evidențiază că ele sunt declanșate de 

dorința sa de a ocoli și de a compensa slabiciunile și temerile sale.  Cercetările românești din acest domeniu 

au pus în evidență și alte cauze: ascunderea faptelor rele, a insucceselor , a anumitor aspecte legate de 

persoana sa sau a altora , ascunderea adevărului din timiditate, rușine, lipsă de curaj, din lașitate, dorința 

de a menaja sensibilitatea părinților, severitatea excesivă a adulților restricțiile excesive, exemplul negativ 

al părinților, lăcomie, egoism, lipsa de respect, răzbunare, comoditate, lene, etc.  

Pentru J. Piaget copilul ajunge treptat la o conduită morală, obiectivă și conștientă datorită 

cooperării în interiorul grupului. Întrebând copiii asupra motivelor pentru care nu trebuie să mințim, Piaget 

a identificat trei stadii: până la șase ani subiecții consideră că nu trebuie să mințim că vom fi pedepsiți, 

regula este exterioară și materială, de la șase la opt ani subiecții consideră că nu trebuie să mințim fiindcă 

acasta este o faptă rea, regula este interiorizată, dar  ea nu emană de la individ, începând cu vârsta de zece 
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ani copiii răspund că minciuna distruge încrederea reciprocă, dăunează afecțiunii și bunei înțelegeri : ”Dacă 

toată lumea ar minți, nu am mai ințelege nimic ”, a răspuns un copil. 

  Obligația a devenit  motivație interioară și emană dintr-o necesitate recunoscută de individ. 

Pornind de la aceste constatări și de la experiența didactică în orele de educație civică sau de 

dezvoltare morală eu, personal, încerc să promovez un dialog sistematic pe teme de cel mai larg interes, 

precum și prezentarea și dezbaterea uor fapte concrete cât mai apropiate de orizontul de viață al copiilor.  
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Modalități de activizare în activitățile matematice pentru  

dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale copiilor preşcolari 

( Realizare cercetare) 

Prof. înv.preșc. Manea Delia 

Grădinița cu program prelungit nr.8 Brașov 

 

EVALUARE INIȚIALĂ   

 Această etapă mi-a permis cunoaşterea nivelului dezvoltării intelectuale, a particularităţilor 

individuale precum şi a bagajului de cunoştinţe cu care preşcolarii au intrat în grupa mare. 

 Asemănările şi deosebirile dintre preşcolarii grupei mele le-am constatat încă din primele zile de 

grădiniţă în urma unor convorbiri, prin aplicarea unor probe de cunoştinţe, observarea reacţiilor afective în 

relaţia preşcolar – preşcolar sau preşcolar – educatoare, studiind mai profund anumite comportamente, prin 

convorbiri cu părinţii. 

 Probe de verificare a nivelului de cunoştinţe matematice 

Se aplică la copiii de 5 – 6 ani. 

Material necesar: nasturi, bile, beţişoare, jetoane de aceeaşi culoare şi formă puse într-o cutie,  

ordonate pe feluri, în cantităţi cât mai mari (peste 30 de bucăţi din fiecare). 

  Test 1 

 Educatoarea pune pe masă, pe o coală de hârtie, un anumit număr de obiecte din cutie, grupate în 

ordine crescătoare (1,2,3 .....10). 

 Se cere copiilor să facă acelaşi lucru, având în faţă modelul construit de educatoare, spunându-i-se: 

„Vezi, eu pun aceste obiecte aici, fă şi tu la fel; ia din cutie şi pune pe foaia ta tot atâţia nasturi, bile, 

beţişoare, etc.” 

 Distribuţia rezultatelor la proba „Aranjarea după model” este prezentată în tabelul nr. 1: 

 

  Tabelul nr. 1   

Număr obiecte  

Comportament 

 

Număr copiii 

Procentaj 

3 

obiecte 

4 

obiecte 

5 sau mai multe 

obiecte 

  X A 14 70% 

 X  D 5 25% 

X   NS. 1 5% 

 

 Din tabel se poate observa că un număr de 14 copii au aranjat după model 5 sau mai multe obiecte 

(copiii aveau împliniţi 6 ani). Din cei 5 copii care au aşezat 4 obiecte, 3 dintre ei au 5 ½ ani, iar 1 aproape 

6 ani, dar venit din mediul familial, nemaifrecventând deloc grădiniţa. Copilul care a aranjat doar 3 obiecte 

avea 5 ani şi nu frecventase grupa mare. 

 Test 2 

Obiectiv: aşezarea în ordine crescătoare şi descrescătoare a elementelor unor mulţimi. 

1. Se cere ordonarea de la cel mai mic la cel mai mare a 5 – 6 jetoane reprezentând mere de dimensiuni 

diferite. 
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2. Folosind mai multe riglete de lungimi diferite (după modelul celor folosite la clasa I), se cere copiilor 

aşezarea lor în ordine crescătoare şi descrescătoare la marginea măsuţei. 

3. Folosind mai multe panglici de aceeaşi lungime, dar cu lăţimi diferite, se cere copiilor ordonarea acestora 

în şir crescător şi descrescător. 

 Rezultatele pozitive (copiii care au comportament atins (A) la cele trei încercări) sunt prezentate în 

tabelul nr. 2: 

   Tabelul nr. 2   

Număr ordonare  

Comportament 

 

Număr copiii 

 

Procentaj 1 2 3 

X   A 18 90% 

 X              A 19 95% 

  X A 17 85% 

 

 Se poate observa că preşcolarii care au frecventat grădiniţa au reuşit să ordoneze crescător 

elementele mulţimii. S-a constatat că cei care au venit din mediul familial au aşezat aproape haotic 

elementele. Ajutaţi de educatoare, spunându-le să aşeze pe cel mai mare în partea stângă şi tot aşa până au 

reuşit să aşeze în ordine descrescătoare. 

    Test 3 

Obiectiv: aprecierea cantităţii :global, prin punere în corespondenţă, prin conservarea cantităţii. 

1. Se arată copilului două mulţimi: una formată din 8 mărgele şi alta din 5 (toate având aceeaşi dimensiune). 

Se cere copiilor să spună din care mulţime de mărgele se va obţine prin înşirare un şir mai lung (în care 

mulţime sunt mai multe elemente). 

2. Pe o fişă sunt desenate două diagrame în interiorul cărora se află o mulţime formată din 5 mingi şi alta 

din 6 copii. Se cere copiilor să spună care mulţime are mai multe elemente apoi să verifice răspunsul dat 

formând perechi cu elementele celor două mulţimi (unind printr-o linie fiecare minge cu fiecare copil). 

3. Se aşează în formă de floare 7 jetoane pătrate de aceeaşi dimensiune. Într-o cutie se află cercuri şi se 

cere copiilor să pună pe masă tot atâtea cercuri câte pătrate sunt (fără să le numere). Se aproprie apoi 

pătratele lăsând pe loc cercurile aşezate de copil şi se întreabă dacă sunt tot atâtea pătrate cât cercuri. 

Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul nr. 3: 

  Tabelul nr. 3    

Obiectivul urmărit Comportament Număr copiii Procentaj 

Apreciere globală A 15 75% 

Punere în corespondenţă A 13 65% 

Conservarea cantităţii A 15 75% 

 

 Se poate observa că doar 75 % dintre copii au reuşit să efectueze corect cerinţele primului obiectiv, 

restul nu au reuşit să spună care şir de mărgele este mai lung decât după ce am aşezat cele două mulţimi 

una sub alta. 

 La aprecierea cantităţii prin punere în perechi au fost copii care au trasat liniile corect, dar nu au 

ştiut să justifice că o minge a rămas fără pereche. 

 Tot 75 % din numărul copiilor testaţi au reuşit să aşeze acelaşi număr de cercuri, indiferent de 

modul de aranjare al acestora, iar restul de 25 % au întâmpinat greutăţi când am micşorat spaţiul primei 

mulţimi spunând că sunt mai multe obiecte în mulţimea cercurilor. 

 Test 4 

Obiectiv: o corectă şi conştientă raportare număr-cantitate. 

1. Se cere copiilor să numere până la cât ştiu; 

2. Se cere copiilor să numere cu sprijin concret, dându-li-se să numere diferite obiecte. 

 Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul nr. 4: 

  Tabelul nr. 4  
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 Folosesc şirul numeric fără a-l lega 

de obiecte, numai până la : 

Folosesc şirul numeric aplicându-l 

la obiecte până la : 

Şir numeric 3 4 5-6 7-8 9-

10 

11-

20 

21-

30 

3 4 5-

6 

7-

8 

9-

10 

11-

20 

21-

30 

Nr. copii - - 1 2 14 2 1 - - 3 4 12 1 - 

 

Din tabelul de mai sus reiese că posibilităţile de reproducere corectă a şirului numeric variază de la 

un preşcolar la altul. Dacă am evalua procentual am observa că 85 % dintre preşcolari folosesc şirul numeric 

natural fără a-l lega de obiecte, până la 10, chiar mai mult (3 preşcolari între 10-30). 

Posibilităţile de numărare corectă a obiectelor sunt însă ceva mai mici. Astfel, doar 60 % dintre 

preşcolarii testaţi folosesc şirul numeric, aplicându-l la obiecte până la 10; un preşcolar numără până la 20; 

20 % îl folosesc până la 8, iar 15 %  numără corect obiectele până la 5-6. 

Explicaţia acestor rezultate constă în faptul că numărarea unui grup de obiecte reprezintă o sarcină 

mult mai grea decât reproducerea mecanică a şirului numeric natural care constituie un automatism verbal, 

la început lipsit - în bună măsură - de semnificaţia reală. 

 

Test 5  

Obiectiv: recunoaşterea pieselor geometrice şi a atributelor acestora, operaţii cu mulţimi. 

1. Pe covor sunt împrăştiate piesele geometrice din trusa Dienes. Se cere copiilor să separe piesele după 

mai multe criterii: formă, mărime, culoare, grosime. Apoi, luând în mână un pătrat roşu, cer copilului să 

spună dacă acesta poate face parte din grupa cercurilor sau triunghiurilor roşii. Se consideră ca fiind răspuns 

corect: „Nu, pentru că nu este cerc sau triunghi.” 

2. Pe o foaie de hârtie se află desenate două cercuri care se intersectează diferit colorate. Folosind trusa 

Logi II se cere copilului să aşeze într-un cerc toate piesele mici, iar în celălalt toate piesele în formă de 

triunghi. Se urmăreşte aşezarea tuturor triunghiurilor mici în porţiunea comună a celor două cercuri. 

 În prima parte a testului am constatat că majoritatea copiilor care au frecventat grădiniţa cunosc 

piesele geometrice (75 %). Se constată că preşcolarii întâmpină greutăţi în a justifica apartenenţa sau 

nonpartenenţa la o mulţime. Astfel, doar 55 % au răspuns corect, restul au răspuns „Aşa ai spus tu!” la 

întrebarea: „De ce ai aşezat aşa?.” 

 În partea a doua, în care s-a urmărit sesizarea intersecţiei mulţimilor, o bună parte din copii au reuşit 

să găsească elementele comune a două mulţimi (70 %). Au fost copii care au aşezat în primul arc toate 

piesele mici, dar nu au reuşit să aşeze în intersecţie (spaţiul comun celor două cercuri) toate triunghiurile 

mici, unii aşezându-le la întâmplare, neştiind să justifice de ce le-au aşezat aşa (3 preşcolari -15%). 

 În tabelul următor voi prezenta rezultatele obţinute de către copii în cadrul testelor de cunoştinţe 

matematice în cadrul evaluării inițială: 

 Tabelul nr. 5    

Nr. 

Test 

Denumirea Probei Comportament Număr 

copiii 

Procentaj 

1 Aranjarea în ordine crescătoare a 

obiectelor după model 

A 14 70% 

2 Ordonarea în şir crescător şi 

descrescător după: mărime şi lungime 

A 18 90% 

17 85% 

3 Aprecierea globală a cantităţii şi 

punerea în corespondenţă 

A 15 75% 

4 Raportarea număr-cantitate în limita 0-

10 (şir numeric natural) 

A 12 60% 

5 Recunoaşterea şi descrierea pieselor 

geometrice 

A 15 75% 
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6 Sesizarea intersecţiei (operaţii cu 

mulţimi) 

A 14 70% 

  

 Ţinând seama de lacunele pe care le-am întâlnit la unii copii în timpul testelor cu privire la 

constituirea de mulţimi, la ordonarea unor mulţimi sau a elementelor unor mulţimi, la numeraţie, la relaţiile 

ce se stabilesc între mulţimi am constatat următoarele: 

➢ Noţiunea de mulţime joacă un rol fundamental în matematică. Ea este o noţiune de maximă 

generalitate, trebuind dobândită treptat, indicând modalităţile de formare, adică sistemul de acţiune cu 

obiectele concrete care să-l conducă pe copil la noţiunea de mulţime. Copilul vede mulţimea ca o totalitate, 

întrucât lui i se pare mai normal şi mai uşor să ia împreună obiectele care au o proprietate comună, puse la 

un loc după un criteriu arbitrar, abstract. 

Pentru înţelegerea noţiunii de mulţime, copiii trebuie să recunoască interiorul şi exteriorul unui domeniu, 

pornind de la exemple concrete: situarea unui copil în clasă şi în afara ei, situarea unui obiect într-un arc şi 

în afara lui. 

 Dacă copiii formează mulţimi cu obiecte concrete după anumite criterii şi înţeleg logic criteriile de 

formare ale acestora ei vor reuşi să reprezinte grafic elementele noii mulţimi. 

 

➢ Exerciţiile de comparare a grupelor de obiecte stau la baza conceptului de număr natural, care 

presupune conştientizarea ideii de echivalenţă a mulţimilor şi a celui de clasă de echivalenţă a tuturor 

mulţimilor care au acelaşi număr de elemente (acelaşi cardinal). Aceasta se realizează prin exerciţii de 

comparare a grupelor de obiecte (a mulţimilor) prin aprecieri globale şi prin procedeul formării perechilor 

sau prin corespondenţă ,,unu la unu”. 

Copilul ajunge să înţeleagă că puterea mulţimilor constă în numărul de elemente (care pot fi mai 

 multe, mai puţine, tot atâtea) să realizeze mulţimi echivalente prin punerea în corespondenţă. Operând cu 

aceste mulţimi copilul ajunge să înţeleagă numărul natural. 

➢ Exerciţiile de ordonare a elementelor mulţimii, ca şi cele de ordonare a mulţimilor conduc la 

pregătirea copilului pentru compararea numerelor şi pentru înţelegerea şirului crescător şi descrescător al 

numerelor naturale. 

 Copilul preşcolar învaţă să construiască şiruri crescătoare şi descrescătoare, fie ordonând mulţimi 

cu un număr definit de obiecte, fie obiecte cu diferite lungimi, grosimi, culori realizând operaţii cu mulţimi 

(reuniune, intersecţie, diferenţă) care stau la baza înţelegerii operaţiilor aritmetice cu numere naturale. 

➢ Cunoaşterea poziţiei relative a obiectelor în spaţiu, ca şi însemnarea lor cu simboluri grafice 

(liniuţe, cerculeţe) conduc pe copil la înţelegerea conceptului de număr natural prin măsurarea şi stabilirea 

corespondenţei între elementele mulţimii concrete şi cel al elementelor mulţimii reprezentate grafic. 

➢ Toate acestea constituie componente ale formării noţiunii de număr natural pe baza mulţimilor. 

Z.P. Dienes: ,,numerele naturale sunt noţiuni abstracte care nu au o existenţă concretă, ele fiind proprietăţi 

relative ale mulţimilor de elemente. Înţelegerea noţiunii de număr se poate realiza prin cunoaşterea lumii 

obiectelor, apoi a lumii mulţimilor, aceasta fiind intermediara între prima şi lumea numerelor”. 

În formarea conceptului de număr fundamentală este experienţa bazată pe acţiuni concrete ce obiectele. 

 Înţelegerea formării numărului, a motivului pentru care fiecare număr îşi are locul lui în şirul 

numerelor naturale asigură un caracter ştiinţific învăţământului matematic. Se introduce de la început 

gândirea matematică modernă care apoi se dezvoltă treptat prin completarea şi adâncirea noţiunilor 

matematice pe tot parcursul şcolarităţii. 

EVALUARE FINALĂ  

 Pentru a verifica modul în care copiii şi-au însuşit noţiunile matematice, deprinderile de calcul, 

raţionamentul logico-matematic şi dacă activitatile matematice desfasurate pe parcursul unui an scolar a 

dat rezultate bune, am aplicat un sistem de probe în mod special alcătuit. 

 Diversitatea de metode active utilizate în cercetare au contribuit alături de însuşirea cunoştinţelor 

matematice şi la dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale copiilor preşcolari. 

 În continuare voi prezenta probele aplicate în cadrul etapei evaluative: 
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 PROBA I 

Tema: ,,Aprecierea globală a cantităţii prin punere în corespondenţă (în perechi) a elementelor a 2-3 

mulţimi”. 

Obiectiv: - să aprecieze cantităţile, global şi prin punere în perechi 1 la 1. 

Sarcina fişei: se cere copiilor să deseneze grupe de obiecte care au cu un obiect mai mult sau mai puţin 

decât o grupă dată şi să identifice grupa care are cele mai puţine obiecte. (fişa nr. 1) 

 Rezultatele obţinute pot fi urmărite în tabelul nr. 6: 

 Tabelul nr. 6 

Comportament Număr copii Procentaj 

A 18 90% 

D 2 10% 

NS. - - 

 

 PROBA II 

 Tema: ,,Raportarea numărului la cantitate şi a cantităţii la număr” 

 Obiectiv: - să raporteze cantitatea la număr şi numărul la cantitate asociind corect cifrele. 

 Sarcina: copiii trebuie să deseneze atâtea obiecte cât arată cifra şi să asocieze fiecărei mulţimi cifra 

care corespunde numărului de elemente ale mulţimii (fişa nr. 2). 

 Copiii au reuşit în mare parte să realizeze obiectivul propus în fişă. Rezultatele obţinute pot fi 

urmărite în tabelul nr. 7: 

 Tabelul nr. 7 

Comportament Număr copii Procentaj 

A 18 90% 

D 1 5% 

NS. 1 5% 

 

 PROBA III 

Tema: ,,Verificarea numeraţiei în limitele 0-10” (fişele 3 şi 4). 

Obiectiv: - să formeze şirul numeric crescător şi descrescător în limita 0-10; 

              - să recunoască vecinii numerelor în şirul numeric 0-10; 

             - să determine locul fiecărui număr în şirul numerelor naturale (stabilirea numeralului ordinal); 

Sarcini:  

1. Copiii trebuie să unească punctele în ordine crescătoare pentru a obţine o imagine. 

2.  Copiii au pe fişa de lucru desenate 10 căsuţe aşezate într-o ordine oarecare, iar ei va trebui să 

coloreze doar casele care au ca număr vecinii numerelor 9 şi 5. 

3. Copiii primesc desenate pe fişă, pe trei rânduri, mai multe obiecte (flori, mere, cireşe). Ei trebuie 

să recunoască numeralul ordinal şi să coloreze (încercuiască) doar obiectul denumit prin folosirea 

numeralului ordinal (recunoaşterea locului fiecărui număr în şirul numeric 0-10).  

Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul nr. 8: 

          Tabelul nr. 8 

Număr sarcină Comportament Număr copii Procentaj  

Ordonare crescătoare A 20 100% 

Vecinii numerelor A 19 95% 

Numeral ordinal A 19 95% 

 

 PROBA IV 

Tema: ,,Compunerea şi descompunerea numerelor naturale” 

 Obiectiv: - să compună şi să descompună numerele naturale în limita 0-10 

Sarcini:  
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1. Copiii vor primi o fişă pe care sunt desenate patru gărgăriţe. Fiecare gărgăriţă are desenate pe aripa 

stângă un anumit număr de buline. Copiii vor trebui să completeze aripa dreaptă a gărgăriţei cu  atâtea 

buline astfel încât în total să aibă atâtea buline cât arată cifra de deasupra fiecărei gărgăriţe. (fişa nr. 5). 

2. Copiii vor primi pe fişă 4 dominouri, iar sub fiecare domino au scrise mai multe cifre. Ei vor trebui 

să găsească numărul compus pe domino. (fişa nr. 6)  

3. Copiii vor trebui să descompună grafic numărul de liniuţe prezentat în diagrama de sus, diferit în 

cele două etichete goale. (fişa nr. 7) 

Din fişele realizate se poate observa că o mare parte dintre copii şi-au însuşit tehnica compunerii şi 

descompunerii numerelor naturale. 

Rezultatele sunt prezentate în tabelul nr. 9: 

Tabelul nr. 9 

Număr fişă Comportament Procentaj 

A D NS. 

Fişa nr. 5 18 1 1 90%- A 

Fişa nr. 6 19 1 - 95%- A 

Fişa nr. 7 17 1 1 85% - A 

 

PROBA V 

 Temă: ,,Adunări şi scăderi cu 1-2 unităţi în limita 0-10” 

 Obiectiv: - să rezolve corecte operaţiile de adunare şi scădere cu una şi două unităţi. 

 Sarcină: În fişele nr. 8, 9, 10 copiii trebuie să calculeze corect adunările şi scăderile prezentate şi să 

reprezinte grafic rezultatul prin colorare sau unirea operaţiei cu rezultatul corespunzător, deci să stabilească 

corect şi relaţia număr-cantitate. 

 Rezultatele sunt prezentate în tabelul nr. 10:   

Tabelul nr. 10 

Număr fişă Comportament Procentaj 

A D NS. 

Fişa nr. 8 18 1 1 90%- A 

Fişa nr. 9 16 2 2 80%- A 

Fişa nr. 10 17 2 1  85% - A 

 

PROBA VI 

Temă: ,,Rezolvare de probleme ilustrate” 

Obiectiv:  - să creeze probleme după ilustraţiile date; 

        - să recunoască şi să rezolve operaţia aritmetică corespunzătoare; 

        - să scrie corect semnele grafice corespunzătoare operaţiei aritmetice ce rezultă din 

problemă. 

 Sarcină: Copiii vor primi fişe pe care au desenate anumite probleme, unele necesitând operaţii de 

adunare, altele operaţii de scădere. Ei vor crea, pentru început, o problemă conform desenului, iar apoi vor 

rezolva problema creată. (fişele nr. 11 şi 12). 

 Rezultatele sunt prezentate în tabelul nr. 11:   

Tabelul nr. 11 

Număr fişă Comportament Procentaj 

A D S. 

Fişa nr11 18 1 1 90%- A 

Fişa nr. 12 19 - 1 95% - A 

 

PROBA VII 

Temă: „Rezolvare fişe matematice pentru jocurile logice”.  
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Aceste fişe contribuie într-un mod special la dezvoltarea atenţiei şi gândirii logice a copiilor. 

În fişa ,,Aşează-mă la căsuţa mea” copiii trebuie să deseneze câte o piesă în fiecare căsuţă respectând 

ordinea, succesiunea lor, deci să respecte anumite criterii de formă, culoare, mărime, criterii pe care trebuie 

să le descopere ei singuri.(fişa nr. 13) 

  În fişa ,,Trenul cu 1-2-3 diferenţe”, copiii au de rezolvat exerciţii destul de dificile care le solicită 

gândirea logică, atenţia, inteligenţa. 

În primul exerciţiu, copiii trebuie să stabilească numărul de diferenţe (deosebiri) dintre piese trasând 

atâtea linii câte deosebiri găsesc. 

În cazul celorlalte exerciţii, copiii trebuie să deseneze figuri geometrice ţinând seama de numărul 

deosebirilor cerut de liniile trasate. (fişa nr. 14) 

Rezultatele prezentate în tabelul nr. 12 au demonstrat faptul că preşcolarii sunt atenţi, gândesc logic. 

Tabelul nr. 12 

Număr fişă Calificativ Procentaj 

A D NS. 

Fişa nr.13 19 1 - 95%- A 

Fişa nr. 14 17 2 1 85%- A 

 

Rezultatele obţinute la probele aplicate în cadrul etapei evaluative s-au dovedit a fi mult mai bune 

decât cele obţinute în etapa constatativă. Acest lucru confirmă eficienţa activităţilor matematice bazate pe 

folosirea unor modalităţi şi strategii care să activizeze preşcolarul 

Rezultatele probelor aplicate în evaluarea finala sunt prezentate în tabelul nr. 13: 

          Tabelul nr. 13    

Nr. 

Probă 

Denumirea Probei Comportament Număr 

copii 

Procentaj 

1 Aprecierea globală a cantităţii şi 

punerea în corespondenţă 

A 18 90% 

2 Raportarea număr-cantitate A. 18 90% 

3 Numeraţia 0-10 (şirul numerelor 

naturale, vecinii şi numeralul ordinal) 

A 19 95% 

4 Compunerea şi descompunerea 

numerelor 

A 18 90% 

5 Adunări şi scăderi cu 1-2 unităţi în 

limita 

0-10 

A 17 85% 

6 Rezolvare şi compunere de probleme A 18 90% 

7 Clasificarea pieselor geometrice după 

diferite criterii (aranjarea pieselor în 

tablou) 

A 19 95% 

8 Trenul cu 1-2-3 diferenţe A 17 85% 

  

 Prezentarea rezultatelor obţinute şi interpretarea lor 

 Rezultatele copiilor, obţinute la probele de evaluare  iniţială şi finală sunt prezentate în tabelele nr. 

5, respectiv tabelul nr. 13. 

 Pentru a face o interpretare psiho-pedagogică adecvată, aceste rezultate le-am transpus în 

histograme şi în grafice. Acestea reprezintă evoluţia rezultatelor însuşirii numeraţiei şi a cunoştinţelor cu 

privire la şirul numerelor naturale în limitele 0-10 şi însuşirea tehnicilor de calcul şi rezolvare a 

problemelor, din momentul începerii experimentului până în perioada finală. 
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 Prima categorie de grafice reprezintă evoluţia acelor rezultate, la mod individual, pentru fiecare 

subiect în parte, a doua categorie de grafice reprezintă evoluţia rezultatelor sus menţionate, vizând numărul 

total de preşcolari pe niveluri şcolare reprezentate prin calificative. 

 Corelând toate acestea putem constata următoarele: 

 1. Rezultatele obţinute la testul de apreciere globală a cantităţii şi punerea în perechi se prezintă 

astfel:   

  A – de la 75% la 90% din colectivul de copiii 

           D. - de la 15% la 10%  

 NS. – de la 10% la 0% 

 Se observă că 10% dintre preşcolari (2 copii) au reuşit să depăşească pragul la limită urcând de la 

calificativul NS(comportament ce necesită sprijin) la D (comp. în dezvoltare), iar trei copii au trecut pragul 

spre A (comportament atins) (15%).  

 

Figura nr. 1 - Compararea rezultatelor la proba „Aprecierea globală a cantităţii” 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

NS  D  A. 

Comportament  

N
u

m
ă

r c
o

p
ii 

Ev. Inițială 

Ev. Final ă 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

424 

Figura nr. 2 - ”Evoluţia numărului copiilor care au comportament atins (A).” 

   
2. În cazul ,,Raportării numărului la cantitate şi însuşirea numeraţiei” se observă tot o creştere a 

rezultatelor după etapa experimentală. Astfel: 

 A – de la 60% la 85% 

 D -  de la 20% la 10%   

 N S. – de la 15% la 0 

Figura nr. 3 – Compararea rezultatelor la proba „Raportarea numărului la cantitate şi însuşirea 

numeraţiei” 

    
 Se poate observa că un procentul de 15% dintre preşcolari (3 copii) au trecut pragul spre A, ceea ce 

înseamnă că şi-au însuşit corect cunoştinţele privind raportarea numărului la cantitate, iar un singur copil 

a mai rămas la pragul limită obţinând calificativul NS. 
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Figura nr. 4 - ”Evoluţia numărului copiilor care au  comportament atins (A).” 

 

    
3. Cu privire la însuşirea cunoştinţelor legate de figurile geometrice se observă o creştere a numărului 

de copii care au obţinut comportament atins atunci când au trebuit nu numai să recunoască şi să clasifice 

piesele geometrice, ci să stabilească două sau mai multe deosebiri între piese. 

 A – de la 75% la 85% 

           D – de la 20% la 15% 

 NS. – de la 5% la 0% 

 

Figura nr. 5 - ”Compararea rezultatelor cu privire la cunoştinţele despre figuri geometrice” 

  

 

 
 
 

 Deoarece cea mai mare parte a copiilor şi-au însuşit noţiunea de număr şi operaţia numărării şi 

raportarea numărului la cantitate şi a cantităţii la număr, am putut trece la realizarea de adunări şi scăderi 

cu 1-2 unităţi, ca în final să ajungem să rezolvăm probleme ilustrate, să compunem probleme după o 

ilustraţie stabilind operaţia aritmetică ce corespunde reprezentării din imagine. 

 În final am ajuns ca un număr de 17 copii (85% din efectivul grupei) să poată rezolva adunări şi 

scăderi cu 1-2 unităţi, un singur copil (5%) rămânând să întâmpine probleme, dovedind nesiguranţă şi 

rezolvând la întâmplare problemele. 
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Figura nr. 6 - ”Rezultatele obţinute de copii în rezolvarea operaţiilor matematice” 

     
 Rezultatele pe care le-am obţinut cu copiii pe parcursul grupei mari au demonstrat capacitatea 

copilului de a trece de la activităţi concret intuitive la abstractizări şi generalizări. 

 Pe ansamblu, constatăm că metodele active practicate au determinat ,,creşteri” la preşcolarii ce 

constituie extremele valorice şcolare: la preşcolarii foarte buni şi la preşcolarii slabi. Aceasta se explică 

prin plusul de participare pe care-l implică metodele active. Potenţialul intelectual ridicat al preşcolarilor 

foarte buni este valorificat superior, iar preşcolarii slabi sunt mobilizaţi şi antrenaţi în activitate, 

determinând şi la aceştia un anumit progres şcolar.  

 Pe lângă această interpretare datorată cifrelor nu trebuie neglijată nici partea formativă a acestor 

metode active. Îmi permit să apreciez că prin folosirea şi aplicarea metodelor active, s-a înregistrat şi o 

schimbare în comportamentul copiilor. Aceştia au devenit mai atenţi, mai cooperanţi, mai încrezători în 

forţele lor, mai independenţi, mai ,,activi”. 

 Copiii nu numai că şi-au însuşit anumite cunoştinţe matematice care reprezintă geneza nivelului 

operatoriu pe care se va sprijini în cadrul însuşirii număratului şi operaţiilor de calcul de la începutul clasei 

I, dar ei şi-au însuşit un anumit mod de a gândi dezvoltându-li-se operaţiile unei gândiri logice (analiză, 

sinteză, generalizare, abstractizare). 

 Copiilor li s-a dezvoltat memoria, iar limbajul s-a îmbogăţit prin însuşirea termenilor şi noţiunilor 

de limbaj matematic. 

 Prin antrenarea treptată a copiilor într-o activitate concretă, orientată prin descoperirea şi înţelegerea 

unor relaţii matematice, activităţile matematice au contribuit la dezvoltarea calităţilor gândirii 

(corectitudine, promptitudine, independenţă, flexibilitate, rapiditate). 

 Aceste activităţi au contribuit la formarea spiritului de observaţie, a inteligenţei, a creativităţii şi 

spiritului de ordine al copiilor în corectitudinea cerinţelor, în respectarea regulilor de joc şi prin stimularea 

relaţiilor de cooperare între copii în jocurile logico-matematice colective, copiii fiind pregatiți pentru 

integrarea în ciclul primar.  
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Imaginea și stima de sine la elevii cu cerințe educative speciale 

Prof. Itinerant Pupăză Gabriela Ionica 

C.S.E.I-„Brădet”, Săcele 

 

Întâlnim pretutindeni copii/elevi cu deficiențe, care nu fac față cerințelor școlare și pe care, pentru 

a evita fosirea unor termeni prea duri, îi numim  copii cu cerințe educative speciale. 

Școala și societatea modernă caută în permanență soluții pentru a facilita incluziunea copiilor cu 

deficiențe, cu scopul de a-i valoriza și de a-i feri de atitudinea stigmatizatoare a celor din jur, atitudine care 

își pune amprenta negativă asupra personalității acestora. Cunoașterea de sine, imaginea și stima de sine 

au o importanță deosebită în analiza personalității deficientului mintal deoarece aceste elemente influențeză 

în mare parte acceptarea de sine și relațiile individului cu cei din jur. La deficientul mintal imaginea de sine 

este deficitară, punându-se accent fie pe starea de inferioritate și devalorizare, fie pe starea de superioritate 

și supraestimare. Nivelul de dezvoltare intelectuală nu îi permite să facă o apreciere corectă, reală atât a 

propriei persoane cât și a semenilor săi, reușind să contureze doar niște trăsături grosiere în funcție de care 

să facă o ierarhizare proprie. 

Ca și profesor de sprijin pentru acești elevi, am derulat un experiment în cadrul căruia i-am implicat 

pe elevi într-un proiect bazat pe activități practice, pentru a vedea dacă în urma valorizării muncii lor apar 

modificări în percepția propriei persoane. 

Experimentul a constat în trei etape:  

- etapa constatativă și a evaluării ințiale în care s-a urmărit analiza nivelului cunoașterii de sine, a imaginii 

despre propria persoană și a stimei personale; 

- etapa intervenției psihopedagogice în care s-a intervenit prin aplicarea unui program de intervenție 

personalizat cu metode și tehnici specifice abilitării manuale; 

- etapa reevaluării în care s-au apreciat modificările apărute în personalitatea elevilor. 

Instrumentele folosite pentru colectarea datelor referitoare la stima de sine și imaginea de sine au fost: 

Scala S.E.R.S, de măsurare a  stimei de sine, Scala de măsurare a percepției de sine, subtestul - „Cine ești 

tu?” și Testul predictiv al desenului - „Eu, la locul meu de muncă”. 

Concluziile care s-au putut desprinde în urma participării la acest experiment au fost acelea că subiecții: 

- s-au autoapreciat global mai mult, au avut o viziune mai bună despre proria persoană și capacitatea lor de 

acțiune; 

- au fost dispuși să intre în contact mai des și mai mult cu semenii lor, să stabilească legături de colaborare, 

întrajutorare,  prietenie, etc…; 
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- au căpătat mai multă încredere în capacitatea lor de rezolvare a problemelor, de găsire a soluțiilor și de 

depășire a obstacolelor apărute în calea atingerii scopului urmărit; 

- și-au stimulat abilitatea intelectuală, având mai multă încredere în modul de stocare și operare cu 

informațiile asimilate; 

- au dat dovadă de o percepere de sine mai realistă raportată la evoluția lor viitoare, la cine ar putea fi ca 

potențial; 

- au dobândit mai multă încredere în propria persoană, s-au apreciat mai mult înainte de a solicita 

aprecierea celor din jur. 

- își doresc să evolueze, să-și depășească condiția, să se bucure de un statut social mai bun prin intermediul 

avantajelor oferite de meseria aleasă; 

Analizând datele furnizate de această cercetare am putut concluziona faptul că acționându-se asupra 

unui subiect cu  deficiență mintală ușoară printr-un program de intervenție personalizată cu obiective  

realist stabilite astfel încât să se vină în întâmpinarea nevoilor specifice, determinăm modificări în felul în 

care acesta se percepe. 

Faptul că subiecții au fost tratați individual în cadrul progamului desfășurat, potrivit nivelului 

propriu de dezvoltare a avut un efect benefic asupra întregii personalități, observându-se o îmbunătățire a 

imaginii de sine, o stima de sine mai crescută, încredere în propriile posibilități de acțiune, dorința de a 

interacționa cu alte persoane și de a-și depăși condiția prin practicarea unei meserii care să le ofere avantaje 

atât materiale cât și sociale. Tehnicile de abilitare manuală propuse și-au dovedit utilitatea în amelioraea 

unor trăsături de personalitate specifice deficienței mintale. 

 

 

 

 

 

 

Bibliogafie: extras din Lucrarea metodico-științifică pentru obținerea Gradului didactic I-„Valorizarea 

personalității deficientului mintal prin folosirea tehnicilor de abilitare manuală”, Universitatea din 

București-Facultatea de Psihologie și științele educației, București, 2017 
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INFORMATIZAREA BIBLIOTECILOR 

 

DRAGOMIR GAROFITA MIRELA 

COLEGIUL TEHNIC „C.D NENIȚESCU” BAIA MARE 

 

„Omul și-a făcut cartea în toată materialitatea și spiritualitatea ei; el o gândește, el o scrie, el îi dă 

hârtia, cerneala, tiparul, el adună foile, i le coase, i le leagă, el o citește. În conspirația intelectului față 

de natură, cartea solidarizează azi  după miliarde de suflete împotriva unui destin, care cu variantele lui 

a rămas același. Omul se isprăvește și cartea lui de-abia începe... ”  

                                                                                                    Tudor Arghezi  

 

Despre biblioteci s-a crezut întotdeauna că sunt locuri de lectură și de procurare, prin împrumut, de 

publicații pentru citit. De câțiva ani, se vorbește despre transformarea bibliotecilor în „ profesori”, în 

„instructori” ai societății pe calea însușirii culturii informației. Bibliotecile din instituții vor deveni 

principalul actor al proceselor de învățământ și piatra unghiulară a civilizației viitoare. Modul de producere 

a acestui miracol imperceptibil prin care o instituție unde oamenii vin ca să citească devine un loc în care 

ei au șansa de a-și însuși elemente de cultură a informației. Cauza derivă din însăși informatizarea 

bibliotecii și al căror efect este implicit, derivat. 

Biblioteca este locul unde se deschid toate șansele pentru a afla, a cerceta, a ști și se adresează celor 

ce, situându-se sub semnul concurenței și al competiției valorilor, aspiră să fie mai buni, pentru că aici se 

împlinește acel drept al omului, care este accesul la informație.  

Factorii stimulativi ai procesului de însușire a unor comportamente și aptitudini specifice culturii 

contemporane sunt atractivitatea și constângerea implicită. Atractivitatea constă în aceea că, oglindind prin 

toate modulele sale de lucru cu publicul un univers al informatizării, exercită asupra utilizatorilor o reală 

seducție ce poate deveni, la rândul ei, factor motivant de învățare  a abilităților specifice unui microcosmos.  

Fascinația navigației  „Internetului” oferă informații care-l  ambiționează pe orice tânăr care dorește 

să cunoască această lume civilizată, confortabilă, eficientă și plină de posibilități, nebănuite sau 

necunoscute până mai ieri și care poate deveni și a lui, cu o sigură condiție: să-și însușească  „limbajul” ei. 

Instituțiile care au menirea să ofere sursele și mijloacele de informație, precum și să cultive o atitudine 

pozitivă față de cunoaștere, educație la copii sunt familia, școala, mijloacele mass-media și, desigur, 

bibliotecile. Conceput învățământului formativ a schimbat atât conținutul și forma procesului de studiu, 

punând accent pe atitudinile elevilor de a se instrui. Menirea de susține acest proces formativ îl are 

biblioteca școlară. În școală copilul trebuie să conștientizeze importanța instruirii de-a lungul vieții, a 
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instruirii continuue, care este imposibilă fără accesul larg la informație. Dintre toate instituțiile care asigură 

dreptul copilului la informație, biblioteca are cel mai mult misiunea de a-l instrui cum să caute, să găsească 

și să evalueze informația. Aceasta se realizează atât prin acțiuni individuale, cât și de grup.  

Factorul constrângerii implicite, care acționează, în sistemele informatizate, asupra utilizatorilor mai 

„conservatori” sau mai vârstnici pentru care universul informatizat reeprezintă o complicație neavenită a 

civilizației contemporane și care continuă să prefere publicațiile pe suport tradițional; devine relativă, 

suportabilă prin sprijinul pe care acest utilizator îl va primi, necondiționat, din partea bibliotecii pentru a 

intra în posesia publicației râvnite. Până și acest tip de utilizator are toate șansele de a deveni într-o zi un  

„amator” al instruirii adecvate.  

Informatizarea și internetizarea au produs modificări importante în profesia bibliotecarului. Trecerea 

de la gestiunea stocului la gestiunea informației sunt modificări care apar în activitățile desfășurate în 

biblioteci. Profesia de bibliotecar devine o profesie intelectuală îndepărtându-se de una tehnică. 

Digitalizarea, oferirea producției bibliografice în rețea, standardizarea, armonizarea formatelor oferă 

rapid informația utilizatorului, selectând conținutul surselor documentare.  

Programul de navigație într-o bază de informații îi permite unui utilizator să-și exprime liber 

modalitatea de informare și selecție, să-și aleagă variantele de lectură și să atingă nivelul de profunzime 

considerat suficient pentru informare.  

O problemă din ce în ce mai importantă, pentru bibliotecari, este cum se poate asigura utilizatorilor 

atât asistența de referință cât și însușirea deprinderilor necesare pentru găsirea, folosirea și evaluare 

informației de către ei înșiși. 

Componentele tradiționale ale profesiei de bibliotecar se adaptează, își  lărgesc sfera pentru 

identificarea, evaluarea, gestionarea și conservarea resurselor documentare. 

Așa cum în biblioteca tradițională nu se cumpăra și nu se prelucra întreaga producție, la fel se 

întâmplă și acum, când bibliotecarul trebuie să știe să selecteze informația găsită în rețelele informatice. 

Trierea celei mai bune informații se face uneori apelând la un  “motor de căutare uman”, care va fi 

specializat într-un segment redus al clasificării zecimale. 

Pe structura meseriei tradiționale, practicate în biblioteci se dezvoltă altele noi, cele vechi s-au adaptat 

noilor obiective fără a dispărea. 

Evoluția profesiei, apariția unor meserii noi impun bibliotecarilor, în afara competențelor 

fundamentale/specifice, competențe noi. Iată câteva din acestea: o bună cunoaștere a publicului, 

gestionarea fișelor de autoritate, a normelor internaționale în vederea uniformizării accesului la informație, 

organizarea, cercetarea, identificarea informației, localizarea documentului, coordonare, informatică, 

întocmirea și planificarea unui proiect, organizarea și stocarea în memorie a informației, tehnici de /ale 
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informării, telecomunicației, tehnici de producere și editare, tehnici de comunicare interpersonală, tehnici 

de instalare, amenajare, echipare, tehnici de diagnosticare și evaluare, tehnici de gestiunea resurselor 

umane, etc. 

Competențele vor fi mai bine stăpânite dacă se va ține cont și de aptitudinile individuale cerute de 

activitatea desfășurată într-o bibliotecă: capacitatea de adaptare, de analiză, de putere de anticipare, 

comunicare, spirit critic, curiozitate, spirit de decizie, capacitatea de a asculta, spirit de echipă, spirit de 

inițiere, spirit organizatoric, simț pedagogic, perseverență, rigoare, putere de sinteză. 

Folosirea Internetului în bibliotecile școlare presupune reconturarea unor realități biblioteconomice 

într-un spirit nou, familiarizarea cu această diversitate de aspect care facilitează o nouă perspectivă 

accesului de informație. Prin nivelul său de creștere, prin extinderea geografică, prin diversitatea resurselor 

disponibile, Internetul prezintă potențialități  care par nelimitate referitor la schimb, colaborare, difuzarea 

și accesul la resursele informaționale.  

Aflat în fața Internetului, prima senzație a utilizatorului care a construit bine o cerere informațională 

este de a abundență, de multitudine de resurse informaționale care ar putea constitui posibile răspunsuri la 

întrebările sale. Prin urmare o problemă importantă a utilizatorilor nu mai este aceea de acces ci aceea de 

selectivitate și de evaluare.   

Competențele și aptitudinile impuse de informatizare și acces la Internet aduc noi meserii: 

administratorul sistemului informatic, organizarea activității de valorificare a informației, formator, 

specialist în audit, responsabil de proiecte, gestionarul bazei de date, gestionarul limbajelor documentare, 

responsabilul resurselor documentare. 

Performanța se va obține printr-o armonioasă dezvoltare a competențelor pe aptitudinile individuale. 

Schimbările petrecute de-a lungul istoriei în biblioteci nu au modificat obiectivele acesteia. 

Biblioteca selectează, prelucrează, organizează, conservă informațiile pe diferite suporturi, oferind 

publicului cunoștințe în vederea formării, informării, documentării, cercetării, valorificării patrimoniului, 

dezvoltării gustului pentru lectură și carte de către un  personal pregătit, contribuind la dezvoltarea 

intelectuală a copiilor. Biblioteca rămâne un suport informațional absolut necesar pentru desfășurarea 

procesului de învățământ, pentru cercetare, pentru integrare socială, etc. Bibliotecile, furnizori și mediatori 

ai informației, trebuie să-și adapteze structura organizatorică la evoluția tehnologică, la cerințele 

utilizatorilor. Mai mult ca oricând, această instituție este într-o adaptare permanent pentru a se putea înscrie 

în circuitul internațioanl informational.  

Ce poate fi mai frumos decât să știi că o parte din sufletul și munca ta dă roade peste ani, „cărămizi” 

fiind la zidul formării atâtor generații de elevi care-și vor aminti cu emoție de școala care i-a format, de 

foștii dascăli, dar și de bibliotecă!  
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„Biblioteca este sufletul activității bibliotecare. De el depind foarte multe lucruri. El trebuie să fie 

un entuziast al muncii, să știe a lucra cu masele cititorilor, să stăpânească metodele activității bibliotecare, 

să știe a organiza cu ajutorul acestor metode întreaga muncă a bibliotecii.” 

                    N. Krupskaia 
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LUMEA MINUNATĂ A EMOȚIILOR 

PROGRAM DE EDUCAȚIE EMOȚIONALĂ PENTRU PREȘCOLARI 

 

Prof. Bubuțanu Ana Loredana 

G.P.P.”Licurici” Fălticeni 

 

MOTIVAŢIE: 

"Inimile animate de sentimente puternice vorbesc prin însăşi emoţiile lor." 

(Victor Hugo) 

 Literatura de specialitate evidenţiază faptul că primii 3-7 ani de viaţă reprezintă perioada optimă 

pentru dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale, iar grădiniţa este un mediu propice în care educatoarele 

pot structura conţinuturi de învăţare care să conducă la formarea acestor abilităţi. Inteligenţa emoţională 

din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale din primii ani de viaţă, din 

perioada preşcolară, aceasta fiind o perioadă de achiziţii fundamentale în plan emoţional, social şi cognitiv.  

 În general, programele educaţionale practicate în grădiniţă sunt "prietenoase", aşteptate cu 

nerăbdare de copii, pentru simplul prilej de a-şi pune în valoare deprinderile, de a învăţa de la alţii, de a 

descoperi necunoscutul. De aceea, activităţile propuse în cadrul proiectului "Joc şi emoţii" vizează 

dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale a copiilor preşcolari prin joc şi alte activităţi specifice vârstei, 

organizate în vederea cunoaşterii unor modalităţi de gestionare eficientă a emoţiilor, de adaptare la mediul 

social al grădiniţei şi la situaţiile complexe de viaţă. 

 Uneori, copiii dau dovadă de încredere în posibilităţile lor, sunt puternici, alteori îşi arată 

adevăratele slăbiciuni. În ambele situaţii, noi, cadrele didactice putem organiza activităţi prin care 

preşcolarii învaţă ce să facă cu acele stări care pot provoca rău atât lor cât şi celorlalţi, dar şi ce pot face 

pentru a menţine şi a transmite şi altora stările lor optmiste, sănătoase pentru spirit şi trup. 

 Reacţiile copilului corespund trăirilor interioare şi sunt influenţate de acestea. Prin diversitatea 

jocurilor şi activităţilor organizate sistematic, se dezvoltă abilităţi emoţionale. Exersând înţelegerea 

propriilor trăiri emoţionale şi ale celor cu care interrelaţionează, copiii descoperă şi învaţă să respecte reguli 

de viaţă personală şi colectivă, învaţă tehnici ludice de valorificare a propriilor emoţii. 

 Interrelaţionarea cu persoanele cu care intră în contact stimulează gama trăirilor emoţionale, atât 

ale copiilor cât şi ale adulţilor. Descifrarea reciprocă a emoţiilor şi acceptarea lor sau reglarea emoţională 

prin exerciţii joc stimulative, constituie un beneficiu major pentru  copilul preşcolar. 

Durata derulării programului : 5 săptămâni 

Scopul programului:  

• Identificarea/gestionarea emoţiilor copiilor preşcolari, în vederea formării şi dezvoltării capacităţii 

de interrelaţionare socială 

• Formarea unor comportamente relevante pentru dezvoltarea emoţională prin exersarea 

interacţiunilor în grupuri mici şi în perechi, pe baza valorificării cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor copiilor despre emoţii, însuşite în contexte de joc şi învăţare. 

Compoziţia grupului: 25 preşcolari de grupă mijlocie; structură eterogenă a grupului din punct de vedere 

al genului (19 fete şi 6 băieţi) ; grup omogen din punct de vedere al vârstei (4-5 ani);  

Timpul acordat fiecărei şedinţe: 30- 35 minute 

Număr şedinţe: 5 

Premise ale derulării programului: 

- educatoarea înaintează proiectul spre avizare directorului unităţii şi apoi inspectorului de specialitate; 

- se încheie contracte de colaborare cu partenerii implicaţi în program (CRED Fălticeni, psihopedagog prof. 

Sandu Mihaela - Grădiniţa Specială Fălticeni) 

- se informează părinţii în legătură cu specificul programului şi condiţiile acestuia (prezenţa obligatorie a  

copiilor la tote cele 5 şedinţe)  şi se obţine acordul acestora. 
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Structura programului: 

Finalităţi 

generale 

Obiective Resurse Teme & 

Activităţi 

Evaluare 

Materiale Timp 

 

Dezvoltarea 

abilităţii de 

recunoaştere şi 

exprimare a 

emoţiilor, în 

contexte şi 

situaţii variate  

- Să recunoască 

propriile emoţii şi pe 

ale celor din jur, 

asociindu-le diferitelor 

contexte; 

 

- Să recunoască emoţii 

pe baza componentei 

non-verbale: expresia 

facială, mimica, 

gestica, postura. 

 

-oglinzi, 

-imagini,  

-cartonaşe 

colorate,   

-jurnalul 

programului,  

-markere 

  

 

30-35 

min 

"Toate 

emoţiile 

poartă un 

nume!" 

 

- Joc: 

"Surprizele 

din oglindă" 

 

- Joc: 

"Curcubeul 

emoţiilor" 

 

"Astăzi, am 

învăţat că ... " 

 

Dezvoltarea 

expresivităţii 

emoţionale  

 

- Să exprime/ identifice 

o varietate de emoţii, 

generate de anumite 

contexte/situaţii. 

 

-Să utilizeze un 

vocabular adecvat 

pentru exprimarea 

stărilor emoţionale. 

 

 

- jurnal pentru 

fiecare copil, 

cu file tabelate 

pentru fiecare 

săptămână,  

- carioca, 

  

 

30-35 

min 

 

"Arată-mi 

cum te 

simţi!" 

- Convorbire: 

"Cum te-ai 

simţi 

dacă...." 

 

" Am înţeles 

că......"  

 

Dezvoltarea 

conceptului de 

sine şi a 

încrederii în 

propria persoană  

 

-Să-şi identifice 

propriile emoţii; 

 

- Să manifeste 

independenţă în 

acţiunile sale; 

 

- Să-şi formeze o 

imagine pozitivă de 

sine. 

 

-rama unui 

tablou,  

-carton 

decupat 

(forma feţei), 

-imagini cu 

familiile 

copiilor  

 

30-35 

min 

 

"Ştiu, pot, 

vreau! Am 

încredere în 

mine!" 

Joc: 

"Tabloul 

familiei 

mele" 

 

- Completare 

"Tabloul trăirilor 

mele" 

 

-" Astăzi, m-am 

simţit......., pentru 

că.........." 

 - Să exerseze 

încrederea în 
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Dezvoltarea 

încrederii şi 

cooperării în joc 

capacităţile 

coechipierilor: 

iniţiativa, curajul, 

ajutorul reciproc; 

 

- Să identifice strategii 

de gestionare a 

emoţiilor şi etichetare 

a acestora; 

 

- Să exerseze abilităţi 

de cooperare în joc.  

-5 umbrele 

mari,  

-norişori pe 

beţişoare,  

-soare,  

-obstacole 

(jaloane, 

scăunele, 

cărţi, jucării), 

 -eşarfă, 

 -jurnalul 

programului 

30-35 

min 

"Prietenie şi 

încredere!" 

 

Joc: 

"Cursa cu 

obstacole" 

"Am învăţat că 

prietenia este ...."  

 

Fiecare copil 

denumeşte  

"prietenia" printr-

un cuvânt. 

 

Dezvoltarea 

expresivităţii 

emoţionale 

 

- Să identifice stări 

emoţionale diferite, 

sugerate de un anumit 

context; 

 

- Să retrăiască stări 

emoţionale  prin 

reprezentarea unor 

evenimente anterioare; 

 

- Să mimeze o stare 

emoţională trăită sau 

imaginată. 

 

 

- palete verzi 

şi rosii,  

- tren mare 

realizat din 

carton colorat, 

-decor- 

peronul gării - 

desenat pe 

carton,  

-bilete de tren 

colorate,  

-emotiocoane-

simbol pentru 

oraşele din 

povestire,  

-panou pentru 

lucrări,  

-coifuri 

imprimate cu 

emoticoane 

alb-negru. 

 

30-35 

min 

 

"Emoţii 

călătoare" 

 

"Oraşul 

Sentimentelo

r 

Amestecate"- 

poveste 

creată 

 

"Acum mă 

simt....".  

 

"Coiful emoţiilor 

şi sentimentelor" 
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DERULAREA PROGRAMULUI 

Şedinţa I 

Tema: Etichetarea emoţiilor - "Toate emoţiile poartă un nume!" 

Scop:  

• Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere şi exprimare a emoţiilor, în contexte şi situaţii variate 

Obiective: 

✓ Să recunoască propriile emoţii şi pe ale celor din jur, asociindu-le diferitelor contexte; 

✓ Să recunoască emoţii pe baza componentei non-verbale: expresia facială, mimica, gestica, postura. 

Resurse: oglinzi, imagini, cartonaşe colorate,  jurnalul programului, markere 

 

Introducere 

 

1. Prezentarea programului şi a obiectivelor urmărite. 

2. Stabilirea regulilor de lucru în grup. Educatoarea negociază cu membrii grupului regulile de 

comunicare în grup. Aceste reguli se ilustrează şi se afişează pentru a fi vizibile pe toata perioada 

derulării programului. 

Educatoarea se asigură că 

setul de reguli cuprinde 

aspecte legate de 

confidenţialitate, respect 

şi dreptul de a nu 

răspunde. 

Munca în grup 

Experienţa Reflecţia Conceptualizarea Acţiunea  

Joc: 

"Surprizele 

din oglindă" 

Discută în diade despre emoţiile 

trăite pe parcursul jocului. 

Discuţii, în grupuri mici, 

asupra diferenţelor şi 

similarităţilor. 

Fiecare copil prezintă în faţa 

întregului grup, o situaţie  

reală în care a trăit emoţiile 

descoperite în oglindă. 

Fiecare copil îşi prezintă 

partenerul de joc, în faţa 

grupului. 

Joc: 

"Curcubeul 

emoţiilor" 

Discută în grupuri de câte 4 despre 

culorile alese şi emoţiile cu care le 

asociază. 

Discuţii referitoare la 

modalitatea de asociere a 

stărilor emoţionale ale 

fiecăruia - cu anumite culori. 

Fiecare copil prezintă în faţa 

grupului culoarea aleasă şi 

emoţia aferentă, 

argumentând alegerea făcută. 

Copiii pot asocia emoţii 

diferite aceleiaşi culori. 

Încheierea "Astăzi, am învăţat că ... "(...e normal ca orice om să aibă emoţii şi să le epxrime diferit, iar noi le 

putem cunoaşte urmărindu-i comportamentul.) 

 

Răspunsurile copiilor, de 

pe parcursul întregii 

activităţi,  sunt înregistrate 

în scris, în jurnalul 

programului: "Caruselul 

emoţiilor" 
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Jocul: "Surprizele din oglindă":  Fiecare copil are o oglindă în care îşi exersează individual expresii faciale legate de emoţii şi le identifică 

schimbându-şi mimica conform situaţiei propuse de educatoare. Apoi, copiii se grupează în perechi, şi se joacă tot cu ajutorul oglinzii,  

identificându-şi expresiile faciale reciproc, ca rezultat al emoţiilor în raport cu imagini diverse din realitatea vieţii cotidiene. 

 

Jocul: "Curcubeul emoţiilor": Pe mese sunt aşezate cartonaşe colorate, iar copiii sunt rugaţi să aleagă cartonaşul preferat, în funcţie de starea 

emoţională din acel moment; ei trebuie să descrie apoi  partenerului/partenerilor de joc, care este emoţia trăită, denumind-o. 

Şedinţa a II-a 

Tema - Exprimarea şi recunoaşterea emoţiilor - "Arată-mi cum te simţi!" 

Scop:  

• Dezvoltarea expresivităţii emoţionale 

Obiective: 

✓ Să exprime/identifice o varietate de emoţii, generate de anumite contexte/situaţii. 

✓ Să utilizeze un vocabular adecvat pentru exprimarea stărilor emoţionale. 

Resurse: jurnal pentru fiecare copil, cu file tabelate pentru fiecare săptămână, carioca 

 

Introducere      "Tabloul trăirilor mele" - Fiecare copil, completează prin desene cu emoticoane, tabloul trăirilor 

sale, periodic, în zilele în care au fost fluctuaţii de stări emoţionale, datorate activităţii, jocurilor, 

relaţiilor cu ceilalţi, surprizelor, evenimentelor sau situaţiilor neprevăzute. 

Educatoarea îi îndrumă pe 

copii spre completarea 

"tabloului" - ori de câte 

ori este necesar. 

 

Munca în grup 

Experienţa Reflecţia Conceptualizarea Acţiunea  

Convorbire: 

"Cum te-ai 

simţi 

dacă...." 

Copiii îşi coîmpărtăşesc (în 

perechi) starea sufletească generată 

de situaţiile prezentate în joc. 

Preşcolarii exprimă emoţii 

imitând stări emoţionale 

potrivite contextului. 

(lucrează în grupuri mici) 

 În faţa întregului grup, 

fiecare preşcolar 

interpretează  emoţiile, în 

cadrul unui joc de rol, 

alegându-şi tema preferată şi 

rolul de părinte sau copil. 

Educatoarea conduce 

discuţiile cu ajutorul 

întrebărilor. 

Încheierea " Am înţeles că......" 

( de exemplu: "...... oamenii nu reacţionează la fel, faţă de aceeaşi situaţie!") 

Răspunsurile copiilor se 

notează din nou în 

jurnalul programului: 

"Caruselul emoţiilor" 
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Convorbire: "Cum te-ai simţi dacă..." - Educatoarea prezintă copiilor diferite situaţii: Cum te-ai simţi dacă părinţii nu te-ar lăsa să te uiţi la 

desene animate? Cum te-ai simţi dacă un coleg te-ar lovi? Cum te-ai simţi dacă ai primi un cadou neaşteptat? Cum te-ai simţi dacă un coleg 

ţi-ar strica jucăria? etc.; Se discută cu preşcolarii despre fiecare situaţie în parte, identificându-se emoţiile, consecinţele unor trăiri 

emoţionale; se fac predicţii în ceea ce priveşte comportamentul celorlalte persoane;  se facilitează înţelegrea faptului că oamenii nu 

reacţionează la fel faţă de aceeaşi situaţie. 

 

 

Şedinţa a III-a 

 

Tema: Stima de sine - "Ştiu, pot, vreau! Am încredere în mine!" 

Scop:  

• Dezvoltarea conceptului de sine şi a încrederii în propria persoană 

Obiective: 

✓ Să-şi identifice propriile emoţii; 

✓ Să manifeste independenţă în acţiunile sale; 

✓ Să-şi formeze o imagine pozitivă de sine. 

 

Resurse: rama unui tablou, carton decupat (forma feţei), imagini cu familiile copiilor 

 

Introducere 

 

Joc de spargere a gheţii: "Îmi place de mine atunci când..." 

 

 

"Caruselul emoţiilor" 

este completat cu noi 

răspunsuri. 

 

Munca în   grup 

 

Experienţa 

 

Reflecţia 

 

Conceptualizarea 

 

Acţiunea 

 

Joc: 

"Tabloul 

familiei 

mele" 

Discuţii în perechi, cu privire la 

emoţiile simulate. 

Discuţii în grupuri mici: 

numesc şi exemplifică situaţii 

concrete şi emoţii întalnite în 

viaţa de familie, evidenţiind 

momentele care le dezvoltă 

încrederea în forţele proprii. 

"Mi-e bine când am 

încredere în mine! 

Preşcolari prezintă poze cu 

membrii familiei lor. 

Ei simulează acţiuni ale 

membrilor familiei, care îi 

ajută să-şi dezvolte stima de 

sine. 

Cu ajutorul unor 

observaţii 

punctale/întrebări, 

educatoarea ghideză 

discuţia copiilor pentru a-i 

ajuta să evidenţieze 

momentele care contribuie 

la creşterea stării de bine 
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şi a stimei de sine a 

acestora. 

 

Încheierea 

Completare - "Tabloul trăirilor mele" 

" Astăzi, m-am simţit......., pentru că.........." 

 

 

Joc: "Tabloul familiei mele" - Pe rând, copiii îşi vor aşeza chipul în rama unui tablou şi vor  simula stări emoţionale pozitive, de o mare diversitate: 

bucurie, iubire, fericire, curaj, mulţumire, încântare etc.) atribuite membrilor familiei. Vor denumi acete stări emoţionale şi vor menţiona 

situaţii care le pot genera. Cele mai frumoase idei vor fi premiate cu emoticoane zâmbitoare. 

 

 

Şedinţa a IV-a 

 

Tema: Dezvoltarea încrederii şi cooperarea în joc - "Prietenie şi încredere!" 

Scop:  

• Dezvoltarea capacităţii de interrelaţionare şi comunicare, precum şi modelarea propriului comportament în vederea realizării coeziunii 

grupului, ca urmare a încrederii în ceilalţi. 

Obiective: 

✓ Să exerseze încrederea în capacităţile coechipierilor: iniţiativa, curajul, ajutorul reciproc; 

✓ Să identifice strategii de gestionare a emoţiilor şi etichetare a acestora; 

✓ Să exerseze abilităţi de cooperare în joc.  

 

Resurse: 5 umbrele mari, norişori pe beţişoare, soare, obstacole (jaloane, scăunele, cărţi, jucării), eşarfă, jurnalul programului 

 

Introducere 

 

Joc de spargere a gheţii: "Umbrela prieteniei". (Anexa nr.1) 

Completare - "Tabloul trăirilor mele" 

 

    Educatoarea citeşte 

textul, iar preşcolarii se 

comportă conform 

acţiunilor sugerate de 

acesta. 

Munca în   grup 

Experienţa Reflecţia Conceptualizarea Acţiunea  

 

Joc: 

"Cursa cu 

obstacole" 

        

      Discuţii în diade, referitoare la 

emoţiile pe care le-au simţit atunci 

când au parcurs traseul cu 

     

      Discuţii în grupuri mici 

despre sentimentul de 

încredere în ceilalţi şi despre 

     

      Se prezintă în faţa 

grupului,  sentimentele trăite 

în timpul jocului; se 

      

     Educatoarea laudă 

preşcolarii ce au oferit 

sprijin celorlalţi. 
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obstacole, fără să ştie ce dificultăţi 

pot întâmpina. 

modul în care se comportă un 

prieten bun. 

evidenţiază anumite trebuinţe 

a căror satisfacere conduce la 

construirea încrederii în cei 

din jur. 

 

Încheierea 

 

"Am învăţat că prietenia este ...."  

Fiecare copil denumeşte  "prietenia" printr-un cuvânt. 

 

-Răspunsurile copiilor se 

pot înregistra în scris. 

-Se completează jurnalul 

programului. 

 

Joc: " Cursa cu obstacole" - În grupă, se aşază diferite obiecte care să devină "obstacole", iar un copil va fi legat la ochi, după ce anterior i s-a 

explicat desfăşurarea jocului. El va păşi printre obstacole, ghidat de un coleg, care îl va conduce ţinându-l de mână, până la finalul traseului. 

Pentru o complicare a jocului, copilul legat la ochi, poate fi ghidat doar cu indicaţii verbale de către un alt coleg, încercând în acest mod să 

ocolească toate obstacolele şi să  încheie jocul propus. 

 

 

Şedinţa a V-a 

Tema: Expresivitate  emoţională - "Emoţii călătoare" 

Scop: Exprimarea unor stări emoţionale variate, identificate în anumite contexte 

Obiective: 

✓ Să identifice stări emoţionale diferite, sugerate de un anumit context; 

✓ Să retrăiască stări emoţionale  prin reprezentarea unor evenimente anterioare; 

✓ Să mimeze o stare emoţională trăită sau imaginată. 

Resurse: palete verzi şi rosii, tren mare realizat din carton colorat, decor - peronul gării - desenat pe carton, bilete de tren colorate, emotiocoane-

simbol pentru oraşele din povestire, panou pentru lucrări, coifuri imprimate cu emoticoane alb-negru. 

 

Introducere 

 

    Se face prin aplicarea metodei  interactive "Trierea aserţiunilor", sub denumirea jocului 

"Adevărat sau fals".  (Anexa nr.2) Educatoarea va enunţa câteva propoziţii, iar copiii vor ridica 

paletele colorate corespunzătoare, în funcţie de răspunsul ales. 

Educatoarea va cere 

copiilor să argumenteze 

unele raspunsuri, atunci 

când consideră necesar 

acest lucru.  

 

Munca în   grup 

Experienţa Reflecţia Conceptualizarea Acţiunea  
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"Oraşul 

Sentimentelor 

Amestecate"- 

poveste 

creată 

       Discuţii in perechi despre 

emoţiile trăite în fiecare oraş în care 

au călătorit. 

"În ce oraş ai vrea să trăieşti şi 

de ce?"- întrebare la care copiii  

răspund, în cadrul grupului din 

care fac parte. 

    Fiecare copil va realiza un 

desen cu oraşul în care şi-ar 

dori să călătorească. În 

călătoria sa imaginară, va fi 

însoţit de un bun  prieten, pe 

care îl va alege dintre colegii 

săi şi pe care  

îl va descrie in plen.  

   Se va cere copiilor să 

spună în câteva cuvinte ce ar 

face împreună cu prietenul 

ales, dacă ar ajunge în oraşul 

dorit. 

   Educatoarea afişează 

desenele copiilor pe un 

panou, constituind astfel, 

"oraşele"   prin care au 

călătorit. 

Încheierea "Acum mă simt....".  

Coiful emoţiilor şi sentimentelor (Anexa Nr.3) -  Fiecare copil primeşte un coif al emoţiilor, pe care 

sunt desenate imagini ce sugerează o varietate de trăiri emoţionale. El o va colora pe cea 

corespunzătoare stării lui din acel moment.  

 

 

"Oraşul Sentimentelor Amestecate" - În faţa grupei se află două elemente surpriză: casa de bilete şi un trenulet. Educatoarea va juca rolul unui 

vânzător de bilete şi va propune copiilor să plece într-o călătorie spre Orăşelul Sentimentelor Amestecate. Pe spatele biletelor de călătorie, 

colorate diferit, sunt notate anumite întrebări. Copiii vor ocupa locuri, în vagoanele ce au aceeaşi culoare ca şi biletul de  tren. Călătoria 

începe după ce toţi copiii au cumpărat bilete. 

  La un semnal sonor (fluier), trenul se pune în mişcare, călătoreşte puţin, apoi opreşte în prima staţie - Oraşul Tristeţii. Pentru a-şi 

continua călătoria, cei din primul vagon trebuie să răspundă la întrebările notate pe spatele biletelor. Intrebările sunt citite de educatoare. 

(Exemple: Ce te întristează?, Cum arăţi când eşti trist? - mimează, Povesteşte o întâmplare care te-a făcut să fii trist! etc.). După expunerea 

răspunsurilor, trenul se pune din nou în mişcare către următoarea staţie - Oraşul Furiei. Se procedează în aceeaşi manieră: întrebări-

răspunsuri (Ex.: Ce te face să fii furios? Când te înfurii? Cum crezi că se  simt cei din jurul tău atunci când eşti furios? Cum faci când te 

înfurii? - mimează, Vorbeşte despre un lucru care te-a înfuriat! Cum te-ai liniştit apoi? etc.). Urmează destinaţia - Oraşul Bucuriei -  iar cei 

care vor răspunde sunt cei din vagonul al III-lea. - (Ex. : Ce te bucură cel mai mult? Cine îţi face cele mai multe bucurii? Povesteşte-ne 

despre un moment în care ai fost cuprins de bucurie! Arată-ne bucuria pe chipul tău! etc.). La finalul călătoriei, fiecare copil îşi va alege un 

prieten cu care ar vrea să călătorească şi altădată şi cu care va împărtăşi emoţiile călătoriei încheiate. 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

442 

Bibliografie: 

• Breben, S., (2010) - "Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică", Craiova, Editura Reprograph 

• Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., (2002), - "Metode interactive de grup", Craiova, Editura Arves 

• Botiş A., Mihalca L., (2007), - "Despre dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale ale copiilor, fete şi băieţi, cu vârasta până în 7 ani", 

Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar, Buzău, Editura Alpha. 

• Catrinel A., Ştefan, C.,  Kallay E., (2007), - "Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari",  Cluj-napoca, Editura ASCR. 

  

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

443 

Anexa  Nr. 1 -   Joc "Umbrela prieteniei"  

  

 - Educatoarea alege din grup 5 copii, fiecăruia oferindu-i câte o umbrelă. Se explică apoi 

celorlalţi copii, că în timp ce educatoarea va "povesti" , ei trebuie să mimeze acţiunile şi stările 

emoţionale corespunzătoare acestora, în funcţie de context.  

 "În parcul din cartier, toţi copiii se joacă veseli. E o zi frumoasă, senină. Deodata, cerul 

se acoperă de nori întunecaţi. Câţiva copii, au umbrele, pe care le deschid liniştiţi. Începe o ploaie 

torenţială. Copiii, băieţi şi fete, grăbiţi, îngrijoraţi, speriaţi, aleargă spre copiii cu umbrele 

pentru a se proteja de ploaie. Aceştia îi invită fericiţi şi uimiţi sub umbrela lor. Adăpostiţi sub 

umbrelele prietenilor, feţele lor se înseninează, sunt veseli şi prietenoşi. Toţi copiii se simt în 

siguranţă acum. Dar, vântul se înteţeşte, tună şi fulgeră, iar copiii se opresc lângă o clădire, 

adăpostiţi sub umbrele. Stările de bine se transformă în teamă. Unii dintre ei, mai curajoşi,  

propun celorlalţi să povestească cum s-au simţit azi în parcul de joacă. Râsete şi lacrimi de 

bucurie  răsună de sub umbrele. Au uitat de ploaie şi de vremea rea. Treptat, cerul se înseninează, 

iar ploaia se opreşte. Râsete zgomotoase, îmbrăţişări, mulţumiri pentru generozitatea copiilor 

ce i-au primit sub umbrele pe toţi. Cu multă voie bună, toţi se îndreaptă spre casă." 

  

 După încheierea jocului, li se cere copiilor să denumească stările prin care au trecut cei 

care aveau umbrelele şi cei care au fost surprinşi de vremea rea. Se pot adresa şi alte întrebări: 

- Ce aţi simţit când aţi ascultat întâmplarea? 

- Cum aţi fi procedat voi în locul copiilor care aveau umbrelă? 

- Cum aţi fi procedat dacă eraţi prinşi de ploaie şi nu era nimeni în prejmă, cu o umbrelă uriaşă? 

- Ce aţi învăţat din această întâmplare? 

- De ce avem nevoie de prieteni? etc. 

 

Anexa  Nr. 2 - Trierea aserţiunilor  propuse pentru derularea jocului "Adevarat sau fals" 

• Sunt tot timpul vesel. 

• Mă bucur când vin la grădiniţă. 

• Imi este teamă de câini. 

• Sunt furios când un coleg îmi ia o jucărie! 

• Imi imbrăţişez prietenul când vin la grădiniţă. 

• Mă bucur când îmi revăd colegii. 

• Ma întristez foarte tare că mama pleacă la serviciu şi eu trebuie să rămân la grădiniţă. 

• Sunt supărat mereu. 

• Nu imi place să mă joc cu ceilalţi. 

• Plâng  de fiecare dată când ceilalţi nu fac aşa cum vreau eu. 

• Mă înfurii când părinţii refuză să îmi cumpere o jucărie.  

• Imi place să am prieteni. 

• Prietenii se ajută mereu unii pe alţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

444 

 

- moyens et matériels :Documents authentiques,Internet, ordinateurs, video-projecteur, 

fiches de travail. 

 

Forme d’organisation  : Travail individuel, travail collectif (grand groupe); sous-groupes. 

 

 

Durée : 100 minutes 

 

 

 

La chanson en classe de FLE : “Je vole” (Louane) 

Scénario didactique 

 

                                                                   Prof. Ştefănescu Mădălina Vanda 

                                                          Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”, Slobozia 

 

Niveau : B1+,  B2 

Enseignant : Ştefănescu Mădălina Vanda 

Type de leçon: acquisitions de nouvelles connaissances 

Sujet de la leçon: La chanson en classe de FLE : Je vole ( Louane) 

Pré-requis : savoir exploiter une chanson française 

Compétences générales visées: 

- Compréhension de l’oral (CO) 

- Production orale (PO) 

- Compréhension de l’écrit (CE) 

- Production écrite (PE) 

Compétences spécifiques: 

- Identification des informations dans des textes concernant la musique; 

- Intégration du lexique et des actes de parole ( exprimer son avis) dans de nouveaux contextes. 

Objectifs opérationnels de la séquence : 

Objectifs communicatifs : 

• Répondre oralement aux questions  

• Intéragir 

• Exprimer son point de vue 

Objectifs linguistiques : 

• Identifier dans le document proposé des mots qui expriment des sentiments,  des 

antonymes ; 

• Employer correctement les temps verbaux; 

• Construire des énoncés cohérents et corrects. 

Objectifs socio-culturels : 

• Découvrir la chanson  française; 

• Développer l’intérêt des élèves pour les chansons  françaises. 

Stratégies didactiques: 

-moyens et procédés: Observation, la lecture, la conversation, l’écoute d’un document 

audio-vidéo, l’exercice oral et écrit, l’exploitation des documents authentiques. 
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Bibliographie/ Sitographie:  

 

https://www.paroles.net/louane/paroles-je-vole 

https://www.mon-poeme.fr/citations-adolescent/ 

Activités sur la chanson: 

Le professeur  présente le sujet de la leçon, le titre  de la leçon et les objectifs qu’il s’est fixés à 

atteindre . Les élèves vont recevoir une fiche de travail et le pofesseur demandera aux élèves de 

réaliser les activités de cette fiche. 

Fiche de travail 

1. Écoutez avec attention la chanson “Je vole”, interprétée par la chanteuse française, 

Louane ! 

2. Après cette première écoute de la chanson, cherchez sur l’Internet des informations sur 

la chanteuse française et présentez-les à vos collègues. 

3. Quand vous entendez , pour une première fois, le titre de la chanson, à quoi vous fait-il 

penser?  

4. Quel est, à votre avis, le message de la chanson “Je vole”? 

5. Selon vous, y a-t-il un âge idéal pour quitter ses parents? 

6. Lisez les citations suivantes concernant l’adolescence et dites ce qu’elles essaient de 

nous transmettre: 

a) “L’adolescence méprise les jouets du passé, se contemple avec joie dans le miroir 

enchanteur de l’avenir et dit :Je vivrai.”( Madame Necker- “Les souvenirs et 

pensées”) 

b) “L’adolescence est le passage entre le monde donné de l’enfance et l’existence 

d’homme à fonder”. (Simone de Beauvoir- “L’Amérique , au jour le jour”) 

 

7. Quels sont les sentiments éprouvés par chaque membre de la famille qui apparaît dans 

cette chanson? 

8. Dans le texte de la chanson , on trouve plusieurs expressions, identifiez-les , écrivez-les 

dans votre cahier et cherchez, dans un dictionnaire en ligne, leur signification. 

Construisez des phrases avec les expressions trouvées! 

9. Écrivez un couple d’antonymes présents dans le texte de la chanson “Je vole”. 

10. Identifiez dans le texte les temps verbaux et écrivez dans le cahier 3 exemples ( 3 

verbes) pour chaque temps verbal identifié. 

        Devoir : Rédigez une  lettre qui commence par les vers de la chanson :” Mes chers parents  

je pars, je vous aime, mais je pars….”( 12-15 lignes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paroles.net/louane/paroles-je-vole
https://www.mon-poeme.fr/citations-adolescent/
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Autor, Stoica Simona, profesor de limba și literatura română, grad didactic I 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Galați 

 

    

DATA: noiembrie 2019 

PROPUNĂTOR: Prof. Simona Stoica 

TEMA ACTIVITĂŢII:  STRATEGII PENTRU O CLASĂ FĂRĂ BULLING 

FORMA DE ORGANIZARE: workshop 

GRUP ŢINTĂ:  elevi ai clasei a X-a. 

LOC DE DESFĂŞURARE: Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Galaţi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Asumarea implicării responsabile a factorilor vizați în vederea evitării bulling-ului prin 

comunicarea eficintă între elevi – profesori – comunitate. 

COMPETENȚE: 

 Proiectarea și exersarea strategiilor de comunicare eficientă; 

 Elaborarea unui plan de îmbunătăţire a autocontrolului emoţional; 

 Identificarea modalităţii eficiente de comunicare în situaţii conflictuale. 

RESURSE DIDACTICE: 

❖ Metode şi procedee: conversaţia euristică, dezbaterea, explicaţia, workshop 

❖ Forme de organizare: frontal, pe grupe 

❖ Materiale: coli de flip-chart, markere, elaborare de miniprograme de intervenţie, scurte 

expuneri pe bază de slide-uri  

 

     ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: 

 

Workshopul va dezbate problema comunicării şi eficientizării relaţiilor tuturor 

factorilor educaţionali în vederea unei mai bune siguranţe a elevilor şi profesorilor în şcoli şi în 

perimetrul acestora. În cadrul workshopului vor fi abordate elemente practice. Participanţii vor 

fi repartizaţi în patru ateliere de lucru formate din 3-4 elevi, un părinte, un reprezentant al 

partenerilor locali şi/sau psihologul școlar. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

WORKSHOP  1 

CAMERA DE LUAT VEDERI  

Metoda de lucru folosită: conversaţia euristică 

      Cu toate măsurile de prevenire luate în şcoli, există unii elevi care găsesc mereu alte forme 

negative, de manifestare a surplusului de energie. În acest scop este propus următorul exerciţiu 

pentru elevi.  

Fiecare grupă de elevi îşi va imagina că joacă rolul unei camere de înregistrat  dintr-o 

şcoală.  

      CARE SUNT CELE MAI FRECVENTE LUCRURI PE CARE LE-AR OBSERVA?  

Sunt utile sau nu astfel de mijloace? Toate situaţiile descrise sunt comunicate părinţilor, 

profesorilor sau reprezentanţilor autorităţilor publice?  

WORKSHOP  2 

COMUNICAREA ÎN FAMILIE  

Metoda de lucru folosită: conversaţia euristică 

Este propus următorul exerciţiu pentru părinţi: 

CARE ESTE ROLUL COMUNICĂRII COPIILOR CU PĂRINŢII/ PROFESORII ÎN 

GĂSIREA SOLUŢIILOR PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI ÎN ŞCOLI?  

Ce părere aveţi despre faptul că unii copii nu spun profesorilor sau părinţilor că au fost 

jigniţi, porecliţi, umiliţi sau ameninţaţi, că au văzut în şcoală sau în perimetrul acesteia fapte 

antisociale în care erau implicaţi colegii lor? Ce părere aveţi despre părinţii care doar critică 

şcoala, dar nu cunosc anturajul copilului şi mediile pe care le frecventează, nu participă la nicio 

şedinţă cu părinţii? 

WORKSHOP  3 

ÎNVAŢĂ ÎN SIGURANŢĂ!  

Este propus următorul exerciţiu pentru reprezentanţii autorităţilor publice: 

PREZENTAȚI CÂTEVA ASPECTE CONCRETE LEGATE DE MODUL ÎN CARE 

FIECARE INSTITUŢIE A CONTRIBUIT PÂNĂ ÎN PREZENT LA OPTIMIZAREA 

SIGURANŢEI ELEVILOR ŞI PROFESORILOR ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN PERIMETRUL 

ACESTEIA.  

Informaţiile pot fi diseminate prin prezentări power point, vizionarea unor spoturi video, 

distribuirea pliantelor sau a broşurilor. 

 

WORKSHOP  4 

ŞCOALA VIITORULUI  

Grupele de elevi şi părinţi vor primi următorul exerciţiu: 
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DESCRIEŢI O ŞCOALA IDEALĂ! 

Cum v-ar plăcea să fie această şcoală? Care sunt modalităţile, regulile, modul de organizare, 

dispozitivele care vor face din şcoala respectivă – un loc plăcut şi securizant în acelaşi timp? 

Explicaţi ce ar trebui să facă şcoala, familia şi autorităţile publice pentru ca elevii şi profesorii să 

se simtă mai în siguranţă. Care este relaţia şcoală-familie-societate în acest caz? 

Fiecare echipă va primi un rol: pesimistul, optimistul, criticul şi va face o descriere din 

perspectiva rolurilor deţinute (pesimistul, optimistul şi criticul) şi notează pe foi de flipchart 

ideile principale.  

WORKSHOP  3 

ŞCOALA NOASTRĂ 

proiect de colaborare şcoală-familie-societate 

Imaginaţi-vă şcoala  în forma unei construcţii / case, care este formată din: 

 

 

 

BAZA este alcătuită din : 

                Scop      -  stabilirea obiectivelor colaborării şcoală-familie-comunitate 

                Plan      - măsuri şi acţiuni pentru atingerea obiectivelor  

                Resurse  - materiale, umane 

REALIZAŢI O DESCRIERE, DIN PERSPECTIVA ACESTOR DIMENSIUNI, A 

LUCRURILOR CARE POT FI REALIZATE ÎN VIITORUL APROPIAT PENTRU A 

AJUTA LA ASIGURAREA UNUI MEDIU ŞCOLAR SIGUR PENTRU ELEVII ŞI 

PROFESORII CARE ÎNVAŢĂ AICI. 

SUPRASTRUCTURA - buna funcţionare a suprastructurii - în fond a întregului edificiu – 

este determinată de justa  amplasare a elementelor de suprastructură, adică o justă stabilire a 

priorităţilor.  

ÎNCERCAŢI SĂ DEFINIŢI PRIORITĂŢILE VOASTRE LEGATE DE ACEASTĂ 

PROBLEMATICĂ. 

Fiecare echipă notează pe foi de flipchart sugestiile pe care un reprezentant al grupei le 

prezintă ulterior şi le supune discuţiilor 

 

 

 

 

 

Bază (fundament, temelie) şi 

Suprastructură (casa propriu-zisă – pereţi, tavane, acoperiş) 
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DEZBATERE-15 min 

EVIDENŢIAŢI TREI CĂI DE EFICIENTIZARE A RELAŢIEI     

 ŞCOALĂ -  FAMILE – COMUNITATE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞCOALĂ-FAMILIE ŞCOALĂ-COMUNITATE 

1. 

 

2. 

 

3. 

1. 

 

2. 

 

3. 
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Importanța lecturii în viața adolescentului 

- Referat – 

PROF. POPA MIRELA 

 

 

Motouri:  

❖ „Cetim ca să trecem examene (deci lectura studiu), ca să omorâm timpul 

(deci lectura de loisir) sau cetim din profesiune (deci lectura informativă). 

Lectura ar putea fi un mijloc de alimentare spirituală continuă, nu numai 

un instrument de informație sau de contemplație.”(Mircea Eliade) 

 

❖ „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris 

            Încet gândită, gingaș cumpănită; 

         Mâinile mele, care te-au deschis.” (T. Arghezi) 

 

Nu întâmplător am ales în exordiul demersului de față două fragmente de text pe care le 

considerăm revelatorii pentru tema în discuție. Atât Mircea Eliade, cât și Tudor Arghezi, două 

valori de referință ale literaturii și culturii române, așază cititul și cartea în sine, la loc de cinste. 

Cititul este astfel o parcurgere a unui text care îmbracă multiple valențe. Citind, ființa umană 

intră într-un proces de autoinstruire, respectiv de autocultivare sau autodidacticism. Cu cât 

varietatea textelor abordate este mai vastă, cu atât spiritul stă mai mult sub semnul 

eruditismului. Este vorba, în fond, de un demers întru auto/cunoaștere,  dezvoltare, îmbogățire 

informațională, culturală dar mai ales spirituală.   

În cele ce urmează vom expune considerațiile unor cercetători în sfera didacticii Limbii și 

literaturii române, precum Vistian Goia, Alina Pamfil sau Corneliu Crăciun. Bunăoară, Vistian 

Goia în cartea cu titlul Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu susține 

faptul că „fiecare operă literară are o vibrație proprie.”19 Alina Pamfil afirmă într-unul din 

studiile sale de didactică că „datorită valențelor informative și formative plurale, lectura – sursă 

de cunoaștere (a ști) și spațiu al căutării, al dibuirii (a oblici) – a stat întotdeauna în centrul 

orelor de limbă maternă...”20 Totodată, legat de lectura independentă, Corneliu Crăciun este de 

părere că profesorului „îi revine răspunderea de a crea ocazii pentru a pune elevul în contact cu 

textul, asupra căruia să opereze în mod independent. Pe lângă des repetata recomandare ca 

elevii să elaboreze singuri rezumatul celor citite, există și alte forme de practicare a lecturii 

independente: extragere de citate din cărți de literatură și de știință popularizată, transcrieri de 

informații din reviste pentru copii și din almanahuri, elaborarea de fișe de lectură.”21 

Pornind de la observațiile autorului de origine daneză Jansen, Paul Cornea, în studiul său 

intitulat: Introducere în teoria lecturii, identifică 4 faze ale citirii: 

1. „După perioada de inițiere, denumită «rebus reading», lectura începe cam de pe la 9-10 

ani să se configureze ca o activitate plăcută, fără a avea însă un scop bine definit (e 

rareori intenționat selectivă); caracterul ei emoțional e foarte evident; comprehensiunea 

nu constituie o preocupare capitală; 

2. Pe la 11-12 ani elevul dispune de o capacitate sporită de înțelegere: e în stare să 

răspundă unor întrebări despre cele citite, îți poate controla în oarecare măsură ritmul 

performării... 

3. Pe la 13-14 ani se schițează o abordare critică: textul e supus interogațiilor, sunt sesizate 

unele contradicții, puncte vulnerabile etc., autorul începe să-și piardă «aura», elevul se 

descoperă ca sursă de valorizare; 

4. Pe la 15-16 ani, – continuă Paul Cornea – lectura devine fiabilă, adaptându-se unor 

scopuri urmărite: e liniară, dar și selectivă (exploratorie ori global informativă), uzează 

de viteze și modalități variate; cititorul e capabil să esențializeze, să compare ceea ce are 

 
19 Vistian Goia, Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Cluj-Napoca, Editura Dacia 

Educațional, 2008, p. 151. 
20 Alina Pamfil, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Pitești, Editura Paralela 45, 

2007. 
21 Corneliu Crăciun, Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și liceu, Deva, Editura Emia, 2007, 

p. 25. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

451 

sub ochi cu ceea ce s-a mai scris înainte pe aceeași temă, să poarte un dialog critic cu 

autorul și cu sine însuși etc. În continuare, sunt posibile și alte progrese, mergând însă 

mai ales pe linia adâncirii ori extinderii abilităților câștigate, mai puțin a dobândirii 

altora noi. Școala este – conchide el – cea care pune bazele competenței lectorale (atât 

sub aspectul tehnic, cât și sub cel enciclopedic), desfășurând și concretizând potențialul 

cognitiv al subiectului.”22 

În altă ordine de idei, putem insista pe ideea că adolescenții au nevoie de îndrumare din partea 

dascălilor sau a părinților în scopul stimulării interesului și gustului pentru lectură încă de 

timpuriu. Lectura înseamnă experiență, descoperire. Astfel, putem cu ușurință afirma faptul că 

lectura poate ocupa un loc primordial în viața adolescentului din motivația că-i este de folos și 

că-l pregătește pentru viață. 

 

 În cele ce urmează vom descrie câteva beneficii ale lecturii independente:  

- Cititul îmbogățește vocabularul; unii adolescenți întâmpină deseori dificultăți în 

exprimare fapt care decurge și din insuficienta lectură de texte; ei se vor exprima mai 

ușor, vor putea emite argumente și vor putea susține anumite afirmații/teze/moțiuni; 

- Lectura lărgește orizonturile; odată ce tânărul se antrenează în această activitate plăcută, 

el se transpune, călătorește pe tărâmuri nebănuite, poate intra în pielea personajului și 

astfel cunoaște caractere umane noi și își dezvoltă imaginația; 

- Cititul face bine sufletului și psihicului; Citind creierul se relaxează, se detașează de 

cotidianul uneori angoasant și în interiorul lui se creează alte imagini și detalii; Prin 

lectură, adolescentul evadează, uită de gândurile negative care puneau stăpânire pe 

mintea sa. Studiile arată că această activitate posedă și un rol curativ; 

- Lectura îmbogățește cultura generală; 

- Cititul educă și disciplinează; 

- Lectura îl face pe om să iasă în evidență, să remarce printre ceilalți; 

- Cărțile fac cunoscută principii importante ale vieții precum iubirea, adevărul, dreptatea, 

iertarea, toleranța, respectul, responsabilitatea etc.; ele au rol formator al individului. 

Așadar, beneficiile lecturii sunt nenumărate. Și pentru ca studiul nostru să aibă o amprentă de 

ciclicitate, îl încheiem tot prin ilustrarea unei citări despre carte, aparținând unui autor 

consacrat:  „Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii omenirii, istoria luptei sale 

pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele 

sale toate. Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult. Cartea ne este prieten credincios, de 

nădejde.” (G. F. Morozov) 
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1. Cornea, Paul, Introducere în teoria lecturii. Ediția a II-a, Iași, Editura Polirom, 1998 
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22 Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii. Ediția a II-a, Iași, Editura Polirom, 1998, p. 119. 
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Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului la şcolarul mic 

                                      Studiu de specialitate 

                                       Prof.înv.primar Popescu Iustina-Magdalena 

                                       Şcoala Gimnazială Budeşti, jud.Vâlcea 

Jocul didactic este o mijloc de organizare a activitatilor de educarea limbajului care 

stimuleaza imaginația copiilor, asociațiile de idei și originalitatea. Prin intermediul acestuia, se 

exersează capacitatea de a găsi o soluție originală unei situații posibile. Prin exersarea creării de 

povestiri se realizeaza trecerea de la o etapa de repetare stereotipă la crearea mai multor variante 

inedite pe aceeași temă. 

În debutul activității, voi întocmi „tabelul întrebărilor astfel: 

Ce credeți că se va întâmpla? De ce credeți asta? Ce s-a întâmplat, de fapt? 

                 Citesc un fragment din povestea “Degețica” de Hans Christian Andersen. 

                  Stabilesc cuvintele reprezentative pentru fragmentul citit. 

                 În funcție de acestea, copiii răspund la întrebarea din prima coloană; 

                 Se argumenteaza răspunsul, de către copii și completez a doua coloană; 

                 Citind un alt fragment al povestirii, copiii afla ce s-a întâmplat, „de fapt”și 

completez a treia coloană. 

                 Se continuă astfel, până la terminarea povestirii; 

                 În final, folosind notările din tabel, cu ajutorul copiilor, voi reda povestirea 

cu cele doua variante: cea creată de copii și cea originală. 

  Beneficii ale utilizarii jocului didactic în activitatea de Educare a limbajului la 

clasa pregătitoare 

Avantaje: 

În desfașurarea jocului didactic, copiii trec de la postura de ascultător la aceea de 

executant, ei trebuie sa participe activ, să respecte regulile jocului și să execute sarcina dată. 

Astfel elevii sunt determinați să intervină într-o manieră personală, să verbalizeze întâmplări, 

aspecte și fapte legate de viață, de preocupările și cunoștințele lor. 

            Jocul didactic defășurat  satisface nevoia de exprimare a copiilor pe următoarele 

dimensiuni: 
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 a. Limbajul oral 

                 Comunică inteligibil, coerent. 

                 Utilizează cu ușurință cuvinte și expresii din poezii, cântece, povestiri. 

                 Uneori fac dezacorduri gramaticale. 

                 Pronunță corect sunetele. 

b.Memoria  

                 Rețin succesiunea logică a evenimentelor – întâmplărilor din poveste. 

c.Atenția voluntară 

                 Modul în care își concentrează atenția pe parcursul întregii activități 

(volumul atenției). 

d. Afectiviatea 

                 Reacționează pozitiv în cadrul activității desfășurate 

                  Se caracterizează printr-o conduită emoțional expresivă  

                 Domină relațiile emționale (bucuria, plăcerea, însuflețirea). 

e. Relații de tip socio-afectiv 

                 S-au adaptat fara dificultăți semnificative la mediul școlar. 

                 Bună comunicare în interiorul grupului școlar 

                 Participă la jocurile cu mai multi parteneri. 

                 Comunică în timpul jocului, participă la discuții libere. 

            Prin povești pătrund în limbajul copiilor forme de exprimare atât ale limbii populare, cât 

și ale celei literare, ei însușindu-și expresii precise, uneori poetice, formule stereotipice specifice, 

diverse forme flexionare, sau grupări sintactice care dezvoltă vorbirea corectă a copilului. 

Testul de stabilire a vârstei psihologice a limbajului 

        adaptat dupa Alice Descouedres este alcatuit din șapte subprobe, prin care am vizat 

următoarele aspecte ale dezvoltării gândirii și limbajului copiilor: 

-                           stabilirea asemănărilor/deosebirilor dintre diferite obiecte sau imagini ale 

unor obiecte; 

-                           completarea lacunelor dintr-un text; 

-                           memorarea unor grupe de cifre; 
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-                           denumirea unor culori; 

-                           imitarea unor acțiuni ; 

-                           stabilirea unor contrarii fără imagini ale obiectelor; 

-                           denumirea unor materiale din care sunt confecționate unele obiecte. 

Subproba nr. 1: 

Stabilirea asemănărilor (deosebirilor) dintre diferite obiecte sau imagini ale unor obiecte 

Material: 

1.      desenul unei case mari și al unei case mici; 

2.      o carte nouă și una veche; 

3.      o minge tare și o minge moale; 

4.      desenul unui pom înalt și al unui pom scund; 

5.      o bucată de hârtie netedă și una zgrunțuroasă; 

6.      fotografia unui batrân și a unui tânar; 

7.      o foaie de hârtie întinsa și una mototolită; 

8.      desenul unei linii drepte și a uneia curbe; 

9.      imaginea unui copil trist și al unuia fericit; 

10.  două bile de aceeași mărime și culoare, una grea și una ușoară care se pun în 

palmele copilului. 

Desfășurare: 

Spunem copilului (pentru prima grupa de contrarii) "vezi, aceasta casă este mare, în timp 

ce aceasta este...(mică) 

        se continuă astfel cu toate celelalte grupe de contrarii; 

        se notează răspunsurile copilului; 

        se calculează numărul de răspunsuri corecte. 
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Subproba nr. 2: 

Completarea de lacune într-un text 

Material: am folosit următorul text: 

"Este timp frumos, cerul este ..(senin, albastru), soarele este foarte..(strălucitor) . Jana si 

Maria merg să se plimbe pe câmp. Ele adună ..(flori) . Fetele sunt foarte mulțumite auzind 

cântecele frumoase ale micilor .(păsărele) . Deodată cerul se întunecă, se acoperă de (nori) . 

Fetele se grăbesc să se întoarcă (acasa) .Cerul este spintecat de (fulgere) . Jana si Maria se sperie 

de zgomotul facut de(tunete) . Ele roagă pe cineva sa le adăpostească în casă, deoarece plouă 

puternic și nu aveau la ele(umbrele, haine de ploaie), iar hainele lor erau complet (ude). 

Desfășurare: 

I se spune copilului: "Îți voi spune o povestire, te rog sa fii atent, când eu ma opresc și n-

am sa știu ce să spun, tu va trebui sa ghicești și să spui ce trebuie să fie completat". 

        Se va citi rar si cu accentul necesar; 

        Se notează răspunsurile copilului; 

        Se calculează numărul de raspunsuri corecte. 

 

Subproba nr. 3:   

            Memorare de cifre și reproducerea lor 

            Material: am folosit următoarele serii de cifre: 

1.       2 - 4 

2.       5 - 6 - 3 

3.       4 - 7 - 3 - 2 

4.       8 - 4 - 6 - 5 - 9 

5.       6 - 9 - 2 - 3 - 4 - 8 
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Desfășurare: 

Se spune copilului: "Fii atent! Îți voi spune niște cifre, iar tu le vei repeta imediat ce eu 

le-am spus". 

        Se prezintă fiecare serie în ritm de comandă de gimnastica; 

        Se oprește proba la seria pe care copilul nu reușește să o reproducă deși i s-a 

citit de trei ori. Performanța subiectului este egală cu ultima serie realizată corect. Pentru prima 

serie primește coeficientul 2, pentru seria a II-a primește coeficientul 3, pentru seria a III-a 

primește coeficientul 4, pentru seria a IV-a primește coeficientul 5, pentru seria a V-a primește 

coeficientul 6. 

Subproba nr. 4: 

Denumirea unor materiale 

Material de desfășurare: Am folosit următoarele întrebări: 

1.      Din ce este facută cheia? 

2.      Din ce este facută masa? 

3.      Din ce este facută lingurița? 

4.      Din ce sunt făcuți pantofii? 

5.      Din ce sunt făcute ferestrele? 

6.      Din ce sunt făcute casele? 

Se consemnează numărul de răspunsuri corecte. 

Subproba nr. 5: 

Stabilirea unor contrarii fără obiecte sau imagini ale acestora 

Material și desfașurare: am folosit următoarele cupluri contrarii: 

1.      cald               - ..(frig sau rece) 

2.      uscat             - ..(ud sau umed) 

3.      frumos          - ..(urât) 

4.      neascultător  - ..(ascultător sau cuminte) 

5.      curat             - ..(murdar) 

6.      mare             - ..(mic) 

7.      ușor              - ..(greu) 

8.      vesel             -..(trist, indispus, nefericit) 

Se notează de la 0 la 8 în funcție de numărul de răspunsuri exacte. 
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Subproba nr. 6: 

Denumirea a 10 culori 

 Material și desfășurare: 

Se prezintă culorile: 

1.      roșu;                                                     6.  violet; 

2.      verde;                                                 7.  gri; 

3.      negru;                                                 8.  galben; 

4.      roz;                                                      9.  maro; 

5.      alb;                                                   10.  albastru 

Se cere copilului să le denumească și se notează de la 0 la 10, după numărul exact de 

răspunsuri corecte. 

Subproba nr. 7: 

Cunoașterea sensului unor verbe 

Desfășurare : 

a) Se mimează următoarele acțiuni și se cere copilului să le denumească: 

1.      a tuși; 

2.      a fricționa; 

3.      a cânta; 

4.      a arunca; 

5.      a spăla; 

6.      a respira. 

b) se mimează următoarele 6 acțiuni, cerându-le copilului să le imite și să le denumească: 

1.      a scrie;                          4.  a se ridica; 

2.      a se apleca;                   5.  a sări; 

3.      a se balansa;                 6.  a împinge 

Se consemnează rezultatele care se notează de la 0 la 12 în funcție de numărul de 

răspunsuri corecte. 
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I. ETAPA POST-EXPERIMENTALĂ 

Este etapa în care am înregistrat rezultatele obținute de cele două eșantioane de subiecți, 

grupa experimentală și grupa de control, am stabilit diferențele, am prelucrat statistic datele și 

am interpretat rezultatele.  

Evaluarea finală 

TEST DE EVALUARE FINALĂ 

(evaluează cunoștintele dobândite în urma intervenției) 

Cuprinde: 

I1 item de completare (proba orala) - propoziții simple și dezvoltate      1p 

I2 item subiectiv                                                                                        1p 

I3 item obiectiv cu alegere multiplă                                                          1p 

I4 item obiectiv cu alegere duală                                                               1p 

I5 item de asociere (tip pereche) - asociere sonoră                                                            

 Punctaj maxim 5 puncte 

TEST 

CUVINTE, SILABE, SUNETE  

I1 : Spune mai departe (proba orala) 

                                    "Ana are ....." 

I2 : Reprezintă grafic propoziția în casetă. 

 

I3 : Încercuiește cifra care corespunde numărului de cuvinte din propoziție. 

Copiii merg la școală.            3 

   5 

           4 
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I4 : Încercuiește cuvântul alcătuit din mai multe silabe și reprezintă silabele în căsuțe: 

                            C O P I L                                                                  G R Ă D I N I Ţ Ă 

   

I5 Coloreaza imaginile în a căror denumire se afla sunetul " r ": 

 
 

 
 

 

 Strategia de verificare și evaluare a rezultatelor obținute 

                  Modalitatea de verificare și evaluare a rezultatelor obținute s-a realizat prin introducerea 

scorurilor în tabele și compararea acestora cu valorile standard ale testelor aplicate. S-au analizat pe 

rând rezultatele (sub formă de punctaje) și s-au interpretat prin analiză comparativa a procentelor 

obținute de copiii din cele două grupuri: experimental și de control. 

Nr. 

Crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Vârsta Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Total 

puncte 

1. A.D. 6 ani și 

8 luni 

1p 1p 1p 1p 1p 5p 

2. B.M. 6 ani și 

10 luni 

1p 1p 1p 1p 1p 5p 

3. B.A. 7 ani 1p 1p 1p - 1p 4p 

4. G.M. 6 ani și 

11 luni 

1p 1p - - 1p 3p 

5. D.R. 6 ani și 

7 luni 

1p 1p 1p 1p 1p 5p 

6. P.R. 7 ani 1p 1p     1p 1p 1p 5p 

7. I.A. 7 ani 1p 1p      1p 1p 1p 5p 

8. D.I. 6 ani și 

9 luni 

1p 1p 1p 1p - 4p 

9. P.E. 6 ani și 

11 luni 

1p 1p 1p 1p 1p 5p 
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10. C.C. 7 ani 1p 1p 1p 1p 1p 5p 

11. D.D. 6 ani și 

8 luni 

1p 1p 1p 1p 1p 5p 

12. L.M. 6 ani și 

10 luni 

1p 1p 1p 1p 1p 5p 

13. S.I. 7 ani 1p 1p - 1p 1p 4p 

14. C.A. 7 ani 1p 1p 1p 1p 1p 1p 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Vârsta Item 1 Item 2 Item 

3 

Item 4 Item 5 Total 

1. T.D. 7 ani 1p 1p 1p - - 3p 

2. C.G. 7 ani - 1p 1p - 1p 3p 

3. N.G. 7 ani 1p 1p - - 1p 3p 

4. A.A. 6ani și 

10 luni 

1p 1p 1p - 1p 4p 

5. M.N. 7ani și 

2 luni 

1p 1p - 1p 1p 4p 

6. V.A. 6ani și 

8 luni 

1p 1p 1p 1p 1p 5p 

7. S.F. 7 ani 1p 1p 1p - - 3p 

8. G.L. 6ani și 

9 luni 

1p 1p 1p - 1p 4p 

9. E.F. 6ani și 

10 luni 

1p 1p 1p 1p 1p 5p 

10. D.E. 6ani și 

4 luni 

1p 1p - - 1p 3p 

11. G.V. 6ani și 

11 luni 

1p 1p - 1p 1p 4p 

12. P.V. 6ani și 

10 luni 

1p 1p 1p - 1p 4p 

13. C.A. 6ani și 

10 luni 

1p 1p 1p 1p - 4p 

14. G.R. 7 ani 1p 1p - 1p 1p 4p 
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 Prezentarea și interpretarea rezultatelor 

Rezultate obținute la testul inițial: 

Item Grupe Punctaj Procent 

1 G. experimental 14p 100% 

G. de control 13p 90% 

2 G. experimental 14p 100% 

G. de control 13p 90% 

3 G. experimental 12p 80% 

G. de control 9p 30% 

4 G. experimental 13p 70% 

G. de control 11p 65% 

5 G. experimental 13p 90% 

G. de control 11p 45% 

 

            Date de cercetare obținute în urma aplicării experimentului formativ 

Diagrama 1 

 

După aplicarea experimentului formativ, conform Diagramei 1, se observă diferența între 

cele două grupuri participante la experiment, observăm ca grupul A, a cunoscut o creștere mai 

rapidă a expresivității limbajului în comparatie cu grupul de control B. 

BIBLIOGRAFIE: 

 

 Cosmovici, Andrei, Pshiologie, Editura Polirom, Iași,  1998. 

 Diaconu, M., Educația și dezvoltarea copilului, Editura ASE, București,  

2007. 

 Iacob, Luminița. Pedagogia școlară, Editura Aramis, București, 1999. 

 Păun, Emil, Școala : abordare psihopedagogică, Editura Polirom, Iași, 1999. 

 Păiși-Lăzăreanu, Mihaela, Psihologia vârstelor, Editura V & Integral, 

Pitești, 2008. 
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EDUCAŢIA PENTRU MEDIU – O PROVOCARE? 

 

profesor Ursu Marcela Iudita 

Colegiul Tehnic “C.D.Neniţescu” Baia Mare, Maramureş 

 

Da, este o provocare. De ce? Generaţiile actuale ar face orice ce ţine de tehnologie, 

informatică, şi trec uneori nepăsători pe lângă ambalajele aruncate ici colo de alţii, pe lângă locuri 

în care cândva erau păduri… Natura iartă, o dată, de două ori…uneori de o sută de ori. Dar, să 

nu se bazeze nimeni pe faptul că putem să ne batem joc la nesfârşit de ceea ce ne înconjoară. 

Alunecările de teren, schimbările majore de climă, fauna şi flora pe cale de dispariţie,  sunt doar 

o parte din răspunsul dat omenirii. Ce putem face noi dascălii? Educaţie, educaţie pentru mediu. 

Putem fi un exempli viu în ceea ce priveşte spre exemplu colectarea selectivă a deşeurilor. Dacă 

le spunem că prin reciclarea unei tone de hartie, sau că deşeurile din plasic 

de degradează în 100-1000 de ani, cu siguranţă se vor gândi de două ori 

înainte de a arunca la întâmplare aceste deşeuri. Un pas mic spre a avea grijă 

de ceea ce avem l-am făcut cu elevii liceului în primăvara anului şcolar trecut. 

Spunând elevilor că vom face o ieşire în pădure, automat au fost deschişi la o altfel de lecţie. E 

mai uşor să stai în bancă, dar cu siguranţă e mai sănătos să mergi pe jos până şi prin pădure, să 

bei apă de izvor şi de a savura liniştea pădurii departe de vuietul oraşului. Pădurea a fost din 

totdeauna refugiul verde în care omul şi-a regăsit liniştea pierdută în frumosul 

şi necesarul urban. Elevii trebuie să conștientizeze importanța protejării 

pădurilor;să descopere beneficiilor aduse de pădure în viaţa tuturor; să 

experimenteze stărea de „a fi” în pădure, să fie antrenaţi în acțiuni de observare, 

descoperire şi cunoaştere a resurselor din pădurile limitrofe oraşului, şi nu în ultimul rând 

promovarea unui comportament ecologic. 

După cum se spune „în viaţă trebuie să clădeşti o casă, să faci un copil şi să sădeşti un 

pom”. Noi i-am ajutat doar cu pomii. Restul, au timp în anii următori să facă, casa şi copilul. Singuri 

au recunoscut că de câte ori vor trece prin zonă, vor opri o secundă să îşi vadă copacul plantat.  

Să nu uităm, noi dascălii, că în contextual actual este necesar să formăm în timpul orelor 

de curs şi în afara lor, un comportament ecologic, pentru a proteja natura de efectele unei  libertăţi 

prost înţelese. Să nu uităm că poluarea nu iartă pe nimeni. Mai devreme sau mai târziu vom plăti 

factura pregătită încetişor de natură. Şi nu ne va fi uşor. Generaţiile viitoare ne vor judeca cu 

siguranţă. Primii paşi îi putem face cu copiii din grădiniţe, unde copiii sunt încurajaţi să sape 

pământul, să urce în copaci, să alerge liberi, să planteze o floare, să o îngrijească, să culeagă 

fructe, să aprecieze o alimentaţie sănătoasă, să se bucure de ce le oferă natura. Experienţa 

dobândită pe viu este hotărâtoare pentru viitorul lor: lucrurile astfel învăţate, la vârstă fragedă, se 

întipăresc definitiv, iar “lecţiile” deprinse în şi de la natură au un rol în modelarea dezvoltării 

copilului.  
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„Numai cine stă la umbra unui copac pe care l-a plantat cu mult timp în urmă, şi l-a 

îngrijit cu sârguinţă, numai acela ştie ce înseamnă să te odihneşti la umbra unui copac. ” 

Warren Buffett 
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Activităţile de tip outdoor în grădiniţă 

 

 

Prof. Faur Valentina Gabriela 

Grădinița cu Program Prelungit Dej 

 

 

         Conceptul outdoor nu este unul foarte nou, încă în anii 40 se constituiau primele “şcoli de 

educaţie outdoor” de către adepţii teoriei lui Outward Bound care susţinea că “principala sarcină 

a educaţiei este să asigure supravieţuirea următoarelor calităţi: o curiozitate inovatoare, o voinţă 

invincibilă şi tenacitate în atingerea ţelului”. Azi educaţia outdoor se defineşte ca suma acţiunilor 

interprinse de personal calificat în principal educatori, într-un mediu natural chiar sălbatic,  

folosind metode experienţiale pentru a produce schimbări la nivelul abilităţior intelectuale, fizice 

inter şi intrapersonale şi al comportamentului faţă de mediu. 

         Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea începe 

din ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din sistemul de învăţământ 

formal. Educaţia de tip outdoor este o formă organizată de învăţământ care îl pregăteşte pe copil 

pentru viaţă şi care se desfăşoară în aer liber. Termenul de educaţie outdoor, poate include 

educaţia pentru mediu, activităţi recreative, programe de dezvoltare personală şi socială, 

drumeţii, aventură, etc. 

         Caracteristicile cheie ale educaţiei de tip outdoor sunt: 

- oferă posibilitatea contactului direct cu natura, unde prin educaţia outdoor se desprinde o 

modalitate extrem de benefică pentru schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de mediu; 

- reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare, beneficiind de un mediu relaxant, liber, 

fără constrângerile pe care le impun “cei 4 pereţi ai sălii de grupă”; 

- poate oferi elevilor nenumărate provocăr, astfel  că procesul de educare devine puternic, 

inspiraţional şi de natură să schimbe comportamente antisociale; 

- asigură dezvoltare personală atât celor care o aplică, cât mai ales al elevilor, prin libertate de 

manifestare şi exprimare pe care le oferă; 

- oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant şi motivant în funcţie de problema identificată 

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

propuse. 

         Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt:  

• Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea muncii în echipă, îmbunătăţirea 

relaţiilor sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere, etc  

• Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare  

• Oferirea unui cadru stimulativ de învăţare  

• Ofera posibilitatea creării unui mediu relaxant si motivant în funcţie de problema 

identificată – permite escaladarea unor nivele inalte de imaginatie în vederea obţinerii rezultatelor 

propuse.  
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         Activiăţile educaţiei de tip outdoor se desfăşoară întotdeauna în natură şi nu au ca finalitate 

rezultate palpabile (diplome, atestate), ci produse vizibile la nivelul comportamentului copiilor. 

         Dacă învăţarea clasică, în sala de grupă are un aspect cognitiv, activitatea de tip outdoor 

are un aspect pur practic, informal şi experienţial. 

         Exemplu de bună practică: “Numărăm frunzele în natură” 

        Căderea frunzelor în anotimpul toamna este un bun prilej pentru activităţile de învăţare 

profund distractive pentru copii. Pornind de la temă am stabilit următoarele obiective: 

 -  să facilităm contactul  copiilor cu materiale naturale cât mai diverse pe care ei să le poate 

explora cu toate simţurile, să le cunoască, să şi le apropie,  să le iubească;  

 -  să favorizăm însuşirea şi dezvoltarea la copii a unor  calităţi motrice prin exersarea  în condiţii 

de mediu natural, sălbatic sau cât mai aproape de  acesta; 

  -  să dezvoltăm copiilor capacitatea de a reflecta pe baza experienţelor asupra  relaţiei dintre om 

şi natură. 

         În acestă activitate copiii au avut de realizat următoarele sarcini: 

- să adune frunze 

- să adune frunze diferite criterii: mărime, formă, culoare 

- să numere frunze 

- să raporteze numărul la cantitate şi invers. 

         Împreună cu cei mici, am organizat o activitate matematică în aer liber. Ne-am folosit de 

materiale din natură pentru a sorta sau număra. 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.Apoi, am profitat de ocazie că avem un măceș în curtea grădiniței și ne-am 

oprit și asupra lui ( la întâlnirea de dimineața am observat imagini cu măceșe): Cei mici au fost 

harnici și au strâns multe materiale din natură, pe care le-am folosit la cutia senzorială a tomnei. 

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. 

După ce au sortat frunzele, micuții au primit o nouă sarcină: să introducă în mulțime numărul 

corespunzător cifrei indicate ( eu am delimitat mulțimea și am adăugat cartonașul cu  cifra, în 

funcție de nivelul de vârstă), le-am numărat încă o dată, pentru a ne verifica. O altă etapă a 

activității outdoor a fost să ordoneze cifrele în ordine crescătoare și să adauge numărul 

corespunzător de frunze. 

         Scăpând de rutina sălii de grupă, activităţile de învăţare capătă un caracter atractiv şi mai 

aplicat. Învăţarea outdoor nu înseamnă doar un nou loc al învăţării, ea presupune o nouă 

instrumentalizare şi perspectivă asupra învăţării, o permisivitate ridicată pentru achiziţia 

experienţială şi punerea în situaţie. Mediul înconjurător devenind astfel locul de aplicare a 

cunoştinţelor sau de descoperire de noi probleme a căror rezolvare se produce la faţa locului. 

http://gradinitafluturasilortalentati.wordpress.com/2013/11/08/cutia-senzoriala-a-toamnei/
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IMAGINAȚIA  ȘI  CREATIVITATEA 

 

Prof. Felicia Năpîrcă, Liceul teoretic„Dr. Mihai Ciucă”, Săveni, Botoșani 

Prof. Carmen Gorescu, Liceul teoretic„Dr. Mihai Ciucă”, Săveni, Botoșani 

 

Ne oprim uneori mirați în fața unui obiect, a unei fotografii, picturi, opere de artă și ne mirăm 

cum de a putut cineva să creeze așa ceva. Și nu doar în cazul artei, ci și atunci când e vorba de 

o idee de afacere, de lectura unui roman sau poezii, de o construcție sau o mașinărie. Suntem 

mirați de rezultatul imaginației unui om, de creativitatea celui care a dat naștere unui obiect, 

pornind de la o idee.  

Imaginația este practic, abilitatea de a vizualiza, forma și percepe imagini mentale și nu doar 

imagini ci și stări, senzații chiar concepte, în clipa în care ele nu există fizic în fața ochilor. Este 

o trăsătură specifică tuturor copiilor, pentru că este baza proceselor de învățare și asimilare, 

odată cu trecerea timpului această capacitate imaginativă scăzând la foarte mulți dintre adulți. 

Vă  amintiți când erați mici ce ușor era să vă imaginați tot felul de grozăvii, ce ușor dezvoltați o 

imagine închizând ochii, cum retrăiați o întâmplare amplificând totul? Cum în discuțiile cu alți 

copii săreați de la un subiect la altul cu expresii de genul: “Îți dai seama cum ar fi dacă…?” 

Einstein spunea că imaginația e mai importantă decât cunoașterea, aceasta este limitată pe când 

imaginația înconjoară lumea. Deci, imaginația este nelimitată și în imaginație putem regăsi 

orice. Este acel proces psihic al cărui rezultat îl constituie obținerea unor reacții, fenomene 

psihice noi pe plan cognitiv, afectiv sau motor. De imaginație nu vorbim doar în pictură sau 

poezie, ci și în matematici sau balet. Chiar și în domeniul afectiv poeții pot aduce un sunet nou.  

Creativitatea este o capacitate mai complexă. Ea face posibilă crearea de produse reale sau pur 

mentale, constituind un progres în planul social. Componenta principala a creativității o 

constituie imaginația, dar creația de valoare reală mai presupune și o motivație, dorința de a 

realiza ceva nou, ceva deosebit. Și cum noutatea, azi, nu se obține cu usurință, o altă 

componentă este voința, perseverența în a face numeroase încercări și verificări. 

Imaginația, deci și creativitatea, presupun trei însușiri: 

a) Fluiditate - posibilitatea de a ne imagina în scurt timp un mare număr de imagini, idei, 

situații etc. . 

b) Plasticitate – ușurință în a schimba punctul de vedere, modul de abordare a unei probleme, 

când un procedeu se dovedește inoperant. 

c) Originalitatea - este expresia noutății, a inovatiei, ea se poate constata, cînd vrem să testăm 

posibilitățile cuiva, prin raritatea statistică a unui răspuns, a unei idei.  

Fiecare dintre aceste trei însușiri are însemnătatea ei. Caracteristica principală rămâne 

originalitatea, ea garantând valoarea rezultatului muncii creatoare. 

 Creativitatea se relevă și se definește ca o însușire deosebit de comlpexă a întregii 

personalități, care implică componente intelectuale, afective, voluntare și caracteriale.  
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 Motivația intrinsecă, focalizată pe sarcină este esențială pentru creativitate. Oamenii nu 

ajung să facă ceva creativ într-un domeniu decât dacă iubesc cu adevărat ceea ce fac și se 

concentrează pe activitate mai degrabă decât pe recompense. 

 Pentru ca o persoană să fie creativă este nevoie de un mediu suportiv. Chiar dacă cineva 

are toate resursele interne pentru a fi creativ, fără suportul necesar de mediu, creativitatea nu se 

va manifesta. 

 De ce este importantă creativitatea? 

 Dan Pink, autorul cărții A Whole New Mind, afirma: „Ultimele decenii au aparținut 

programatorilor care pot sparge un cod, avocaților care știu să întocmească un contract sau 

economiștilor care știu să lucreze cu cifrele. Viitorul aparține unui gen de persoană cu un 

anumit tip de minte: creatori capabili să empatizeze, persoane care pot recunoaște tipare, 

persoane care pot da sensuri și semnificații lucrurilor, artiști, inventatori, consilieri, gânditori 

care văd “peisajul general”-ei vor culege laudele și bucuriile societății”. 

 Lumea în care trăim se schimbă foarte rapid, oamenii trebuie să facă față unor sarcini 

noi și unor situații noi. Viitorul este impredictibil. Totul este posibil, oportunitățile au crescut 

exponențial, însă mai multe opțiuni nu înseamnă neapărat o satisfacție mai mare. Mai mult 

înseamnă uneori mai puțin. 

 Creativitatea, fiind dimensiunea principală a omului contemporan trebuie să constituie o 

problemă centrală a școlii. Pentru a dezvolta capacitățile creatoare ale elevilor, cadrele 

didactice trebuie să cunoască în primul rând trăsăturile comportamentului creator, care se referă 

la: nivelul de inteligență general, gândirea divergentă, fluența gândirii, receptivitatea față de 

probleme, spiritual de observare, imaginația creatoare, originalitatea, capacitatea combinatorie, 

perseverența, inițiativa, nonconformismul în idei etc. 

 Creativitatea este un proces complex, care angajează întreaga personalitate a elevului, 

ce urmează a fi dezvoltată pe diferite căi, atât în procesul de predare-învățare-evaluare cât și în 

cadrul activităților extrașcolare. 

 Pentru a putea dezvolta eficient acest potențial creativ al elevilor trebuie mai întâi 

înlăturate o serie de bariere, de blocaje: 

1. Blocaje culturale: conformismul (atât la nivelul elevului cât și a cadrului didactic), 

neîncrederea în fantezie și prețuirea exagerată a gândirii logice. 

2. Blocaje de tip emoțional: teama de a nu greși, graba de a accepta prima idee, 

descurajarea rapidă, tendința exagerată de a-i întrece pe alții. 

3. Blocaje metodologice: rigiditatea algoritmilor anteriori – care închistează gândirea, 

fixitate funcțională (folosirea obiectelor doar în scopul pentru care au fost create deși ele ar 

putea oferi lejer și alte utilizări) și critica prematură. 

     Aspiratia spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care, pe de o 

parte, să combată blocajele, iar pe de alta, să favorizeze asociația cât mai liberă a ideilor, 

utilizând astfel la maximum resursele inconștientului. Dintre acestea amintim: brainstorming-

ul, metoda Phillips 6/6, gândirea critică, învățarea prin descoperire, sinectica, discuția panel, 

metoda 6-3-5, dezbaterea (pro și contra). 

      În activitatea de fiecare zi a copilului, jocul ocupă, evident, locul preferat. Jucându-se, el îşi 

satisface nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în 
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diferite roluri şi situaţii care îl apropie de realitatea înconjurătoare. „Copilul râde: înţelepciunea 

şi iubirea mea e jocul!”-L. Blaga. Pentru copil, aproape orice activitate este joc: jocul este 

munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii. 

       Folosirea jocului didactic în procesul de învăţământ face ca elevul să înveţe cu plăcere, să 

devină interesat de activitatea care se desfăşoară; face ca cei timizi să devină mai volubili, mai 

activi, mai curajoşi, să capete mai multă încredere în capacitatea lor, mai multă siguranţă şi 

tenacitate în răspunsuri. 

       Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care, paralel cu destinderea, cu buna 

dispoziţie şi cu bucuria, urmăreşte obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală şi fizică a 

copilului. Inclus în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu 

şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie, de divertisment, ceea ce previne 

apariţia monotoniei, a oboselii şi a plictiselii. 

Prin jocurile didactice  introduse în diferite momente ale lecţiei, se realizează o învăţare activă, 

acordând un rol dinamic intuiţiei şi imaginaţiei. Rolul educatorului este nu de a preda 

cunoştinţele sau de a prezenta de-a gata soluţiile, ci de a provoca anumite situaţii, probleme, 

elevii găsind calea cea mai bună şi mai uşoară spre rezolvare. Copiii trebuie lăsaţi să-şi 

confrunte părerile, să înveţe din propriile greşeli, dând curs liber imaginaţiei şi fanteziei 

fiecăruia. 

Suntem, ca manageri ai resurselor clasei, responsabili cu succesul şi fericirea fiecărui copil. 

Acest lucru trebuie să fie scris “cu creta” în conştiinţa fiecărui educator, deoarece dezvoltarea 

personalităţii fiecărui copil depinde în mare parte de noi. Suntem din acest punct de vedere 

„profesorii de fericire”. „ Meseria de dascăl este o mare şi frumoasă profesiune care nu 

seamănă cu nici o alta, o meserie care nu se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru; o 

meserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu 

este permisă, unde pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi 

înviorează, care te dispersează şi exaltă , o meserie în  care ,,a şti,,nu înseamnă nimic fără 

emoţie, în care  dragostea e sterilă fără forţa spirituală; o meserie când apăsătoare, implacabilă, 

ingrată şi plină de farmec...” 

Imaginaţia creatoare a copilului se manifestă şi în domenii aparent mai aride, cum sunt: 

matematica, ştiinţele naturii. Activitatea creatoare a micului şcolar presupune, alături de 

imaginaţie şi unele înclinaţii, aptitudini, spirit de observaţie. Imaginaţia creatoare este un 

proces de transformare, pe plan mintal, al reprezentărilor şi de creare de imagini noi, originale, 

care oglindesc independenţă şi spirit creator din partea elevului. 

Fără a exagera, consider că cea mai bună investiţie pe care trebuie să o facă factorii sociali este 

investiţia în domeniul creativităţii şi a creaţiei, în direcţia depistării acesteia, precum şi a 

susţinerii unor programe de antrenament, de dezvoltare şi valorificare a inventivităţii, 

imaginaţiei şi creativităţii. 
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O VIAŢĂ ACTIVĂ – O SCHIMBARE PENTRU TOŢI 

 

Prof. Ferdoschi Luminiţa Daniela, Liceul Teoretic “Carol I”, Feteşti 

Prof. Velicu Antoneta, Liceul Teoretic “Carol I”, Feteşti 

 

MOTTO: "Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm..." V. Hugo 

 

Proiect educativ ce se desfăşoară cu elevii claselor a XI C si a XII-a C. Prin acest proiect 

educaţional se doreşte oferirea oportunităţilor de dezvoltare profesională atât elevilor cât şi 

membrilor comunităţii şi părinţilor, prin care să se asigure dezvoltarea sentimentului comunitar 

şi şansa accesului la dezvoltarea personalităţii fiecăruia, educarea tinerei generaţii in spiritul 

unităţii în diversitate prin cunoaşterea şi aprecierea identităţii comunitare naţionale şi prin cea a 

valorilor europene.  

De asemenea elevii vor fi antrenaţi în numeroase activităţi şcolare şi extraşcolare care au ca 

scop educarea gândirii autonome şi creative, a inteligenţei şi a imaginaţiei, a dorinţei de 

implicare în activităţi umanitare, pregătirea lor pentru a deveni cetăţeni activi.  

Situaţia socială actuală şi contextul educaţional românesc fac educaţia non – formală/ 

alternativă să capete o importanţă esenţială pentru dezvoltarea tinerilor, care trebuie să fie în 

continuare îndreptaţi către valori reale şi corecte, inclusiv către valori culturale.  

Proiectul se desfăşoară pe mai multe direcţii, abordând mai multe teme.  

Prima temă ce s-a desfăşurat in cadrul proiectului a fost “Citeşte o carte – Donează o carte”. 

Lectura reprezintă un fenomen, deopotrivă social şi psihologic, atingând categorii diverse ale 

populaţiei, cu niveluri diferite de posibilităţi şi pregătire profesională, de cultură.  

Factorii care determină lectura elevilor sunt: particularităţile de vârstă şi psihice, preferinţele 

lor, climatul familial, care pot transforma lectura într-o necesitate, o foame de carte, o delectare 

sau nu. Când gustul pentru lectură, cultul pentru carte s-au format din primii ani de şcoală, 

aceasta rămâne pentru toată viaţa o obişnuinţă utilă.  

Acţiunea a debutat cu un studiu de caz, realizat de către elevii clasei pe un număr de 150 de 

elevi ai liceului si a avut ca scop principal analiza locului pe care-l ocupă lectura în viaţa 

elevilor.  

Cercetarea a vizat următoarele obiective:  

- Identificarea genului de carte preferat de elevi.  

- Identificarea motivelor care îi determină pe elevi să citească.  

- Identificarea semnificaţiei pe care o acordă elevii cărţii.  

- Identificarea conştientizării de către elevi a importanţei lecturii în dezvoltarea personalităţii. 

- Identificarea locului ocupat de carte în viaţa elevilor.  

- Identificarea importanţei atribuite de elevi cărţii în societatea contemporană.  
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- Identificarea motivelor pentru care elevii consideră că oamenii ar trebui să aprecieze cartea. 

- Identificarea rolului pe care îl atribuie elevii lecturii în viaţa oamenilor.  

- Identificarea timpului acordat de elevi lecturii.  

În a doua parte a acţiunii elevii au adus cărţi de literatură, manuale şcolare, etc. pentru a fi 

donate celor cu venituri mai mici ca un simbol al culturii si al apropierii dintre oameni. În 

finalul acţiunii s-au prezentat rezultatele obţinute în urma studiului de caz, în care au fost 

analizate şi prezentate răspunsurile elevilor.  

Cartea reprezintă pentru elevi un mister, o sursă de cunoaştere, o modalitate de a se forma ca 

persoană, de a te dezvolta şi de a-ţi îmbogăţi vocabularul. În final  doamna bibliotecara le-a 

prezentat câteva cărţi, ce le poate deschide gustul pentru lectura (“La răscruce de vânturi”, 

“Jane Eyre”, “Mândrie şi prejudecată” etc) invitându-i să vină la sala de lectură şi la bibliotecă.  

O alta temă desfăşurată în cadrul acestui proiect a fost “Fii activ şi ajută-i pe ceilalţi”, acţiune 

desfăşurată in pragul sărbatorilor de iarna si a încercat să răspundă elevilor la întrebarea “Ce 

pot face eu pentru semenii mei?”  

Aceasta a debutat prin identificarea unui grup de elevi in vârstă de 6 - 8 ani cu probleme 

familiale, provenind din familii dezorganizate, copii cu părinţii plecaţi în străinătate. Elevii au 

strâns fonduri, constând din jucării, hăinuţe şi dulciuri pentru elevii clasei pregătitoare ai Şcolii 

Gimnaziale Maltezi, judeţul Ialomiţa. După ce s-au strâns produsele respective, au fost făcute 

pachete pentru fiecare dintre cei 16 elevi ai şcolii partenere. Elevii liceului s-au deplasat la 

Şcoala Gimnazială Maltezi şi împreună cu profesorul coordonator, au donat elevilor clasei 

pregătitoare de la şcoala parteneră, micile daruri făcute.  

Micuţii s-au bucurat de noii prieteni răsplătindu-i cu un frumos program artistic. O altă 

problemă cu care se confruntă tinerii din ziua de astăzi este şi lipsa spaţiilor de plimbare şi 

relaxare, iar in cazul în care acestea există nu sunt foarte bine organizate. Astfel elevii au 

propus realizarea unui proiect al unui parc ecologic ce ar putea fi implementat într-o zonă a 

unui oraş.  

Elevii sunt în primul rând receptori, dar se pot manifesta şi ca emiţători-iniţiatori ai unor acte 

comunicative legate de mediu, în cadrul familiei, al comunităţii. Se constată din ce în ce mai 

mult în ultimii ani la nivelul comunicării din spaţiul public o intensă preocupare stârnită de 

schimbările climatice. Elevii pot să fie nişte receptori avizaţi, utilizând grilele de evaluare a 

unui produs publicitar sau a unui concept.  

Acţiunea s-a desfăşurat sub titlul “Fii activ şi pentru oraşul tău”. Elevii clasei au fost împărţiţi 

în cinci grupe iar fiecare grupă a avut sarcina să identifice elementele ce pot fi incluse în una 

dintre următoarele zone: Zona verde, Zona de fumători, Zona patrupedelor, Zona de distracţii şi 

Zona Aquatime. Fiecare grupă a încercat să găsească ce este specific fiecărei zone.  

Acţiunea a avut ca scop conştientizarea tinerilor privind păstrarea unui mediu curat, indiferent 

că este mediul familial, mediul unde îşi desfăşoară activitatea sau mediul de relaxare. Un rol 

important in dezvoltarea tinerilor îl reprezintă internetul. Pentru noua generaţie de "nativi 

digitali", tehnologiile moderne nu reprezintă un mister, ci o provocare continuă. Internetul 

joacă un rol vital in viaţa tinerilor cu vârste intre 16 şi 24 de ani, dintre care trei sferturi au 

mărturisit ca nu pot trai fără aceste mijloace de comunicare moderne.  

Fie că vorbim despre copiii de grădiniţa sau de elevi până la vârsta maturităţii, marea majoritate 

petrec din ce in ce mai mult timp la calculator şi mai ales pe internet. Internetul s-a dezvoltat 
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destul de mult în ultimii ani, iar astăzi a reuşit să devină foarte popular printre tinerii din 

România.  

Am observat că fenomenul “drogul virtual”, aşa cum este numit internetul, este din ce in ce mai 

răspândit în ţara noastră şi nu numai. Internetul este asemănător cu o capcană. Este foarte 

dezorganizat, iar structura lui este foarte diversificată astfel încât de multe ori se pot obţine 

informaţii mult prea uşor, rareori existând oarecum un control asupra restricţie în funcţie de 

vârsta celui care caută o anume informaţie, oferindu-se un anume conţinut specific aşa cum ar 

trebui să fie, de exemplu, pentru copiii de până la 10 ani.  

Astfel de “Ziua siguranţei pe internet”, a fost organizată acţiunea „Fii activ pe Internet” ce a 

încercat să atragă atenţia asupra problemelor precum lipsa de comunicare, conţinutul foarte 

mare de violenţa pe care îl conţin anumite site-uri, jocuri pe care tinerii le descarcă sau le 

accesează de pe internet arată cât de gravă este situaţia acesta ce se înrăutăţeşte zi de zi.  

Acţiunea s-a desfăşurat sub forma unui joc. Pentru început elevii au avut ca sarcină rezolvarea 

unui rebus cu definiţii despre internet si elemente specifice lui, apoi au avut loc discuţii libere 

privind capcanele pe care le întinde internetul, iar in final elevii au avut ca sarcină crearea unei 

poveşti sub forma unor benzi desenate care să pună in evidenţă atât rolul pozitiv cât şi cel 

negativ al navigării pe internet. Educaţia este cea mai importantă. La grădiniţă şi la şcoala, la 

orele de dirigenţie ar trebui atrasă atenţia copiilor, iar aceştia ar trebui învăţaţi cum să evite 

această capcană, care sunt avantajele şi dezavantajele folosirii internetului şi cum trebuie el 

folosit în mod util.  

Antrenarea tinerilor în cadrul cât mai multor activităţi îi face să fie mai conştienţi de 

evenimentele cu care se pot confrunta. 

 Generaţia actuală de copii şi tineri este în mare măsură expusă la probleme, nevoi şi provocări 

noi, în creştere comparativ cu generaţiile anterioare. Rolul nostru, ca dascăli, este să îi 

îndrumăm, să le arătăm care sunt provocările lumii contemporane. 
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Teatrul, instrument al educației eficiente 

 

Filimon Andreea-Gabriela, Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” Piatra Neamț 

 

 

Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă un dascăl pentru mine, probabil că  nu aș ști să 

răspund pe moment. Dar, cu voce tare, aș spune că un dascăl este cel care mă îndrumă pe drumul 

cunoașterii, cel care mă încurajează și mă motivează cu scopul de a deveni o persoană mai bună, 

de a fi mereu în competiție cu mine. Astfel, mi-aș dori să mă privească și viitorii mei elevi, ca pe 

un ghid care le încurajează voința, creativitatea și le stimulează motivația. 

De-a lungul practicii observative, am identificat numeroase greșeli pe care le fac frecvent 

ca elev practicant și ca viitor profesor: lipsa de experiență în a cultiva plăcerea și antrenamentul 

pentru o imaginație bogată. Aici intervin, pe de o parte, cele două tipuri de gândire: algoritmica 

și euristica, iar pe de altă parte educația formală și cea nonformală. De obicei, la lecțiile de 

predare-învățare abordez acest tipar monoton al educației formale: fișe de lucru, multe întrebări 

ale căror răspunsuri sunt de obicei mecanice, iar imaginația elevilor rămâne neatrenată, statică. 

La școală, elevii sunt supuși unei imense avalanșe de informații. Din păcate, poate că nu 

vor reuși întotdeauna să le traducă prin cele mai bune note sau calificative. În afară de 

numeroasele materii diferite pe care trebuie să le învețe, elevii dobândesc și abilități practice care 

îi ajută pentru a se exprima prin artă, teatru și muzică. 

Aici intervine schimbarea de mentalitate ce presupune o nouă orientare a atitudinii 

profesor-elev, direcție pe care am învățat-o prin prisma predărilor. Relația dintre profesor-elev 

nu trebuie privită unidirecțional (când profesorul atotștiutor emite adevăruri, pe care elevul 

trebuie să le rețină și să le reproducă), ci pe o orizontală (când profesor, elev, părinte sunt 

implicați în procesul de predare-învățare, de orientare a elevului spre formarea unor competențe). 

Noile generații de elevi sunt din ce în ce mai agitate și dornice de cunoaștere. Învățarea 

devine un proces permanent, în care elevul vede că nu este singurul care învață, ci și profesorul 

apare ca o persoană care învață permanent, care acceptă părerile și ideile altora, capabilă să 

posede valori culturale autentice, dar și să se adapateze la cerințele noilor generații. 

Secretele unei educații de succes implică aspecte cum ar fi: instinctul de a persevera, 

încrederea în sine pentru a veni cu idei noi, inovatoare, capacitatea de a gândi lateral și răbdarea 

de a reflecta, de a lua decizii. 

Aceste fapte sunt imposibile fără spargerea barierelor dintre educația formală și 

nomformală. Educația nonformală e centrată pe cel care învață, pe procesul de învățare, nu pe 

cel care predă, iar activitățile sunt diferite și atractive (după interese, aptitudini, aspirații). 

Un bun exemplu ar fi teatrul în educație. Mereu am citit despre cursurile de tip ,,Terapie 

prin artă și teatru”. De cele mai multe ori am ajuns la concluzia că teatrul este, de fapt, un dascăl 

de la care putem învăța multe. Prin teatru, elevii își pot exprima dorințele, emoțiile, fiind implicați 

în învățarea experențială într-un punct care atinge curiozitatea și setea lor de cunoaștere. 

Este necesar ca în școală să se organizeze contactul sistematic al elevilor cu teatrul? La 

ce vârstă se lărgește considerabil contactul elevilor cu teatrul? 

Am constatat că se înregistrează o lărgire bruscă a ariei de contact a elevilor cu teatrul, 

mai ales în perioada preșcolară: teatrul de păpuși. Elevii care sunt pasionați de teatru sau merg 

frecvent la astfel de activități dezvoltă atât inteligența creatoare, cât și inteligența verbală-
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lingvistică. Copiii vor agrea în mod deosebit să citească, să scrie, să povestească, să facă jocuri 

de cuvinte. 

Am participat la organizarea unui teatru de păpuși în cadrul școlii unde fac practică. Am 

fost surprinsă de modul în care elevii devin mult mai deschiși față de ceilalți, dar și față de 

cunoașterea propriei persoane. 

De la jocurile de rol...la adevărate laboratoare de teatru? Ce aș putea îmbunătăți prin 

teatru? Am observat agitația elevilor la ore, poate chiar bullyingul. Nu știam cum să calmez acel 

haos și, de cele mai multe ori, m-am considerat un ,,profesor” nepriceput. Însă, am aplicat un mic 

joc strict pentru aceste clase mai agitate. Pentru a începe jocul, trebuie să ne gândim la o 

propoziție ușor de reținut, ca de exemplu: ,,Am o minge cu trei petice.” Acum, urmează regulile: 

elevii trebuie să se ridice în picioare, să spună propoziția în cor, însă cuvântul ,,minge” nu trebuie 

pronunțat, ci doar mimat (cu ajutorul mâinilor formăm o sferă). 

Teatrul poate reduce anxietatea, emoțiile negative, frica și teama de exprimare. Am 

întâlnit copii cărora le este teamă să răspundă la anumite întrebări, deoarece, în cazul unui răspuns 

eronat, colegii pot râde de ei. Nu este o experiență prea plăcută, dar jocurile de teatru suspendă 

tendința elevilor de a-i judeca pe ceilalți. Cum aș putea găsi întrebări eficiente, astfel încât orice 

răspuns să fie privit ca o încurajare? În cadrul cursului de ,,Terapie prin artă și teatru” am observat 

jocul ,,ce-ar fi dacă...?”.  Este un joc de cercetare, în care elevilor nu le sunt date direct  

răspunsurile corecte, scopul fiind încurajarea acestora să gândească: ,, Ce-ar fi dacă animalele ar 

putea să vorbească?”, ,,Ce-ar fi dacă oamenii ar avea trei picioare?” 

Răspunsul unui elev a fost: ,,Ar conduce mai ușor, de vreme ce ar avea câte un picior 

pentru fiecare pedală.”. 

Ca și în teatru, există critică. Însă, teatrul nu se bazează pe o criticare dură, directă, ce 

poate descuraja, ci pe o critică constructivă pentru îmbunătățirea performanțelor, adică metoda    

sandwich-ului: cele două felii de pâine reprezintă aspectele bune a ceea ce pregătește un artist, 

iar salamul ceea ce ar mai putea fi îmbunătățit, folosirea laudei pentru a încuraja progresul, nu 

înfumurarea. De cele mai multe ori, încrederea în noi este determinată de modul în care ne privesc 

ceilalți, ceea ce duce la faptul că, dacă un profesor crede în elevii săi, aceștia vor deveni mai 

creativi, mai talentați. 

Teatrul m-a învățat cel puțin o sută de moduri diferite de a spune ,,bine!”, să mă adresez 

elevilor într-un mod pozitiv. Câteva exemple sunt: interesant, te descurci bine, nemaipomenit, 

incredibil, senzațional, știam că poți s-o faci, ești bine pregătit, sunt mândră de tine, creativ, ești 

în frunte, performanță olimpică, ai făcut un lucru unic. 

Jocul teatral presupune faptul că elevii trebuie învățați să folosească limbajul interior 

pentru a-și redimensiona motivația (de exemplu, repetiția unor fraze precum ,,Voi face mai bine 

data viitoare.”), dar și să-și facă cunoscute și să-și argumenteze părerile în public. 

Așadar, teatrul presupune îmbunătățirea camerei de perseverență. Mereu mi-au atras 

atenția posterele așezate pe un panou, ce cuprind proiectele făcute de elevi, având în centru 

următorul citat: ,,Geniul este 1% inspirație și 99% transpirație”- Thomas Edison. Mereu copiii 

vor învăța din exemplele preferate. Un proiect care mi-a atras atenția a fost despre Walt Disney: 

a muncit din greu ca să-și susțină afacerile, de cele mai multe ori creațiile sale au fost respinse. 

Însă, perseverența lui de a construi personaje din ce în ce mai bune a dus la un rezultat clasic 

nemuritor. 

O nouă metoda preferată de jocul teatral este cea  ,,cerc-timp”, care promovează 

cunoașterea de sine, facilitează comunicarea interpersonală, promovează schimbul de idei și 

opinii. Aranjamentul în cerc ajută la crearea grupurilor de lucru și la implicarea în orice acțiune 

colectivă. Elevii manifestă o preferință pentru această metodă de lucru, deoarece este mai 

relaxantă și mai productivă. Un exemplu ar fi, atunci când citim o poveste elevilor. Organizarea 

sub formă de cerc va facilita comunicarea și dorința de cunoaștere. 

Profilul vocațional presupune imaginație, plăcere de a inova și de scăpa de monotonie.Tot 

prin intermediul practicii pedagogice am observat că elevii preferă să învețe prin alte metode față 

de cele tradiționale, care implică scrierea. Teatrul în educație se poate folosi și prin forma punerii 

în scenă a unor lecții care trebuie predate. Un exemplu ar fi din propria experiență. În clasa a IV-

a am învățat despre ,,Vizită” de Ion Luca Caragiale. Doamna învățătoare a decis să punem în 

scenă această lecție pentru a putea să o memorăm mai bine. Astfel, am participat pentru prima 

dată în organizarea unui teatru în cadrul Bibliotecii Județene. Încrederea în mine crescuse 

considerabil.  O altă punere în scenă ar fi cea a un text scris de întreaga clasă. Fiecare elev trebuie 
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să aducă idei cât mai creative, astfel, alcatuindu-se o poveste. Mica lecție va fi pusă în scenă de 

reprezentanții clasei aleși tot de elevi, ceea ce va duce la coeziunea și solidaritatea grupului de 

elevi. 

O metodă eficientă pentru a păstra un climat educațional deschis constă în stabilirea 

anumitor zile pentru ,,vedeta” clasei: în această zi, elevii trebuie încurajați să scrie bilețele cu 

dedicație elevului desemnat pentru săptămâna rescpectivă, să le adune într-un ,,săculeț de 

amintiri” pe care elevul îl va putea duce acasă. 

Teatrul poate îmbunătăți modul de a manageria colectivul de elevi, prin abordarea mai 

multor jocuri, dar și prin capacitatea de a-i face pe elevi să-și dezvolte atât abilitățile sociale, cât 

și pe cele de cunoaștere. 

Consider că profilul vocațional instruiește viitori pedagogi în arta modului de predare, dar 

și în vocația de a forma, din elevi, oameni capabili de a mânui informații, de a face informația 

existentă în memorie un instrument de căutare, de descoperire a adevărului. 

Teatrul definește, așadar, calea trecerii de la ,,a ști” până la ,,a face”, de la ,,a ști” până la 

,,a ști să faci”, unde acțiunile practice vor include și operații intelectuale. 

Arta sau jocul teatral presupune multă practică în care se manifestă învățarea prin 

descoperire, determinându-i pe elevi să descopere prin ei înșiși noi adevăruri, să rezolve ei înșiși 

probleme. Strategia teatrului este, în esență, o strategie euristică. Interpretarea de roluri ajută 

elevii să înțeleagă mai profund unele conflicte, personalitatea și dinamismul unor acțiuni. 

Antrenarea elevilor în dramatizarea unor opere literare coduce spre o mare posibilitate de 

sensibilizare a elevilor la o receptare creatoare a literaturii, foarte utilă în dezvoltarea capacității 

de a aborda și de a aprecia un text literar. 

Din alt punct de vedere, arta punerii în scenă este utilizată cu scopul de a da posibilitatea 

elevilor să se elibereze de temerile, fricile lor. Elevii sunt mult mai curioși atunci când vine vorba 

de gestionarea emoțiilor, de cum se pot perfecționa, dorind să afle mai multe lucruri despre ei ca 

persoane. 

Din jocul teatral am învățat faptul că trebuie să ofer tuturor elevilor, chiar și celor mai 

,,dificili”, roluri responsabile de conducători, întrucât acestea le pot influența pozitiv atitudinea. 

În cadrul lecțiilor susținute, am avut ocazia de a cunoaște și elevi mai dificili. ,,Pedeapsa” pe care 

am folosit-o a fost rolul elevului ,,dificil” de a deveni mâna mea dreaptă pentru o decurgere a 

lecției    într-un mod perfect: împărțirea cartonașelor, împărțirea emoticoanelor, verificarea 

temelor. Pot spune că acest elev a devenit mai responsabil, mult mai atent la comportamentul 

său, mult mai activ și mereu pregătit pentru a răspunde la noi lecții. 

În concluzie, teatrul este principiul semnificativ al mariajului dintre educația formală și 

nonformală, care dezvoltă atât competențele sociale, cât și pe cele intelectuale ale elevilor, 

construind un climat educațional stabil, deschis, ce susține coeziunea și solidaritatea grupului de 

elevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

477 

AVANTAJE ŞI LIMITE ALE METODELOR ŞI STRATEGIILOR ACTIVE 

 

Roșu Geanina-Petronela 

Colegiul Național Militar Al. I. Cuza,Constanța 

 

Metodele şi strategiile active pornesc de la ideea că învăţarea este o activitate personală, 

iar cel care învaţă este considerat managerul întregului proces . Aceasta devine o activitate unică 

şi diferită de la o persoană la alta, fiind determinată de istoria personală a subiectului, de mediul 

din care provine, dar şi de relaţiile sociale pe care acesta le dezvoltă. Presupunând activism, 

curiozitate intrinsecă, dorinţa de a observa, de a explica, de a explora, de a descoperi,  

mobilizează energiile elevului,  îl ajută să îşi concentreze atenţia şi îi stârnesc curiozitatea.  

Privind elevul ca subiect al învăţării, cei care utilizează aceste metode consideră că 

efectele instructive şi cele formative ale învăţământului sunt proporţionale cu nivelul de angajare 

a acestuia în activitatea de învăţare. A dezvolta anumite capacităţi presupune a provoca anumite 

tipuri de procese intelectuale. Acestea constituie resurse diferite ale fiecărui elev de a se implica 

în mod personal în actul învăţării. Sunt cazuri în care unii elevi apelează mai mult la memorie, 

la operaţii de memorare şi de înţelegere; alţii la gândire (capacitatea de a pune şi de a rezolva 

probleme). În cazul în care apeleză mai mult la gândire, se dezvoltă fie operaţiile de gândire 

convergentă care presupun căutarea şi găsirea unui răspuns simplu şi corect, fie operaţiile de 

gândire divergentă prin care se ajunge la emiterea unor răspunsuri posibile, la o situaţie cu final 

deschis; ori la o gândire evaluatoare ce duce la anumite judecăţi în baza unor criterii implicite 

sau explicite; deci, unii fac apel la aptitudinile creatoare ce ar presupune capacitatea de a elabora 

idei; iar alţii la gândirea critică care are la bază capacitatea de analiză, de interpretare şi de 

explorare.  

Prin intermediul acestor metode profesorul trebuie să fie capabil să creeze situaţii în care 

elevii să  să utilizeze operaţii precum observarea, identificarea, comparaţia, opunerea, 

clasificarea, categorizarea, organizarea, calcularea, analiza şi sinteza, verificarea, explicarea 

cauzelor, sesizarea esenţialului, corectarea, stabilirea de relaţii funcţionale, abstractizarea şi 

generalizarea, evaluarea, interpretarea, judecata critică, anticiparea, conturarea de imagini, 

formarea propriei opinii, extragerea de informaţii, comunicarea etc.  

Învăţământul modern are la bază o metodologie axată pe acţiune. Subiectul se implică 

activ şi se angajează deplin în actul învăţării, cu toate resursele posibile. ,,Activ” este elevul care 

gândeşte, care depune un efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, căruia i se oferă 

posibilitatea de a afla şi singur cunoştinţele înţelegându-le, stocându-le şi aplicându-le în mod 

personal, care cercetează şi redescoperă adevărurile.Rolul profesorului este de a organiza 

învăţarea, de a susţine efortul elevilor şi de a nu lua asupra lui, integral sau parţial, această 

strădanie. Sunt metode care ţin seama de faptul că elevul se dezvoltă şi se formează în timp ce 

învaţă.  

Varietatea metodelor active este mare. Ele se pot diferenţia în funcţie de sarcina  propusă. 

Astfel, unele favorizează jocul interactiv de roluri şi situaţii, altele angajează la cooperare 

explorativă, dezvoltând valenţele euristice ale căutării şi imaginaţiei, sau atrag elevii la cooperare 

interpretativă şi la valorificarea evenimentelor sau faptelor. Altele  stimulează participarea la 

construcţia împreună a sensului sau a înţelesului propriu conţinuturilor studiate ori sunt centrate 

pe producerea de idei şi rezolvarea de probleme. 

Comună tuturor le este respectarea unor reguli de participare: atitudine pozitivă, toleranţă, 

respect reciproc, sinceritate, ascultare până la capăt a celui care vorbeşte fără a interveni sau a 

întrerupe, abţinere de a monopoliza discuţia, punctualitate, analiză a faptelor şi nu a persoanelor 

etc. 

 Avantajele generale ale acestor metode sunt multiple: comunicare directă, feed-back 

imediat, interrelaţionare, empatie, spirit ludic, progres, eficienţă, încurajarea colaborării, 

dinamism, valorificarea experienţelor anterioare etc.     

Nu trebuie însă neglijate limitele: timpul îndelungat de realizare, transmiterea unor 

informaţii limitate, lipsa materialului didactic necesar etc. 

Brainstormingul duce – prin lipsa unei critici imediate – la diminuarea factorilor 

inhibitori, permite participarea activă a tuturor participanţilor, creează posibilitatea contagiunii 

ideilor, dezvoltă abilităţile de lucru în echipă, spiritul de cooperare, dar şi pe cel de competiţie. 
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Pe de altă  parte, oferă doar soluţii posibile, nu întotdeauna viabile, iar unii participanţi se 

integrează doar aparent în grup, fiind predispuşi la rolul de spectator. 

Metoda Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat are avantaje legate de ,,facilitatea capacităţii de 

învăţare, de responsabilizarea elevilor în privinţa demersului didactic (în special de rezultatele 

aşteptate ale învăţării)’’. 

Starburst este o metodă relaxantă,uşor de aplicat oricărui tip de colectiv de elevi. 

Dezvoltă spontaneitatea şi pune accent pe stimularea fiecărui participant la discuţie. 

Tehnica 6/ 5/ 3 oferă , chiar şi celor mai puţin comunicativi dintre elevi, posibilitatea de 

a se exprima în scris. De asemenea, stimulează construcţia de idei pe idei, îmbină activitatea 

individuală cu cea de grup, dezvoltă imaginaţia şi creativitatea. ,,Riscurile utilizării metodei 

derivă din timpul limitat, care poate determina elevii să dea, din grabă, răspunsuri greşite; există 

şi posibilitatea blocajului creativ, dar mai ales al contagiunii negative între 

răspunsuri.’’(Emanuela Ilie) 

Mozaicul dezvoltă capacităţile de ascultare, dar şi de exprimare liberă, fiecare elev fiind 

capabil să asculte activ, apoi să le transmită verbal ceea ce au învăţat, într-o formă adecvată, 

accesibilă şi atractivă. De asemenea, stimulează spiritul de cooperare şi capacitatea de rezolvare 

de probleme. 

Metoda acvariului presupune dezvoltarea strategiilor de gândire şi o participare activă a 

tuturor elevilor. Se urmăreşte totodată stimularea spiritului de cooperare şi a respectului faţă de 

părerea celorlalţi. Schimbarea locurilor, trecerea dintr-un cerc în altul dezvoltă capacităţile 

empatice ale participanţilor. Principalul dezavantaj constă în faptul că ,,cei din cercul exterior 

tind să manifeste indiferenţă faţă de discuţia în sine: în loc să acumuleze sau să facă schimb de 

informaţii utile orei în sine, trebuie să urmărescă atent detaliile extraştiinţifice.’’ (Emanuela Ilie) 

 

Turul galeriei necesită mişcarea elevilor în sala de clasă , ceea ce îi atrage  şi le stârneşte 

interesul. De asemenea, se realizează interacţiunea directă în grupul iniţial şi cea indirectă, cu 

ceilalţi elevi, prin intermediul produselor muncii acestora. ,,Clasa devine astfel un mediu, un 

cadru propice gândirii şi învăţării eficiente. Încurajarea elevilor să exprime propriile idei şi 

convingeri, să le discute cu alţii şi să găsească, împreună, soluţii unor probleme contribuie la 

dezvoltarea gândirii şi la realizarea învăţării eficiente şi durabile.’’(Ion Al. Dumitru) 

Aplicarea acestor metode care generează învăţarea activă şi prin care elevii sunt iniţiaţi 

în gândirea critică nu este simplă, ci necesită timp, răbdare, exerciţiu şi este de preferat să se facă 

de la vârste fragede, la toate disciplinele, însă cu măsură. Acestea trebuie să fie selectate şi 

utilizate în mod riguros, creativ, în funcţie de obiectivele propuse, de specifcul grupului 

educaţional. Metodele active şi interactive au multiple valenţe formative care contribuie la 

dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii în învăţare, punându-

i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei şi opinii proprii 

argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de a sintetiza/esenţializa informaţiile, se bazează pe 

învăţarea independentă şi prin cooperare, elevii învaţă să respecte părerile colegilor. 
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CREATIVITATEA – METODE DE STIMULARE A APTITUDINILOR CREATIVE/ 

POTENŢIALULUI CREATIV LA ŞCOLARIIMICI 

Prof.învățământ preșcolar: Adăscăliței Georgiana 

Creativitatea reprezintă una dintre componentele societăţii moderne, fiind cea mai importantă şi 

cea mai înaltă formă de activitate umană . Omul modern ar trebui să aibă ca şi caracteristică 

definitorie, creativitatea, fiindcă societatea în care convieţuim este într-o continuă schimbare, 

iar în cazul elevilor aceştia trebuie să deţină  capacitatea de a selecta informaţiile în funcţie de 

conţinutul şi importanţa lor, de-aşi exprima  atitudinile creatoare şi originalitatea în gândire, 

acţiuni şi trăiri afective (Amabile , T.M.,1997). 

Autorul  N.Berdiaev spunea că “prin originea ei, natura umană este creatoare. Omul se justifică 

pe sine în faţa Creatorului nu numai prin ispăşire, ci şi prin creaţie.” (N.Berdiaev) 

În întreaga literatură de specialitate psiho-pedagogică, circulă ideea universalităţii 

potenţialităţilor creatoare. În cadrul cercetărilor realizate, C. W. Taylor, afirmă că  : “ În primul 

rând, psihologii sînt convinşi că toţi oamenii sînt, într-o anumită măsură, creativi  în mod 

potenţial, respectiv persoane de toate vîrstele, toate culturile şi toate domeniile activităţii umane 

. În al doilea rând, indivizii se deosebesc în privinţa potenţialului creativ pentru diferite domenii 

ale activităţii şi a mod Perioada şcolară mica aduce caracteristici şi progrese esenţiale pentru 

dezvoltarea psihică. La această vârstă, învăţarea devine o activitate fundamental. Şcoala ajută la 

însuşirea şi crearea capacităţilor şi strategiilor de învăţare utile pentru tot parcursul vieţii, ajută 

la structurarea propriei identităţi  la descoperirea şi dezvoltarea aspiraţiilor şi la descoperirea 

vieţii sociale . 

Şcolaritatea mică denumită şi cea de-a treia copilărie, este privită de unii autori ca şi debutul 

primar al procesului de pubertate . Problemele ivite în această perioadă vizează adaptarea 

şcolară şi învăţarea. Ea prevede primul ciclu de instrucţie, şcoala, ce cuprinde aspect esenţiale 

pentru trecerea către următoarele etape, pentru un viitor profesional, pentru tot restul vieţii 

chiar. În cadrul acestei etape este solicitat intens intelectul cu scopul asimilării unor achiziţii 

importante : deprinderi de scris şi citit, ce condiţionează instalarea celorlalte achiziţii . Aceste 

cunoştinţe ajută la dezvoltarea simultană a noi capacitate de înţelegere. În acest sens, se 

dezvoltă o serie de calităţi ce aparţin cunoaşterii printre care amintim: atenţia, observaţia, 

imaginaţia, exprimarea desfăşurată a ideilor, opiniilor. 

Metode de stimulare a creativităţii la şcolarii mici 

Studiul bazat pe dezvoltarea spiritului creativ a condus către emiterea unor metode şi                      

procedee specifice procesului de stimulare a creativităţii. Cele mai cunoscute sunt : 

- brainstorming-ul ; 

- metoda 6-3-5; 

- sinectica ; 

- discuţia-panel . 

Aceste metode sunt operate în condiţii de grup mai ales. În ultimii ani, acestora li s-a mai 

adăugat şi aşa numita rezolvare creativă a problemelor. 

1.Brainstorming-ul ( brain= creier, storm=furtună), adică furtuna în creier sau metoda 

asaltului de idei a fost iniţiată de psihologul american Alex F. Osborn în 1983 şi este 

considerată cea mai cunoscută metodă de grup ce are ca scop producerea de idei creative 

.Miezul acestei metode este separarea de momentul elaborării ideilor de cel al evoluţiei lor. 

Astfel , brainstorming-ul mai este cunoscut sub numele de metoda evaluării amânate .Grupul de 

brainstorming este constituit din 5-12 persoane şi are câteva reguli principale : implicarea 

binevoită a tuturor membrilor, crearea şi menţinerea unor relaţii amiabile între membrii, 

interdicţia de a fi parte dintr-un grup ca un subaltern sau un şef . 
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Cea mai importantă regulă a acestei metode este eliminarea judecăţilor critice.                          

Brainstorming-ul presupune parcurgerea a trei etape. 

1. Prima etapă este dedicate identificării şi formulării problemei şi invitării membrilor la 

data şi locul stabilit pentru dezbatere. 

2. Etapa a doua surprinde şedinţa propriu-zisă .Se reamintesc problemele şi cele 4 mari 

reguli, ce pot fi notate pe tablă : 

a). Se interzice judecata critică! 

b). Imaginaţia are frâu liber! 

c). Emiterea a cât mai multor idei! 

d). Preluarea şi dezvoltarea ideilor celorlalţi! 

      3.   Cea de-a treia etapă este desfăşurată peste 1-2 zile de la ultima şedinţă. Acum, sunt 

analizate şi selectate ideile valoroase şi soluţiile adecvate problemei sunt evaluate de comitetul 

de evaluare. 

Metoda brainstorming permite manifestarea spontană şi liberă a imaginaţiei şi gândirii şi 

sporirea privind creativitatea individuală rezultată în urma interacţiunii cu membrii din grup. În 

şcoală, această metodă poate fi folosită în cadrul orelor obişnuite, în activităţi educative sau în 

cercuri de specialităţi. 

2.Sinectica a fost iniţiatăde psihologul American W.Gordon. Termenul poate fi explicat prin 

punerea împreună a elementelor diferite şi la prima vedere fără legătură între ele. Dacă 

brainstorming-ul am văzut că era bazat pe ideile libere, sinectica necesită utilizarea analogiilor 

şi a metaforelor. W. Gordon consideră acest fapt necesar datorită faptului că, majoritatea 

problemelor nu sunt de noutate. Astfel, există o trebuinţă de a privi lucrurile din alt unghi, 

făcând astfel ca lucrurile cunoscute să devină neclare şi căutate, iar cele căutate, familiare. 

Conform lui W.Gordon, există o metaforă generative ce se preocupă de conexiunea legăturilor 

diferite unele de altele, fără legătură, dar care pot avea un punct comun două mecanisme: 

transformarea necunoscutului în cunoscut şi transformarea cunoscutului în necunoscut . 

Sinectica utilizează pentru aceasta analogii de tip direct, personal, simbolic şi fantastic .                                                                                                                                     

Grupul sinectic este alcătuit din 5-7 persoane cu diferite meserii.Şedinţa acestuia poate dura 

chiar şi un an .Activitatea sinectică debutează cu etapa de cunoaştere a membrilor grupului. 

Urmează apoi familiarizarea cu tema, apoi etapa productive (se utilizează analogiile, 

mecanismele şi procedeele specifice) şi în final, ultima etapă unde sunt analizate soluţiile găsite 

şi se adoptă un ace corespunde în cea mai mare măsură criteriilor stabilite. 

3.Metoda 6-3-5exploateză şi ea potenţialul creativ al grupului. Un număr de personae se 

împarte în grupuri formate din câte 6 membri. Fiecare membru primeşte o foaie de gârtie pe 

care trebuie să o împartă în 3 coloane . Liderul grupului exemplifică problema, iar fiecare 

membru notează în fiecare coloană câte o idee, la final trebuind şă aibă 3 idei. Mai apoi, fiecare 

mebru dă foaia colegului din dreapta şi el o preia pe a celui din stânga. Se fac completări a 

celor trei idei ale vecinului din stânga. Va urma o nouă deplasare a foilor. Rotirea foilor se va 

efectua de 5 ori pentru ca ideile emise de fiecare membru al grupului să fie văzute de toţi 

ceilalţi. Sfârşitul acestei activităţi constă în strângerea foilor, citirea lor şi discutarea în vederea 

stabilirii celor mai eficiente propuneri. 

Se numeşte 6-3-5 pentru că sunt 6 membri ce emit 3 idei prelucrate de către 5 persoane. Uneori 

ideile se pot repeta, ori vor fi prea general, însă va fi posibilă alegerea uneia deoarece vor exista 

un număr sufiecient de mare de propuneri. 

4.Metoda Philips 6-6 poate fi aplicată în cazul grupurilor mari de persoane. Donald J. Philips 

vine cu sugestia de a diviza grupul mare în grupuri mici de câte 6 persoane care să dezbată o 

problemă într-un timp de 6 minute, de aici şi numele purtat de aceasta.  Conducătorul grupului 

anunţă subiectul discuţiei, apoi se formează grupele de câte 6 persoane ce îşi aleg câte un 

coordinator  care încurajează participarea tuturor la discuţie, contribuie la obţinerea soluţiilor şi 

le notează . După ce s-au scurs cele 6 minute, fiecare grup îşi prezintă ideile prin intermediul 

coordonatorului. Soluţiile pot fi notate pe tablă. Sinteza problemei se poate face de animator 

sau prin intermediul unei discuţii între coordonatorii de grupuri. 
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Metoda Philips 6-6 poate fi folosită cu success în mediul şcolar, ca modalitate de a stârni o 

discuţie cu argumente pro şi contra în privinţa unei alternative de acţiune, pentru aflarea 

cauzelor unei situaţii mai dificile din cadrul evoluţiei grupului etc . 

5.Discuţia panel ( panel= juraţi , experţi) se bazează pe un număr restrains de persoane (5-7) ce 

cunosc tem ace urmează a fi abordată, în timp ce alţii ascultă şi intervin în scris.                    

Discuţia panel este desfăţurată prin aşezarea experţilor la o masă, iar aşezarea celor ce ascultă 

în semicerc în jurul lor pentru a putea auzi şi vedea ce se vorbeşte şi petrece. Trebuie menţionat 

şi “injectorul de mesaje”, cu rolul de a strânge mesajele scrise de auditoriu. Bileţelele acestea 

pot conţine întrebări, păreri, sfaturi, care vor fi aduse în discuţie la momentul prielnic . La final, 

animatorul sintetizează informaţiile şi trage concluzii.                                                                 

Discuţiile panel  sunt utilizate şi în televiziune. Aici, auditoriul urmăreşte de acasă discuţia şi 

intervine pe cale telefonică. 

6.Metoda rezolvării creative de probleme şi fundamentele procesului de rezolvare creativă au 

fost elaborate de Alex F. Osborn . Modelul adus spre propunere de acesta a fost propagat de 

Sidney Parnes, cel care definitivează prima versiune publicată a programelor instrucţionale 

utilizate în rezolvarea creativă a problemelor. Aceste programe pornesc de la ideea focalizării 

atenţiei asupra diverselor etape ale rezolvării problemelor, în vederea gărsirii unei soluţii 

optime .                                                                                                                                                    

Modelele de rezolvare creativă a problemelor emise de diverşi autori, fac trimitere la aceleaşi 

etape necesare pentru rezolvarea problemelor:  identificarea situaţiei probleme, colecatrea 

datelor şi a faptelor, formularea problemei, emiterea ideilor, fixarea criteriilor, căutarea 

metodelor de implementare a soluţiilor şi realizarea ideilor . 

Metoda rezolvării creative a problemelor poate fi utilizată ca mod de lucru exersat în clasă şi 

însuşit de elevi cu uşurinţă . Autorii acestor modele afirmă că, punerea faţă în faţă cu o 

varietate de probleme şi exersarea modurilor de rezolvarea a acestora, contribuie la dezvoltarea 

unui nou mod de a gândi, la dezvoltarea spiritului critic, a atitudinilor creatoare şi chiar a unei 

vieţi cognitive (Dorina Sălăvăstru, 2004). 

Secvenţe de proiectare didactică ce vizează stimularea şi dezvoltarea creativităţii 

Metodele utilizate în învăţământ pot fi definite ca „mijloace prin care se formează şi se dezvoltă 

priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele 

cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi 

dezvoltându-şi personalitatea ” (Oprea C.I., 2003). 

La nivelul disciplinelor şcolare , privind proiectarea didactică a secvenţelor de lecţie, metodele 

de stimulare a creativităţii pot fi conturate în varii forme şi orientate în varii direcţii. 

Spre exemplu, brainstorming-ul se poate utiliza cu real succes la : 

-Comunicare în limba română / Limba şi literatura română 

Exemplu : 

Clasa : a IV a                                                                                                                          

Aria curriculară : Limbă şi comunicare                                                                                        

Disciplina : Comunicare în limba română (C.L.R.)                                                              

Unitatea de învăţare : “ Baba Iarna intră-n sat “                                                                                    

Tema lecţiei : “ Iarna” 

La evenimentul didactic Captarea atenţiei, la începutul unităţii de învăţare “ Baba Iarna intră-n 

sat “, elevilor clasei a IV a, li s-a cerut să noteze pe rând, pe suportul flipchart, la ce se gândesc 

când aud cuvântul “iarna”. 

-Matematică şi explorarea mediului 
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Exemplu: Clasa : a I a                                                                                                              

Aria curriculară : Matematică şi ştiinţe                                                                            

Disciplina : Matematică şi explorarea mediului                                                                                   

Tema : “Numărul şi cifra 7”                                                                                                        

Tipul lecţiei : predare-învăţare 

La începutul lecţiei, elevii li se vor propune să noteze la ce se gândesc privind cifra 7. 

                          număr cifră 

                         7 Pitici     săptămână 

De asemenea, această metodă poate fi folosită şi în cadrul activităţilor de la celelalte obiecte : 

istorie ( lecţii legate de Dominitorii români, figure ale acestora etc ) , georgrafie ( ape 

curgătoare, M-ţii Carpaţi, câmpii etc), ştiinţe ale naturii ( medii de viaţă etc) . 

Metoda 6-3-5 se regăseşte şi ea în rândul metodelor aplicabile din punct de vedere didactic. 

Exemplu: Clasa : a II a                                                                                                                

Aria curriculară : Limba şi comunicare   

Disciplina: Comunicare în limba română                                                                                                  

Tema lecţiei : “ Dumbrava minunată “ de Mihail Sadoveanu                                                     

Tipul lecţiei : consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor                                                                              

- Elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 6 membri fiecare.                                                                              

-  Li se impart foi ce conţin 3 coloane .                                                                                                                        

- Fiecare dintre ei va elabora 3 idei pe care le va scrie în prima coloană a tabelului, apoi va da 

foaia colegului din dreapta, el primind-o la rândul lui pe a celui din stânga . 

- Cerinţe : 

De ce a fost Lizuca primită cu  atâta 

ospitalitate ? 

De ce crezi că Lizuca putea 

să doarmă împărăteşte? 

Cum s-a aşezat în scorbură 

fetiţa pentru a se odihni? 

-3 idei emise de către un membru al grupului 

Lizuca a fost primită cu ospitalitate 

deoarece era o fetiţă foarte blândă şi 

foarte cuminte . 

Lizuca putea să doarmă 

împărăteşte fiindcă aceasta 

avea pernuţă şi o saltea de 

muşchi. 

Ea s-a aşezat cuibărită în 

acea scorbură. 

-5 idei prelucrate în manieră creativă de ceilalţi 5 elevi ai grupului 

Lizuca a fost primită cu ospitalitate 

fiincă era o fetiţă gingaşă, bună , 

cuminte şi şi-a cerut voie de la răchită . 

Lizuca putea să doarmă 

împărăteşte pentru că avea 

saltea şi pernuţă de muşchi 

şi era obosită de la atâta 

mers. 

Fetiţa s-a cuibărit în 

scorbură, învelindu-se cu 

paltonaşul şi punându-şi pe 

cap bereta. 

Lizuca a fost primită cu ospitalitate 

pentru că era o fetiţă politicoasă, blândă 

şi cuminte . 

Lizuca avea tot ce-i trebuia 

pentru a dormi împărăteşte. 

Lizuca s-a cuibărit în 

scorbură şi i-a făcut loc şi 

lui Patrocle. 

 

Lizuca a fost primită cu ospitalitate 

pentru că şi-a cerut frumos voie şi nu 

a intrat nepăsându-i de răchită. 

În scorbură era saltea şi 

pernuţă de muşchi, Patrocle 

era lângă ea şi Lizuca doarmea 

împărăteşte. 

Fetiţa s-a cuibărit în scorbură, s-a 

învelit cu paltonaşul ca să nu-I fie 

frig, iar apoi va dormi împărăteşte. 

7 
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Lizuca a fost primită cu ospitalitate 

pentru că a respectat-o pe răchită şi a 

vorbit cu ea bland. 

Lizuca putea dormi 

împărăteşte pentru că avea 

pernuţă şi saltea de muşchi, se 

înveli cu paltonaşul şi îşi 

pusese pe cap bereta. 

Lizuca s-a ghemuit în scorbură 

pentru a-se încălzi. 

Cadrul didactic adună foile de la fiecare grup, iar realizarea feedback-ului şi stimularea privind 

autoevaluarea , se vor realiza prin discutarea şi analizarea ideilor găsite şi formulate. 

Metoda 6-6 

Exemplu: Clasa : a IV a                                                                                                               

Aria curriculară: Om şi societate                                                                                                

Disciplina: Geografie                                                                                                                         

Tipul lecţiei : consolidarea şi sitematizarea de cunoştinţe                                                                           

Tema : „ România – ţara mea “                                                                                                                 

- Elevii vor fi împărţiţi în grupuri de câte 6 persoane, ce vor discuta pe baza unei situaţie 

problemă : „România are potenţial turistic, însă nu este vizitată de foarte mulţi străini . Oare de 

ce ?”                                                                                                                                                   

- Se discută problema respectând timpul de lucru . La expirarea acestui timp, liderul fiecărui 

grup va prezenta soluţiile la care grupul lui a ajuns . După prezentarea tuturor soluţiilor de la 

fiecare grupă, are loc o discuţie la nivel de colectiv pentru ajungerea la idei comune . 

Discuţia panel 

Exemplu: Clasa a IV a                                                                                                                  

Aria curriculară:  Om şi societate                                                                                                         

Disciplina : Educaţie civică                                                                                                                

Tema : „Învăţăm să ne fim activi”                                                                                                    

Tipul lecţiei : consolidarea şi sitematizarea de cunoştinţe                                                                      

- Se împarte clasa în 2 tabere : experţii ( aşezaţi în mijloc în număr de 5) şi auditorii ( celalţi de 

pe margine ). Se propune tema : „ Laşitatea şi viaţa comodă . Există vreo legătură între ele?”. 

–Se alege injectorul de mesaje . Experţii discută, iar membrii auditoriul consemnează pe 

bileţele de hârtie păreri sau chiar întrebări . La final, se strâng bileţele de către injector şi se va 

discuta pe baza lor (Macarie, C., 2005). 

Cu scopul dezvoltării şi stimulării creativităţii, putem aminti şi câteva metode ce ţin de 

gândirea critică : Metoda Cubului, Metoda Pălăriilor gânditoare, Metoda Explozia stelară, 

Metoda cadranelor, Metoda Chiorchinele etc . 

Metoda cubului – se bazează pe 6 mari cerinţe definitorii : DESCRIE, COMPARĂ, 

ASOCIAZĂ, ANALIZEAZĂ, ARGUMENTEAZĂ , APLICĂ. 

Exemplu : Clasa a IV a                                                                                                                                   

Aria curriculară : Limbă şi comunicare                                                                                                             

Disciplina : Comunicare în limba română                                                                                             

Tema : „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă 

Tipul lecţiei : consolidarea şi sitematizarea cunoştinţelor 

-Învăţătoarea împarte clasa în 6 subgrupuri, fiecare având sarcina de a rezolva câte o cerinţă 

de pe feţele cubului . 

DESCRIE : Imaginaţi-vă că 

sunteţi în grădina mătuşii 

Mărioara. Ce personaje, ce 

culori vedeţi ? Dar ce 

sunete auziţi ? 

COMPARĂ: Compară 

comportamentul tău cu cel a 

lui Nică .Tu ce ai fi făcut 

într-o asemenea situaţie ? 

ASOCIAZĂ: Găseşte 

însuşiri pentru cuvintele : 

cireşe-....   cânepă-.... 

vară-.....     nuia-.... 

creangă-...  mătuşă-... 

ANALIZEAZĂ : Analizaţi 

pericolele în care a fost pus 

ARGUMENTEAZĂ: Este 

vinovat sau nu Nică pentru 

APLICĂ : Dramatizaţi o 

secvenţă din textul 
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Nică . Ce i s-ar fi putut 

întâmpla? 

stricarea plantaţiei de cânepă 

? Dacă da , de ce? 

„Amintiri din copilărie” de 

Ion Creangă. 

La final , fiecare grup îşi va prezenta în faţa clasei ideile . 

Metoda Pălăriilor gânditoare – presupune utilizarea de către fiecare membru a grupului , a 

unei pălării dintre cele şase : cea ALBĂ, cea ROŞIE, cea GALBENĂ, cea VERDE ,cea 

ALBASTRĂ sau cea NEAGRĂ. Culoarea pălăriei va defini rolul celui ce o poartă . 

- Pălăria ALBĂ – informează  ( POVESTITORUL)                                                                                                      

- Pălăria ROŞIE –este legată de stările afective (PSIHOLOGUL)                                                                              

- Pălăria GALBENĂ – aduce beneficii (CREATORUL)                                                                                                 

- Pălăria VERDE – generează noi idei (GÂNDITORUL)                                                                                        

- Pălăria ALBASTRĂ – clarifică (MODERATORUL)                                                                                                          

- Pălăria NEAGRĂ – sesizează greşeli  ( CRITICUL)                                                                     

Exemplu :Clasa a III-a 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare                                                                     

Disciplina : Comunicare în limba română                                                                                    

Tema : “La Medeleni”, după Ionel Teodoreanu 

Tipul lecţiei : mixtă                                                                                                                 

 - Pe catedră vor fi aşezate 6 plicuri de culori diferite . Sub fiecare plic se află o foaie cu diverse 

cerinţe . Copii se împart în 6 grupuri şi rezolvă cerinţa specifică culorii alese. 

- cei cu PĂLĂRIA ALBĂ : Care sunt datele importante ale lecturii (personaje, timp, 

acţiune)? 

- cei cu PĂLĂRIA ROŞIE : Ce sentimente ai avut citind acest text? 

- cei cu PĂLĂRIA GALBENĂ :Cum ai încheia întâmplarea în mod fericit pentru toți? 

- cei cu PĂLĂRIA VERDE : Ce crezi că s-ar fi întâmplat dacă Dănuţ n-ar fi căzut? 

-cei cu PĂLĂRIA ALBASTRĂ :Care este mesajul acestui text? 

- cei cu PĂLĂRIA NEAGRĂ : Ce nu ţi-a plăcut în povestire? 

-După rezolvarea sarcinilor, grupurile îşi vor schimba culorile între ele, răspunzând din nou la 

noi cerinţe. La final, grupurile iniţiale vor ieşi în faţa clasei şi îşi vor expune rezultatul 

sarcinilor.Metoda aplicată are un impact extraordinar asupra elevilor datorită caracterului ludic. 

Explozia stelară- problema este expusă printr-o steluţă desenată pe tablă cu 5 colţuri , la 

fiecare colţ, aflându-se o scurtă întrebare de tipul : CE? , CINE? , UNDE? , DE CE ? , CÂND 

?                                                                                                                                                                             

Exemplu : 

Clasa : a IV a                                                                                                                                      

Aria curriculară : Limbă şi comunicare                                                                                                               

Disciplina : Comunicare în limba română                                                                                                                  

Tema: „ La cireşe” de Ion Creangă                                                                                                          

Tipul lecţiei : recapitularea cunoştinţelor acumulate                                                                                    

- Cadrul didactic desenează o steluţă pe tablă . La fiecare vârf aceasta va avea o întrebare, iar în 

mijloc titlul lecţiei. Elevii trebuie să formuleze întrebări  pe caiete pornind  din fiecare colţ. Îşi 

vor adresa întrebări între ei  legate despre tema lecţiei, personajul principal şi faptele acestuia. 
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                                                                            CE? 

                                               DE  CE?                                  UNDE ? 

 

                                                CÂND?                                     CINE? 

 

– CE ? ( Ce face personajul principal ?)                        

 - CINE ? ( Cine este personajul principal ?                               

  - UNDE ? ( Unde are loc acţiunea ?)                            

  - CÂND ? ( Când are loc acţiunea?) 

-DE CE? ( De ce este pedepsit Nică ?) 

Metoda cadranelor- presupune împărţirea în 4 coloane a foii de hârtie .  Este specifică mai 

ales lecturilor .                                                                                                                                                   

Exemplu : 

Clasa: a III a 

Aria curriculară : Limbă şi comunicare                                                                                           

Disciplina : Comunicare în limba română                                                                                         

Tema: “Fram,ursul polar”  de  Cezar Petrescu                                                                                      

Tipul lecţiei : consolidarea şi sistematizarea de cunoştinţe 

I.Ideile textului 

1. Fram este cel mai 

iubit acrobat de la 

circ. 

2.Lui Fram i se face 

dor de locurile 

natale. 

3. Cei de la circ îî fac 

o surpriză şi îl trimit 

pe meleagurile lui. 

II.Sentimentele 

simţite 

-supărare 

-tristeţe 

-sentimente de dor 

III. Legatura cu 

experienta 

Fiecăruia din noi îî 

poate fi dor la un 

moment dat, dacă 

este departe de casă, 

de familia şi prietenii 

lui. 

 

IV. Mesajul textului 

 

Se desprinde morala 

că oriunde am 

merge, nicăieri nu va 

fi atât de bine ca 

acasă sau ca acolo 

unde ne-am născut şi 

copilărit. 

 

Metoda Chiorchinelui - este un organizator grafic, prin care se evidenţiază într-o reţea 

conexiunile dintre ideile despre subiectul abordat. 

Exemplu: 

Clasa: a II – a 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Tema: “Vis de copil” de Tiberiu Juganaru                                                                            

Tipul lecţiei: predarea de noi cunoştinţe 

 

Cadrul didactic a împărţit elevilor fişe de lucru  cu următoarele sarcini didactice: 

a) Completează  cu denumirea unor meserii            b) Scrie cuvinte care încep cu litera h 

 

 

 

 

 

 

NICĂ 
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Elevii au lucrat individual, după care s-a făcut corectarea în perechi a greşelilor de scriere. 

Astfel s-a realizat un feedback rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin stresant 

decât cel bazat pe metodele clasice (Bratu G. ,2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mese-  

rii 
h 
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MODALITĂȚI DE SOLUȚIONARE A CONFLICTELOR: NEGOCIEREA ȘI 

MEDIEREA PRIVIND EFICIENȚA MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL AL 

CLASEI DE ELEVI 

Autor: prof.înv.primar, Mihalache Raluca-Andreea 

Școala Gimnazială,, Alexandru Ioan Cuza,, 

Câmpina,Prahova 

                Am ales să abordez această temă ținând cont de faptul că sunt cadru didactic, 

profesor în învățământul primar și nu de puține ori am întâmpinat dificultăți în ceea ce privește 

comportamentul elevilor. De fiecare dată, am încercat să aplanez conflictele apărute și să iau 

măsuri pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 

                La clasele mici, copiii sunt în formare și fiecare copil în parte are un caracter și un 

comportament diferit. Este vârsta în care copilul trebuie format, trebuie învățat ce este bine și 

ce nu este bine. 

                În urmă cu doi ani am predat ca și profesor la clasa I, o clasă cu profil sportiv, unde 

disciplina este pe primul plan. Profilul înot se formează din clasa I, nu din clasa pregătitoare. S-

au înscris la această clasă, elevi proveniți de la alte claseși din alte școli. Majoritatea elevilor 

înscriși erau elevi care aveau un comportament agresiv, erau foarte energici și foarte 

conflictuali unii cu ceilalți. A fost un an extrem de greu și de multe ori au apărut situații 

conflictuale. Ei erau mulți, eu una singura. 

                După câteva zile în care eu am urmărit comportamentul elevilor, am realizat ședința 

cu părinții elevilor clasei și am încercat să-i cunosc pe fiecare în parte. Majoritatea dintre ei au 

spus faptul că s-au înscris la clasa cu profil sportiv din dorința de a se retrage de la clasa la care 

fusese în anul precedent motivând faptul că doamna învățătoare era prea autoritară, tot timpul 

copilul dumnealor era vinovat pentru orice conflict apărut. Foarte puțini părinți au spus faptul 

că și-au înscris copiii la clasă cu profil sportiv respectiv înot din dorința de a face sport, pentru 

plăcerea înotului. Am ascultat fiecare părinte în parte promițându-le că împreună cu elevii, 

împreună cu dumnealor în calitate de părinți, vom rezolva problemele. Am studiat cu atenție 

fiecare comportament în parte în săptămâna ce a urmat. Tot ce încercam eu să construiesc, se 

dărâma la orele de înot când o parte dintre elevi nu doreau să înoate, aveau teamă de apă. 

Doamna profesor de înot, un cadru didactic deosebit și foarte implicat în munca pe care o 

presta, încerca să-i convingă că nu este nimic periculos și că înotul este un sport distractiv. Am 

înțeles că acești micuți au fost înscriși la acest profil din dorința dumnealor, nu din dorința 

copiilor de a înota. 
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                După ani de zile petrecuți în învățământul primar, recunosc că situația mă depășea. 

Am început să realizez ședințe cu părinții din ce în ce mai des, ore de consiliere cu fiecare 

părinte în parte, am cerut ajutorul unor specialiști în domeniu. 

                În acest sens, o problemă esențială este aceea a comunicării. Thomas Gordon, care s-

a ocupat de problema stabilirii unor relații pozitive între profesor și elevi, credea că utilizarea 

unor modalități de comunicare precise și relativ neutre contribuie la reducerea 

comportamentelor negative din partea elevilor. 

              Analiza lui Gordon așa cum este ea redată de către Kenneth Moore, se centrează pe 

întrebarea:,, Cine are o prblemă?,,. Dacă problema este a elevului, profesorul va trebui să se 

implice și să ajute la rezolvarea ei ( profesorul devine sfătuitor și suporter). În astfel de cazuri, 

Helena Cornelius și Shoshana Faire recomandă ascultarea activă, adică acordarea temporară a 

propriului punct de vedere la punctul de vedere al partenerului. 

               Ideea este de a-l ajuta pe elev să găsească singur calea de rezolvare, oferindu-i drept 

suport simpatia profesorului. Autoarele lucrării,, Știința rezolvării conflictelor,, recomandă 

câteva elemente care vor susține ascultarea activă: 

• nu vorbiți despre dumneavoastră; 

• nu schimbați subiectele; 

• nu dați sfaturi, nu diagnosticați, nu încurajați, nu criticați, nu hărțuiți; 

• nu vă gândeți înainte la ceea ce veți spune; 

• nu ignorați sau negați sentimentele celuilalt. Apreciați ceea ce simte din ceea ce nu 

spune, precum și din ceea ce spune! Urmăriți comunicarea nonverbală( de ex:,, Are 

lacrimi în ochi? Face mișcări nervoase?,, 

• nu pretindeți că ați înțeles ce vrea să spună, dacxă de fapt nu ați înțeles. 

• întrebați-l despre nevoile, preocupările, anxietățile și dificultățile ei; 

• parafrazați ideea principală:,, Spui că vrei sa….?,, , ,, Spui că nu crezi că vei suporta o 

tensiune atât de mare;,, Te simți cu adevărat revoltat?,, 

                

              Am studiat foarte mult, am încercat să cunosc fiecare elev în parte, fiecare părinte. 

Treptat și cu multă răbdare, acești copii neascultători, agitați, violenți, au devenit copii 

ascultători, atenți, răbdători. Știu cum să respecte regulile, șriu să-și asculte coechipierul, să-și 

asculte părinții. Am apelat la multe metode în funcție de fiecare copil în parte. Recunosc că mi-

a fost mai greu să lucrez cu prinții decât cu elevii.  
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              Încă din primele zile de școală, am remarcat și am constatat că voi avea un an foarte 

greu. Părinții erau mai agitați de cât elevii, veșnic nemulțumiți de fostele învățătoare. Copiii nu 

se acceptau unii pe ceilalți. 

              Ce am făcut eu? Întâi am început lucrul cu elevii. Am organizat cât mai multe activități 

pe grupe, apreciindu-l pe fiecare în parte. Am încurajat pe fiecare elev în parte. Astfel, a 

început să se creeze o legătură între ei. Am început să le dau ,, teme pentru acasă,,. De 

exemplu: ,, Împreună cu unul dintre părinți, realizează regulile clasei!,,  ,, Împreună cu unul 

dintre părinți scrie ce ți-ar plăcea să faci la școală și ce nu ți-ar plcea să faci la școală!,, , 

,,Împreună cu părinții, scrie cum și-ai dori să fie învățătoarea ta!,,. Treptat, am cunoscut 

dorințele fiecărui copil, fiecărui părine. Am încercat să creez joculețe împreună cu părinții și 

elevii. 

               Legătura dintre părinte-elev-profesor este foarte importantă. Am organizat excursii și 

drumeții îmreună cu elevii și părinții. Treptat s-au apropiat unii de ceilalți. În clasă totul părea 

că o luase pe un făgaș normal.O singură problemă mai exista. Unii dintre copii nu acceptau să 

înoate. Fiind clasă cu profil înot, înotul era obligatoriu. La fiecare ședință cu părinții, era 

invitată și doamna profesor de înot. Îmreună cu dumneaei, am decis ca pentru început să 

accepte să participe și părinții elevilor la orele de înot, să particip și eu. Astfel, încurajându-i, 

copiii s-au simțit în siguranță iar spre sfârșitul anului școlar, înotul a devenit pentru ei o 

pasiune, nu doar o disciplină obligatorie. 

           Gordon recomandă o abordare din partea profesorului care să centreze mesajul pe 

persoana sa, nu pe elev. Trebuie subliniate eventualele consecințe ale acțiunilor indezirabile ale 

elevului asupra profesorului, pentru că el este acela care are o problemă;( Exemple: Sunt 

dezamăgit de comportamentul tău de pe terenul de sport,, , ,, Sunt supărat pentru că ai rupt 

cartea colegului,etc; nu sunt recomandabile: ,, Ești leneș, ,, Ești un elev care creează probleme,,. 

            Dacă nu se schimbă, Gordon recomandă o procedură cu mai multe etape, care îi implică 

pe profesor și pe elev ( elevi) în cauză deopotrivă.Această procedură este tipică pentru o 

anumită modalitate care în jocurile de putere se numește ,, tactica fără învinși ,, , sau în cazul 

autoarelor Știința rezolvării conflictelor, strategia victorie/victorie. Iată avantajele acestei 

strategii, așa cum sunt ele prezentate în lucrarea amintită: avantajele abordării victorie/ victorie 

sunt acelea că descoperiți soluții mai bune; relațiile se îmbunătețesc și se consolidează; când 

ambele persoane câștigă, ambele susțin soluția; dacă urmează să mai ai de-a face cu persoana 

respectivă ( și chiar dacă știi că nu mai ai de-a face cu ea), să fii cinstit față de ea; te simți atât 

de bine, încât vei dori să mai procedezi astfel și data viitoare! 

             Relația cu celalalt presupune și o altă dimensiune legată de afirmarea și realizarea de 

sine a fiecăruia dintre noi. Ea reprezintă un instrument necesar al cunoașterii de sine. Oricât ar 

evita-o sau ar nega-o, individul nu se poate cunoaște pe sine decât prin raportare( onestă, 
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înțeleaptă, ponderată) la ceilalți, în cadrul unei experiențe de grup. După cum întâlnirea cu 

celălalt este un prilej fundamental de autoactualizare, ea este și un cadru propice 

autocunoașterii. 

              Oricât ne-am dori să le evităm, relațiile conflictuale și conflictele pot să apară oricând 

pe durata unei relații și în orice îmrejurare, fie că suntem sau nu pregătiți, fie că le anticipăm 

sau nu, fie că suntem provocați sau că le provocăm noi înșine. În același timp, oricât le-am 

înțelege și oricât am încerca să le acceptăm ( ca inevitabile) în viața noastră, relațiile 

conflictuale nu sunt 

 ( pentru  marea noastră majoritate) comode/ confortabile. Chiar dacă- așa cumk susțin mulți 

specialiști în arta rezolvării relațiilor conflictuale- tratate cu atenție și cu competență- ele aduc 

vitalitate, deschidere, eficiență, sentimentul forței, ușurare, camaraderie, sentimentul 

dezvoltării, senzația succesului, lărgirea și aprofundarea relațiilor, somn fără griji, etc, totuți 

acestea- relațiile conflictuale- generează( în grade diferite) : îngrijorare, amânare, mânie 

înăbușită, neputință, frustrare, dezamăgire, confuzie, apatie, resentiment, stres, oboseală, 

singurătate, agravarea bolii, etc.( Cornelius Faire, 1996) 

              Întrucât suntem- cei mai mulți- cu nevoi, cu gusturi, cu opinii, cu opțiuni, cu valori, cu 

apirații, cu caractere și ambiții diferite, cu frământări și suspiciuni diverse suntem mereu expuși 

relațiilor conflictuale. Prin urmare, că ele apar și că există este adevărat. Suntem puși ( sau 

nevoiți) să le facem față și să le depășim cum știm și cum putem mai bine. Însă relațiile 

conflictuale ( oricâtă extensie ar avea în viața noastră) nu sunt condiții firești- modul nostru de 

a conviețui, de a interacționa cu o persoană sau cu un grup. Dacă relația conflictuală se 

prelungește ( și/sau se adâncește), ea nu se consumă inutil și rudimentar, ne abate de la 

scopurile noastre, ne scoate din ritmul activităților și al performanțelor noastre. 

               Studiind, citind, documentându-mă am aplicat multe metode pentru aplanarea 

conflictelor, pentru evitarea acestora, pentru formarea unei familii, îm mediul clasei. 

                Doar fiind calm și explicând frumos, elevii ascultă. Membrii familiei copiilor au fost 

alături de mine și am încercat să construim ceva frumos pentru copiii noștri. Metodele pe care 

le foloseam eu cu elevii la școală, le foloseau și părinții acasă la îndrumarea mea. Copiii m-au 

adorat încă din prima zi și aceasta a fost esența realizării proiectului nostru. 

          Un alt factor foarte important care a contribuit foarte mult asupra dezvoltării armonioase 

a elevilor, a fost mediul clasei. 

           Mediul clasei poate face diferența între un elev motivat și un elev plictisit, neatent. O 

sală de clasă atractivă determină învățarea și constituie un factor motivațional; clasa poate fi 

atractivă și plină de culoare sau poate fi rece, plictisitoare, anostă. Din păcate, multe săli de 

clasă sunt neprietenoase, degajă un aer de indiferență, chiar de respingere, specific unor 
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instituții publice. Gazetele de perete, posterele și expozițiile elevilor pot adăuga multă 

atractivitate sălii de clasă și pot crea o atmosferă prietenoasă, personalizată,care să reprezinte 

așteptările, preferințele și preocupările elevilor. Sala de clasă constituie un cadru social în care 

dorința de afiliere poate servi ca un factor de motivare eficient; de exemplu la nivel primar se 

pot stabili zone de izolare pentru elevii care nu urmează indicațiile profesorului și care îi 

deranjează în mod constant pe ceilalți; excluși de la activitățile care îi interesează, marginali în 

raport cu zona în care se concentrează, atenția profesorului, elevii aflați în această situație se 

vor simți frustrați și dacă dozarea izolării este adecvată, recursul la nevoia lor de afiliere poate 

fi extrem de eficiență. 

           Comunicarea este cea mai importantă. a comunica unul cu celălalt înseamnă a te 

cunoaște pe tine, a-l cunoaște pe cel de lângă tine. 

            În final, profesorul trebuie să știe că o parte a muncii saleîn ceea ce privește motivația 

este de a ajuta la construirea de relații între elevi, astfel încât aceștia să sfârșească prin a avea 

grijă unul de celălalt. 
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Modalități de realizare a diferențierii și individualizării în ciclul primar 

PROF. MIHALCEA OANA -SIMONA 

 

 Unicitatea fiecărui copil este un aspect ce nu poate fi neglijat, determinând școala să 

ofere fiecărui elev un program care să îi stimuleze aptitudinile și să îl motiveze continuu. Însă 

gradul în care vor fi aplicate aceste programe de instruire privind cultivarea diferențelor 

individuale, depinde în mare parte de măsurile impuse la nivel administrativ. Ausubel și 

Robinson23 identifică o serie de factori care determină  gradul în care instituția de învățământ 

oferă șansa unei educații bazate pe aptitudinile și interesele educabililor:  

 ,,- la nivel de guvern al statului: suma cheltuită pentru fiecare copil determină relația 

elev-profesor, posibilitatea unei grupări omogene a copiilor și accesul la mijloacele auxiliare 

care ar putea facilita individualizarea instruirii; 

  - în interiorul școlii sau sistemului școlar: pregătire privind mijloacele de predare care 

facilitează instruirea individualizată, clase special sau programe speciale pentru cei dotați, cei 

lenți la învățătură sau alte grupuri speciale, bibliotecă adecvată studiului individual; 

  - la nivelul clasei: pregătire privind organizarea grupului după nivelul de aptitudine, 

programe individuale, posibilități de instruire independentă, formarea deprinderilor de instruire 

independentă, îmbogățirea materiei de studiu. Aceasta depinde de inițiativa profesorului de la 

fiecare clasă.” 

 Instruirea diferențiată este un răspuns al profesorului la nevoile fiecărui elev. Din 

prisma cadrului didactic, diferențierea se realizează la nivelul conținuturilor, al metodelor de 

predare-învățare, al formelor de organizare și evaluare, iar în cazul elevului acest proces 

vizează extensiunea cunoștințelor, profunzimea înțelegerii, ritmul și stilul de învățare.24 

 La nivel de macrosistem, cele mai cunoscute strategii de diferențiere a structurii 

sistemului școlar și a conținutului învățământului constau în: 

 ,,- conceperea conținutului învățământului pe două mari grupe de discipline cu regim 

diferit; unele constituie trunchiul comun de pregătire, iar celelalte completează  această 

pregătire prin alegerea câtorva din mai multe discipline și activități; 

 - stabilirea unui sistem de cursuri și activități complementare celor cuprinse în 

programul obligatoriu pentru toți elevii; 

 
23 Ausubel, D., Robinson, F. (1981), Învățarea în școală: O introducere în psihologia pedagogică, EDP, 

București, p.299. 
24 Crețu, C. (1998), Curriculum diferențiat și personalizat, Editura Polirom, Iași, p.66. 
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 - conceperea unor cursuri diferite ca nivel pentru aceeași disciplină; 

 - corelarea conținutului activităților perișcolare cu cele școlare”25. 

 La nivel de microsistem, mijloacele de realizarea diferențierii privesc modul de 

organizare a activității didactice și metodologia didactică ce se aplică. Practica educațională 

evidențiază faptul că varietatea formelor de organizare a elevilor asigură eficiența activității 

școlare. În condițiile învățământului colectiv, individualizarea se poate realiza prin mai multe 

modalități26: 

• activități individualizate ce se desfășoară pe fondul activităților frontale, cu întreaga 

clasă de elevi. În aces caz, abordarea individualizată este subordonată celei frontale 

(în anumite momente, profesorul poate avea în atenție doar unul sau câțiva elevi, 

timp în care ceilalți continua să realizeze aceleași sarcini prescrise); 

• acțiuni individualizate sugerate și impuse în cadrul procesului de învățământ, dar 

care se realizează în afara lui prin prescrierea diferențiată a temelor pentru acasă, 

prin recomandarea unei bibliografii suplimentare; 

• activități pe grupe de nivel (împărțirea clasei în grupe relativ apropiate sub aspectul 

potențialurilor intelectuale și prin prescrierea unor sarcini diferite, pe măsura 

grupelor respective; 

• activități în clase speciale, anume dimensionate fie pentru elevii cu abilități 

deosebite, fie pentru elevii cu handicapuri. Într-o astfel de situație, programele se 

vor dimensiona în funcție de specificul clasei. 

 Din punct de vedere psihologic, elevii diferă între ei în ceea ce privește aptitudinile, 

ritmul de învățare, capacitatea de a învăța, rezultatele obținute. Diferențierea la acest nivel are 

ca premise stilurile de învățare și teoria inteligențelor multiple. 

 Stilurile de învățare ,,se referă la modul preferat de procesare individual a informației. 

Ele descriu modul personal de a gândi, de a reține și a-și aminti sau de a rezolva o problemă, 

abilitățile intelectuale specifice unui individ”27. 

 Cea mai frecvent utilizată clasificare a stilurilor de învățare este cea realizată în funcție 

de analizatorul dominant, distingem astfel trei stiluri de învățare: vizual, auditiv și tactil-

kinestezic. 

 Stilul de învățare vizual preferă să vizualizeze cuvintele, în defavoarea descrierii 

verbale, observă toate elementele fizice, materiale, concrete din clasă, organizează cu atenție 

 
25 Radu, I.(1978), Învățământul diferențiat, Editura Didactică și Pedagogică, București, p.133. 
26 Cucoș, C.(2002), Pedagogie, Editura Polirom, Iași, p.353 
27 Oprea, C., (2009), Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică, București, p.66. 
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materialele de învățare pe care le folosește, își personalizează spațiul de învățare, apelează la 

diagrame sau grafice pentru a întelege mai ușor informațiile și studiază pe baza notițelor. 

Pentru a stimula acest stil de învățare, profesorul trebuie să furnizeze materiale vizuale, bine 

organizate, de tipul diagramelor, graficelor, fotografiilor, hărților, tabelelor într-o manieră 

atractivă. 

 Stilul de învățare auditiv îți amintește ceea ce se spune, îi este dificil să muncească în 

liniște pe o perioadă lungă de timp, își amintește prin repetiții verbale, participă cu interes la 

discuții de grup și activități ce implică muzicalitate și ritm (teatru), este ușor distras de 

zgomote. Pe parcursul lecției, profesorul stimulează stilul de învățare auditiv prin reformularea 

ideilor principale, evidențierea cuvintelor cheie, varierea vitezei, volumului și intensității în 

vorbire, folosind prezentări orale, dezbateri, înregistrări audio-video, cântece, jocuri verbale și 

scenete. 

 Stilul de învățare tactil-kinestezic își amintește foarte bine ceea ce face, se implică fizic 

în sarcinile de învățare, preferă activitățile manuale, este atras de sporturi, manifestă tendința de 

a mânui obiecte mici în timp ce învață sau muncește. În această situație, profesorul trebuie să 

includă activități kinestezice (modelaj, colaje, puzzle, origami, laboratoare), să îi încurajeze pe 

elevi să se miște în timp ce povestesc sau învață un material nou, să folosească pe parcursul 

lecțiilor demonstrații practice, exerciții corporale28. 

 Howard Gardner, profesor de teoria cunoașterii, educație și psihologie la Harvard și de 

neurologie la Facultatea de Medicină din Massachusetts se arată refractor modelului unilateral 

în care este considerată inteligența umană și propune un model alternativ, cunoscut drept teoria 

inteligențelor multiple. În lucrările sale, Gardner identifică nouă inteligențe diferite, anume: 

verbal-lingvistică, logico-matematică, muzical-ritmică, corporal-kinestezică, vizual-spațială, 

interpersonală, intrapersonală, naturalistă și existențială. Gardner definește inteligența ca ,,un 

set de abilități de rezolvare a problemelor- care să permit persoanei să resolve problemele 

veritabile sau dificultățile cu care se confruntă și, dacă este cazul, să creeze un produs eficient- 

și trebuie, de asemenea, să implice potențialul de a găsi sau de a crea probleme, punând astfel 

bazele pentru achiziționarea de noi cunoștințe”29. 

 Caracteristicile fiecărui tip de inteligență evidențiate de Gardner se pot descrie astfel30: 

1. Inteligența verbal-lingvistică:  cei ce au dezvoltat acest tip de inteligență gândesc în 

cuvinte, au capacitatea de a folosi cu eficiență cuvintele oral sau în scris, le place să citească, să 

scrie, să spună povești și să facă jocuri de cuvinte. De asemenea, sunt persuasivi în comunicare. 

Aceștia își amintesc cu ușurință nume, locuri și date. Stimularea se realizează prin intermediul 

 
28 Păcurari, O., Călineci M., (2009), Cunoașterea elevului, MEC, p.80-83. 
29 Gardner, H. (1983), Frames of mind: The theory of multiple intelligences, Basic Books, New York, p.64-65. 
30 Armstrong, T. (2009), Multiple intelligences in the classroom (3rd ed), VA: Association for Supervision and 

Curriculum Development, Alexandria, p.33-38 . 
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cărților, jurnalelor, dialogurilor, poveștilor și dezbaterilor. Pot fi: jurnaliști, poeți, avocați, 

scriitori, moderatori TV, profesori. 

2. Inteligența logico-matematică: celor ce au dezvoltat acest tip de inteligență le place să 

opereze cu numerele, să facă experimente științifice, să grupeze și să împartă în categorii 

lucrurile. Aceste persoane au capacitatea de a rezolva probleme abstracte, de a argumenta logic, 

de a analiza critic. Ei sunt interesați de matematică, știință, jocuri de strategie, puzzle-uri. Au 

nevoie de materiale cu care să experimenteze, pe care să le manipuleze. Pot fi: contabili, 

matematicieni, oameni de știință, programatori. 

3. Inteligența vizuală/spațială: este caracteristică celor ce gândesc în imagini, sunt capabili să 

interpreteze hărți, statistici și diagrame cu ușurință, sunt atrași de activități vizuale precum arta, 

vizionatul filmelor, construcții tridimensionale. Aceste persoane au capacitatea de a percepe cu 

acuitate culori, linii și forme, pe baza cărora își realizează reprezentări mentale. Ei estimează 

distanțe și se orientează cu ușurință în spațiu. Pot fi: pictori, fotografi, graficieni, cartografi, 

arhitecți. 

4. Inteligența muzicală/ritmică: este caracterizata de sensibilitatea față de sunete, capacitatea 

de a percepe, discrimina și exprima sunete și ritumuri. Cei ce au dezvoltat acest tip de 

inteligență posedă talent muzical, amintindu-și linia melodică a cântecelor, au o voce bună, pot 

cânta la un instrument muzical, vorbesc și se mișcă pe un anumit ritm, sunt sensibili la sunetele 

din mediul înconjurător. Pot fi: muzicieni, compozitori, interpreți, pianiști. 

5. Inteligența corporal/kinestezică: se remarcă prin permanenta dorință de mișcare, 

performanța sportivă, interpretează ușor mișcările corpului, îndemânare și coordonare, interesul 

pentru meșteșuguri sau alte experiențe tactile. Acest tip de inteligență evidențiază legătura 

dintre corp și minte, incluzând deprinderi motrice precum viteză, îndemânare, echilibru, 

coordonare, dexteritate. Pot fi: sportivi de performanță, dansatori, mecanici, actori, 

meșteșugari. 

6. Inteligența interpersonală: reprezintă abilitatea de a sesiza și evalua trăirile și intențiile 

celorlalți: expresie facială, gesturi, tonul vocii. Se manifestă prin capacitatea de a empatiza, 

dorința de a socializa cu ceilalți, de a oferi sfaturi, de a se juca cu alte persoane, presupune o 

permanentă comunicare eficientă și cooperare. De cele mai multe ori, cei ce posedă o astfel de 

inteligență au calități de lider, fac parte din organizații, comitete sau cluburi, sunt în 

permanență înconjurați de oameni. Pot fi: directori, politicieni, consilieri, profesori. 

7. Inteligența intrapersonală: cei care au dezvoltat acest tip de inteligență sunt independenți, 

au o imagine clară asupra calităților și defectelor proprii, au o stimă de sine crescută, învață din 

propriile greșeli, se joacă și studiază mai bine când sunt singuri, decât în prezența altor 

persoane. Aceștia rezolvă probleme apelând la lumea interioară, la introspecție. Ei știu să se 
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automotiveze, plini de voință și perfecționiști. Acest tip de inteligență contribuie la stabilirea 

unor scopuri și standarde personale realiste, permițând dezvoltarea continuă. 

8. Inteligența naturalistă: se evidențiază prin iubirea față de natură, preocuparea pentru 

activități ecologice, clasificarea speciilor, medii de viață, colecționarea de plante și insecte. Pot 

fi: biologi, fermieri, ecologi. 

9. Inteligența existențială: este caracterizată de capacitatea de a reflecta, adresarea întrebărilor 

profunde referitoare la existența umană, sensul vieții, geneza umană. Acestui tip de inteligență 

nu i s-a determinat încă substratul anatomic responsabil de activarea ei. 

 Cum poate fi aplicată teoria inteligențelor multiple în activitatea didactică? Înainte de a 

răspunde acestei întrebări, trebuie precizat că nici un program didactic nu poate stimula toate 

cele nouă inteligențe multiple în egală măsură. În primul rând, cadrul didactic trebuie să 

identifice capacitățile copiilor care sunt caracteristice unui tip de inteligență dominant. Acest 

lucru se poate realiza prin: 

 - realizarea de fișe de observație a elevilor în contexte multiple; 

 - stimularea elevilor pentru a-și exprima interesele; 

 - crearea de jurnale reflexive în care elevii să-și noteze punctele tari, punctele slabe, 

ariile de interes; 

 - activități în care să își demonstreze abilitățile 

 - folosirea unor chestionare.31 

 Pornind de la ideea unicității indivizilor care se diferențiază prin structura cognitivă, 

ritmul și modul de învățare, în procesul instructiv-educativ, profesorul trebuie să aibă în vedere 

faptul că fiecare copil posedă un potențial care se cere a fi stimulat și să propună alternative 

metodologice concentrate pe inteligențele dominante, asigurând diferențierea învățământului. 

Pedagogia bazată pe teoria inteligențelor multiple presupune ca profesorii să structureze 

activitățile de învățare astfel încât o problemă să poată fi rezolvată prin folosirea diferitelor 

tipuri de inteligențe. 

 În continuare, am prezentat o activitate bazată pe TIM, aplicată în cadrul disciplinei 

Științe ale naturii, clasa a IV-a. 

Aventura unei picături de apă 

Unitatea de învățare: Corpuri. Proprietăți și schimbări ale caracteristicilor corpurilor. 

 
31 Oprea, C., (2009), Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică, București, p.78. 
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Subiectul: Proprietățile apei. Utilizări ale apei în diferite stări de agregare. 

Obiective operaționale: 

- să identifice proprietățile apei; 

- să descrie stările de agregare ale apei; 

- să propună soluții pentru economisirea apei; 

- să justifice importanța apei pentru om. 

Materiale necesare: pahare de sticlă, apă, rondele de morcovi, sare, zahăr, instrumente de scris 

și colorat, foi colorate. 

 Elementul de noutate a fost introdus la Obținerea performanței, când am organizat 

colectivul în 5 echipe (Cercetători, Scriitori, Consilieri, Pictori și Muzicieni) de câte 6 elevi în 

funcție de tipul de inteligență dominant al fiecăruia. 

Cercetătorii (inteligența logico-matematică) 

1.a) Turnați apă potabilă într-un pahar. 

   b) Adăugați câteva felii de morcov.  

   c) De ce se văd rondelele de morcovi puse în pahar? 

2. Ce gust are apa potabilă? 

3. Ce alte proprietăți mai are apa? 

4. Cum se modifică gustul apei dacă adăugăm sare? 

5. Indică transformările apei corespunzătoare următoarelor tipuri de precipitații: 

a) ploaie; b) ceață); c) ninsoare; d) grindină. 

6. De ce nu uscăm rufele afară, iarna, când e ger? 

7. De ce în zilele geroase, ți se pot aburi ochelarii când intri la căldură? 

 Scriitorii (inteligența verbal-lingvistică) a avut de rezolvat un rebus referitor la 

proprietățile apei și transformările prin care trece apa. În plus, fiecare membru a avut de alcătuit 

,,Povestea lui Picurici” în care să prezinte stările de agregare ale apei.  

Consilierii (inteligența interpersonală)  

Discutați cu colegii din echipa voastră și identificați: 

a) măsuri de economisire a apei; 
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b) modalități pentru combaterea poluării apei; 

c) imporanța apei pentru om în toate stările de agregare.  

Pictorii (inteligența vizual-spațială) 

1. Realizați câte un afiș pentru a-i convinge pe oameni să economisească apa. 

2. Realizați o schemă pe care să o completați cu exemple de utilizări ale apei. 

Muzicienii (inteligența muzical-ritmică) 

1. Compuneți un cântec de minim două strofe despre apă. 

2. Turnați cantități diferite de apă în paharele de sticlă. Creați un ritm cu ajutorul acestora. 
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BARIERE ÎN CALEA COMUNICĂRII EFICIENTE 

Mijloianu Andrea-Carolina 

Școala Gimnazială “Regina Maria” Arad 

                                       

 

 

     Comunicarea este procesul prin care emiţătorul transmite un mesaj receptorului prin 

intermediul unui canal cu scopul de a produce asupra acestuia anumite efecte (informare, 

convingere, modificarea comportamentului etc.)32 

     Comunicarea reprezintă aşadar un act social, deliberat sau involuntar, conştient sau nu. Ea 

este în orice caz unul dintre actele care stau la baza legăturii sociale şi – sintetizând ideea cât se 

poate de corectă a teoreticienilor “noii comunicări”  - nu poţi să nu comunici.  

      Fără îndoială, comunicarea nu se bazează exclusiv pe exprimarea orală, ea fiind un sistem 

cu multiple canale. Gesturile, mimica, poziţia corporală şi chiar tăcerea sunt acte de 

comunicare, vehiculează o semnificaţie. Ele atestă natura legăturii sociale existente sau dorite. 

Prin urmare, comunicarea are întotdeauna o finalitate, un obiectiv, care poate fi explicit, 

implicit sau inconştient.33 

     În esenţă, a comunica înseamnă “a fi împreună cu”, a împărtăşi şi a te împărtăşi, a realiza o 

comuniune de gând, simţire, acţiune. Perspectiva amintită este astăzi una din direcţiile teoretice 

majore de analiză a comunicării.  

     Accepţiunea propusă include câteva axiome: 

• Comportamentului uman, în ansamblul său, îi este intrinsecă dimensiunea informaţională, 

care receptată şi corect decodificată, devine comunicare; 

• A comunica înseamnă cu mult mai mult decât a stăpâni cuvintele; putem vorbi fără să 

comunicăm şi să ne “împărtăşim” celorlalţi fără a rosti niciun cuvânt. Prin natura misiunii sale, 

omul şcolii este obligat să conştientizeze aceasta şi să acţioneze ca un profesionist al 

comunicării.34  

 
32 Maior C. (2011) – Management educaţional, Editura “Vasile Goldiş” University Press Arad, p. 51; 
33 Abric J. - C. /Traducere de Luminiţa şi Florin Botoşineanu (2002) – Psihologia comunicării, Editura Polirom, 

Iaşi, p. 15; 
34 Volum coordonat de Cosmovici A. şi Iacob L., (2008) – Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, p. 181; 

    Pe cât de puternică este sabia în luptă, pe atât 
cuvântul bun în treburile cetăţii.  

                                              Solon 
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     Barierele de comunicare reprezintă toate acele perturbaţii care pot interveni de-a lungul 

procesului de comunicare şi reduc fidelitatea sau eficienţa mesajului transmis. 

     În procesul de comunicare dintr-o instituţie/organizaţie principalele tipuri de bariere care pot 

afecta calitatea comunicării sunt: 

• bariere de percepţie; 

• bariere de exprimare; 

• bariere contextuale. 

     Barierele de percepţie apar ca o consecinţă a limitelor percepţiei umane, caracterizată prin 

selectivitate şi interpretare. Aceste elemente determină apariţia unor tendinţe comune de 

denaturare/distorsionare a semnificaţiei mesajelor, întâlnite în forme ca: 

• selectivitatea – tendinţa de concentrare a atenţiei doar asupra acelor elemente care confirmă 

sau par să fie în concordanţă cu valorile, credinţele şi modul de gândire al persoanei; 

• erorile de atribuire – perceperea diferită a evenimentelor/mesajelor prin activarea unor 

grile/constructe cognitive pesonale de evaluare şi înţelegere a acestora; 

• efectul halo – tendinţa de formare a unei impresii generale asupra unei persoane pe baza uneia 

sau mai multor trăsături (fizice, psihice, de caracter etc.) ale persoanei respective; 

• stereotipia – tendinţa de a atribui caracteristici unei persoane pe baza evaluării grupului din 

care face parte; 

• evaluarea anticipată – evaluarea prematură a conţinutului unui mesaj; 

• pierderea concentrării – apare ca o consecinţă a diferenţelor dintre viteza de transmitere a 

mesajului de către un emiţător şi viteza de receptare a mesajului de către receptor; 

• proiectarea – tendinţa de a presupune că ceilalţi împărtăşesc aceleaşi gânduri şi sentimente cu 

ale noastre, fapt care poate încuraja o comunicare unilaterală; 

• apărarea – tendinţa de a ignora sau deforma informaţiile care nu ne convin sau care nu 

corespund cu convingerile noastre personale; 

• autoaprecierea – tendinţa de a ne atribui meritul pentru succesul în activitate şi de a atribui 

responsabilitatea pentru eşecuri celor din jur. 

     Barierele de exprimare pot fi determinate de: 

• probleme semantice – sunt dificultăţi de comunicare rezultate din modul de alegere a 

cuvintelor; nu este obligatoriu ca acestea să fie interpretate identic de toată lumea. Pentru o 
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comunicare cât mai eficientă, este necesar ca repertoriul receptorului să fie cât mai apropiat de 

repertoriul emiţătorului. Dacă între cele două repertorii nu există niciun element comun, nu 

putem vorbi de comunicare; cu cât acestea se suprapun mai mult în aria lor semantică, cu atât 

creşte gradul de înţelegere a mesajelor de către interlocutori. Un exemplu tipic în acest sens îl 

reprezintă folosirea jargonului profesional, adică a limbajului specific unei anumite profesii, 

dar nefamiliar sau străin celor din afara acesteia; 

• complexitatea mesajului – mesajele complexe sunt greu de decodificat şi de aceea este 

indicată descompunerea acestora în mai multe mesaje mai simple, care facilitează perceperea 

înţelesului lor real; 

• aglomerarea mesajelor – un număr prea mare de mesaje transmise sau recepţionate în acelaşi 

timp poate duce la confuzie şi la diminuarea înţelesului lor. 

     Barierele contextuale depind în cea mai mare măsură de: 

• factori externi – zgomot, interferenţa mesajelor, distanţa prea mare sau prezenţa unor 

obstacole între interlocutori etc.; 

• statutul interlocutorilor (spre exemplu, diferenţa mare de ranguri în ierarhie sau diferenţa între 

nivelurile de pregătire). 

     Căile principale prin care se poate ajunge la perfecţionarea procesului de comunicare 

organizaţională sunt: 

• Ascultarea activă – sau ascultarea empatică: presupune abilitatea ascultătorului de a înţelege 

ceea ce i se spune, punându-se în postura interlocutorului său. 

• Feedbackul constructiv – acţiunea de a le oferi interlocutorilor semnale referitoare la ceea ce 

simţim şi gândim în legătură cu un anumit mesaj sau o anumită situaţie. Pentru a facilita 

transmiterea unui feedback constructiv, acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- să fie direct şi să se bazeze pe încrederea reciprocă dintre emiţător şi receptor; 

- să fie justificat şi să se refere strict la situaţiile faţă de care receptorul poate reacţiona; 

- să aibă un caracter specific, şi nu unul general; 

- să fie transmis secvenţial, fără a încărca excesiv receptorul cu informaţii. 

• Dezvoltarea canalelor de comunicare ascendente – are la bază aşa-numitul management prin 

sondaj (management by wandering around – MBWA), care presupune comunicarea directă cu 

subordonaţii, prin petrecerea regulată a unor perioade de timp în mijlocul lor pentru a discuta 

subiecte variate legate de problemele lor de muncă. Alte modalităţi de îmbunătăţire a 

comunicării ascendente sunt: stabilirea unor ore de consultaţii, înfiinţarea unui consiliu 
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consultativ al angajaţilor, crearea unui program de întâlniri cu grupuri de angajaţi, existenţa 

unei condici de sugestii, angajarea unor consultanţi pe probleme de comunicare etc. 

• Înţelegerea diferenţelor culturale – una dintre sursele majore care generează dificultăţi în 

comunicare este etnocentrismul, adică tendinţa unei persoane de a-şi considera propria cultură 

superioară oricărei alteia. Etnocentrismul poate afecta negativ comunicarea în cel puţin trei 

moduri: 

- poate determina o persoană să nu asculte cu atenţie ceea ce spun cei din jur; 

- determină utilizarea unor stereotipuri în raport cu persoane din alte culturi; 

- poate determina o persoană să se adreseze celor din jur într-un mod care să trezească 

reticenţa. 

• Organizarea spaţiului necesar comunicării – eficienţa comunicării este influenţată de ambianţă 

şi de confortul resimţit de interlocutori în spaţiul/locul unde are loc discuţia sau schimbul de 

mesaje (astfel, se au în vedere aranjarea mobilierului, dispoziţia spaţială a interlocutorilor, 

condiţiile tehnice, condiţiile de microclimat etc.). 

• Utilizarea tehnologiei performante din domeniul comunicaţiilor – tele-conferinţa, poşta 

electronică, grupurile de dialog prin reţea, telefonia mobilă, reţelele electronice de stocare şi 

transmitere a datelor etc.35 

     Cercetările arată că cei mai mulţi profesori nu sunt prea optimişti atunci când sunt rugaţi să 

aprecieze acurateţea şi eficienţa comunicării cu părinţii. Barierele în calea unei comunicări 

eficiente cu părinţii sunt mult mai mari decât şi le închipuie majoritatea cadrelor didactice şi, în 

special, cadrele didactice tinere. Regulile cunoscute şi acceptate, privind relaţia cu colectivul de 

părinţi, sunt cele clasice, însă multe dintre ele rămân acum depăşite de investigaţiile 

educaţionale moderne. În calitatea sa nouă, de manager, cadrul didactic trebuie să conducă cu 

maximum de eficienţă relaţiile cu părinţii, transformându-şi în aliaţi şi colaboratori prezumtivii 

“inamici”. 

     Identificarea principalelor cauze ale unei comunicări ineficiente cu părinţíi sunt: problemele 

de ascultare, lipsa conexiunii inverse, falsa conexiune inversă, rezistenţa la critică, percepţia 

selectivă şi subiectivitatea, obţinerea informaţiei prin manipulare discretă, ascultarea afectivă, 

inadvertenţe de limbaj, bariere culturale etc. 

 
35 Gherguţ A. (2007) – Management general şi strategic în educaţie (ghid practic), Editura Polirom, Iaşi, p. 201-

204; 
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     Toate fenomenele anterior amintite trebuie să reprezinte, la nivelul pregătirii iniţiale a 

cadrului didactic, elemente de formare şi dezvoltare profesională pentru un bun management al 

clasei de elevi, din perspectiva relaţiilor cu colectivul de părinţi.36 

      Comunicarea devine – atât pentru omul de la catedră, atât pentru profesionistul din domeniu 

cât şi pentru experienţa de zi cu zi a fiecăruia din noi – mai mult decât un instrument pentru 

dezvoltarea eficienţei personale şi sociale, ea devine o nouă filosofie a existenţei omului 

modern. 

     Eşti ceea ce comunici! 
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DEZVOLTAREA SIMȚULUI ESTETIC LA PREȘCOLARI 

Enache Mirela 

Școala Gimnazială „Dimitrie Gusti” Gr.Brădăcești 

Localitatea Nereju,Județul  Vrancea 

            „Gustul estetic trebuie să-l aibă dezvoltat toţi copiii, fără excepţie, și din orice 

condiţiune socială ar face parte, căci va veni timpul în care meșteșugarul va fi un artist și în 

care frumusețea va deveni pentru toți oamenii farmecul vieții lor.”, aşa susţine Johann Friedrich 

Herbart necesitatea educaţiei estetice a copiilor. Astăzi în multe ţări la institutele politehnice, 

spre exemplu, se studiază şi muzica, pentru că aceasta dezvoltă studenţilor creativitatea, calitate 

mult dorită la o gândire inginerească. 

               De bucuriile muzicii trebuie să aibă parte tot omul şi prin aceasta e necesar să i se 

cultive cât mai de timpuriu plăcerea şi interesul faţă de această artă pentru că, şi în muzică este 

mai uşor şi mai indicat să previi decât să corectezi. 

              În secolul nostru, nu numai ştiinţa ci şi arta este considerată şi folosită ca o principală 

forţă de producţie, prin capacitatea ei de a dezvolta o serie de procese psiho-intelectuale. Dacă 

datele pot fi luate şi din memoria calculatoarelor, de la băncile de date, din vasta bibliografie 

etc., capacitatea de creaţie numai omul cu o minte bine formată o poate avea. 

               Necesitatea sensibilizării copiilor prin artă este impusă şi de procesul de urbanizare, 

tot mai accentuat, la care este supusă populaţia ţării noastre. 

                Dacă la ţară, copiii sunt sensibilizaţi de arta populară care le intră în casă fără voia lor 

– prosopul din perete cusut de bunica, covorul sau scoarţa ţesute, căpătâiul tot din motive 

naţionale lucrat, stâlpii casei ciopliţi cu pricepere de artistul anonim, vastul repertoriu de 

muzică populară şi hora din sat cu zeci de jocuri care de care mai ispititoare şi cu vestitele 

costume populare – şi, mai ales de frumuseţea naturii, care le ies în cale la tot pasul, admiră 

covorul monocolor de iarbă ca mătasea sau pe cel multicolor al florilor de câmp cu parfumul 

lor neegalabil, ascultă ţârâitul greierilor la lumina licuricilor, privesc formele şi culoriule 

variate ale vietăţilor din jur,zborul reginei stupului care a foit pe o creangă de salcâm înflorit, 

dansul elegant al catifelaţilor fluturi, se încântă cu trilul privighetorilor acompaniat discret de 

foşnetul pădurii şi clipocitul izvoarelor, văd formele groteşti şi mişcătoare ale norilor şi 

melancolicul convoi de cocori, care cu stigăte jalnice traversează codrii seculari şi îşi iau rămas 

bun de la frumoasa câmpie română, se impresionează de puful plăpânzilor puişori, pe care îi 

asistă la venirea pe lume şi se entuziasmează de salturile zglobii ale mieilor. 
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Dacă aceşti copii îşi încarcă, astfel, „bateriile sufletului”pentru toată viaţa, copiii crescuţi la 

oraş, între zidurile blocurilor şi pe asfaltul străzilor, trebuie să fie sensibilizaţi obligatoriu prin 

disciplinele artistice. 

 Când aceste două modalităţi de sensibilizare a copiilor se întrepătrund sau se continuă, 

situaţia este şi mai fericită. 

 Copiii care nu au capacitatea de a se emoţiona pozitiv sau negativ, nu vor reacţiona 

corect nici la influenţele sociale. Cei care nu au capacitatea de a trăi bucuriile şi necazurile 

personale vor participa cu atât mai puţin la bucuriile şi necazurile colectivului din care fac parte 

şi vor deveni cu siguranţă indiferenţi şi inactivi. 

 Copilul sensibilizat, cu o capacitate afectivă superioară este în mâna părinţilor, a 

educatorilor şi a altor factori educativi, ca o pastă uşor de modelat, pe când copilul nedezvoltat 

afectiv, cu „sufletul de beton”, nu reverberează la nici un mesaj, este refractar la tot ceea ce 

înseamnă comunicare şi civilizaţie umană. Uneori aceştia devin chiar infractori. 

 Valoarea multiplă a învăţării şi practicării muzicii, polivalenţa sa se constituie într-un 

argument puternic pentru îmbunătăţirea atât a situaţiei acestui obiect în planurile de învăţământ 

cât şi a tehnicilor de lucru şi a bazei didactico-materiale. „A aştepta să culegi altceva dintr-un 

pământ decât ceea ce a fost semănat în el, ar fi o copilărie.” spune Mihai Eminescu. 

 Educaţia muzicală ocupă un loc important în învăţământul preşcolar. Muzica 

impresionează de timpuriu pe copii. Ea le trezeşte în suflet stări emoţionale plăcute şi puternice, 

le dezvoltă treptat sensibilitatea şi receptivitatea artistică, contribuind la crearea premiselor 

necesare dezvoltării reprezentărilor muzicale şi sentimentelor estetice. 

 În grădiniţa de copii, în ambianţa educaţiei muzicale trebuie să privim aspectul 

formativ, urmărind dezvoltarea şi coordonarea analizatorului auditiv, formarea şi consolidarea 

deprinderilor muzicale, asigurând prin aceasta, întregirea procesului de cunoaştere prin imagini 

sonore, la nivelul vârstei respective. Imaginea sonoră conectată la ideea textului, contribuie la 

dezvoltarea gustului pentru frumos, la înţelegerea şi aprecierea frumosului din muzică. Crearea 

imaginii sonore printr-o interpretare emoţională, convingătoare, asigură mobilizarea 

afectivităţii copiilor, condiţie de bază în influenţarea pozitivă a trăsăturilor de caracter şi voinţă. 

 Atracţia copiilor pentru muzică este un lucru evident, încă din primii ani ai copilăriei, 

muzica facând parte integrantă din viaţa şi preocupările lor. 

Accesibilă copiilor înaintea cuvântului, cântecul lasă în sufletele lor impresii ce rămân 

imprimate adânc toată viaţa. 

 Prin cântec se realizează educaţia morală, intelectuală şi estetică a copilului, se însuşesc 

cunoştinţe şi se formează deprinderi. 
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 Jocul muzical constituie, de asemenea, un mijloc important în educaţia muzicală a 

preşcolarilor. Elemente de joc înlătură crisparea şi transformă cântatul într-o activitate vie, 

dimanică, complexă şi deosebit de plăcută copiilor. 

 Jocul cu cânt - mai complex decât jocul muzical - îmbină într-o structură unitară 

elemente de mişcare cu textul şi melodia unui cântec, mişcarea fiind subordonată direct 

conţinutului cântecului. 

 Alături de cântec şi joc, audiţia muzicală s-a impus ca un mijloc deosebit în educaţia 

muzicală a copiilor. Ea este, de fapt, primul mijloc de muzicalizare a copilului, prin cântec, joc 

cu cântec şi audiţii muzicale, preşcolarii se deprind să asculte muzica, îndeosebi muzica vocală, 

iar datorită capacităţii imitative, caracteristică dominantă la vârsta preşcolară, li se trezeşte 

dorinţa de a cânta ei înşişi. Astfel, se formează priceperi şi deprinderi elementare de a interpreta 

clar, melodios şi expresiv piesele muzicale destinate copiilor. 

 Exprimând idei şi sentimente, activităţile muzicale din grădiniţă se adresează 

afectivităţii şi sensibilităţii, care la această vârstă sunt suportul sufletesc al tuturor acţiunilor. La 

această vârstă, muzica antrenează întreaga fiinţă a preşcolarului, fiind cunoscut faptul că 

receptivitatea copiilor este extrem de mare. În acest fel îi putem sensibiliza, deoarece muzica îi 

emoţionează, le dezvoltă sentimente, convingeri, exercitând o funcţie social educativă. 

 Predarea educaţiei muzicale în grădiniţă se îmbină indisolubil cu rezolvarea sarcinilor 

educaţiei generale, de formare a personalităţii copiilor, a aptitudinilor muzicale. Prin exerciţii, 

cântece, jocuri şi audiţii muzicale folosite atât in activităţilor obligatorii, cât şi în afara lor, se 

pot forma şi dezvolta aptitudini ritmico-melodice încă de la vârsta preşcolară. Prin utilizarea 

cântecelor, jocurilor şi audiţiilor muzicale, copilul poate fi mai uşor modelat şi sensibilizat 

făcându-l mai bun şi mai apropiat de semenii săi. Muzica este prezentă în numeroasele etape 

ale vieţii. Ea ne încântă, ne bucură sau ne întristează, ne dezvăluie un bogat conţinut de idei, ne 

asigură să înţelegem mai profund gânduri şi evenimente, ne mobilizează forţele, ne îndeamnă la 

realizări nobile. 

 Sub aspect muzical vârsta preşcolară este perioada care oferă condiţii optime pentru o 

evoluţie propice a capacităţii auditive şi vocale ale copilului şi de introducere a sa în sistemul 

educaţiei muzicale organizate. În perioada preşcolară se constată formarea evidentă a 

posibilităţilor vocal-auditive ale copiilor. 

 Ei încep să perceapă evenimentele de ritm şi melodie, deci elementele de bază ale 

muzicii, chiar şi termeni de tempo şi de nuanţe. Grădiniţa trebuie să acorde pe tot parcursul 

preşcolarităţii o atenţie deosebită cultivării vocii, dezvoltării auzului muzical, simţului melodic, 

dinamic si ritmic. Exprimate printr-o formă emoţionantă, convingătoare, cântecele si jocurile 

muzicale influenţează trăsăturile de voinţă şi caracter în curs de formare. 
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 Multe din activităţile din grădiniţă (joc, gimnastică, participarea la muncă 

gospodărească) sunt însoţite de cântec. Copii se antrenează cu plăcere în orice activitate însoţită 

de melodie. Ei cântă adesea in locurile de joacă, pe stradă, acasă, in timp ce desenează, când fac 

ordine în jucării, ori de câte ori simt nevoia să exprime o bucurie, o bună dispoziţie, când 

doresc să audă sau să comunice şi altora ce simt ei. 

 Copiii sunt încântaţi şi simt o adevărată plăcere ascultând şi interpretând cântece şi 

jocuri muzicale,cântece de leagăn, despre natură şi vieţuitoare, cântece care-i fac să fie veseli, 

vioi, sociabili, disciplinaţi, ajutându-i la închegarea colectivului din care fac parte. 

 Cântecele şi jocurile muzicale le produc copiilor emoţii plăcute şi puternice, le 

întovărăşesc jocurile şi plimbările, fac parte din distracţiile lor şi le leagănă copilăria. 

 Respectând particularităţile de vârstă şi individuale, privind perceperea auditivă, redarea 

vocală, precum şi posibilitatea de înţelegere şi asimilare a conţinutului, vom reuşi să formăm la 

preşcolari deprinderi de ascultare şi interpretare a cântecelor, deprinderi ritmico-metodice, 

obţinând astfel rezultate deosebite. 
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Capacităţi creatoare la elevii ciclului primar 

 

Înv. Ştefanache Diana Aura 

Liceul Tehnologic „Justinian Marina”-Băile Olăneşti 

Judeţul Vâlcea 

 

Învăţământul primar, ca primă treaptă a învăţământului obligatoriu concură la realizarea 

finalităţilor principale ale învăţământului obligatoriu, finalităţi care sunt aceleaşi pentru 

majoritatea sistemelor educaţionale din Europa: egalitatea de şanse, asigurarea educaţiei de  bază 

pentru toţi, pregătirea activă a copiilor pentru viaţa de adult pentru timpul liber şi pentru societate, 

pregătirea şi motivarea copiilor pentru continuarea învăţării pentru o lume în schimbare. 

În aceste condiţii învăţământul trebuie să se adapteze noilor cerinţe. Tradiţionalismul 

sistemului de învăţământ s-a dovedit a fi o piedică în calea unei abordări inovatoare. Şcoala 

transmite tehnici şi noţiuni, dar multe dintre ele vor fi depăşite atunci când copilul devenit adult 

va trebui să le folosească. Ea îi formează pentru meserii care foarte probabil vor dispărea. 

Învăţământul şi noi, cei ce îl slujim, suntem obligaţi la o restructurare a mentalităţilor, dar şi a 

strategiilor. Aceasta înseamnă pregătirea fiinţei umane pentru a utiliza tehnici de prognoză, 

asimilare, proiectare, evaluare, de a dezvolta judecăţi critice, de a forma capacitatea de decizie, 

de a acţiona în libertate şi independenţă, altfel spus pregătirea fiinţei umane de a fi creativă. 

Dumitru Palade spunea: „Învăţătorul este acela care dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui 

pe drumul spre lumină, primele elemente , călăuzindu-i paşii spre marele titlu de OM. El este 

acela care modelează materialul cel mai de preţ – COPILUL -, tinzând ca din fiecare bloc de 

marmură brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu cele mai frumoase trăsături, un om care să 

înmănuncheze calităţile morale cele mai înalte. El este acela care îi ajută fiecărui copil să 

descopere tainele naturii.” (D.Palade cit. în M.Condei, 1997, p.59) 

Învăţătorul este chemat să îndrume primii paşi ai elevului spre creativitate, dispunând de 

mari oportunităţi. Dar dacă el cere elevilor să rezolve operaţii rutiniere, el ucide interesul, le 

frânează dezvoltarea intelectuală şi-şi foloseşte prost posibilităţile. Dacă învăţătorul stârneşte 

curiozitatea el le poate inocula elevilor gustul pentru o gândire independentă. 

Rolul învăţătorului este acela de a-l ajuta pe elev să opereze original şi ingenios cu 

informaţii, obiecte şi simboluri. Nu mai este suficient ca elevul să acumuleze elemente ale culturii 

anterioare şi să le aşeze în „sertăraşe”. El trebuie să ştie să le utilizeze la momentul oportun, intra- 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

509 

inter şi transdisciplinar. Fără participarea activă a elevilor în cadrul şi în afara şcolii, rezultatele 

obţinute în urma procesului de învăţământ nu pot fi eficiente, profunde şi de lungă durată.  

Creativitatea este o proprietate generală a sistemului psihic uman şi a macrosistemelor 

socioculturale. Este capacitatea de a realiza ceva nou, superior, care se sprijină pe date sau 

produse anterioare, produsul obţinut trebuie să fie caracterizat prin originalitate şi prin valoare 

sau utilitate pentru societate.  

Educarea creativităţii la copii constituie o preocupare prioritară a pedagogiei din a doua 

jumătate a secolului al XX- lea. Cele mai rodnice cercetări s-au făcut în direcţiile depistării 

posibilităţilor creativităţii peste nivelul comun, a abilităţilor şi a acumulărilor creative, a 

originalităţii şi ingeniozităţii.  

În studiile de specialitate se arată că performanţele elevilor în generarea ideilor şi 

imaginilor originale nu corelează cu performanţele obţinute la testele de inteligenţă, care astfel 

se dovedesc a fi predictive pentru succesul şcolar, dar nu şi pentru realizările creatoare ale 

subiecţilor. S-a stabilit în urma cercetărilor că între creativitate, inteligenţă şi personalitate există 

interdependenţă. Nu se poate una fără cealaltă. Definiţia pe care Gardner o dă inteligenţei este 

„capacitatea umană de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse care sunt valorizate de cel 

puţin o cultură.” (Gardner, cit. în Sarivan, Ligia, 1999, p. 49 ). 

Este ştiut că în cadrul lecţiilor de matematică sunt exersate capacităţile creatoare ale 

elevilor, folosind metode şi procedee active şi modalităţi moderne de organizare, în situaţii de 

învăţare în care ei sunt solicitaţi să „vadă” şi să pună întrebări, să combine date, să caute multiple 

modalităţi de a le utiliza, să restructureze date, să creeze ei înşişi exerciţii şi probleme.  

„Desigur că este mult mai uşor să expui ceea ce ştii şi să ceri copilului să asculte, să 

înregistreze şi să reproducă, decât să conduci explorarea şi investigarea alternativelor în 

rezolvarea de probleme, să conduci cercetarea şi descrierea, să dirijezi dialogul euristic sau 

exploatarea ipotezelor. Fără o schimbare structurală în maniera metodologică a învăţătorului 

şi profesorului nu se poate realiza asimilarea unui conţinut de idei cerut de exigenţele ştiinţei şi 

tehnicii epocii contemporane”, afirmă N. Constantin (1982, pag. 7) 

Concentrarea care se citeşte în ridurile frunţii încreţite a elevului care caută o soluţie este 

satisfacţia supremă a învăţătorului, alături de bucuria victoriei ce se citeşte în ochii elevilor atunci 

când o soluţie sau alta este scoasă din „ceaţă”, prin efort propriu, aşa cum spunea Mihail 

Sadoveanu în „Domnul Trandafir”.  

Mai ales în compunerea problemelor elevii au ocazia de a demonstra creativitate. Această 

aptitudine se exersează încă din grădiniţă şi învăţătorul o continuă apoi în ciclul primar. Copiii 

nu sunt niciodată prea mici pentru a fi încurajaţi să fie creativi. Materialele oferite de alte 

discipline ca: textul cântecelor învăţate la muzică, poveşti create la limba română după tablouri, 
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texte în versuri pentru probleme, jocul didactic sunt tot atâtea oportunităţi de exersare a 

creativităţii.  

Iată câteva exemple. O poezie studiată la limba română poate fi utilizată ca punct de plecare 

în compunerea unei probleme de matematică: 

„Şapte şoricei vioi 

Ies acuma din cămară. 

Dacă trei fug înapoi,  

Câţi rămân, fricoşi, sub scară?” (Vicol- Ţurcanu, Gheorghe, 1996, pag,7) 

În timp ce se citeşte poezia, un elev aşază la flanelograf numărul potrivit de jetoane. Pe trei 

le aşază la o uşoară depărtare de celelalte. Alt elev enunţă problema fără să folosească de data 

aceasta versurile, ci cuvintele lui: 

7 şoricei ies din cămară. 3 se întorc. Câţi şoricei au rămas afară? 

Tot la limba română elevii au alcătuit un text după un tablou: 

„Într-o zi frumoasă de primăvară, mai multe răţuşte, împreună cu mama lor, au plecat în 

pădure după râme şi verdeaţă. Acolo, după ce au mâncat şi s-au săturat, le-a venit pofta de joacă. 

Ele s-au jucat de-a v-aţi ascunselea. Două dintre răţuşte s-au ascuns sub o frunză mare. Mama şi 

celelalte două răţuşte le caută pe cele care s-au ascuns. În sfârşit, le-au găsit.” Ideea a fost 

inspirată de cartea Magdalenei Bulboacă, „Metodica activităţilor matematice în grădiniţă şi clasa 

I”.( 1996, pag. 105) 

Chiar la sfârşitul lecţiei de limba română, în momentul activităţii în completare, elevilor li 

s-a cerut să transforme textul alcătuit de ei într-unul mai scurt, să formuleze o întrebare, pentru a 

deveni o problemă. Astfel se realizează interdisciplinaritatea şi elevii pot observa că şi la limba 

română folosesc cunoştinţe de matematică, pentru că textului alcătuit de ei îi lipseşte doar 

întrebarea pentru a deveni problemă de matematică. „Lângă pădure erau nişte răţuşte cu mama 

lor. Două s-au ascuns. Celelalte două împreună cu mama lor le caută. Câte păsări sunt în total?  

Un produs este nou dacă nu este o simplă reproducere a unor produse anterioare. La clasa 

a III-a s-a lucrat pornind de la textul „Fram, ursul polar”, C. Petrescu. După citirea textului şi 

efectuarea de exerciţii pentru înţelegerea mesajului, elevii au fost împărţiţi în grupe şi au avut de 

realizat următoarele sarcini: 

• Să alcătuiască un text nou despre o reprezentaţie de circ 

• Să alcătuiască un text ştiinţific despre ursul polar 
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• Să alcătuiască reclamă pentru o reprezentaţie de circ, o atracţie a circului să fie un urs 

polar. 

Portofoliile realizate la multe dintre disciplinele şcolare constituie tot atâtea ocazii de 

manifestare a potenţialului creator şi a iniţiativei elevilor.  

La intrarea în şcoală „paralel cu dezvoltarea operaţiilor mintale şi a capacităţii logice 

copilul înţelege realitatea obiectivă şi naivitatea fanteziei înregistrează o scădere bruscă”. (Ana 

Stoica, 1983, p. 85). Dacă se ia în calcul doar nota, respectiv calificativul, se poate vedea efectul 

devastator pentru creativitate. Perspectiva din care este judecată intervenţia elevului şi i se acordă 

nota este aceea a greşelii. El este sancţionat pentru a nu mai repeta greşeala. De aici rezultă teama 

elevului de a mai greşi. Nu mai îndrăzneşte nimic, dacă e pe un teren nou, nu mai întreprinde 

nimic în afara a ceea ce îi este prescris şi i se cere. Pierde gustul riscului pentru a nu mai fi 

admonestat de profesor şi ironizat de colegi. „Prin normele şi constrângerile pe care le implică, 

şcoala poate genera pentru elevi reactivitate emoţională crescută, numeroşi factori frustranţi”. 

(D. Vrabie, 1994, pag. 43)   

Pentru obţinerea de rezultate în ceea ce priveşte formarea noii personalităţi, active şi 

creatoare, se propune ca punctul de plecare să fie descoperirea de către învăţător a unicităţii 

elevului, să o accepte şi să o dezvolte. Învăţătorul poate să ofere fiecărui copil un program 

stimulator care să ducă la dezvoltarea continuă, să cultive aptitudinile sale şi să permită un număr 

suficient de succese care să menţină motivaţia la un nivel înalt deoarece fiecare copil este cu 

adevărat unic în ceea ce priveşte structura aptitudinilor, a intereselor şi a înzestrării sale naturale. 

Elevii trebuie să fie stimulaţi să pună întrebări şi să caute metode inovative. De asemenea trebuie 

încurajaţi la muncă independentă, adică să citească şi să scrie în afara programului şcolar şi nu 

trebuie reţinuţi, dacă le place, să efectueze activităţi dorite, chiar dacă nu corespund vârstei lor. 

Trebuie înlăturată, prin realizarea unui climat afectiv pozitiv, anxietatea care are influenţă 

negativă în special în cazul unor sarcini noi şi dificile din cauza incapacităţii de a improviza, 

rigidităţii, intoleranţei faţă de ambiguitate. 

 

 

 

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

512 

BIBLIOGRAFIE 

Bulboacă, M.& Alecu M., (1996), Metodica activităţilor matematice în grădiniţă şi clasa I, 

Editura Sigma, Bucureşti; 

Condei, M. E., (1997),  Creativitatea intra- şi interdisciplinară, în Învăţământul Primar nr 3,  

Sarivan, L., (1999), Teoria inteligenţelor multiple – noi paşi spre practică. în Învăţământul 

Primar, Editura Discipol, Bucureşti, p. 49-53; 

Stoica, A., (1983), Creativitatea elevilor- posibilităţi de cunoaştere şi educare, Editura Didactică 

şi Pedagogică, Bucureşti; 

Vrabie, D., (1994),  Psihologia atitudinii elevului faţă de aprecierea şcolară, Editura Porto- 

Franco, Galaţi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

513 

Metode interactive de predare-învățare-evaluare a ştiințelor 

 

Profesor Matei Marcela, Şcoala Gimnazială ,,Iuliu Grama” Chiheru de Jos, Mureş 

Oamenii învaţă, învăţând pe alţii . 

( Seneca ) 

   

ARGUMENT 

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

utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe 

esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate 

realiza  mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate. 

Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia profesorului, de a căror cunoştinţe şi 

utilizare depinde eficienţa muncii educative. Profesorul, cunoscând varietatea metodelor, 

particularităţile elevilor cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă, trebuie să 

acţioneze pentru a-şi valorifica pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator în materie 

articulare a strategiilor, metodelor şi procedeelor didactice. 

Antrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susţinut şi înarmarea acestora cu 

capacităţi necesare unei activităţi de învăţare productivă reprezintă modalitatea cea mai 

eficientă de educare a elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi active. 

Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o 

metodologie diversificată  bazată  pe  îmbinarea  activităţilor de învăţare şi de munca 

independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup  şi  de munca interdependentă. 

Deşi învăţarea este eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în 

înţelegerea şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat ca relaţiile 

interpersonale, de grup sunt un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi 

colective. “Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai 

personală muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce 

asigură o participare mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente de emulatie, de 

stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă.” Specific metodelor interactive de grup este faptul 

că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând 

la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Acest tip de interactivitate determină 

“identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat” (Idem), ceea ce 

duce la transformarea elevului  în stăpânul propriei transformări şi formări. 
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I.  NOŢIUNEA   DE   METODĂ   DE   ÎNVĂŢĂMÂNT 

Etimologic, termenul de metodă este un cuvânt compus din alte două, provenind din grecescul  

,,methodos” unde: ,,meta”  înseamnă „către, spre” și ,,hodos” înseamnă „drum, cale”.  

Metodele de învăţământ) 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 

capacitaţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând 

exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi pesonalitatea. 

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

direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un 

pronunţat caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale (e-learning), în 

contaminarea şi suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, 

reuşind astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului. 

Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o 

metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă 

independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă. 

           Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre 

minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate 

evidente. Acest tip de interactivitate determină identificarea subiectului cu situaţia de învăţare 

în care acesta este antrenat , ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei 

transformări şi formări. „Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicări, observând 

tendinţele inhibitorii care pot apărea în interiorul grupului” ( I. Pânişoară) 

           În condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă, 

generând un comportament contagios şi o strădanie competitivă; în rezolvarea sarcinilor 

complexe, rezolvarea de probleme, obţinerea soluţiei corecte e facilitată de emiterea de ipoteze 

multiple şi variate. Interacţiunea stimulează efortul şi productivitatea individului şi este 

importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare. Există o 

dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii, iar subiecţii care lucrează 

în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe, 

învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual. În acest fel se dezvoltă 

capacităţile elevilor de a lucra împreună ce se constituie într-o componentă importantă pentru 

viaţă şi pentru activitatea lor profesională viitoare. 

II. CLASIFICAREA METODELOR ŞI TEHNICILOR INTERACTIVE 

         După funcţia didactică principală putem clasifica metodele şi tehnicile interactive de grup 

astfel: 
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1.Metode de predare-învăţare interactivă în grup: 

-Metoda predării/învăţării reciproce (Reciprocal teaching – Palinscar); 

-Metoda Jigsaw (Mozaicul); 

-Citirea cuprinzătoare; 

-Cascada (Cascade); 

-STAD (Student Teams Achievement Division) – Metoda învăţării pe grupe mici; 

-TGT (Teams/Games/Tournaments) – Metoda turnirurilor între echipe; 

-Metoda schimbării perechii (Share-Pair Circles); 

-Metoda piramidei; 

-Învăţarea dramatizată; 

2. Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: 

-Harta cognitivă sau harta conceptuală (Cognitive map, Conceptual map); 

-Matricele; 

-Lanţurile cognitive; 

-Fishbone maps (scheletul de peşte); 

-Diagrama cauzelor şi a efectului; 

-Pânza de păianjăn ( Spider map – Webs); 

-Tehnica florii de nufăr (Lotus Blossom Technique); 

-Metoda R.A.I.; 

-Cartonaşele luminoase; 

3. Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: 

-Brainstorming; 

-Starbursting (Explozia stelară); 

-Metoda Pălăriilor gânditoare (Thinking hats – Edward de Bono); 

-Caruselul; 

-Multi-voting; 

-Masa rotundă; 

-Interviul de grup; 

-Studiul de caz; 

-Incidentul critic; 

-Phillips 6/6; 

-Tehnica 6/3/5; 

-Controversa creativă; 

-Fishbowl (tehnica acvariului); 

-Tehnica focus grup; 

-Patru colţuri (Four corners); 

- Frisco; 

-Sinectica; 
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-Buzz-groups; 

-Metoda Delphi; 

4. Metode de cercetare în grup: 

-Tema sau proiectul de cercetare în grup; 

-Experimentul pe echipe; 

-Portofoliul de grup; 

III. VALENŢE FORMATIV-EDUCATIVE 

Valenţele formativ-educative care recomandă aceste metode interactive ca practici de succes 

atât pentru învăţare cât şi pentru evaluare, sunt următoarele: 

• stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de 

responsabilitatea ce şi-o asumă; 

• exersează capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, 

stimulânt iniţiativa tuturor elevilor implicaţi în sarcină; 

• asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi 

capacităţilor în variate contexte şi situaţii; 

• asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară acunoştinţelor asimilate 

în sistemul noţional, devenind asfel operaţionale; 

• unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii 

elevului pe o perioadă mai lungă de timp, depăşind neajunsurile altor metode 

tradiţionale de evaluare cu caracter de sondaj şi materie şi între elevi; 

• asigură un demers interactiv al actului de predare–învăţare–evaluare, adaptat nevoilor 

de indivi-dualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând 

potenţialul creativ şi originalitatea acestuia; 

• descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă. 

IV. CONCLUZII 

În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături de 

elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere. 

Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ – participativ şi 

o reală valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului.  



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

517 

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a  învăţarii şi dezvoltării 

personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul 

de idei, de experienţe, de cunoştinţe.    

Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare 

de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de 

cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul 

microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calităţi şi 

disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 

mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa 

de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii. 

 Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea 

copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind 

optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. 
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EDUCAŢIA ECOLOGICĂ – PERSPECTIVE DE ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ 

 

Autorul: Profesor învățământ primar,  Mihalache Camelia Elena 

Instituţia: Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret”, Piatra Neamț, jud. Neamţ 

       „Nu Pământul aparţine omului, ci omul aparţine pământului.”    Sieux Seattle 

Dacă pentru generaţiile mature şi cele vârstnice schimbarea mentalităţii reprezintă un proces 

îndelungat şi sinuos, o problemă educaţională de prim ordin este cea referitoare la percepţia 

adolescenţilor, a tinerilor cu privire la conservarea mediului. Ei sunt agenţii acţiunii sociale în 

secolul al XXI-lea, societatea în care vor trăi depinde în mare măsură de concepţia pe care şi-o 

formează acum, în anii şcolarităţii despre ocrotirea şi păstrarea frumuseţilor naturale. 

 Ecologia constituie un domeniu al ştiinţelor despre viaţă care are din ce în ce mai multă 

importanţă. Ca în cazul multor discipline numele şi definiţia conferite ecologiei, spun mult 

despre cei chemaţi să-i cunoască conţinutul şi să-i pătrundă semnificaţiile. O serie de 

evenimente, cu un puternic impact social, precum celebrele maree negre ori accidente nucleare 

în frunte cu cel de la Cernobâl      (26 aprilie 1986) au zguduit din inerţie opinia publică şi au 

introdus treptat ecologia în rândurile preocupărilor individului şi comunităţilor. Etimologic, 

ecologia reprezintă ştiinţa habitatului, respectiv o ramură a biologiei care studiază interacţiunile 

dintre fiinţele vii şi mediul lor. Dar evident, semnificaţiile sale au fost mult amplificate şi 

diversificate de-a lungul timpului. 

 Născută ca o ramură a biologiei, nimeni nu prevestea ecologiei un strălucit viitor social. 

Dar, treptat implicaţiile sale s-au diversificat, amplificat şi complicat. Studiind echilibrele 

naturale, ecologiştii au prevăzut degradarea lor treptată; după câteva decenii dezvoltarea 

societăţii industriale a modificat profund mediul planetar. Apariţia şi amplificarea poluărilor, 

dispariţia unor specii, afirmarea problemelor globale, au fost semnele evidente ale unei crize 

ecologice profunde. Concluzia relevată tot de ecologie este şi ea fundamentală: omul nu poate 

să acţioneze la nesfârşit asupra mediului său fără a pune în discuţie ruperea absolută a 

echilibrelor ecologice esenţiale. Pe această cale s-a impus o altă noţiune – problemă cheie a 

lumii contemporane - protecţia mediului. 

 Trecerea  ecologiei de la stadiul de simplă disciplină ştiinţifică la cea de problemă a 

conştiinţei comune reprezintă una din marile cuceriri ale secolului al XX-lea. 

M-am întrebat adesea care sunt motivele dezastrelor naturale manifestate în ultimul timp în 

toată lumea: inundaţii, cutremure, alunecări de teren, tornade, valuri uriaşe etc. Am înţeles 

ulterior, din explicaţiile specialiştilor, că poluarea a determinat schimbări climatice, că a 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

520 

generat fenomene extreme, că a bulversat ordinea obişnuită a manifestărilor naturii. Deşi 

perfect logică, această motivare mi s-a părut mult prea rigidă.   

 Căutând răspunsuri în alte domenii, am înţeles de fapt că natura se revoltă, că nu mai 

suportă atâta agresiune, că strigă disperată după ajutor într-o manieră care să ne oblige la 

“trezire”. Inundaţiile sunt doar lacrimile unui plâns amar, nealinat; tornadele sunt expresia 

furiei unei naturi suferinde, victimă a nepăsării noastre. 

 Întrebându-mă retoric ce am făcut eu pentru îndreptarea acestei situaţii, m-am ruşinat, 

pentru că nu am făcut aproape nimic. Grija manifestată pentru mediul ce mă înconjoară nu 

însemna mare lucru, privită individual, dar, însoţită de comportamente asemănătoare, ar fi putut 

însemna ceva mai mult. 

 Profesia de dascăl însemna un aliat în realizarea dorinţei de a face ceva pentru “darul nostru 

nepreţuit”, natura. Sădirea în inimile şi conştiinţele copiilor a sentimentului responsabilităţii 

pentru păstrarea mediului înconjurător era un pas înainte. 

             Obiectivele specifice educaţiei ecologice pot fi : 

             - să formeze generaţii de oameni cu o sănătoasă conştiinţă etică referitoare la apărarea 

şi conser- 

varea mediului; 

             - să creeze unele concepţii şi convingeri pentru generaţia actuală şi, mai  ales, 

generaţiile urmatoare de a schimba progresiv actuala tehnologie poluantă cu un  ansamblu de 

activităţi umane nepoluante; 

             - să sesizeze că raţionalitatea omenirii înseamnă şi raţionalitatea în raport cu propriul 

mediu de viaţă; 

             - etc.           

             Obiectivele mai sus menţionate ar avea ca finalităţi :  

             - înţelegerea naturii complexe, a mediului pentru o utilizare prudentă şi raţională a 

resurselor acestora; 

             - formarea unei conştiinţe ecologice; 

- cooperarea pentru conservarea şi ameliorarea mediului; 

- etc. 
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            Educaţia ecologică este oportună şi, cu cât este începută de la o vârstă cât mai  fragedă, 

cu atât are şanse mai mari de reuşită. O condiţie esenţială a realizării acestei  educaţii ecologice 

este ca ea să se conceapă în natură şi pentru natură. 

Elevii trebuie învaţati să înţeleagă natura, să îi aprecieze frumuseţea, să-i descopere 

componentele şi particularităţile, să se apropie de ea şi să o protejeze. 

Entuziasmul  copiilor în rezolvarea problemelor societăţii legate de distrugerea mediului, 

credinţa lor sinceră că pot schimba lumea, voluntariatul în slujba binelui transformă  reguli 

simple în comportamente sanătoase şi eficiente de protejare a naturii. 

Educaţia ecologică nu are nevoie de o disciplină specială, ea se regăseşte în toate disciplinele 

din cadrul ariilor curriculare prin diferite tipuri de activităţi. 

Limba şi literatura română este disciplina ce oferă atmosfera adecvată manifestărilor de ordin 

afectiv ale elevilor. Studierea unor texte literare despre natură; crearea de texte în versuri sau în 

proză care să ilustreze frumuseţea naturii, legătura dintre plante, animale şi om; elaborarea unor 

scrisori, mesaje, afişe pe teme de ecologie – sunt mijloace care mobilizează deplin elevii, 

afectiv şi intelectual. 

Matematica, aparent incompatibilă cu tematica legată de mediu, oferă modalităţi specifice de 

realizare a educaţiei ecologice. Spre exemplu, capitolul Elemente de geometrie oferă 

posibilitatea recuperării, refolosirii hârtiei prin decuparea unor figure geometrice desenate pe 

resturi de hârtie, construirea unor corpuri geometrice din resturi de carton. Prin compunerea şi 

rezolvarea unor probleme, elevii pot fi puşi în situaţia de a evalua în cifre exacte efecte ale 

acţiunii necontrolate a omului asupra naturii ( Aflaţi aria suprafeţei defrişate abuziv, ştiind că 

1500 de arbori au fost doborâţi  pe lungimea terenului dreptunghiular şi 300 pe lăţime, iar 

distanţa dintre arbori era de 1m). 

Ştiinţe este disciplina prin studiul căreia copilul dobândeşte în mod organizat cunoştinţe cu 

privire la mediul înconjurător, la componentele acestuia, la poluare şi consecinţe pe termen 

scurt şi pe termen lung, la modalităţile de prevenire a degradărilor şi la acţiunile de ecologizare. 

Valenţele educative ale unor lecţii precum: “Ce este solul?”, “Ce este apa?”, “Ce este aerul?”, 

“De ce există vieţuitoare pe cale de dispariţie?”, “Adaptarea plantelor şi animalelor la mediu”, 

“Medii de viaţă”, pot fi puse în valoare prin diverse modalităţi: plantarea şi îngrijirea plantelor 

din clasă, din curtea şcolii; activităţi de observare  în grădini şi livezi; observarea pădurii în 

anotimpuri diferite; completarea portofoliilor cu informaţii din mass media prezentând cazuri 

grave de poluare, de salvare a vieţuitoarelor în împrejurări critice; participarea la acţiuni de 

ecologizare a unor zone. 

Educaţia civică are un rol aparte datorită contribuţiei la dezvoltarea conştiinţei legate de 

protecţia mediului, la înţelegerea comportamentelor adecvate anumitor condiţii şi situaţii. 
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Elaborarea şi discutarea unor studii de caz care să ilustreze relaţiile dintre om şi plante sau om 

şi animale; realizarea unor scurte povestiri pornind de la o situaţie dată, de la un comportament 

potrivit sau nepotrivit faţă de mediu; discutarea încălcării dreptului la sănătate atunci când 

copiii trăiesc într-un oraş poluat; discutarea unor cazuri reale sau imaginate care solicită decizie 

şi exprimarea părerilor personale – sunt modalităţi de educare în spirit ecologic.  

Evidenţierea rolului pădurilor şi apelor, a întregii naturi în luptele duse de români împotriva 

cotropitorilor, dau posibilitatea abordării mediului ca factor determinant al vieţii oamenilor. 

Astfel şi disciplina Istorie contribuie la educaţia ecologică. 

Geografia este disciplina care pune elevii în situaţia de a observa marea complexitate a 

fenomenelor naturale, legătura şi interdependenţa dintre acestea. Studierea unor aspecte 

referitoare la poluarea mediului din diverse zone; aplicarea unor modalităţi de prevenire a 

degradărilor (amplasarea de coşuri în parcuri şi zone turistice, plantarea de arbori, protejarea 

surselor de apă); întreţinerea zonei în care se află şcoala prin îngrijirea spaţiilor verzi, a 

copacilor; excursiile, reprezintă activităţi de cunoaştere şi protejare a naturii. 

Educaţia plastică şi abilităţile practice oferă posibilitatea refolosirii unor materiale (hârtie, mase 

plastice, sticlă, deşeuri textile) şi punerea în valoare a creativităţii copiilor prin lucrări cu teme 

legate de natură. Desenele, colajele, afişele cu mesaj ecologic înbină informaţia ştiinţifică şi 

latura estetică.  

Educaţia muzicală reuşeşte, prin învăţarea unor cântece despre plante şi animale, să aducă 

elevii mai aproape de natură, să  transforme mediul  într-un loc prietenos. 

Disciplinele opţionale constituie o alternativă ce oferă învăţătorului prilejul de a aborda 

problema mediului ca pe o componentă esenţială a educaţiei şi dau posibilitatea însuşirii 

cunoştinţelor într-un mod plăcut şi util. 

Pornind de la ideea abordării interdisciplinare a problemelor legate de mediu, în decursul unei 

săptămâni putem realiza chiar proiecte cu tematică ecologică: ”Pădurea, prietena mea”, ”Un 

mediu sănătos este şi responsabilitatea ta!, ”Omul, prieten şi duşman al naturii”, ”Pământul, 

casa noastră”. Elaborând minuţios planurile, tematica; alegând bine metodele şi mijloacele; 

adaptând subiectele supuse atenţiei caracteristicilor disciplinelor didactice, vom putea dedica 

mediului atenţia cuvenită şi vom stimula atitudinea responsabilă a copiilor faţă de tot ceea ce îi 

înconjoară. 

            Este important să precizăm elevilor faptul că natura a fost în toate timpurile şi o sursă de 

inspiraţie poetică pentru mânuitorii condeiului şi penelului. Dar ea n-a fost numai muza 

inspiratoare a artelor culte, ci a constituit izvorul cel mai de preţ al artiştilor populari. La toate 

popoarele, obiectele de uz casnic (vase, ţesături, cusături, mânerele unor obiecte, sunt 

împodobite cu motive vegetale. La noi în ţară, în diferite regiuni se împletesc motivele vegetale 
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cu cele animale. Există o preocupare la nivel mondial ca în arta vestimentară să nu se mai 

folosească blănuri de animale naturale, ci artificiale. Motivele vegetale şi animale se întâlnesc 

în desenele vitraliilor unor mănăstiri; pe porţile de lemn sculptate de artişti populari, pe brâiele 

de broderie în piatră a bisericilor. Ca exemplu, le-am evocat biserica ,,Trei Ierarhi” din Iaşi. 

Abordarea aceluiaşi subiect în cadrul diferitelor discipline, din altă perspectivă, cu alte 

mijloace; sintetizarea finală a ideilor desprinse şi găsirea soluţiilor, vor face ca latura 

informativă şi latura formativă a activităţilor să se armonizeze, iar finalitatea să fie cea 

aşteptată. 

Şcoala are obligaţia de a organiza o vie şi susţinută mişcare de ocrotire a mediului, iar elevii pot 

să formeze marele detaşament de apărători ai naturii. Adevărata educaţie în materie de ecologie 

îşi va atinge scopul când se va reuşi ca elevii să fie convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi 

vor deveni factori activi în acţiunea de conciliere a omului cu natura. Educaţia cu privire la 

mediu trebuie să dezvolte la nivelul întregii populaţii atitudini de respect şi responsabilitate faţă 

de resursele naturale în vederea ocrotirii lor. 

Pentru atingerea acestui ţel, o importanţă deosebită o are sistemul educaţional. Acest sistem 

este menit să dezvolte conştiinţa ecologică a oamenilor, în aşa fel încât fiecare membru al 

societăţii să devină conştient de locul şi rolul său în natură şi societate. 

Omul epuizează resursele energetice din natură şi accelerează procesele antropice. Încă de la 

apariţia sa pe Terra, “Homo sapiens” a influenţat mediul natural în sensul dorit de el, pentru a-

şi asigura protecţie, hrană, căldură, deci supravieţuirea şi dezvoltarea. Acţiunea de ocrotire a 

naturii se poate realiza pe deplin numai prin asocierea măsurilor juridice şi adminitrative cu 

cele educaţionale. 

Schimbarea mentalităţii oamenilor nu este uşoară, dar fără o educaţie în acest sens, orice 

acţiune de ocrotire a mediului este supusă eşecului. Educaţia în domeniul ocrotirii naturii 

trebuie să înceapă din fragedă copilărie şi să fie continuată în tot timpul anilor de şcoală, cât şi 

în afara şcolii. 

Ceasul de faţă ne cere stăruitor să convertim nostalgia vagă într-o conştiinţă generală fermă, 

activă, de comuniune cu structura şi dinamica naturii, a cărei ocrotire nu mai este o problemă a 

naturaliştilor, ci a omului însuşi. 
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PROF. FODOR OANA 

 

1. Artiste de cirque  

 Il aime créer un spectacle. Trapéziste, acrobate, jongleur, il réalise un ou plusieurs numéros 

visuels pour le plaisir des petits et…des grands… 

Qualités : sportif entraîné, aimer le travail en équipe, le mouvement et le voyage. 

2. Assistant de service social  

Il doit aider les autres résoudre leurs problèmes, aussi divers soient-ils : chômage, alcoolisme, 

divorce, recherche de logement. Il doit savoir  écouter les gens et comprendre leur situation. 

Qualités : maturité, sens de contact, santé et équilibre psychique  

3. Chargé d’accueil tourisme  

Spécialisé dans le tourisme, il connaît sa région comme sa poche et renseigne visiteurs et 

vacanciers qui souhaitent  profiter au mieux de leur séjour.  

Qualités : excellente présentation, sourire, bon sens du contact, diplomatie et organisation, 

culture générale, maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères  

4. Chirurgien dentiste  

Spécialiste des maladies de dents et des gencives, ce professionnel soigne, informe et conseille 

ses patients. Caries, abcès, inflammations gingivales, il sait dévitaliser une dent, extraire une 

molaire, poser des prothèses 

Qualités : gestes précis, grande habileté manuelle, psychologue et patient  

5. Coiffeur  

Professionnel du ciseau, il réussit une nouvelle coupe, redonne vie à une couler. Il accueille les 

clients et choisit les produits adaptés à un certain type de cheveux, tout en prenant en compte la 

forme du visage, la personnalité du client, la mode 

Qualités : habile, rapide, créatif, preuve de goût et sens artistique, aimable, ouvert, disponible 

6. Comédien 
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TOTUL DESPRE BANANE 

 

Prof. dr. ing. Apostol Georgiana, Liceul tehnologic “Constantin Istrati” Câmpina 

 

ISTORIC 

Banana este menționată pentru prima dată în istorie în texte budiste datând din secolul 

VII I.C. În secolul IV I.C. armata lui Alexandru Macedon descoperă bananele în India. Prima 

atestare a unei plantații organizate datează din secolul III D.C. în China. Începând cu secolul VII 

comercianţii arabi introduc bananele în Africa. În secolul XVI coloniştii portughezi înființează 

primele plantații de banane în America Centrală și nordul Americii de Sud. 

VARIETĂŢI 

Varietatea cea mai răspândită pe piaţă din Romania este banana Cavendish, populară 

banana galbenă fiind cea mai des întâlnită banană în întreaga lume. Există, însă și multe alte 

varietăţi de banane mai puţin cunoscute. Printre acestea cea mai apropiată de comuna banană 

Cavendish este varietatea Cavendish pitic, numită astfel pentru că, în general, nu depăşeşte 10 

cm. în lungime. Este o banană foarte dulce des folosită în prepararea salatelor de fructe. 

Varietatea Burro este mai plată, mai mică și cu o formă mai rectangulară decât banana 

Cavendish. Coaptă, are o aromă asemănătoare cu lămâia. 

Banana Java albastra este o varietate mai mică şi mai rotundă cu o nuanţă verde-

albăstruie. Are un conţinut cremos şi dulce fiind des folosită la prepararea deserturilor. 

Banana Plantain este mai plată şi mai lungă decât varietatea Cavendish. Are un conţinut mai 

tare şi mai sărac în zahăr, fiind necesară gătirea ei înainte de consumare. 

Banana Roșie - în comparație cu comuna Cavendish este mai scurtă şi mai durdulie având o 

culoare purpuriu-roşiatică. Ultimul stadiu de coacere este anunţat de apariţia unor pete negre pe 

suprafaţa bananei. 

PROPRIETĂŢI NUTRITIVE 

Banana, ale cărei proprietăţi sunt cunoscute de sute de ani, poate fi considerată hrana 

ideală. Deoarece banana conţine mai puţină apă în raport cu celelalte fructe, conţinutul său de 

zaharuri este mai ridicat fiind preferată de sportivii de anduranţă. Digestia este rapidă. 

Bananele asigură o cantitate importantă de potasiu, vitamina B6 şi într-o mai mică măsură acid 

folic şi vitamina C.  
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Tabelul 1. Principalele componente nutritive ale bananelor 

 Calorii Total 

grăsimi 

Carbohidraţi  Fibre 

dietetice 

Zaharuri Proteine Sodiu Potasiu Vitamina B6 

Conţinut 

pentru o 

banană 

medie 

115 1 g 30 g 3g 20 g 1 g 30 

mg 

470 

mg 

0.7 mg 

 

DISPONIBILITATE 

Bananele nu depind de un sezon anume fiind disponibile pe durata întregului an.  

DEPOZITARE 

Bananele achiziţionate de consumatorul final trebuie depozitate la temperatura camerei. 

Bananele încă verzi nu se păstrează în frigider pentru că temperaturile scăzute opresc procesul 

de coacere. Bananele coapte pot fi depozitate la temperaturi scăzute doar pentru câteva zile, o 

perioadă prea mare duce la apariţia petelor maronii pe coajă şi la deteriorarea conţinutului. Dacă 

sunt ținute alături de alte fructe, bananele accelerează procesul de coacere al acestora.  

NIVELE DE COACERE 

  Există şapte nivele de coacere. Bananele sunt culese verzi de către producători şi 

expediate la temperaturi scăzute către comercianţi. Aceştia ţin bananele în camere de coacere pe 

o perioadă de patru, cinci zile înainte de a le trimite la beneficiari. Procesul de coacere nu poate 

fi accelerat. Camerele de coacere trebuie controlate atent, temperatura putând varia între 14 – 17° 

C pentru a avea fructe coapte uniform. Nivelul etilenei, gaz ce joacă un rol important în procesul 

de coacere, este, deasemenea, controlat riguros. 

 

BENEFICII NATURALE ŞI PROPRIETĂŢI CURATIVE 

Banana este cunoscută ca oferind o digestie sănătoasă şi creează un sentiment de 

întinerire. Bananele ajută la reţinerea calciului, fosforului şi azotului.  

Dereglări intestinale 

Banana este folosită ca hrană dietetică împotriva dereglărilor intestinale datorită formulei 

sale uşoare. Este singurul fruct care se poate mânca crud fără a determina apariţia ulcerului 

cronic. Ea neutralizează supraaciditatea a sucurilor gastrice. Banana este uşor de digerat şi un 

laxativ uşor, îndepărtând simptomele acute şi începând procesul de însănătoșire 

Constipaţia şi diareea 

Bananele sunt foarte eficiente atât în constipație cât și în diaree. Ele au capacitatea şi de 

a schimba bacteriile din intestine . 

Dizenterie  
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Amestecarea unei banane cu puţină sare este un bun remediu în cazul dizenteriei. 

Bananele coapte sunt foarte folositoare și în cazul dizenteriei la copii, dar acestea ar trebui tocate 

până devin cremă.  

Artrite şi guta 

  Bananele sunt folositoare in tratamentul artritelor şi a gutei. Este recomandată o dietă de 

banane doar pentru trei, patru zile. Pacientului i se dau opt, nouă banane să le mănânce și nimic 

altceva în această perioadă.   

Anemie  

Având un conţinut mare de fier, bananele sunt eficiente în tratamentul anemiei. Ele 

stimulează formarea hemoglobinei in sânge. 

Alergii  

Acest fruct este foarte folositor pentru cei care sunt alergici la anumite mâncăruri sau care 

suferă de urticarii, dereglări stomacale sau astm. Bananele conțin aminoacizi la care în cele mai 

multe cazuri nu sunt alergici. 

Boli ale rinichilor 

Bananele sunt bune pentru bolile de rinichi datorită conţinutului scăzut de proteine şi sare 

şi a conținutului ridicat de carbohidrați. O dietă potrivită pentru toate bolile de rinichi este 

hrănirea cu opt, nouă banane pe zi, timp de 3-4 zile.  

Sucul de banane este un remediu bine cunoscut în bolile urinare. El îmbunătăţeşte 

eficienţa funcţională a rinichilor şi ficatului. Curăţă regiunea abdominală de toxine şi ajută la 

eliminarea lor prin urină. S-a descoperit că este bun şi în îndepărtarea pietrelor şi în cazul 

prostatei. 

Tuberculoza  

Bananele sunt considerate a fi folositoare în tratamentul tuberculozei. 

 

Supraponderalitate   

O dietă formată din banane şi lapte este considerată a fi eficientă în cazul reducerii 

greutății. Bananele sunt indicate în acest caz deoarece nu conţin sodiu.  

Dereglări menstruale 

Se consideră că bananele gătite sunt un remediu bun în cazul dereglărilor menstruale.  

Arsuri si răni 

În acest caz un pansament cu cremă de banană coaptă este un remediu eficient. Ea poate 

fi pusă pe răni sau arsuri şi apoi se aplică un bandaj.  

CONCLUZII 

Bananele cremoase și dulci dau, de multe ori, o cantitate de nectar care este o încântare 

pentru orice om care doreşte un desert simplu. Neiubit însă de multi, din cauza conţinutul caloric 

ridicat, este băutura care poate sătura foarte uşor, alungând chiar pentru cateva ore senzaţia de 

sete și chiar și pe cea de foame. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

529 

 

BIBLIOGRAFIE 

          1.Autor anonim,2006. Nectarul de banane este indicat in combaterea bolilor  intestinale. 

Ziarul Unirea; 

           2.Segal,B., 1964. Tehnologia conservării fructelor si legumelor, Editura Didactică si 

Pedagogică,  Bucuresti, pag 435-436; 

3.www.portocale.ro; 

4.www.sănătateatv.ro; 

5.www.banane.ro; 

6.www.dietetik.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

530 

 

Activități interdisciplinare de  

cunoaștere și studiere a orizontului local al satului Cotu- Văii, 

comuna Albești 

 

Profesor Han Geta 

Școala Gimnazială Nr.1 Cotu-Văii 

 

 

 

 

Exegeții învățământului modern au identificat o serie de modalități de abordare a  

conținuturilor învățării și de dobândire a unor competențe, prin integrarea mai multor discipline, 

cu scopul de a oferi elevilor condiții optime instructiv-educative. 

Pentru o învățare eficientă și de lungă durată, accentul trebuie pus pe posibilitățile de 

îmbinare a mai multor domenii ale cunoașterii, care facilitează transferul cunoștințelor și 

competențelor elevilor și care conduc, în final, la o mai mare posibilitate de înțelegere a 

elementelor spațiului socio-natural. 

 Prin activitățile didactice interdisciplinare care oferă elevilor, în primul rând, 

posibilitatea de comunicare, cooperare și experimentare, se urmărește totodată și stimularea 

interesului de a cunoaște direct, de a observa, investiga și înțelege elementele geografice aflate 

în orizontul local. Așadar, studiul componentelor geografice nu trebuie să se desfășoare numai 

în spațiul sălii de clasă, ci și în mediul înconjurător, prin aplicații practice, pentru ca elevii să se 

familiarizeze cu elementele și procesele geografice.        

Aplicaţiile practice sunt acele activităţi desfăşurate atât în clasă, cât şi în orizontul local, 

prin intermediul cărora elevii, cu ajutorul cadrului didactic, pun în aplicare cunoştinţele 

transmise, cu scopul dobândirii, consolidării lor, precum şi formării de priceperi şi deprinderi. 

Geografia este disciplina care propune o arie largă de cunoştinţe despre natură şi societate, 

este ilustrarea cumulării unor cunoştinţe și competențe despre realitarea existentă, este știința 

care  oferă răspunsul la întrebarea “De ce?” în legătură cu o serie de procese și fenomene care au 

loc în zona apropiată sau în zone îndepărtate.  

Prezentarea obiectelor, fenomenelor şi proceselor geografice aflate în starea lor naturală, 

în mediul înconjurător apropiat, unde elevul are contact direct cu realitatea, este urmată de 

activități de investigare în orizontul apropiat, precum: reprezentări cartografice și întocmirea de 

hărţi tematice,  studiul reliefului, studiul rețelei hidrografice, observarea și descrierea elementelor 

climatice,  observaţii asupra faunei/microfaunei și vegetației, influenţa omului asupra mediului 

natural, observarea gradului de degradare a mediului înconjurător, studiul populației local, istorie 

locală. 
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    Prin investigarea orizontului local elevii ajung: 

 Să dobândească și să înțeleagă concepte din domenii ca geografia, istoria, biologia, 

științele naturii, ecologia, fizica, chimia; 

 Să învețe și să exerseze prin metode simple de cercetare a realităţii înconjurătoare: 

observare, înțelegere, analiză, comparare, sintetizare;              

 Să folosească metode și procedee de investigare a realităţii; 

 Să elaboreze activități de cercetare independentă în orizontul apropiat;  

 Să-și însușească corect relaţiile dintre elementele observate, înţelegând caracterul lor 

structurat. 

             Prin studierea orizontului local se pot dezvolta abilitățile de analiză şi investigare a unor 

elemente geografice. Prin observare directă, prin colectarea de materiale şi interpretarea acestora, 

elevii pot realiza lucrări de tipul referatelor, proiectelor, portofoliilor sau afișelor.            

 Să analizeze componentele orizontului local din punct de vedere interdisciplinar. Astfel, 

privitor la învăţarea elementelor antropice, copiii, pot descrie pe baza observaţiei directe, 

pot folosi cunoştinţe și competențe obținute la istorie (privitoare la evoluția așezărilor 

umane), la biologie (în investigarea mediului înconjurător) sau la chimie (în analiza, 

aerului, apei, solurilor). Elevii devin capabili să cerceteze, să descrie şi să prezinte 

obiective turistice, obiective culturale, să prezinte specii ale biosferei caracteristice 

orizontului local, să înţeleagă relaţionarea dintre mediul natural şi cel antropic din 

perspectivă interdisciplinară, să prezinte evoluţia spaţiului orizontului local.  

  Să utilizeze cunoştinţele și competențele formate anterior în scopul efectuării de 

activităţi şi lucrări practice. Elevii desfăşoară în teren activităţi practice diverse, prin 

intermediul cărora studiază orizontul local: observare directă, culegerea de material 

pentru analiza ulterioară, fotografii și înregistrări, notarea de informaţii pentru referate 

şi portofolii. Prin îmbinarea teoriei cu practica se ajunge în a asigura învăţarea 

componentelor naturale şi antropice din orizontul local la nivel superior. 

             Studierea în școală a orizontului local are mare importanță deoarece: elevii primesc 

informaţii despre mediul local în care trăiesc într-o altă formă decât știu ei deja, recunosc prin 

observare directă dirijată componentele și relațiile între acestea, înţeleg problemele cu care se 

confruntă mediul local și caută soluții de remediere, îşi dezvoltă și își valorifică abilitatea de 

investigare sub îndrumarea profesorului, îşi educă deprinderea de a investiga, a aduna, a prelucra, 

a sintetiza datele şi informaţiile despre anumite procese, fenomene, elemente observabile în 

localitate și împrejurimi, le este stimulată curiozitatea și dorinţa de cunoaştere și totodată 

stimularea cunoaşterii și investigării împreună cu elevii a orizontului apropiat şi local este și o 

cerință a Comisiei Europene. 

Prin aplicaţiile practice se urmăresc cunoaşterea obiectelor, fenomenelor și faptelor 

geografice, cantitățile şi calitățile acestora, identificarea lor pe hărți, deslușirea legăturilor între 

aceste componente.  
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  Deoarece geografia cuprinde în arealul ei de cercetare obiecte şi fenomene care se află pe 

un spaţiu mai extins, lucrările practice trebuie efectuate în mare parte în orizontul local, urmând 

ca în școală să se facă localizarea lor pe hartă,  să se organizeze colecţiile de materiale prelevate, 

să se confecţioneze modele sau să se organizeze expoziții tematice.  

 Înaintea cercetărilor din teren se efectuează cercetarea pregătitoare în cabinetul de 

geografie, sala de clasă, domiciliul profesorului sau elevului, biblioteca, instituţiile publice. 

În activitatea pregătitoare se fac studii precum: 

         -    studiul bibliografiei pentru efectuarea cercetării dorite; 

   -    studiul hărților: sunt selectate hărţile comunei și ale zonei înconjurătoare; 

   - acumularea de informații necesare cercetării diferitelor componente şi fenomene 

(informațiile pot fi date climatice, pedologice, hidrologice, demografice, sociale, economice); 

         -   întocmirea unor chestionare, modele de interviu sau discuţii, care urmează a fi folosite 

în obținerea de date noi cu privire la aspecte demografice, economice şi sociale. 

Cadrul didactic trebuie să aleagă lucrări practice adecvate cunoştinţelor și competențelor 

elevilor şi adaptate materialului ce se predă.  

Studii geografice ale orizontului local se pot realiza şi în cadrul activităţilor didactice 

extraşcolare cum sunt: excursia, drumeția și vizita. Acestea reprezintă un mijloc didactic 

important pentru că oferă elevilor posibilitatea de a observa, cerceta şi cunoaște în mod direct 

diverse aspecte geografice din natură, precum și să colecţioneze material didactic util pentru 

lecțiile viitoare. În funcție de sarcina didactică, activitățile didactice extrașcolare cu caracter 

geografic pot fi organizate: înaintea parcurgerii unei lecții sau unități de învățare, având scopul 

pregătirii elevilor pentru formarea competențelor și cunoștințelor ce vor urma a fi dobândite sau 

după încheierea unei lecții sau unități de învățare, în scopul fixării cunoștințelor și competențelor 

specifice obținute. 

La începutul clasei a IV-a, elevii intră pentru prima dată în contact cu disciplina geografie, 

iar lecțiile realizate prin observarea directă a ,, naturii” sau a spațiului din jurul școlii au contribuit 

vizibil la cunoașterea componentelor  orizontului apropiat.  

Printre activitățile realizate s-au numărat lecții de recunoaștere în teren a unității de relief, 

elevii având posibilitatea să observe alcătuirea petrografică care sub acțiunea factorilor exogeni 

și endogeni. Aceștia  au condus la formarea unui canion puternic meandrat în care au loc procese 

geomorfologice de tip eroziune datorită  compoziției rocilor de tip sedimentar, lipsa unor 

suprafețe împădurite, seceta din timpul verii, acțiunea vântului și practicarea unor activități 

agricole intens mecanizate.  

 Datorită faptului că majoritatea elevilor au părinții agricultori,  aceștia au înțeles cu 

ușurință  că măsurile de prevenire și combatere a proceselui de eroziune  sunt: plantarea de 

perdele forestiere pe pante sau între culturile agricole, arături făcute de-a curmezișul pantei și 

evitarea pășunatului în exces. 
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Prin analiza reliefului orizontului apropiat, s-au evidențiat și elementele componente ale 

podișului: aspect de platou, cu pante domoale și  pe alocuri cu vârfuri rotunjite sub formă de 

cupolă. 

Lipsa unei rețele  hidrografice permanente a fost sesizată de către elevi,  aceștia fiind 

informați că nu a fost întotdeauna la fel ca în prezent și că evoluția sa actuală este rezultatul unor 

factori diverși precum: lipsa precipitaţiilor ce contribuiau la alimentarea rețelei, valorile ridicate 

ale temperaturilor pe parcursul verii și omul care transformă peisajul natural prin lucrări agricole, 

amenajări funciare, construcții, excavații, etc.  

Conținuturile legate de vegetație, faună și soluri au fost ușor de asimilat de către elevi,   

printr-o simplă observație și analiză a mediului înconjurător din localitate. Studiul vegetației s-a 

făcut pe baza răspândirii covorului vegetal (gradul de acoperire, specii ale vegetației ierboase, 

modul de utilizare a acesteia), dar și de prezența rară a  unor specii de arbori și arbuști. Elevii știu 

că speciile care au cea mai mare răspândire în zona satului Cotu -Văii au fost înlocuite de culturile 

agricole, aducând mari foloasele localnicilor,  agricultura fiind activitatea de bază a acestora. 

Speciile faunistice sunt cunoscute de asemenea de către elevi, făcându-se și legătura 

răspândirii acestora cu etajele de vegetație, condițiile climatice, forma de relief.  

 Pentru a fi studiată vremea și clima orizontului local, elevilor li s-au  explicat inițial 

termenii de vreme și climă.  

Vremea este dată de caracteristicile atmosferei la un moment dat într-o zonă restrânsă 

teritorial și se studiază simplu, prin constatare directă asupra aspectelor referitoare la temperatura 

aerului, mișcările aerului, gradul de acoperire cu nori a boltei cerești, alte fenomene 

meteorologice. 

La clasă observațiile sunt efectuate zilnic dimineața prin intermediul unui panou special. 

Aspectele cadrului  socio-economic se regăsesc în geografia orizontului local, importante 

fiind elemente precum: vechimea de locuire a teritoriului comunei, numărul locuitorilor și 

evoluția acestora în decursul timpului, mobilitatea populației, demografie, structura populației, 

viața culturală și socială, tradițiile și obiceiurile locale. Pentru studierea elementelor de factură 

socio-economică am apelat la datele statistice puse la dispoziție de site-ul Consiliului Județean 

Constanța, precum și la informațiile oferite de parohia Cotu-Văii.  

 În ultimii ani se insistă tot mai mult pe activitățile integrate și pe metode activ-participative 

care reușesc să mobilizeze energiile elevilor, să le concentreze atenția și să le stârnească interesul, 

să le pună în funcțiune gândirea și imaginația, înțelegerea, puterea de anticipare și memoria, iar 

geografia este una dintre disciplinele care oferă posibilitatea de a pune în practică astfel de activități 

și metode.   

 Desfăşurarea orelor de geografie presupune utilizarea cu intensitate a potențialului educativ 

al profesorului pentru a oferi elevului avantajul de a-şi stimula şi dezvolta în chip real competenţele, 

priceperile,  deprinderile şi atitudini 
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FIȘĂ PENTRU UN POSIBIL DICȚIONAR DE PERSONALITĂȚI 

ALE ORAȘULUI BUHUȘI - MIHAIL ANDREI 

                                                

 

Prof.inv.primar Gheorghiţă Cezarina 

Şcoala Gimnazială ,,Mihail Andrei” Buhuşi 

 

 

,,Un dialog cu el era o încântare, o tonică digresiune din cotidian, 

un plonjon în sfera culturii, artei, literaturii, istoriei. Avea mare 

capacitate de asociere, era logic, convingător, concis și la obiect. Tip 

hașdeian ca erudiție și patos explicativ”(V. TRAIAN) 

Este vorba despre marele OM și PROFESOR , MIHAIL ANDREI.  

La 1decembrie 1923 se naște în Raionul Bălți (U.R.S.S.).În anul 1930 se stabilește cu familia în 

Bacău, pe strada Tudor Vladimirescu-cartierul C.F.R. Absolvă  în 1942 Liceul Ferdinand și este 

trimis în Germania, la o școală de ofițeri. Pleacă pe front, doi ani mai târziu, de unde se întoarce 

cu grad de căpitan. În anul1957 absolvă Institutul Pedagogic ,,Maxim Gorki”iar dupa 7 ani  

termină Facultatea de Limba Română la București. 

A  lucrat ca profesor în următoarele școli: Școala de 7 ani nr.1 Bacău (1957-1959), Școala 

Medie ,, Letea” Bacău (1959-1962), Școala Medie nr.2 Bacău(1962  -1965), Liceul Pedagogic 

Bacău(1965  -1985). A obținut toate gradele didactice.  A intenționat să-și dea doctoratul , dar a 

fost respins de organele comuniste, pentru că nu era membru de partid. 

În anul 1971 publică împreună cu profesorul Iulian Ghiță „Culegere de exerciții lexicale, 

fonetice, gramaticale și stilistice”.  

În 1983, împreună cu același colaborator, semnează cartea intitulată 

„Fonetică.Lexicologie.Gramatică.Stil și compoziție.Exerciții.” 

În 1996 apare ediția revizuită a culegerii din 1983;numele profesorului MIHAIL ANDREI 

este trecut în chenar negru. 

Lucrarea ,,LIMBA ROMÂNĂ”, autori- Mihail Andrei, Iulian Ghiță, este apărută la 

Editura Didactică și Pedagogică, București în 1983.Aceasta își propune să îmbrățișeze întregul 

domeniu al limbii române contemporane din perspectiva nevoilor didactice ale școlii.  

Cartea poate fi un manual suplimentar, neidentificându-se cu manualele școlare sau 

cursurile universitare.   Ea respectă, în general, lucrările oficiale, fundamentale, dar aduce și unele 

interpretări noi, în acord cu cercetările lingvistice recente. 

Exemplele ilustrative pentru problemele teoretice și pentru exerciții au fost alese din 

operele scriitorilor noștri clasici și contemporani, dar și din celelalte stiluri funcționale, precum 

și din tezaurul limbii populare, din imensul rezervor de zicale și proverbe românești… 

Pentru merite deosebite a obținut: Medalia Victoriei în anul1946, Medalia Eliberării în 

1949, Meritul Militar clasa I în anul1954, Ordinul”Steaua R.P.R.”clasa I în1955. 

În data de 3 iulie 1990 se stinge din viață și este înmormântat în Cimitirul C.F.R. din Bacău. 

Înainte de a ne părăsi,și-a dorit ca volumele din impresionanta dumnealui bibliotecă să fie 

transformate în daruri, dorință împlinită prin bunătatea omului ce i-a fost alături, doamna ingineră 

Valerica Andrei. 

Au fost astfel donate: 5.000 de volume Liceului „Vasile Alecsandri” din Bacău,  500 de 

volume Liceului Pedagogic din Bacău, 150 de volume  Școlii Nr. 1 Buhuși, 1.200 de volume 

unor școli din Basarabia. 

Alte cărți au fost oferite celor ce l-au cunoscut, spre aducere-aminte. 

A lăsat în sufletele multora imaginea unui om care nu s-a oprit niciodată din invățat și care 

a dăruit cu mărinimie din tot ce știa și era. 

Am înţeles că Mihail Andrei era un specialist exigent,pentru care nevoia de a şti era o sete 

mereu nepotolită.Părea a-şi fi clădit o casă din cărţi.Nu-i plăcea nici să vorbească şi nici să se 

vorbească despre sine.Din ceea ce agonisise,era însă bucuros să impartă,fie de la catedră, fie 

acasă unde împrumuta cărţi doritorilor,nu însă înainte de a-i cântări,pentru a vedea dacă aceştia 

intuiesc măcar valoarea lucrurilor pe care aveau să le primească.  
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De atunci, în fiecare an,toamna,la Sfinţii Mihail şi Gavril ,toată şcoala este în sărbătoare.Ne 

adunăm emoţionaţi în holul mare unde stăm asemenea unor şcolari intimidaţi de personalitatea 

profesorului care urmează să sosească.Acesta ,,soseşte,, şi stă o vreme cu noi prin intermediul 

celor care l-au cunoscut şi ale căror amintiri încep să se cearnă tremurat din suflete, încăpând 

greu în cuvinte. 

Peste toţi şi peste toate pluteşte în fiecare an, pe 8 noiembrie, imaginea impresionantă a 

unui om integru care a strâns o viaţă averi de cuvinte ,de suflet şi omenie. 

Școala care îi poartă numele, trecută binişor de 50 de ani îşi deapănă an de an amintirile , 

prin cei care îşi leagă viaţa de ea, pe data de 8 noiembrie . Ne simţim copleşiţi de dărnicia timpului 

ce şi-a încetinit pasul atât cât să putem noi să ne privim în suflet şi să punem speranţelor noastre 

numele de OM. 

La ferestrelor claselor primitoare , încărcate de miresmele dulci –amărui ale gutuilor, apar 

chipuri bucălate şi vesele de copii care ne fac să uităm de toate greutăţile vieţii şi să ne îndeplinim 

cu succes meseria de dascăl. 
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IMPORTANTA  SERBĂRILOR ŞCOLARE 

Prof. inv. primar, 

Vasilica Moldovan 

 

                  Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, 

pentru cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea 

raţională şi plăcută a timpului liber . 

                 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 

şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 

învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 

integrării sociale . 

                 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 

factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

                 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, 

deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

                 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. 

                Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 

cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi . 

                Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală 

este o cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 

artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, 

trăiesc ,,autentic ,, spontan şi sincer situaţiile redate . 

                 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante 

care se realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la  momentul oportun, cu rolul pe care îl 

are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea 

stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

                  Lectura artistică, dansul devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 

Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură ( 

parcul  sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 

                 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie 

privită ca un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare 

sufletească, plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai 

frumoasă, mai plină de sens . 

                 Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în 

sufletul spectatorilor . 
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                 Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi 

stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare . 

                Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu Sărbătorile de iarnă 

. 

                  Odată  cu sosirea  anotimpului  alb ,ne  adunăm  cu  toţii, să ne bucurăm de Bradul de 

Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

                  Pentru  această activitate a fost ales materialul, a fost ordonat într-un montaj literar -

muzical ,, Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

                 Este cunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul 

afectiv –pozitiv este mare. De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe 

care se realizează trăiri emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie. Important a  

părut a fi îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul 

emoţional.  

                  Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi 

plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

                  Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi 

pregătirea pentru fiecare lecţie în parte . 

                  Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  

           -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  

           -comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea 

ce favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării  

                  Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  

            - perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes, sudează colectivul, impulsionează în 

mod favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  

            - desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea 

lui depinde reuşita serbării;  

                  Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 

valorifică  varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

                  Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere 

şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

                  Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească 

setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic.                 

   Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 

educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

                  Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa 

îndrumare a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în 
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modelarea sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, 

restabilind şi întărind respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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Mijloace didactice inovatoare 

Prof. Săpun Maria Magdalena 

Liceul Tehnologic Bîlten 

                 Mijloacele  de  învăţământ  reprezintă  ansamblul  instrumentelor  materiale,  naturale,  

tehnice, selectate şi adaptate la nivelul metodelor şi al procedeelor de instruire pentru realizarea 

eficientă a sarcinilor  proiectate  la  nivelul  activităţii  de  predare   -  învăţare  –  

evaluare.Valoarea  mijloacelor  de învăţământ  în  lecţie  constă  în  aceea  că  folosite  cu  

măiestrie  pedagogică  influenţează  în  mod substanţial procesul de cunoaştere, constituie un 

suport material al gândirii şi sporește considerabil posibilităţile de investigaţie. În lecţie, 

mijloacele de învăţământ antrenează capacităţile cognitive şi motrice şi-n acelaşi timp 

declanşează o atitudine afectiv emoţională, în scopul realizării obiectivelor urmărite. 

                    Şcoala contemporană dispune de o gamă largă de mijloace de învăţământ pe care le 

foloseşte în  scopul  creşterii  randamentului  învăţării.  Aparatele  şi  trusele,  mulajele,  

diapozitivele,  diafilmele, foliile  pentru  retroproiector  oferă  largi  posibilităţi  în  munca  

profesorului  de  predare  şi  elevului  în activitatea de învăţare. 

Mijloacele  de  învăţământ  îndeplinesc  mai  multe  funcţii  pedagogice  în  cadrul  activităţii  

depredare – învăţare – evaluare: 

• Funcţia  de  comunicare  (informare)  constă  în  însuşirea  mijloacelor  de  învățământ  

de  a comunica direct informaţii despre obiectivele şi fenomenele studiate spre deosebire 

de învăţămantul traditional,  unde  profesorul  constituie  principala  sursa  de  informaţii,  

în  învăţământul  modern  atât profesorul, cât şi elevii au la dispoziţie o diversitate de 

surse de informaţii cu ajutorul cărora elevii asimileaza,  mai  usor  noi  cunoştinţe  şi-şi  

consolidează  sistemul  de  noţiuni,  concepte,  judecăţi  de valoare   asupra   celor   mai   

diferite   obiecte,   fenomene   şi   evenimente.   Elevul   nu   mai   primeşte cunoştinţele 

de-a gata, ci le dobândeşte prin efort personal, sub directa îndrumare a profesorului. 

• Funcţia  ilustrativ  –  demonstrativă  vine  să  susţină  şi  să  amelioreze  comunicarea  

bazată  pe limbajul verbal, sa dovedească un adevăr a unui fapt sau a unei informaţii, sa 

prezinte (arate) elevilor experimente, operaţii de lucru, modele de comportare. Pe  cât  

este  posibil,  profesorul  trebuie  să  folosească  în  lecţie  obiectele,  fenomenele  şi  

procesele naturale (plante, animale, aparate , utilaje, instalaţii). Dar, neavând posibilitatea 

ca la fiecare lecţie să folosească  obiecte  şi  fenomene  în  stare  naturală,  recurge  la  

substituirea  realităţii  prin  folosirea mijloacelor de învăţământ confecţionate intenţionat 

pentru a fi folosite în procesul de învăţământ. 

• Funcţia   formativă   se   valorifică   în   învăţământ   prin   creşterea   gradului   de   

organizare   a informaţiei  transmise  şi  exersarea  capacitătii  operaţionale  a  proceselor  
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gândirii.  Mijloacele  de învăţământ prezintă importanţă nu numai pentru forţa lor de 

comunicare, ilustrare, comunicare. 

• Funcţia  stimulativă  (de  motivaţie  a  învăţării)  constă  în  provocarea  şi  dezvoltarea  

motivaţiei pentru problemele studiate. O serie de cercetări psihopedagogice demonstrează 

că unele mijloace de învăţământ poartă, cu sine o anumită încărcătură emotională, şi că 

sunt capabile să trezească interesul şi curiozitatea pentru ceea ce urmează, să fie cunoscut 

de către elevi, să declanseze inpresii puternice, stări şi trăiri emotive, exemplu:   

mijloacele vizuale reuşesc să trateze unele teme sau lecţii în mod atrăgător, captivant, să 

sensibilizeze şi să dezvolte motivaţia învăţării. 

• Funcţia de valoare a randamentului şcolar constă în posibilitatea mijloacelor de 

învăţământ de a  pune  în  evidentă  rezultatele  obţinute  de  elevi  în  procesul  de  

învăţământ,  de  a  diagnostica  şi  a aprecia  progresele  înregistrate  de  elevi.  Cu  ajutorul  

acestor  mijloace  se obţin  o  serie  de  informaţii referitoare  la  cunostinţele  stocate,  

capacităti  şi  deprinderi  formate.  Astfel,    unele  diapozitive  sau secvenţe de film pot 

fi concepute în aşa fel încât să creeze situaţii problemă, să testeze posibilităţile elevilor 

de a opera cu datele învăţate, de a-i pune în postura să identifice, să compare, să 

interpreteze unele situaţii nou create şi să permită profesorului verificarea răspunsurilor 

date de elevi. 

• Forme de integrare a mijloacelor de învăţământ în lecţie 

 

              Procesul de integrare a mijloacelor de învăţământ în lecţie solicită profesorului o 

pregătire şi activitate  complexă,  care  începe  cu  mult  înainte  de  desfăşurarea  lecţiei  propriu-

zise  şi  se  închide odata cu stabilirea concluziilor desprinse din evaluarea acesteia, pe baza 

cărora se vor adopta apoi măsuri pentru optimizarea muncii şcolare. 

               Înainte   de   începerea   lecţiei,   profesorul   stabileşte   mijloacele   de   învăţământ   

necesare (aparatura, truse, subansamble, filme, folii, diapozitive), ţinând seama de obiectivele 

fundamentale şi specifice ale activitătii ce urmează să se desfasoare cu elevii, de cunatumul de 

cunoştinţe, priceperii şi  deprinderii  pe  care  trebuie  să  le  însuşească  aceştia.  Apoi  verifică  

şi  pregăteşte  mijloacele  de învăţământ care vor fi folosite: truse, subansamble, reactivi, 

efectuează experimentul în cele mai mici detalii,  pregăteşte  materialelele  necesare  

experimentelor  de  către  elevi  şi  fisele  de  lucru,  stabileşte modalităţile de efectuare a 

experimentului, sarcinile de lucru, concluziile parţiale şi finale ce urmează să fie desprinse din 

experimentele efectuate, elaboreaza probele de evaluare a rezultatelor. 

              În succesiunea lecţiei, momentul ales trebuie să fie acela care dă posibilitatea 

profesorului ca prin   folosirea   mijlocului   de   învăţământ   să   înlesnească   întelegerea   

cunoştinţelor,   formarea deprinderilor practice. Astfel, în lecţiile care au ca scop principal 

dobândirea de noi cunoştinţe şi-n cadrul  experimentelor  integrate,  mijloacele  de  învăţământ  
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se  folosesc  de  regulă  pe  tot  parcursul activităţii. În alte lecţii mijloacele de învăţământ pot fi 

folosite ca suport motivational la inceputul activităţii, ca şi pe parcursul acesteia, atunci cand se 

analizeaza un fenoment sau la sfârşitul lecţiei, ca modalitate de sistematizare şi consolidare a 

cunoştintelor predate. 

               Forma de integrare a cunoştinţelor în lecţie variază şi în funcţie de tipul acestor 

mijloace. De didactice pe grupe mici de elevi, o munca didactica eficienta cu mare valoare 

formativă. În condiţiile experimentului   integrat,   mijloacele   de   învăţământ   trebuie   sa   fie   

astfel   folosite   încât   să   dea posibilitatea fiecarui elev să dobândească, prin efort propriu, cea 

mai mare parte de cunoştinţe, iar restul  să  fie  desprinse  din  operaţiile  logice  rezultate  din  

concluziile  experimentului  cu  ajutorul profesorului. 

               Mijloacele  de  învăţământ  destinate  activitătii  cu  întreaga  clasa  (mijloace  audio  –  

vizuale, tablouri, planşe, harţi) solicită din partea profesorului o activitate de antrenare 

permanentă a elevilor pentru însuşirea conţinutului informaţional al acestor mijloace de dirijare 

a atenţiei elevilor spre acele elemente  care  constintuie  esenţa  conţinutului,  valorificarea  

informaţiilor  făncându-se,  de  regulă,  în conversaţie euristică. 

            Oricare  ar  fi  forma  de  integrare  a  mijloacelor  de  învăţământ  în  lecţie,  folosirea  

acestora trebuie înţeleasă, ca o necesitate, deoarece învăţarea este favorizată, sau îngreunată, de 

posibilităţile de acces la obiectul învăţării, adică la mijloacele de învăţare didactice. 

            Mijloacele de învăţământ, devin o componentă importantă, a tehnologiei didactice 

moderne numai  în  măsura  în  care  profesorul  ştie  să  le  folosească  în  procesul  de  predare  

–  învăţare  şi  să transforme cantitatea într-o nouă calitate a muncii didactice. 
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Importanța limbii române 

 

Secu Cristina 

C.N.P. ,,Ștefan Odobleja” 

 

 

 

 x̂ Lіmba rоmână соnstіtuіе рrіnсірalul оbіесt dе studіu în рrосеsul x̂dе învăţământ. Ѕtudіul 

lіmbіі rоmânе arе о însеmnătatе x̂сu tоtul dеоsеbіtă în fоrmarеa multіlatеrală a еlеvіlоr.  ̂x 

 Fără însuşіrеa соrеsрunzătоarе a lіmbіі rоmânе nu x̂роatе fі соnсерută еvоluţіa іntеlесtuală 

vііtоarе a şсоlarіlоr, x̂рrеgătіrеa lоr соrеsрunzătоarе la сеlеlaltе оbіесtе dе învăţământ.  ̂x 

 În сісlul рrіmar іmроrtanţa lіmbіі rоmânе, x̂ сa dіsсірlіnă şсоlară, сaрătă dіmеnsіunі nоі, 

dеtеrmіnatе x̂ dе faрtul сă aсеastă dіsсірlіnă urmărеştе atât сultіvarеa lіmbaјuluі x̂оral şі sсrіs al 

еlеvіlоr, сunоaştеrеa şі fоlоsіrеa x̂ соrесtă a lіmbіі сât şі învăţarеa unоr tеһnісі sau x̂ іnstrumеntе 

alе munсіі іntеlесtualе сarе asіgură dеzvоltarеa şі реrfесţіоnarеa x̂ lіmbaјuluі рrесum şі suссеsul 

în întrеaga еvоluţіе vііtоarе. x̂  

 Dеzvоltarеa x̂ сaрaсіtăţіі dе ехрrіmarе соrесtă, оral şі sсrіs, x̂ іmрlісă în mоd nесеsar 

сunоaştеrеa fundamеntеlоr tеоrеtісе, dе x̂оrdіn lіngvіstіс, ре сarе sе bazеază соnstruсţіa 

соmunісărііx̂, însеşі соmреtеnţеlе dе соmunісarе. Ѕtudіul еlеmеntеlоr dе x̂соnstruсţіе a 

соmunісărіі urmărеştе fundamеntarеa ştііnţіfісă a ехрrіmărіі соrесtе x̂ a еlеvіlоr în lіmba rоmână. 

 Însuşіrеa x̂ nоţіunіlоr gramatісalе dе сătrе еlеvі rерrеzіntă un рrосеs соmрlехx̂. Ѕрrе 

dеоsеbіrе dе nоţіunіlе dіn altе dоmеnіі alе x̂ rеalіtăţіі, nоţіunіlе gramatісalе au un sресіfіс aрartе, 
x̂ сarе dеtеrmіnă şі anumіtе рartісularіtăţі alе рrосеsuluі dе fоrmarе x̂ a lоr. Οреraţііlе dе gândіrе 

сarе sunt іmрlісatе x̂ în рrосеsul fоrmărіі nоţіunіlоr gramatісalе: analіza, sіntеza x̂, соmрaraţіa, 

abstraсtіzarеa, gеnеralіzarеa au şі еlе x̂ un sресіfіс dеоsеbіt. 

 Οbіşnuіrеa еlеvіlоr сu x̂aрlісarеa tеоrіеі gramatісalе în рraсtісa ехрrіmărіі sе rеalіzеază 

trерtat x̂ рrіn ехеrсіţіі zіlnісе dе lіmbă. Ρеntru aсеasta еstе x̂ nесеsară сultіvarеa la еlеvі a unеі 

atіtudіnі соnştіеntе faţă x̂dе fіесarе rеgulă şі dеfіnіţіе învăţată, făсându-x̂ і соnştіеnţі dе valоarеa 

рraсtісă a aсеstоra. 
x̂ Ρrіn рrеdarеa nоţіunіlоr gramatісalе dеsрrе substantіv, învăţătоrul x̂urmărеştе să 

іmрlеmеntеzе în mіntеa еlеvіlоr іmроrtanţa aсеstuіa реntru x̂ соmunісarеa іdеіlоr рrесum şі 

fоrmarеa рrісереrіі şі a dерrіndеrіі x̂ dе a-l fоlоsі în vеdеrеa fоrmărіі unеі x̂ехрrіmărі ехрrеsіvе, 

соrесtе. 

 Învățarеa sіstеmatісă x̂a lіmbіі matеrnе trеbuіе să sе bazеzе ре сrеarеa x̂ unеі stărі 

mоtіvațіоnalе іntrіnsесе, susțіnută рrіn рunеrеa еlеvuluі x̂în sіtuațіa dе соmunісarе, astfеl înсât еl 

să x̂ оbsеrvе сă оrісе aсһіzіțіе îі соnfеră сaрaсіtățі nоі dе x̂ utіlіzarе a lіmbіі, ~*`^`реrmіțându-і să-x̂ 

șі însușеasсă maі ușоr сunоștіnțе, рrісереrі șі dерrіndеrі x̂.  

 Μоdul rеal dе ехрrіmarе trеbuіе să x̂ fіе рunсtul dе рlесarе реntru сrеarеa sіtuațііlоr dе 

învățarе x̂ sіstеmatісă a lіmbіі. Fără a сеnzura еlеvul în x̂ numеlе unоr nоrmе rіgіdе, trеbuіе tоtușі 

să і x̂ sе dеmоnstrеzе сă daсă lіmba ре сarе о fоlоsеștе x̂ еstе dеstul dе роtrіvіtă реntru un număr 

оarесarе dе x̂ sіtuațіі, ехіstă însă сazurі реntru сarе nu еstе x̂ sufісіеnt рrеgătіt. Εl va fі соndus să 

сunоasсă x̂mоdеlе dіfеrіtе dе lіmbă lіtеrară sau nеlіtеrară, sublіnііndu x̂ -lе șі dеmоnstrându-lе 

рraсtіс іmроrtanța în x̂ învățarе. (Șеrdеan 2008: 35) 
x̂ Сеrсеtărіlе întrерrіnsе dе tеоrіa lіmbіі, dе рsіһоlоgіa x̂ lіmbaјuluі șі dе рsіһоlіngvіstісă 

asuрra рrосеsuluі рrіn сarе соріlul x̂ îșі însușеștе lіmba matеrnă au dеzvăluіt сă la іntrarеa x̂ în 

șсоală сaрaсіtatеa lіngvіstісă a соріluluі еstе fоrmată nu x̂ numaі dіn роsіbіlіtățіlе dе fоlоsіrе a 

lіmbіі matеrnе, x̂dar șі „dіntr-о іntuіțіе a rеlațііlоr x̂ сarе sе stabіlеsс întrе nеvоіlе соmunісărіі șі 

sеlесțіa mіјlоaсеlоr x̂ dе ехрrеsіе fоlоsіtе.  

 Ρеntru șсоală, x̂aсеlеașі rеlațіі sugеrеază сă ехіstă роsіbіlіtatеa dе a abоrda x̂ сunоștіnțеlе 

dе lіmbă, оrіеntând în mоd dеlіbеrat рrосеsul x̂ dе învățarе în sеnsul рarсurs dе рrосеsul natural 

dе x̂ aсһіzіțіі, rеlеvând sресіfісul оrganіzărіі luі dе la întrеg x̂la рartе, dе la ansamblul struсturіі, la 
x̂ unіtățі șі la fоrmеlе соrеsрunzătоarе. 

 Dеsсrіеrеa x̂соmроnеntеlоr lіmbіі șі a mоduluі lоr dе оrganіzarе рrеsuрunе x̂ rеsресtarеa 

ехaсtіtățіі ștііnțіfісе сa о сеrіnță еsеnțіală a соnțіnutuluі x̂ оbіесtuluі dе studіu, dar mоdul dе 

dеsсrіеrе еstе x̂ stabіlіt dе șсоală, în funсțіе dе оbіесtіvеlе fundamеntalе x̂ șі sресіfісе ре сarе lе 

urmărеștе. Astfеl, x̂ ре рrіmul рlan sunt рusе ореrațііlе dе analіză șі x̂ dе ехрlісarе a mоduluі сum 

sе оrganіzеază în sіstеm x̂ соmроnеntеlе lіmbіі șі abіa în al dоіlеa rând sunt x̂ abоrdatе сlasіfісărіlе 
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șі dеfіnіțііlе. Aсеsta dеоarесе sa dеmоnstrat x̂ сă реntru еlеv, într-о рrіmă еtaрăx̂, еstе mult maі 

іmроrtant să dеvіnă соnștіеnt dе x̂ funсțіоnarеa mесanіsmuluі lіmbіі șі numaі duрă aсееa să-x̂ șі 

însușеasсă asресtеlе tеоrеtісе: nоțіunі, tеrmеnі, x̂ dеfіnіțіі, сlasіfісărі șі analіzе сa nесеsarе реntru 

рraсtісa x̂ vоrbіrіі șі сa sіstеm dе nоrmе la сarе să x̂ sе raроrtеzе atunсі сând sе află în fața unоr x̂ 

dіfісultățі lіngvіstісе. 
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Incluziunea școlară a copiilor cu cerințe  

educaționale speciale 

 

                                                                                    SANDU ILEANA,prof.înv primar 

Școala Gimazială „BASARAB I”-Curtea de Argeș 

 

Universul ființei umane ascunde o mare diversitate.Școala este cea care caută necontenit 

soluții de a asigura egalitatea de șanse copiilor ,indiferent de apartenența lor sau de nivelul de 

dezvoltare a capacităților acestora. 

    Tendința crescândă de integrare școlară în unitățile obișnuite de învățământ a copiilor cu 

CES este bine cunoscută atât în lume,cât și în România.. Educația integrată  se referă în esnență 

la integrarea copiilor cu CES în structurile învățământului de masă,care pot oferi un climat 

favorabil dezvoltării armonioase a acestor copii și o echilibrare a personalității acestora. 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit,dar. 

trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii 

lor şi al mediului. 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate 

în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, 

integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite.   Copiii cu C.E.S. pot prin joc 

să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii despre lumea în care 

trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător. Datorită faptului că 

se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru 

persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de 

minim două persoane pentru a se desfăşura.        Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi 

următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei 

copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase 

obişnuite 

   Acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul 

poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa..  Copiii cu C.E.S. 

au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de tratament 

logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare evaluare specializate, adaptate 

abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De 

asemenea vor beneficia de consiliere şcolară. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare . Acest lucru este 

posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care 

ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. 
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     Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să 

depăşească barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile 

necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Într-o abordare incluzivă toţi copiii 

trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate calităţile, pornind de la 

premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 

  .    Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază,. Conform 

principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de 

dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea 

mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea 

şcolară pe baza apartenenţei la o anumita categorie socială sau a nivelului de dezvoltare 

individuală este nedreaptă şi nu justifică excluderea din şcoala de masă. Al doilea argument care 

susţine necesitatea mişcării integraţioniste este acela că şcoala de masă este cea care asigură 

mediul, precum şi nivelul de calitate cel mai propice învăţământului şi însuşirii aptitudinilor 

sociale şi cognitive. Pentru a uşura copiilor cu dificultăţi de asimilare integrarea în şcolile de 

masă, este necesar ca în aceste şcoli să se asigure o atmosferă mai primitoare.  

         Dar pentru ca aceşti copii dezavantajaţi să aibă loc în şcolile generale, trebuie să se 

producă schimbări majore atât la nivelul atitudinii corpului profesoral, cât şi al sistemului 

educaţional, respectiv a metodelor de stimulare a dezvoltării şi al psihodiagnozei. Integrarea 

şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică 

în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul 

poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală 

între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor 

randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la 

posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

O caracteristica speciala a acestor copii în pericol de excludere" o constituie faptul că 

posibilităţile lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu se 

adaptează cu uşurinţă si nu pot obţine succese în cadrul sistemului educaţional tradiţional. (Nu 

reuşesc la examenele de capacitate sau bacalaureat, nu reuşesc să obţină diplome). În spatele 

acestor probleme, stă desigur şi nivelul lor ineficient de funcţionare a proceselor cognitive, 

agravat de faptul că nici în cadrul familiei şi nici în şcoală, ei nu beneficiază de o stimulare 

cognitivă corespunzătoare. Deficitul cognitiv apărut în urma educaţiei necorespunzătoare este 

totuşi reversibil şi poate fi compensat chiar şi în cazul unor tulburări organice, cu condiţia ca 

potenţialul copilului să fie activat în mod corespunzător. Toate aceste corecturi se pot realiza în 

cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu ajutorul programelor de dezvoltare cognitive.   Copiii cu 

C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de 

tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 
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specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru 

tulburări motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară. 

 Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de 

deficienţă al copilului . Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului 

intră în resortul unei persoane competente : psiholog, psihopedagog , profesor consilier . Din 

acest motiv, în prezentarea de faţă nu abordez această latură a problemei . Ceea ce revine 

învăţătorului va fi aplicarea programului stabilit împreună cu psihologul, sub forma unor 

activităţi suplimentare ( aditive la programa şcolară ) în sălile de clasă . Intervenţia recuperatorie 

trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al copilului . Criteriul de 

alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul unei persoane 

competente : psiholog, psihopedagog , profesor consilier . Din acest motiv, în prezentarea de faţă 

nu abordez această latură a problemei . Ceea ce revine învăţătorului va fi aplicarea programului 

stabilit împreună cu psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare ( aditive la programa 

şcolară ) în sălile de clasă . 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 . 

Activitatea psihopedagogică cu copiii cu dificultăţi de învăţare trebuie să prezinte un efect dublu 

: 

- având un caracter corectiv - formativ, ea are ca scop central reducerea şi corecţia 

deficienţelor intervenite în dezvoltare ; 

- prin întreţinerea şi stimularea factorilor non - intelectuali ai personalităţii cum ar fi : 

motivaţia de învăţare, interes, senzaţia competenţei, aptitudini de comunicare verbală. 

Prin recunoaşterea tulburării de învăţare la elevi, învăţătorul a făcut primul pas în 

remedierea elevului . Din moment ce învăţătorul devine competent în stabilirea cauzelor 

dificultăţilor de învăţare, el va fi capabil să abordeze în mod diferenţiat învăţarea/educarea acestui 

elev . 

Aceasta necesită eforturi şi energii suplimentare din partea învăţătorului, deoarece elevii 

cu dificultăţi de învăţare au nevoie de activităţi recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform 

nevoilor individuale . Această abordare diferenţiată necesită o colaborare strânsă între pedagog 

şi psihologul şcolar . Pe de o parte, învăţătorului îi revin responsabilităţile abordării diferenţiate, 

pe de altă parte colaborarea lui cu psihologul şcolar măreşte eficacitatea intervenţiei educaţionale 

. 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală 

a sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea 

contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare 

socială a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată 

în continuă transformare .  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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  Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în 

dificultate şi nevoilor de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu 

sprijinul tuturor. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute 

la nevoie.Numai așa,putem să asigurăm pregătirea pentru viață a viitoarelor generații și echilibrul 

social. 
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 Prof. înv. preșcolar, Sime Gabriela-Adriana 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț” Beiuș 

 Adolescenţa este perioada de vârstă cuprinsă între 14-18 ani. Ea este un moment critic 

din dezvoltarea individului deoarece acesta caută să se raporteze permanent, la ceilalţi, ca o 

persoană autonomă, cu conştiinţa propriei identităţi. Psihologic, adolescentul se caracterizează 

printr-o bogată imaginaţie, el „visează cu ochii deschişi“, dar şi prin creşterea puterii de judecată. 

În schimb, memoria este deficitară. În acest interval de timp individul dezvoltă interese şi abilităţi 

speciale fără însă a avea tenacitatea şi capacitatea de a finaliza o acţiune. Emoţional, adolescenţii 

sunt foarte sensibili şi de aceea se pot simţi foarte uşor lezaţi, când se manifestă atitudini ostile 

faţă de ei. De asemenea, ei dovedesc interes pentru competitivitate şi sunt dispuşi să participe la 

orice acţiune care le-ar permite să-şi etaleze cunoştinţele şi abilităţile. 

 Social, adolescenţii se caracterizează prin autodefinirea sinelui în relaţie cu societatea în 

totalitatea ei, iar identitatea apare ca o poziţie a lor faţă de lumea în care trăiesc. Din acest status 

apar probleme specifice adolescenţei: tensiunea dintre el şi societate, câştigarea independenţei 

faţă de părinţi, alegerea carierei şi a stilului de viaţă. Întrucât adolescentul îşi construieşte 

identitatea, în primul rând, în raportul său cu familia şi societatea, el exersează experienţe proprii 

pentru că numai astfel trăieşte cu convingerea despre oportunitatea lor.  

 Adolescenţa este vârsta marilor experienţe şi experimente cruciale, iniţiate şi trăite de 

adolescent pentru prima oară în viaţă. Adolescenţii trec prin reale crize existenţiale şi de 

identitate. Traversarea acestor experienţe cruciale este o condiţie obligatorie în pregătirea 

adolescentului de asumarea de roluri şi statusuri ca viitor adult. În acest sens, el stabileşte despre 

mediul său de viaţă, decide cum acţionează cu cine se întâlneşte şi în ce locuri, fără însă a ţine 

seama de consecinţele şi riscurile unora dintre experienţele sale.  

 Un loc esenţial în adolescenţă îl ocupă relaţiile sociale. La această vârstă indivizii 

dezvoltă dorinţa de libertate şi de explorare a spaţiilor necunoscute, dincolo de ceea ce este spaţiul 
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familial şi cel şcolar sau al vecinătăţii imediate. Discriminarea de vârstă, este trăită intens şi 

contradictoriu de către adolescent fiindcă el crede că nu i se recunoaşte noua sa poziţie socială 

de către familie, şcoală şi mediul său de viaţă.  

 Relaţiile părinţilor cu adolescenţii au particularităţi ce le deosebesc de raporturile din 

copilărie. Dacă în copilărie, insul este integrat în actul satelitizării de familie, cu efecte benefice 

pentru creşterea şi dezvoltarea sa, adolescentul tinde să fie autonom de familie. Părinţii nu mai 

sunt modele, dimpotrivă, ei devin obiectul unor critici severe, ceea ce este natural, pentru că la 

această vârstă spiritul critic este definitoriu, iar exersarea lui cu privire la conduita şi mentalitatea 

părinţilor ajută la formarea abilităţilor de interacţiune concomitent cu aspiraţia adolescentului 

către individualitate, uneori exacerbată.  

 Între părinţi şi adolescenţi relaţiile pot fi tensionate, ajungând până la ruperea lor, situaţie 

generată de neînţelegerea din partea părinţilor a problemelor reale ale adolescentului şi de spiritul 

excesiv de autonomie al adolescentului. Părinţii, şi în general adulţii, caută să-l socializeze pe 

adolescent orientându-l spre ceea ce va face în viitor, spre viaţa de adult, acordând o importanţă 

redusă problemelor specifice vârstei lui.  

 Lumea virtuală oferă o versiune simplificată, incompletă şi adesea deformată a lumii 

reale. Din acest motiv, un copil redus la spaţiul bidimensional al gadget-ului preferat este un copil 

deconectat de la realitatea înconjurătoare. Cei dependenţi sunt „premiaţi” cu recompense virtuale 

cum ar fi puncte ori like-uri pe Facebook, fiind în acelaşi timp descurajaţi să mai caute răspunsuri 

dincolo de ecran. În plus, tabletele şi smartphone-urile fac apel doar la unele simţuri şi abilităţi, 

neglijându-le pe celelalte. Această stimulare unidirecţională poate duce la dezvoltarea 

insuficientă sau chiar atrofierea anumitor abilităţi motrice, cognitive ori sociale. 

 Deşi, nimeni nu neagă faptul că dependenţa de ecrane are consecinţe fizice serioase cum 

ar fi migrenele, insomnia ori tulburările de vedere, ea nu produce dependenţă biologică în felul 

în care o fac alcoolul ori drogurile. Din acest motiv, unii dintre cercetători se pronunţă împotriva 

controlului strict al timpului pe care copilul îl petrece în faţa ecranului. „Ideea deconectării forțate 

a copilului nu este cu adevărat utilă. Un lucru interzis devine mai atractiv”, avertizează profesorul 

David Buckingham, specialist în Media și Comunicare la Loughborough University (UK). El 

crede că părinţii ar trebui să discute cu copiii, să-i asculte şi să le propună alternative de petrecere 

a timpului liber, înainte de a le impune restricţii „arbitrare”.  

 Specialiştii spun şi că exemplul personal al părinţilor contează. Dependenţa de tehnologie 

se învaţă în familie. Psihologii recomandă părinţilor să lase deoparte laptopul sau smartphone-ul 

şi să dedice mai mult timp momentelor petrecute împreună cu copiii. 
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 Nu orice copil sau adolescent poate ajunge însă dependent de telefonul sau tableta sa. 

Este important să facem distincție între pasiune și dependență. Unii copii sunt pur și simplu 

talentați și pasiunea lor se va transforma cu siguranță, mai târziu, într-o carieră de succes. Alții 

însă, în special pe fondul unor vulnerabilități temperamentale (ex: stima de sine scazută, 

timiditate, anxietate școlară sau socială, tulburări de dezvoltare, dificultăți de învățare) sau a unui 

context familial dizarmonic, conflictual, ajung să se refugieze în lumea virtuală, devenind 

dependenți de aceasta. 

 Timpul petrecut în faţa ecranului nu este neapărat un timp irosit. Dacă în trecut copiii îşi 

petreceau majoritatea timpului absorbind fără discernământ programele TV, în prezent cei tineri 

folosesc internetul pentru a alege conţinutul conform propriilor preocupări şi interese. 

Adolescenţii care folosesc laptopul ori tableta pentru a-şi face temele ori a învăţa ceva nou au 

totuşi nevoie de îndrumare, pentru că, aşa cum explică Nicoleta Fotiade, expert în educaţie media 

şi preşedintele Mediawise Society, „copilul nu realizează în mod spontan potenţialul educativ al 

internetului”.  

 „Părinţii trebuie să înlăture jocurile violente și repetitive, deoarece acestea creează 

dependenţă şi aduc zero beneficii“, sfătuieşte Giorgiana Cristea. Totuşi, nu toate jocurile video 

sunt dăunătoare: „Jocurile online pot dezvolta abilitățile de luare a deciziei, pot ajuta la învățarea 

de conținut într-un mod interactiv, la îmbunătăţirea coordonării mână-ochi. Unele dintre acestea 

pot chiar dezvolta abilități de socializare”, aminteşte Nicoleta Fotiade. 

 Fetele petrec în medie 7,5 ore pe zi în faţa ecranelor, iar băieții 8 ore pe zi. Adolescenţii 

folosesc mai multe device-uri în acelaşi timp, de exemplu utilizează telefonul mobil în timp ce 

se uită la televizor sau navighează pe internet. Top site-uri şi aplicaţii: Youtube, Facebook, 

aplicaţii de chat, jocuri online. Fetele sunt mai interesate de chat, bloguri, muzică şi site-uri de 

foto sharing. Băieţii sunt mai preocupaţi de jocuri, forumuri şi cumpărături. 

Efectele şi riscurile dependenţei de device-uri: 

 Defecte de vedere, dureri de cap, probleme de concentrare, tulburări de somn 

 Obezitate, postură incorectă, tonus muscular redus 

 Izolare, timiditate excesivă, abilităţi sociale diminuate 

 Percepţie deformată asupra realităţii, obsesii 

 Irascibilitate, depresie, apatie şi interes scăzut pentru alte activităţi. 

Semnele dependenţei de tehnologie:  

 Preocupare excesivă pentru internet şi mediul virtual  

 Device-ul este utilizat din ce în ce mai des pentru din ce în ce mai mult timp  
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 Eforturile de a renunţa sau reduce timpul petrecut online eşuează  

 Copilul devine depresiv sau irascibil atunci când este deconectat  

 Copilul neglijează şcoala, prietenii și activităţile de timp liber. 

 Numeroase studii relevă dependența din ce în ce mai mare a copiilor și adolescenților de 

tabletă, telefon sau calculator, aceștia petrecând mai mult timp cu ,,butonarea” gadget-urilor decât 

cu activități sportive sau relaționare directă cu alți copii. Există, totuși, și beneficii ale progresului 

tehnologic, în special în aria educației: pentru copiii școlari și adolescenți sunt disponibile on-

line foarte multe resurse educaționale care, utilizate corect, ajută la dezvoltarea gândirii, 

raționamentului, logicii, atenției și memoriei.  

 Generația digitală a devenit capabilă să realizeze mai multe sarcini în același timp, însă 

acest lucru vine alături de costuri în termeni de timp și performanță. Datele sunt mixte în ceea ce 

privește relația dintre timpul petrecut în fața televizorului, utilizarea telefoanelor mobile 

inteligente, a Facebook-ului și performanța academică. Pe de o parte, există date care arată că 

acestea au un impact negativ asupra notelor școlare, însă în funcție de durata și natura lor, ele pot 

fi benefice. De exemplu, vizionarea unor programe TV cu conținut educațional la copiii de cinci 

ani poate prezice cititul cărților în adolescență. Atunci când vorbim despre impactul tehnologiei 

asupra creierului nostru, trebuie să ne referim și la anumite rutine legate de somn.  

 Numeroase persoane au obiceiul să vizioneze filme până adorm sau să își plaseze 

telefonul în proximitatea patului. Potrivit specialiștilor în neuroștiințe acest lucru nu este tocmai 

benefic. Luminile strălucitoare ale laptopului, tabletelor sau telefonului pot influența hormonii 

de inducere ai somnului, putând avea efecte negative pe termen lung asupra ritmului circadian al 

corpului. Chiar și modul în care visăm a fost transformat odată cu evoluția tehnologiei. Dacă în 

trecut lumea visa în alb - negru, se pare că generațiile mai noi visează în culori. 

 Nu în ultimul rând, părinții trebuie să fie conștienți de faptul că, cel puțin până la vârsta 

majoratului, responsabilitatea creșterii copiilor le revine pe deplin, prin urmare ,,telecomanda” 

este la ei. Trebuie să recunoaștem că părinții sunt cei care creează premisele favorabile 

dependenței de tehnologie la copii: foarte mulți copii sunt crescuți în fața televizorului, iar tableta 

și telefonul sunt cele mai frecvent oferite cadouri de sărbatori. Gadget-urile au devenit, cumva, 

atât unelte de ,,cumpărare” a momentelor de liniște pentru părinți cât și mijloace de șantaj pentru 

a-i determina pe copii să se supună cerințelor acestora. Tot părinții sunt cei care pot prelua 

controlul asupra situației luând din timp măsurile necesare pentru a evita dependența de 

tehnologie a copiilor. 
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METODE ŞI TEHNICI MODERNE DE PREDARE - ÎNVĂŢARE 

A LIMBII ENGLEZE 

Profesor, 

Motoroi Nela Georgiana 

 

          „A-i instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap o mulţime de cuvinte, 

fraze, expresii şi opinii din diferiţi autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile” - 

John Amos Comenius. Se spune că nevoia de a învăţa o limbă străină este aproape atât de veche 

ca însăşi istoria umană. Iar însuşirea unei limbi se află în relaţie cu senzaţiile şi experienţa, 

spune John Amos Comenius, profesor, educator şi scriitor ceh, considerat părintele educaţiei 

moderne. 

          Astăzi, stilul tradiţional de predare nu mai reprezintă o cale eficientă de a transmite 

informaţii. Sunt dezvoltate diferite metode de predare-învăţare având în minte nevoile elevului. 

Un proces de predare-învăţare eficient şi real presupune folosirea metodologiei şi pedagogiei 

potrivite cerinţelor generaţiei actuale de elevi, folosirea noilor tehnologii şi a unui mediu 

educaţional în continuă schimbare. Provocarea o reprezintă găsirea de noi căi de a stimula şi 

motiva abilităţile creative ale generaţiei actuale care are vederi asupra învăţării diferite de cele 

pe care le aveam noi atunci când eram ca ei.    

          Adolescenţii care intră astăzi în etapa liceală de învăţământ provin dintr-un mediul 

familial care nu i-a pregătit pentru rolul de elev şi care sunt tot mai expuşi eşecului şcolar.     

          Teorii educaţionale actuale plasează elevul în centrul actului educaţional 

şi ne recomandă să pornim de la centrele de interes ale elevului pentru a reuşi să-l aducem 

în poziţia de a învăţa. Aceste teorii mediatoare încearcă, de asemenea, să lupte împotriva 

plictiselii în şcoală, care se manifestă nu doar prin lipsa de interes (una din principalele cauze 

ale eşecului şcolar), dar şi prin violenţă. Potrivit profesorului elveţian de Istoria educaţiei, 

Charles Magnin, plictiseala elevilor de astăzi vine de la pierderea înţelesului educaţiei în 

societate: “Şcoala nu mai este necesar legitimă. Astăzi, cunoştinţele sunt percepute ca fiind, 

mai întâi, funcţionale şi imediat utilizabile”. Şcoala singură nu poate restabili valoarea socială a 

educaţiei, totuşi, poate, însă, să dea un sens nou cunoştinţelor primite în şcoală.   

          Abordarea unei predări de tipul “cretă-tablă”(care a avut meritele ei), cu elevul 

participant pasiv, nu mai pare să fie potrivită pentru generaţia de astăzi. Dascălii apelează la o 

gamă largă de strategii ca să încurajeze participarea activă a elevului la activităţile din clasă. Să 

înveţi prin “a face”, să aduci problemele din viaţa reală în sala de clasă şi să ajuţi elevul să 

descopere informaţia cerută ca să rezolve aceste probleme sunt metode care fac parte din 

abordarea învăţării centrată pe elev. Profesorul ghidează şi 

facilitează învăţarea, mai degrabă decât o controlează, ajută elevii să interpreteze, să organizeze 

cunoştinţele, astfel ca aceştia să formeze aptitudini nu doar în conţinutul studiat, ci şi în 

învăţarea propriu-zisă.  

          Un proces de predare-învăţare activ, interactiv oferă oportunităţi de interacţiune profesor-

elev, elev-elev şi elev-resurse(studiu de caz, proiecte, jocuri de rol). Folosirea unor metode şi 

strategii moderne, active de predare-învăţare este importantă pentru că are un mai mare impact 

asupra elevilor. Cărţile din care îşi luau informaţia până mai ieri sunt înlocuite astăzi cu noile 

resurse tehnologice pentru a crea o învăţare interactivă centrată pe elev. Explicaţia utilizării 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Amos_Comenius
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Amos_Comenius
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metodelor interactive vine de la conceptul “I do and I understand” (Confucius), mai precis, cu 

cât consumă mai multă energie în încercarea de a controla o activitate, cu atât mai mult elevul 

înţelege şi învaţă din această activitate. 

          O altă explicaţie ar fi aceea că pot modela îndeaproape ceea ce vor face elevii când 

părăsesc şcoala şi îşi aleg un loc de muncă. Ca profesor, nu poţi anticipa toate situaţiile 

specifice cu care se vor confrunta elevii în viaţa lor şi care le cer să se folosească de aptitudinile 

lor. Totuşi, putem să-i ajutăm să aplice aceste competenţe la maximum. Aşadar, să-i ajutăm pe 

elevi să devină funcţionali înseamnă a le crea contexte relevante, reale, interesante şi 

motivaţionale în care să poată să-şi pună în aplicare competenţele, a-i ajuta să aleagă 

metodele potrivite de comunicare , sa devina independenţi in învăţare 

          Predarea presupune prezentarea realităţii, oferind elevilor oportunitatea de a câştiga 

experienţă în practicarea diversă a unui domeniu. Scopul este acela de a încuraja elevii să 

demonstreze competenţele de comunicare şi înţelegere, de citire şi scriere în contexte variate 

şi cu anumite scopuri. Noi trebuie să fim preocupaţi de dezvoltarea şi recunoaşterea capacităţii 

elevilor de a aplica şi transfera competenţe pe căi care sunt potrivite situaţiilor în care se află.  

          În cadrul orei de limba engleză, putem “ataca” diferite abordări de predare-învăţare.  

        Abordările şi metodele moderne sugerate sunt următoarele:  

• Abordarea centrată pe elev (Person Centred Approach),  

• Abordarea comunicativă (Communicative Approach),  

• Calea tăcerii (The Silent Way),  

• Sugestopedia (Suggestopedia),  

• Învăţarea limbii în comunitate (Community Language Learning),  

• Metoda răspunsului fizic total (The Total Physical Response Method). 

          Pentru a aplica diferitele strategii moderne trebuie să ne folosim de materiale, mijloace 

de predare moderne, cum ar fi: fişe de lucru (worksheets), imagini (pictures or flashcards), 

realia (‘from life’ materials), poveşti în imagini (picture stories), postere (posters), broşuri 

(brochures),pliante 

(leaflets), CDs(muzică), DVDs( filme, reclame, desen animat), jocuri(games), poezie(poetry), 

dramă(plays, roleplays), proiecte(projects).  

      Pentru un act de predare-învăţare eficient este bine să alternăm tipurile de materiale de 

predare.             

         O altă idee inovatoare care vine în întâmpinarea dificultăţilor cu care ne confruntăm în 

contemporaneitate este predarea diferenţiată (Louis Legrand, 1970) care presupune adaptarea 

metodelor de predare la diferitele tipuri de elevi cu scopul de a spori egalitatea şanselor şi de a 

reduce eşecul şcolar, încă determinat în mare măsură de inegalităţile sociale. Diversitatea 

elevilor, însă, nu este doar socială, ci şi afectivă, fiind o posibilă sursă de obstacol în calea 

învăţării.  

          Ca urmare, reformatorii educaţionali susţin cu tărie o abordare nouă şi centrată pe elev, a 

predării-învăţării şi o evaluare continuă şi constructivă, capabilă de a sublinia progresul 

elevului şi de a-l motiva pe acesta.  
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ROLUL EDUCAȚIEI  ÎN  SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 

Prof. Morar Claudia-Mariana 

Liceul Tehnologic Construcții Mașini Mioveni 

 

        ”Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de 

aceea pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i.”  - Aristotel 

 

           Educaţia este un fenomen social care a însoţit istoria omenirii de la începuturile ei şi va 

continua să existe de-a lungul existenţei acesteia. 

 Ea conservă şi transmite experienţa de cunoaştere teoretică şi practică, valorile culturii 

şi civilizaţiei de la o generaţie la alta. 

 Din punct de vedere etimologic termenul „educaţie” poate fi dedus din termenii latineşti 

„educo-educare” (a alimenta, a îngriji, a creşte), ca şi „educo-educare” (a duce, a ridica, a 

conduce); ambele semnificaţii iniţiale au sensuri apropiate de ceea ce înţelegem astăzi prin 

termenul educaţie: creşterea, modelarea copilului hrănirea (spirituală), conducerea prin cultură 

spre cultură, scoaterea din starea de natură şi înălţarea la starea de cultură. 

 Educaţia se constituie ca obiect de studiu al pedagogiei, ca ştiinţă care cercetează 

fenomenul educaţional cu toate, implicaţiile sale asupra devenirii fiinţei umane.  

 De-a lungul timpului concepţiile asupra educaţiei au evoluat, reflectând concepţia 

asupra valorii umane şi în special a copilului şi încercând să surprindă esenţa fenomenului 

educaţional din această perspectivă. 

            Prin educaţie desemnăm o „activitate hipercomplexă, constituită dintr-un sistem de 

influenţe conştiente, sistematice, de durată şi cu caracter axiologic evident, desfăşurată în baza 

unui proiect fundamentat pe finalităţi bine precizate şi care vizează(auto)formarea 

/(auto)reformarea permanentă a personalităţii umane.”(2, p.14) 

            Prin  caracterul său uman, educaţia este o acţiune ce se desfăşoară în mod conştient 

potrivit unor finalităţi stabilite în prealabil, are un sens intenţional care vizează un rezultat bine 

conturat. În funcţie de aceste finalităţi, sunt selecţionate apoi valorile ce urmează a fi transmise, 

sunt alese metodele şi mijloacele cele mai potrivite pentru a realiza transmisia, să asigure o 

organizare corespunzătoare a activităţii, în aşa fel încât să obţină rezultatul scontat. 

             În cadrul istoriei, educaţia s-a dezvoltat odată cu societatea şi a acţionat ca un factor de 

progres, vehiculând valorile materiale şi spirituale în decursul veacurilor. Cea mai preţioasă 

valoare pe care a creat-o educaţia, ca element al culturii este omul, personalitatea umană, fiind 

o condiţie a existenţei  umane, o necesitate vitală pentru dezvoltarea societăţii, asigurând o 

legătură continuă între generaţii şi în toate sferele sociale. În general, educaţia este determinată 

de baza economică a societăţii, se dezvoltă şi se schimbă odată cu aceasta. Transformările care 

au loc în baza economică şi în viaţa socială determină schimbări în educaţie, ea se adaptează 

noilor condiţii sociale create. 

          Educaţia omului şi transformările sociale pe care le realizează sunt într-o relaţie de 

reciprocitate, în sensul că omul educat, acţionând asupra societăţii, paralel cu transformarea 
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acesteia, se transformă pe el însuşi, rezultat care, la rândul său, se repercutează din nou asupra 

societăţii. 

            În societate, educaţia are trei mari funcţii(6, p.27-28): 

1. Selectarea şi transmiterea valorilor de la societate la individ; un asemenea transfer de valori 

se realizează şi prin alte acţiuni şi activităţi sociale. Selectarea şi transmiterea valorilor de la 

societate la individ, ca funcţie a educaţiei, presupune ca cele două operaţii să se realizeze pe 

baza unor principii pedagogice şi în conformitate cu anumite particularităţi psihice. Pe măsură 

ce societatea evoluează, ritmul de acumulare este tot mai intens, cauza pentru care principiile 

după care se face selectarea şi transmiterea se restructurează continuu.  

2. Dezvoltarea conştientă a potenţialului biopsihic al omului. Ca acţiune socială, educaţia 

vizează omul conceput ca un tot unitar, ca fiinţă biopsihosocială. Este întotdeauna dependentă 

de anumite particularităţi biopsihice, urmărind în acelaşi timp dezvoltarea lor. Această funcţie 

este realizabilă  pe baza fundamentării  acţiunii educaţionale şi valorificării descoperirilor 

psihologice. Prin această funcţie, educaţia răspunde unor nevoi individuale şi prin intermediul 

acestora, unor nevoi speciale. 

3. Pregătirea omului pentru integrarea activă în viaţa socială, întrucât educaţia are sarcina de a 

pregăti omul ca element activ al vieţii sociale, ca forţă de muncă. Prin această funcţie, educaţia 

răspunde unor necesităţi pe care societatea le ridică în faţa oamenilor ca elemente ale vieţii 

sociale şi prin intermediul unor nevoi individuale. 

             În condiţiile unei evoluţii rapide a societăţii şi implicit a educaţiei, multe dintre 

cunoştinţele şi practicile valabile astăzi vor fi mâine depăşite, învechite. Este de aşteptat ca într-

o perioadă marcată de atâtea şi atâtea mutaţii tehnologice şi de apariţia unor noi forme de 

organizare a educaţiei şi a muncii, competenţele specifice să devină şi ele rapid depăşite. 

Nevoia de reactualizare, de educaţie şi inovare continuă vor fi în creştere. Viitorul creează 

cerinţe din ce în ce mai înalte. 

            Educaţia are o determinare socială indubitabilă, ea realizându-se de fiecare dată într-o 

anumită societate, aşa cum acesta are nevoie şi cum poate să o facă, pornind de la posibilităţile 

şi cerinţele ei. Având în vedere particularităţile lumii de azi, Clubul de la Roma a sintetizat şi 

introdus conceptul de problematică a lumii contemporane(2, p.29). 

           Problematica lumii contemporane are următoarele dimensiuni(4,p.19-20; 7,p.139; 

5,p.19-20): 

- caracter universal: Nici o ţară, nici o zonă a globului nu pot ieşi, în mod obiectiv, de sub 

impactul acestei problematici; 

- caracter global: Afectează toate sectoarele vieţii sociale, atât sub aspect material cât şi 

spiritual; 

- evoluţie rapidă şi greu previzibilă: Indivizii şi comunităţile se văd adesea puşi/ puse în faţa 

unor situaţii complexe, pentru care nu sunt pregătiţi/ pregătite şi pe care nu ştiu cum să le 

abordeze datorită ritmului şi direcţiilor imprevizibile de evoluţie;  

- caracter pluridisciplinar: Nu există problemă globală a omenirii doar cu caracter economic, 

politic, militar sau cultural; 

- caracter prioritar sau presant: Oricare dintre fenomene exercită presiuni asupra comunităţii, 

cerând de urgenţă soluţii eficiente. 
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            Noile educaţii împreună cu educaţia permanentă şi autoeducaţia decurg din schimbarea 

paradigmei educaţionale, îi dau expresie şi o transpun în practică. 

            Noile educaţii reprezintă „cel mai pertinent şi mai util răspuns al sistemelor educative la 

imperativele generate de problematica lumii contemporane” (9, p.109) 

           Sensurile cu care este folosită această sintagmă sunt precizate cel puţin în două direcţii 

majore: 

1. definiţii care plasează definirea noilor educaţii în sfera de căutare a unor soluţii la 

problematica lumii contemporane, cu care sunt asociate: 

a) „răspunsuri ale sistemelor educaţionale la imperativele lumii contemporane, (...) centrate, 

îndeosebi, pe obiective şi mesaje noi, care determină conţinuturile şi strategiile educative în 

condiţiile lumii contemporane”(3, p.253); 

b) „ orientări pedagogice care răspund cerinţelor dezvoltării sociale actuale”( 8, p. 234); 

2. definiţii care plasează definirea noilor educaţii în aria de conţinuturi pe care le oferă, cu 

accent mai mult sau mai puţin pe rolul acestora: 

a)  „noi conţinuturi ale educaţieie (7, p. 139), care sunt mai mult decât simple surse de reînnoire 

şi reconstrucţie a unor conţinuturi ce decid din dimensiunile tradiţionale ale educaţiei”(1, p. 

170); 

b) „noile educaţii sunt purtătoare de noi obiective şi mesaje, constituindu-se în răspunsuri date 

unor sfidări” (10, p.65) 

            Noile educaţii pot fi realizate prin introducerea de noi discipline centrate pe un anumit 

tip de educaţie; prin crearea de module specifice în cadrul disciplinelor tradiţionale şi/sau la 

diferite niveluri şcolare; tehnica „approche infusionnelle”; realizarea de sinteze interculturale. 

            Situaţiile în care personalitatea umană poate fi modelată sunt diferite, s-au identificat 

următoarele forme ale educaţiei: formală, nonformală, informală, numite educaţii paralele. 

            Educaţia formală  reprezintă „un ansamblu de activităţi pedagogice, care sunt 

proiectate instituţional ca expresie a unei politici educaţionale care stabileşte finalităţile, fiind 

legiferate şi desfăşurate în cadrul unui sistem naţional de învăţământ precis structurat, ierarhizat 

gradual pe stadii de vârstă, cuprinzând unităţi şi instituţii de învăţământ de diferite tipuri şi 

niveluri”.(8, p.104) 

            Educaţia nonformală este reprezentată de orice activitate organizată în mod sistematic, 

creată în afara sistemului formal şi care oferă tipuri selectate de învăţare subgrupelor specifice 

populaţiei (atât adulţilor cât şi copiilor). 

            Educaţia informală este procesul ce durează o viaţă, prin care fiecare persoană 

dobândeşte cunoştinţe, îndemânări, aptitudini şi înţelegere din experienţele zilnice. 

            O schimbare de optică în abordarea , conceperea şi realizarea educaţiei este reprezentată 

de educaţia permanentă. 

             Educaţia permanentă  este definită în dicţionarele de specialitate ca fiind un 

„ansamblu de activităţi pedagogice organizate, care asigură formarea pe tot parcursul vieţii”(8, 

p.110) 
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             Înţeleasă atât ca principiu integrator cât şi ca proces dinamic, educaţia permanentă 

rămâne o problemă de interes acut atât pentru cercetarea din domeniul ştiinţelor educaţiei cât şi 

pentru decidenţi. Urmărind, în ultimă instanţă, menţinerea şi „ameliorarea calităţii vieţii”, ea 

trebuie să se refundamenteze pe o altă triadă a obiectivelor educaţiei(9, p.82-83) unde pe primul 

loc se află atitudinile şi capacităţile spuirituale, urmate de priceperi, deprinderi şi, abia ulterior, 

achiziţia de cunoştinţe. Întemeiată astfel ea va deveni mai practică, mai utilă şi mai eficientă 

sporindu-şi şansele de a găsi cele mai bune strategii de realizare. 

            Autoeducaţia denumită şi educaţie pentru sine însuşi, reprezintă o componentă a 

educaţiei permanente, ea asigurându-i  continuarea şi finalizarea. Saltul spre autoeducaţie se 

realizează în adolescenţă, odată cu tendinţa tânărului de emancipare şi de afirmare a propriei 

personalităţi. 

            Educaţia trebuie înţeleasă ca „tot”, ca experienţă globală- în plan cognitiv, practic, 

personal şi social, deoarece scopul final este să sporească calitatea vieţii. 

            Evoluția societății din punct de vedere istoric reactualizează problema valorilor. 

            1. Astfel o primă ramura a educației în societatea contemporană ar fi educația pentru 

valoare, care își propune formarea și dezvoltarea acelor structuri congnitive, afective, volitiv-

caracteriale complexe, dinamice, flexibile, cum ar fi gândirea creativă, afectivitatea echilibrată, 

voința puternică, caracterul pozitiv și matur în așa fel încât adaptarea socio-profesională să se 

realizeze cu maxim de eficiență și cu minim de risc. Din punct de vedere funcțional, echilibrul 

cu sine și cu ceilalți, armonia personalității, integrarea cu succes în activitatea social-utilă, 

reprezintă indicatori ai educației pentru valoare. Evoluția școlarului, elevului, 

studentului, a absolventului și a angajatului în activitate nu pot fi indiferente educației pentru 

valoare. 

            2.Educația prin comunicare 

            Neveanu definea educația prin comunicare ca fiind: “Procesul de schimb de substanță, 

de energie și/sau informație în două sau mai multe sisteme prin care se realizează reflectarea 

sistemului emițător în sistemul receptor și invers.”Este un proces proiectat, organizat, planificat 

care se caracterizează prin finalități, scopuri și obiective specifice, se bazează pe strategii 

complexe și diferențiate de dezvoltare, antrenare și optimizare a competențelor de comunicare 

formate în procesul educațional.(Al.Soitu, 2000). Educația comunicării se realizează în toate 

mediile educaționale, în modalități mai mult sau mai puțin conștiente și organizate. Astfel  

întâlnim: 

-   educația în familie: predominant afectivă 

-   educația în școală: predominant cognitivă 

-   educația în societate: predominant comportamentală, atitudinală       

             3.Educația pentru schimbare reprezintă atât procesul, cât și produsul vieții, al 

evoluției, al dinamicii și transformării universale.  

             Strategia educației pentru schimbare este reprezentată de stilurile didactice 

democratice, de metodele activ-participative, de informatizarea procesului de învățământ și 

educațional. 

             Educația pentru schimbare are și anumite riscuri: schimbarea în sine, schimbarea 

superficială, schimbarea accidentală, schimbarea extremă, schimbarea dezechilibrată față de 
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stabilitate.Acest tip de schimbare trebuie să pregătească subiecții educaționali pentru a înfrunta 

riscurile schimbării, pentru a depăși obstacole, ea nu își propune formarea unei personalități 

schimbătoare, ci a uneia puternice, dinamice, flexibile, capabile să răspundă la schimbarea 

necesară și să genereze schimbarea necesară. 

            4.Educația pentru societatea cunoașterii reprezintă forma actuală a educației 

intelectuale, răspunsul educației la provocările societății cunoașterii.Ea accentuează acele 

caracteristici ale educației intelectuale ca: 

- Interculturalitatea 

- Inter și transdisciplinaritatea 

 - Echilibrul 

 - Creativitatea 

 - Proactivismul 

 - Conștientizarea 

 - Raționalitatea 

 - Comprehensiunea 

 - Dinamismul 

 - Cooperarea 

            5.Educația interculturală constituie o obțiune ideologică în societățile democratice și 

vizează pregătirea subiecților educaționali pentru recunoașterea diferențelor culturale în 

interacțiunea și unitatea lor superioară.Principiile educației interculturale în școală sunt:  

-toleranța înțeleasă nu ca îngăduință, ci ca respect mutual,  

-egalitatea sau complementaritatea dintre valori. 

             Interculturalismul este un instrument pentru amelioararea șanselor și a inserției 

optimale a populațiilor străine în viața economică și socială a majorității. 

            6. Educația intelectuală este latura educației care constă în transmiterea cunoștințelor 

științifice, formarea și dezvoltarea structurilor cognitive ale subiecților educaționali, în 

modelarea cognitivă a personalității lor.Ea poate fi considerată o educație prin și pentru 

obstacole; ea presupune răbdare, blocarea acțiunii imediate, perseverența, dar contribuie în 

acceași măsura la dezvoltarea acestor trăsături de caracter.Educația intelectuală prin intermediul 

marilor pesonalități din toate domeniile de activitate, constituie un domeniu al modelelor pentru 

formarea și dezvoltarea caracterului. 

            7. Educația morală este componenta educației care se ocupă de formarea profilului 

moral al subiecților educaționali, de formarea și dezvoltarea personalității morale 

            8.Educația religioasă constă în transmiterea și dobândirea informațiilor despre 

conceptele fundamentale, despre istoria religiei și cultelor religioase, despre practicile 

religioase.Ea nu se suprapune altor laturi ale educației, ci intră într-o colaborare cu toate 

celelalte dimensiuni ale ei , într-o deschidere firească între valoare și autentic. 
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            9. Educația juridică își propune pregătirea subiecțiilor educaționali pentru înțelegerea 

noțiunii de lege în general, dar mai ales pentru respectarea legii, pentru aplicarea condițiilor ei 

restrictive.(I.Bontas).Cunoștințele juridice se pot transmite în școală prin toate disciplinele 

socio-umane sau prin anumite discipline specializate, ca educația civică sau la orele de 

dirigenție. 

            10. Educația prin și pentru muncă. Ca latură a educației morale, atitudinea față de 

muncă include un sistem de idei, concepții, convingeri, stări de spirit cu privire la valoarea 

socială și individuală a muncii.Scopul acestei educații este cunoașterea, înțelegerea și 

acceptarea valorii muncii ca activitate desfășurată în folosul societății și al devenirii propriei 

personalități, concomitent cu formarea unor trăsături acționale și de conduită indispensabile 

desfășurării operațiilor de muncă. 

            11.Educația pentru disciplină își propune transmiterea cunoștiințelor morale, despre 

semnificațiile pozitive ale disciplinei ca acceptare, asumare, înțelegere, responsabilitate în 

relația cu normele sociale.Astfel, această educație nu este numai necesară, dar este și stringentă, 

având ca scop refacerea echilibrului firesc între componentele sale: autoritate și libertate, atât la 

nivel instituțional, cât și individual. 

            12.Educația patriotică reprezintă latura educației care pe baza identității naturale a 

omului, indiferent de etnia sa își propune să dezvolte identitatea sa socială, să realizeze 

interiorizarea patriotismului, să structureze conștiința și conduita patriotică 

            13. Educația tehnologică asigură pregatirea tehnologică și pentru muncă a tinerei 

generații, prin cunoașterea bazelor științifice ale tehnologiei producției moderne, formarea 

gândirii tehnice, a atitudinii investigative, a abilităților tehnice și de muncă, prin dezvoltarea 

unui comportament adecvat și responsabil de producție.Educația tehnologică, prin și pentru 

muncă este specificată și în documente ca: “ Legea lui Cuza(1864)”, “Legea lui Take Ionescu 

(1899)” , “Legea Petru Poni(1896)”,”Legile lui Spiru Haret(1888,1889)”, “Legea 

învățământului primar și normal(1938)” și “Legea învățământului secundar(P.Andrei 1938)”. 

            14. Educația profesională constă în formarea culturii generale și tehnice specifice unei 

anumite profesiuni și dezvoltarea unor capacități, priceperi și deprinderi necesare exercitării ei. 

            15. Educația economică are rolul de a pregăti subiecții educaționali pentru a se integra 

într-un nou sistem economic, dar și pentru a participa la edificarea lui.Educatia economică în 

școală și societatea românească dupa decembrie 1989 este necesară și stringentă. 

            16. Educația estetică urmărește pregătirea subiectului educațional pentru actul de 

valorificare, dar și pentru cel de creare a valorilor estetice.A fost privita în mod reducționist 

prin cele două funcții ale sale: fie “absorbind”întreaga educație, fie negâindu-i-se orice rol în 

formarea personalității (Nicola, 2000). 

             Educația estetică are următoarele obiective: 

- cognitiv-afectiv: se referă la însușirea valorilor estetice, educarea capacității de a percepe, de a 

înțelege și a aprecia frumosul 

- afectiv-aptitudinal: se referă la modelarea sentimentelor și convingerilor estetice, a simțului și 

gustului estetic 

- formativ-praxiologic: constă în educarea capacităților și deprinderilor de a păstra și promova 

valorile estetice ale frumosului și de a dezvolta spiritul de creație. 
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            17. Educația fizică – MENS SANA IN CORPORE SANO 

            Necesitatea educației fizice este determinată în primul rând de complexitatea 

ființei umane(lut și spirit), dar și de neglijarea acestei laturi a educației în societatea 

modernă. UNESCO subliniază chiar efectul benefic al educației fizice și sportului asupra unor 

probleme sociale politice și economice ale societății. 

            18.Educația sexuală este o latură a educației apărută dupa revoluția sexuală din 1968 și 

reflectă preocupările firești ale tineretului pentru sexualitate, dar și dificultățile și contradicțiile 

inerente ale acesteia.Necesitatea educatiei sexuale în prezent se sprijină pe următoarele 

argumente: 

            - perpetuarea unui numar mare de prejudecăți cu privire la condiția vieții sexuale 

            - educația sexuală este deficitară în familie, mass-media, societate 

            - efectele negative grave generate de lipsa educației sexuale sau de realizarea unei 

educații sexuale neadecvate 

            - criza morală a familiei, a societății în ansamblul ei 

            Educația sexuală bine realizată conduce la dezvoltarea unor trăsături de caracter ca: 

altruismul, modestia, generozitatea, perseverența, optimismul, respectul partenerului, a 

calităților umane superioare. 

            Noile educatii din societatea contemporana sunt: educația pentru mediu, democratică și 

pentru participare, educația pentru schimbare, pentru pace, pentru respectarea drepturilor 

fundamentale ale omului, educația demografică, pentru timp liber, pentru sănătate, educația 

nutrițională. 

            Prin structură, obiective și conținut, educația trebuie să răspundă unor exigențe ale 

evoluției realității naționale și internaționale. 
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Valențele formative ale metodelor  interactive de grup utilizate în activităţile 

desfășurate cu  preşcolarii în grădiniță 

Prof. înv. preșc. Moncea Elena 

Grădinița cu Program Prelungit Junior Dej 

 

     Metode, tehnici şi procedee  utilizate în procesele de predare, învăţare, evaluare în 

grădiniţa de copii 

Între componentele procesului de învăţământ, domeniul cel mai deschis înnoirilor, îl 

constituie cel al metodologiei didactice. Metodele de învăţământ dispun de o mobilitate 

deosebită privind adaptarea creatoare la condiţii noi. Contribuţia lor la optimizarea instruirii 

este evidentă gândindu-ne la funcţia normativă a acestora; fiecare metodă său complex de 

procedee conţinând norme, prescripţii care indica modul de acţionare pentru obţinerea unor 

rezultate optime. 

Metodele, procedeele, mijloacele de învăţământ apar ca elemente subsumate 

ansamblului reprezentat de strategia didactică. În rândurile ce urmează se încearcă o definire a 

acestora cu scopul înţelegerii conceptelor şi realizării unor conexiuni care să conducă la 

succesul activităţii didactice. 

Metoda didactică - este „o cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod 

comun de a proceda care reuneşte într-un tot familiar eforturile profesorului şi ale elevilor săi“ . 

În didactica modernă „metoda de învăţământ este înţeleasă ca un anumit mod de a proceda care 

tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin dirijată, care să se 

apropie până la identificare cu una de cercetare ştiinţifică, de urmărire şi descoperire a 

adevărului ţi de legare a lui de aspectele practice ale vieţii“. 

Procedeul didactic - este „o particularizare sau o componentă a metodei; procedeele 

didactice sunt soluţii didactice practice însoţite, după caz, de tehnici şi mijloace didactice, 

pentru realizarea metodelor didactice. Între cele trei elemente există o evidentă 

interdependenţă: metoda subsumează tehnicile care la rândul lor subordonează procedeele. 

Relaţia dintre metode, tehnici şi procedee este una foarte dinamică şi complexă. 

Tehnica didactică - presupune „îmbinarea mai multor procedee didactice ca soluţie 

practică însoţită de mijloace pentru realizarea activităţilor didactice. Termenul este destul de rar 

utilizat sau primeşte semnificaţii mai largi. 
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Metodologia didactică - desemnează fie combinaţia mai multor metode prin care se 

realizează efectiv actul educativ, fie „teoria care sudează între ele aceste metode, o anumită 

concepţie pedagogică, proprie epocii şi şcolii. 

Tehnologia didactică sau sintagma „tehnologia instruirii“ se foloseşte pentru a 

desemna„un mod sistematic de proiectare, realizare şi evaluare a întregului proces de învăţare 

şi predare, în concordanţă cu obiectivele pedagogice asumate. 

Noua metodologie didactică, adecvată obiectivelor învăţământului actual, necesită o 

repoziţionare a metodelor şi mijloacelor de învăţământ existente, astfel încât să conducă la 

activizarea optimă a elevilor atât în planul intelectual, cât şi în cel narativ, să asigure cultivarea 

atitudinii euristice, investigatoare, formarea spiritului de iniţiativă. 

În cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactică trebuie să fie în consonanţă cu 

toate modificările survenite în ceea ce priveşte finalităţile educaţiei, conţinuturile 

învăţământului, noile cerinţe ale elevilor şi societăţii. 

Termenul „perfecţionare“ desemnează mai multe aspecte: reconsiderarea metodelor 

tradiţionale şi adaptarea lor în raport cu „atributele specificităţii populaţiei şcolarizate, 

preluarea unor metode din alte domenii şi adaptarea lor la specificul educaţionalului, 

conceperea unor metode noi de instruire educare. Direcţiile de bază ale modernizării 

metodologiei didactice sunt: 

• accentuarea caracterului euristic, activ şi creativ al metodelor instructiv educative; 

asigurarea caracterului dinamic şi deschis al metodologiei didactice (depăşirea ideilor 

empirismului clasic, bazat pe psihologia asociaţionistă); 

• diversificarea metodologiei didactice cu referire la îmbogăţirea ansamblului de 

modalităţi prin care relaţionăm diferitele teorii ale învăţării cu posibilităţile reale ale 

elevilor - Mircea Mâlita  arăta că sub fiecare metodă de predare stă ascunsă o ipoteză 

asupra mecanismului de învăţare a elevului; 

• amplificarea caracterului formativ al metodelor (vizează formarea şi modelarea 

personalităţii, autoinstruirea şi autoperfecţionarea elevilor); 

• accentuarea caracterului practic-aplicativ al metodelor didactice (sistemul de cunoştinţe 

şi abilităţi să fie rezultatul participare efective al elevilor la activităţile din sala de clasă, 

laboratoare, cabinete, ateliere, la investigaţia ştiinţifică etc.); 

• valorificarea noilor tehnologii instrucţională (e-learning); 

    Contaminarea şi suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare; 

• reevaluarea metodelor „tradiţionale”, (transformarea metodelor didactice clasice în 

modalităţi eficiente de organizare, conducere şi îndrumare a activităţii cognitive a 

elevilor, de activizare şi mobilizare a acestora); 
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• asigurarea relaţiei metode–mijloace de învăţământ (adecvarea mijloacelor de 

învăţământ la metodele folosite). 

Metodele de învăţământ (odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) sunt căile folosite 

de către cadrul didactic în a-i sprijini pe copii să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, 

ştiinţa. Prin "metodă de învăţământ" se înţelege o modalitate comună de acţiune a cadrului 

didactic şi a copiilor în vederea realizării obiectivelor pedagogice. Cu alte cuvinte, metoda 

reprezintă un mod de a proceda care tinde să plaseze copilul într-o situaţie de învăţare, mai 

mult sau mai puţin dirijată.  

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

utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe 

esenţiale în pregătirea copiilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate 

realiza mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate. 

Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia cadrului didactic, de a căror 

cunoştinţe şi utilizare depinde eficienţa muncii educative. Cadrul didactic, cunoscând 

varietatea metodelor, particularităţile copiilor cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să 

le atingă, trebuie să decidă alegerea metodei optime astfel încât să îşi valorifice pe deplin 

personalitatea, devenind el însuşi un creator în materie articulare a strategiilor, metodelor şi 

procedeelor didactice. 

Alături de acestea, jocul formă fundamentală de activitate în copilăria timpurie şiformă 

de învăţare cu importanţă decisivă pentru dezvoltarea şi educaţia copilului rămâneforma cea 

mai naturală de învăţare şi, în acelaşi timp, de exprimare a conţinutului psihic alfiecărui copil. 

Un bun observator al jocului copilului poate obţine informaţii preţioase pecare le poate utiliza 

ulterior în activităţile de învăţare structurate.Astfel, în învăţământul preşcolar se folosesc 

variante simple, în curs de constituireale tuturor metodelor folosite în procesul de învăţământ, 

în general, urmărindu-se eficienţaîn cunoaştere, participarea activă, creatoare a copilului, 

întreţinerea curiozităţii şi a plăceriide a învăţa şi însuşirea metodelor folosite dirijat pentru a fi 

preluate şi independent. 

Dintre metodele tradiţionale frecvent utilizate în grădiniţă pot fi enumerate: 

 Observaţia constă în urmărirea independentă, intenţionată, cu scop, realizată planificat 

şi sistematic, uzând dacă este nevoie, de instrumente tehnice. Este o metodă de cunoaştere 

directă a realităţii, subiectul cunoscător aflându-se în contact direct, senzorial cu realitatea de 

cunoscut, presupunând însuşirea unor noţiuni legate de mediul ambiant, de viaţa socială şi de 

natură. 

 Convorbirile după imagini aduc o contribuţie însemnată la fixarea şi precizarea 

cunoştinţelor copiilor, în activizarea vocabularului şi în formarea unei exprimări orale corecte 
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şi coerente. 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. Povestea sau basmul presupun o desfăşurare 

epică amplă, cu mai multe episoade, în versuri sau în proză, în care intervin evenimente 

supranaturale, personaje fantastice, şi are rol distractiv, de încurajare a isteţimii ce învinge 

prostia, sau moralizator, de condamnare a răului, care este întotdeauna înfrânt de bine. 

 Conversaţia este o metodă verbală de învăţare cu ajutorul întrebărilor şi al 

răspunsurilor. Bazându-se pe cuvânt, este o metodă de cunoaştere imediată. Noile cunoştinţe 

sunt derivate din cunoştinţele anterioare. Este indispensabilă copilului, în ciuda cunoaşterii 

sărace de care dispune şi a limbajului insuficient dezvoltat al acestuia. Există două forme 

principale ale conversaţiei: cea euristică şi cea de verificare - examinatoare. La copilul mic se 

întâlneşte conversaţia-joc. 

 Descrierea este o modalitate de particularizare a unui individ, obiect, fenomen, prin 

prezentarea însuşirilor neesenţiale mai pregnante, pe fondul însuşirilor generale, esenţiale ale 

clasei din care face parte. Preşcolarul foloseşte descrierea incomplet, doar puţine aspecte 

găseşte de cuviinţă să prezinte. 

 Dramatizarea presupune interpretarea unor personaje din poveşti sau povestiri. Dorinţa 

copiilor este foarte mare de a se identifica cu personajele favorite şi de “a intra în pielea lor”. 

Participarea afectivă este puternică, reţin cu rapiditate replicile personajelor şi gesturile, 

povestirea se fixează cu uşurinţă şi de mai lungă durată, îşi exersează limbajul şi capacitatea de 

comunicare. 

Jocurile didactice satisfac nevoia de joc a copilului, chiar dacă nu este vorba de joc 

drept activitate motrică. Şi în această formă de activitate dirijată, copiii se implică afectiv, sunt 

uşor de captat şi de antrenat. Ele îmbină spontanul şi imaginarul, elementele specifice acestei 

vârste, cu efortul solicitat şi programat de procesul învăţării. 

        Rolul metodelor interactive de grup în cadrul Domeniului Limbă și Comunicare  

În instruirea interactivă, relaţia didactică este una cvadridimensională, dată de: profesor, 

elev, colegi şi conţinuturi curriculare. Abordarea şi practicile educaţionale specifice se 

construiesc ca urmare a analizei relaţiei dintre cei patru poli prezentaţi. Există aşadar patru 

variabile care dau specificitate instruirii interactive: 

• variabile referitoare la conţinuturile învăţării; 

• variabile referitoare la profesor; 

• variabile referitoare la elev; 
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• variabile referitoare la colegii cu care elevul interacţionează.  

Principalele elemente care susţin şi dinamizează relaţia didactică, în instruirea 

interactivă, sunt: 

• intenţia profesorului de a realiza o activitate didactică activizantă, prin 

formularea de obiective operaţionale care vizează un anumit conţinut 

curricular; 

• comunicarea obiectivelor operaţionale elevilor în scopul motivării acestora şi 

a implicării lor active şi interactive în instruire; 

• existenţă unor roluri şi sarcini asumate atât de către profesor cât şi de către 

elevi; 

• acceptarea regulilor de desfăşurare a activităţii interactive care se stabilesc 

atât pentru profesor cât şi pentru elevi; 

• oferirea şi obţinerea promptă a feedbackului formativ şi sumativ precum şi 

realizarea evaluării continue, formative şi formatoare; 

• tactul pedagogic şi competenţele profesionale şi personale ale dascălului; 

• interesul şi motivaţia elevilor pentru învăţare; 

• elemente neprevăzute care pot avea efecte pozitive asupra derulării relaţiei 

didactice.  

Demersurile educative care au la bază o instruire interactivă, trebuie să aibă în vedere 

anumite modele care reliefează importanţă conceperii unor „sisteme de învăţare activă şi 

interactivă, în funcţie de imperativele unei instruiri şi formări interactive şi diferenţiate ale 

elevilor. În acest sens se va avea în vedere: 

• luarea în atenţie a resurselor şi caracteristicilor psihologice ale subiecţilor; 

• luarea în considerare a grupelor de nivel existente în clasă; 

• individualizarea şi relativizarea obiectivelor educaţionale; 

• integrarea tehnicilor intelectuale moderne în sistemele de învăţare, utilizarea 

strategiilor didactice ca sisteme didactice deschise; 

• necesitatea realizării feedbackului formativ şi a evaluării formative şi 

formatoare; 

• necesitatea realizării feedbackului sumativ, a evaluării sumative, precum şi 

autoevaluările sumative atât de către profesori cât şi de către elevi.  

Utilizarea metodelor interactive de în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea 

calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ -participativ şi o reală valoare 

activ – formativă asupra personalităţii copilului. 

Metodele interactive de grup dezvoltă inteligenţele multiple, capacităţi specifice 

inteligenţei lingvistice (ce implică sensibilitatea de a vorbi şi de a scrie; include abilitatea de a 
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folosi efectiv limba pentru a se exprima retoric, poetic şi pentru a-şi aminti informaţiile), 

inteligenţa interpersonală (capacitatea de a înţelege intenţiile, motivaţiile, dorinţele celorlalţi, 

creând oportunităţi în munca colectivă), stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe 

(gândirea divergentă, gândirea critică, gândirea laterală-capacitatea de a privi şi a cerceta 

lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul gândirii). Cu o dirijare adecvată, învăţarea prin 

cooperare are ca efect şi “educarea stăpânirii de sine şi a unui comportament tolerant faţă de 

opiniile celorlalţi, înfrângerea subiectivismului şi acceptarea gândirii colective. 

Metodele de grup interactive utilizate în activităţi specifice preşcolarilor “vizează și 

asigură antrenarea și activizarea structurilor cognitive, operatorii și afective... în direcția 

utilizării potențialului sau psihic, fizic și afectiv. 

Instruirea activă nu este o accepţiune nouă, ea a fost prezentă cu diferite nuanţări în 

gândirea şi practica pedagogică de la clasici până la modernişti. Astfel, se poate observa că 

„în elaborările teoretice din domeniul educaţiei, fundamentarea necesităţii şi importanţei 

activizării subiecţilor educaţiei a început să fie nelipsită şi chiar prioritară, valorizându-se 

ideea că anumite cunoştinţe nu sunt formative prin ele însele, ci prin procesul parcurs 

pentru a se ajunge la ele, prin structurile cognitive/intelectuale, acţionale, afective, 

motivaţionale, voliţionale, etc., pe care le dezvoltă. 
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Dunării 
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Foarte rar populată, în veşnică formare şi transformare, Delta Dunării constituie  un 

teren favorabil pentru dezvoltarea unei flore şi faune specifice  şi unice în Europa, cu 

nenumarate specii interesante şi rare. Bogaţia faunistică a Deltei se manifestă atât pe uscat cât 

şi în mediul acvatic. Delta reprezintă în Eu 

ropa teritoriul cu cea mai variată şi bogată faună 

terestră legată de apă prin modul său de viaţă, reprezentată 

în primul rând prin păsările migratoare.“Paradisul 

păsărilor” - cum mai este denumită Delta Dunării - este una 

dintre cele mai întinse zone umede din lume şi cea mai mare 

zonă de stufărişuri de pe glob, fiind“casa” ideală pentru cele 

peste 5500 de specii de floră şi faună.  

Un ţinut exotic cu peste 1200 de specii de arbori şi plante, cu cea mai bogată faună 

ornitologică de pe continent  (mai mult de 300 de specii, printre care colonii unice de pelicani) 

şi ihtiologică (150 de specii, din care amintim heringul de Dunare 

şi sturionii, de la care se obţine preţiosul caviar). În acest ţinut 

poposesc peste 300 de specii de păsări, unele dintre acestea venind 

de la distanţe foarte mari, respectiv din China şi India. Delta este 

un loc de popas natural pentru păsările migratoare.  

Pelicanul obişnuit este păsărea cea mai reprezentativă 

pentru această zonă, el fiind răsfăţatul acestui paradis al 

păsărilor.Cel mai bun mijloc pentru cei ce doresc să descopere lumea păsărilor în habitatul lor, 

este de a se apropia cu o barcă pescărească, deoarece păsările sunt obişnuite cu acestea şi nu 

se sperie. Grindul Letea, dunele de nisip, rezervaţia de colonii de păsări de la Perişor-Zătoane, 

Uzlina- Crişana, Goloviţa şi Insula Sacalin sunt locuri unicat, ce atrag în fiecare an mii de turişti 

din cele mai îndepartate colţuri ale lumii. Un adevărat paradis pentru cei ce doresc să descopere 

o natură sălbatică, dar şi să guste un peşte de calitate, inclus în majoritatea meniurilor locale, 

Delta Dunării rămâne o adevarată provocare pentru iubitorii de natură. Pe unele grinduri se 

practică cultura plantelor, pe altele există izlazuri pentru cresterea animalelor.Navigaţia pe 

braţe şi trasportul pe canale este o altă preocupare a localnicilor. Caleidoscop al unor peisaje 

mereu inedite, paradisul păsărilor şi trestiilor, al puzderiilor de peşti-Delta Dunării este o 

regiune de mare frumuseţe turistică şi de un real interes ştiinţific. 

            În perioada verii, Delta Dunării devine o destinaţie a celor care doresc să se 

relaxeze, departe de zgomotul oraşelor, în liniştea deplină ce caracterizează această împărăţie 

a apelor.  

De asemenea, vara este anotimpul când încep să vină pescari sportivi din toate colţurile 

României, dar şi din străinătate, în căutarea unor memorabile partide de pescuit. 
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 În partea de vest a satului Caraorman, la 

aproximativ 500m de acesta, s-au format dune de 

nisip foarte fin, ce mai pot fi întalnite doar în trei 

arii din Europa. Aceste dune de nisip din 

Caraorman s-au format transvesal pe direcţia de 

curgere a Dunării şi alături de cele formate pe 

grindul Letea reprezintă porţiuni din “cordonul 

iniţial”, ce a blocat golful Tulcea, transformându-l într-o lagună. Dunele de nisip, de origine 

marină, au înălţimi de până la 7-9 m şi sunt semimobile, vântul transportând nisipul şi grupându-

l în jurul plantelor mai putenice. În imagine este 

prezentată duna numită Cuibisca (nume ce provine 

de la lacul din apropiere, Cuibida). În urmă cu 20 

ani aceasta era foarte înaltă, având în vârf plantat 

un copac ce a fixat nisipul în jurul lui.  

Pe un teren nisipos de origine marină s-a 

dezvoltat o pădure de stejari –Pădurea 

Caraorman. Stejarii vechi, cu ramuri 

impunătoare şi vegetaţia bogată, fac o umbră atât 

de deasă încât există locuri foarte întunecoase, care au dat numele pădurii (etimologia 

cuvântului înseamnă “Pădurea Neagră”). O mare curiozitate sunt lianele (Periploca graeaca 

de origine mediteraneană, cu o lungime de 25 m, unică în Europa), care atinge aici liminata 

nordică de răspândire. Aceste liane alături de alte plante agăţătoare cum ar fi: vița-de-vie 

sălbatică, iedera, hameiul şi curpenul conferă acestei păduri un aspect subtropical. Delta 

Dunării numără peste 1615 specii de plante, reprezentând circa o treime din totalul speciilor 

cunoscute în flora României. Dintre arborii din Pădurea Caraorman putem enumera: stejari 

seculari, ulmi, sălcii, plopi albi şi negri, arini, frasini pufoşi, aceştia din urmă fiind o raritate 

botanică. Aici cuibăreşte vulturul codalb.În padurea Caraorman cel mai cunoscut loc 

este  Fântâna Vânătorilor, acolo unde se gaseşte 

cel mai mare stejar din Deltă. Datorită crengilor 

care s-au întins şi pe sol acesta poartă numele 

de  Stejarul îngenuncheat, având o vârstă  de 400 

de ani şi o circumferinţă de 4 m. 

              Pădurea Letea este pădurea-monument 

aflată la 7 km sud de comuna Periprava (braţul Chilia). S-a dezvoltat pe grindul cu acelaşi nume, 

în fâşii (hasmâcuri); prezintă plante agăţătoare de origine mediteraneană, sub forma lianelor, 

între arbori specifici – stejari brumării (seculari de peste 25 m înălţime), gârniţă, ulmi, arini, 

plopi alb şi negri, sălcii, fraşini pufoşi (raritate botanică). Din punct de vedere faunistic 

adăposteşte vulturi codalbi, şerpi şi vipere.  În anul 1940 Pădurile Caraorman şi Letea au fost 

declarate monument al naturii.  

                Plaja din Caraorman – "Fazenda beach", este un loc preferat de turiştii care vin la 

Caraorman pentru a face plajă şi pentru a înnota în siguranţă. Spre capăt, canalul Crişan-

Caraorman se lărgeşte şi se transformă într-un port, iar lipsa curentului pe ultima porţiune (de 

1,5 Km) a acestuia determină o limpezire a apei. Pe malul vestic al canalului există o zonă cu 

nisip fin, care rivalizează cu cel de pe plajele de pe litoral, unde se face plajă şi se poate înnota 

fară riscuri. Malul lin, cu pantă domoală şi absenţa curenţilor permit copiilor si începătorilor 

să înnoate în siguranţă. Căldura toridă de peste zi nu poate fi anulată decât de o baie bună în 

apele limpezi ale canalului. Sezonul de plajă este din luna iunie şi până la începutul lunii 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

571 

septembrie. O zi însorită la Caraorman face ca micuţa plajă să fie neîncăpătoare pentru turiştii 

veniţi în vacanţă.  

     Plaja (din Sf.Gheorghe) - Plaja maritimă are o lăţime variabilă, cuprinsă între 40 - 

100 m, şi o lungime amenajabilă de circa 6 km. Nisipul este fin, iar dunele de nisip (înalte de 

0,75 - 1,50 m) constituie un rezervor pentru reîmprospătarea şi amenajarea plajei.  

 Plaurii – insulele plutitoare, sunt 

insule plutitoare formate dintr-un amestec 

de rădăcini, ierburi, stuf, resturi organice şi 

sol. Foarte importanţi în constituirea 

plaurilor sunt rizomii de stuf (tulpinile 

subterane), în care se acumulează gaze, 

ceea ce duce la ridicarea stratului respectiv 

şi ruperea lui în urma acţiunii valurilor. Grosimea lor variază între 0,50 şi 1,50 m. Plaurii ocupă 

în Delta Dunării o suprafaţă întinsă, în funcţie de nivelul apei şi de grosimea lor plaurii pot 

fi:  mobili, deplasându-se pe lacuri la voia întâmplării sub acţiunea vântului şi a curenţilor de 

apă; împotmoliţi, în zonele mai puţin adânci, atunci când nivelul apei este mic;  fixaţi de alţi 

plauri împotmoliţi, sub aceştia însă existând un strat de apă, care reprezintă un excelent habitat 

pentru anumite specii de peşti cum ar fi: somn, crap, caras, etc. 

Delta Dunării reprezintă cea mai întinsă zonă compactă de stufărişuri din lume (1560 

km2). Această dinamică a plaurilor este foarte periculoasă deoarece pot fi închise anumite 

canale, navigaţia devenind foarte anevoioasă. De asemenea, un alt neajuns este faptul că plasele 

pescarilor pot fi târâte sau rupte de aceşti plauri mobili. Căile de acces obturate se eliberează 

mai greu, iar când plaurii sunt bine împotmoliţi se 

taie cu ferăstrăul culoare înguste pentru trecerea 

lotcilor.  

      

              Lacul Lumina. Cea mai largă dezvoltare 

a plaurului se găseşte în complexul lacustru Roşu-

Puiu-Lumina. Plaurii pot fi comparaţi cu nişte bucăţi de puzzle împinse de vânt pe suprafaţa 

unui lac, aşezându-se la întâmplare într-un colţ al acestuia. Având diferite forme si dimensiuni 

între aceştia rămân goluri, ochiuri de apă ("japse") unde se pescuieşte cu succes. Lacurile 

Lumina şi Puiu sunt despărţite de un perete de plaur destul de firav. În anumite locuri sub aceşti 

plauri între cele 2 lacuri există culoare de legatură, prin 

care circulă şi peştele. Pescarii cu experienţă întind 

vârse în aceste locuri, încercând să intre cu plasele lor 

cât mai mult sub plauri. 

Lacul Murighiol înseamnă „Lacul violet” în 

limba turcă, denumire ce provine de la culoarea apelor 

bogate în săruri şi cu nămol mineralizat. Comuna 

Murighiol este vizitată de turişti şi în scopuri terapeutice nu numai pentru frumuseţea peisajului, 

liniştea zonei  și    pasiunea pentru pescuit. Lacul Sărături Murighiol este unul dintre cele mai 

importante obiective turistice din Delta Dunării, obiectiv pe care nu ar trebui să-l ratați dacă vă 

aflați în apropiere. 

Zona Vatafu-Lunguleţ (1.625 ha): zona este situată în complexul lacustru Roşu - Puiu 

cuprinzând bazine acvatice naturale, lacurile Porcu, Porculeţ, etc. Este delimitată la nord de 

canalul Vatafu-Împuţita; la est de prelungirea grindului Puiu, iar la vest de japsa Vatafu, de la 

canalul Vatafu-Impuţita la Lacul Lumina. Zona prezintă un interes deosebit prin faptul ca 

aceasta cuprinde forme diverse de relief: grinduri, jepse, depresiuni, formaţiuni de plauri 
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plutitori şi fixaţi, pajişti halofile şi este caracterizată 

în principal de existenţa biocenozelor adaptate la 

condiţiile de viaţă eurohaline. 

Gârla Impuţită. Foarte frecvent vizitat este 

traseul sudic Sulina - Canalul Busurca, pe varianta 

Gârla Impuţită, despre care se crede că este un vechi 

braţ al Dunării. Apele sale conţin diferite materii sub 

formă coloidală în stare de descompunere. Fenomenul biologic de descompunere se datorează 

sulfo-bacteriilor. Când apele cresc, cele aflate în această gârlă rup cordonul litoral, deversându-

se în mare, iar atunci când apele viciate se scurg, deasupra gârlei stăruie un miros de hidrogen 

sulfurat. De aici provine şi denumirea acestei gârle. 

Complexul lagunar Razim-Sinoe (Razim)(spre Jurilovca, 20km) - Lac natural. Complex 

lagunar, pe ţărmul Mării Negre, cel mai întins din ţară. Este alcătuit din Lacul Razim propriu-

zis - 415kmp; Lacul Sinoe - 171, 5kmp;  Lacul Goloviţa - 80kmp; Lacul Zmeica - 54,6kmp; Lacul 

Babadag – 30kmp; Lacul  Tuzla – 10kmp, Lacul Istria – 9kmp; lacurile Calica si Agighiol – 

2kmp. Suprafaţa totală este de aproximativ 800kmp. Adâncimea maximă - 3,5 m. În interiorul 

complexului lagunar se află câteva insule: Popina, Bisericuţa, Istria, iar ţărmul este foarte 

accidentat cu numeroase sinuozităţi, peninsule şi capuri: Capul Dolojman, Capul Iancina, etc. 

Complexul este inclus în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Pe ţărmul său se află ruinele unor 

cetăţi antice: Heraclea, Enisala, Argamum. Natura complexului lagunar Razelm, fără a se 

îndepărta prea mult de Deltă, are o înfăţişare deosebită: o vastă întindere de apă, iar în jurul ei 

o luxuriantă dantelă de vegetaţie. Pe Razelm înnoată pelicani, lebede, raţe, gîşte sălbatice. Aici 

se desfăşoară o navigaţie intensă; vasele pescăreşti circulă în diferite direcţii: spre Doloşman, 

Portiţa, Periteaşca,Jurilovca,Dranov. 

 Insula Popina, situată pe Lacul Razim, cu suprafaţa sa de natură calcaroasă ,cu o 

întindere de cca 102,5 ha şi o înălţime maximă de 47 m,  a fost declarată rezervaţie naturală.  

              Periteasca – Bisericuţa - Gura Portiţei este un punct turistic deosebit de atrăgător 

conferit de legătura care se face între apele mării şi cele ale complexului Razim - Sinoe; cei peste 

200 m ale deschiderii naturale ale Portiţei au fost blocaţi cu zeci de tone de calcare aduse 

dinspre Capul Doloşman. Aici este o cherhană şi un popas turistic unde bineînţeles se servesc 

numeroase preparate din peşte incluzând şi celebrul borş de peşte lipovenesc. Periteasca – 

Bisericuţa - Gura Portiţei este rezervaţie ornitologică întinzându-se pe aprox. 4000 ha, un loc 

potrivit pentru existenţa păsărilor obişnuite cu o salinitate mare a mediuluii, fiind totodată şi 

popas pentru păsările călătoare şi, bineînţeles, un motiv în plus pentru turişti să viziteze acest 

loc deosebit. 

Vizitați Delta Dunării! Frumusețea peisajului vă va vrăji din prima clipă! 
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Eseistica teologică a lui Nicolae Steinhardt 

prof. Muntean Corina Sanda 

Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare, Maramureș 

 

 Metanoia lui Nicolae Steinhardt în părintele Nicolae Delarohia, deși făgăduită din 1979, 

dar amânată din pricina gravei boli a starețului Rohiei, Serafim Man, a fost săvârșită la 16 

august 1980, de către părintele – stareț, venit din spital doar pentru hramul mănăstirii, sărbătorit 

la 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Călugărirea nu a însemnat însă 

ruperea de trecutul său cultural, ci, dimpotrivă, îndemnat fiind să scrie chiar mai mult și mai 

bine decât înainte, s-a desăvârșit și prin operă, colaborând la diverse reviste și publicând 

volume de eseuri, printre care: „Incertitudini literare”, „Escale în timp și spațiu”, „Prin alții spre 

sine”, chiar dacă nu și le-a văzut împlinite, din cauza unei cenzuri zeloase, uneori chiar fără 

discernământ. Mărturie a viețuirii în spiritul culturii stau, chiar mai mult decât volumele 

publicate antum, manuscrisele salvate de la confiscare, ce au văzut lumina tiparului după 1989, 

lăsând să circule slobod gândul steinhardtian. 

Predicile ținute de monahul Nicolae în amvonul mănăstirii Rohia, predici pe care el însuși le-a 

clasificat drept neconformiste și pe care nu îi plăcea să le numească astfel, ci „cuvinte de 

credință” sau „eseuri teologice” formează substanța volumului „Dăruind vei dobândi”, apărut 

într-o primă ediție în 1992, la Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și 

Sătmarului, aceasta urmărind, mai degrabă, satisfacerea unor scopuri și nevoi bisericești; cea 

de-a doua ediție, apărută în 1994, la Editura Dacia din Cluj-Napoca este una așa-zis laică, fiind 

pusă în slujba marelui public și este o ediție integrală, întrucât ea include și textul „Se poate 

vorbi despre nedreptatea lui Dumnezeu?”. Autorul cărții precizează, în Cuvântul înainte, că 

textele cuprinse aici (cu excepția „Crezului ortodox”, „Reflecțiilor călugărești” și „Taberei 

Măgura”) sunt predici nestilizate și nerevizuite, fapt pentru care se vor fi găsind în ele multe 

repetări, teme recurente și obsesii stilistice sau vor fi dezvăluind manii cogitative, sărăcia 

lexicală, un câmp informațional restrâns. Citind astăzi aceste predici constatăm că nu este deloc 

așa, ci că, dimpotrivă, ele reflectă gândirea profundă steinhardtiană și dezvăluie înaltul grad de 

pregătire al autorului în domeniul literaturii religioase și omileticii. Oricum, chiar dacă autorul 

le consideră neșlefuite, este mulțumit că ele îl reflectă fidel, considerând că acesta este și scopul 

predicilor: să stabilească un dialog sincer, adevărat cu credincioșii, să transmită un gând curat 

creștinesc și nu să impresioneze prin făurirea lor, prin limbaj ori prin formă: „îl descoperă pe 

autor (predicator) în toată slăbiciunea lui psihică, mintală și culturală, predicile devenind ceea 

ce trebuie de fapt să fie: o mărturisire publică și un dialog cu ascultătorii, iar nu o trufașă, 

pedantă, sclivisită dojană sau o învățătură triumfalistă. Predicatorul și enoriașii pășesc 

împreună – dibuind, revenind, stăruind, pricepând anevoie, minunându-se – către Hristos”. 

Această carte reprezintă încununarea căutării unui sprijin, al unui axis creștin, fiind, probabil, 

unică în omiletica ortodoxă românească, atât prin temă, cât și prin limbaj. Temele predilecte în 

predicile părintelui Nicolae erau: curajul de a mărturisi adevărul cu orice preț, deoarece Hristos 

nu îi iubește pe fricoși și, de altfel, un creștin fricos nu este un creștin adevărat; bucuria de a fi 

creștin și calea suferinței acestei vieți liber aleasă, căci creștinismul, spunea el, „nu este ceva la 

îndemâna oricui, nu este glumă, nu este distracție. Dimpotrivă, este cruce, patimi, spini, cuie, 

sânge, răstignire-moarte – toate acestea sunt urmate însă de înviere”; mărinimia Mântuitorului, 

noblețea cu care intra în lumea celor păcătoși fără teamă de criticile dușmanilor Săi, care, de 

altfel, L-au acuzat că petrece în societatea vameșilor și păcătoșilor. În același timp, în predicile 

sale, părintele Nicolae biciuia fariseismul și fandoseala, condamna vorbirea standardizată, 

tipizarea verbală, platitudinea stilistică, stereotipia ecleziastică, toate acestea fiind semne ale 
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lenei, fricii și uscăciunii sufletești și anihilând cele mai bune și mai frumoase simțăminte ori 

mai folositoare învățături. Unele predici au fost foarte îndrăznețe pentru vremea respectivă, 

făcând clară aluzie la situații sociale și politice contemporane. Spre exemplu, în predica rostită 

de sărbătoarea Sfântului Ilie, în anul 1986, vorbindu-le credincioșilor despre regii idolatri Ahab 

și Izabela ai israeliților, i-a asemănat cu conducătorii necredincioși și idolatri ai românilor, 

spunându-le că, așa cum Dumnezeu a pedepsit poporul lui Israel cu secetă și foamete pentru 

necredința conducătorilor, tot astfel pedepsește Dumnezeu poporul acesta nevinovat și fără 

apărare pentru necredință sau falsa credință și îl încearcă mereu pentru păcatele și idolatria 

conducătorilor, căci e vai de neamul ai cărui conducători nu cinstesc sfânta credință. Spuse 

înainte de 1989, astfel de cuvinte dovedesc un nemărginit curaj, pe care, de altfel, autorul lor l-a 

demonstrat cu prisosință și în alte încercări ale vieții și ale oamenilor. 

 Predicile din această carte trec dincolo de amvon și se înscriu în aria largă a eseului 

teologic, fiind texte care susțin cu patos un real axis moral, punctând de la începutul și până la 

sfârșitul traiectului unui destin implicat în lumea din afară și în lumea spiritului. Textele ar 

putea fi așezate lângă cele ale lui Dumitru Stăniloae, Evdokimov ori Berdiaev, pentru că nu se 

limitează la pilde, fapte ori legende din Noul Testament, destul de uzitate la noi, ci devin prilej 

de meditație, gâlceavă a spiritului cu el însuși și cu lumea, reflexie a gândului și trăirii 

steinhardtiene, cu atât mai mult cu cât autorul lor are convingerea că predica trebuie să iasă din 

banalitate, din falsitate, din scheme dinainte stabilite, dintr-o retorică fadă și deloc folositoare 

cuvântului care zidește, din somnolența rostirii și să intre în „trezvia” ideii. Deși monahul își 

considera aceste predici „simple mărturii de credință creștină”, ele pot fi înțelese ca adevărate 

escale în timpul și spațiul spiritualității ortodoxe, întrucât autorul lor iese din stereotipia 

vorbirilor ocazionale, nefăurind o carte specializată, ci una care se adresează atât preotului, cât 

și creștinului, una în care literatura, filozofia și poetica se îmbină fericit cu textul evanghelic, 

întreținând un discurs teologic superior. Limbajul propriu steinhardtian, care caracterizează și 

aceste cuvinte de credință, are curajul de a părăsi un teren oratoric prea hotărnicit și de a prinde 

corporalitate în cotidian, astfel că el pendulează între modernitatea și clasicitatea rostirii 

omiletice, fapt evident de la textul emblematic „Ce-I datorez eu lui Hristos” până la cel care a 

dat titlul cărții, ori la altele precum: „Sfinți și oameni iubiți”, „Reflecții călugărești”, 

„Felurimi”, „Falsul idealism” etc. Tema fundamentală a predicilor, eseurilor, omiliilor este 

lansată în textul emblematic amintit, ea fiind bucuria creștină, pentru cunoașterea căreia 

monahul Nicolae îi mulțumește Mântuitorului: „Pentru a fi desprins solzii care-mi acopereau 

ochii, Îți mulțumesc din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și din toată vârtutea mea. 

(...) Pentru a-mi fi dat putința să-mi cunosc propria păcătoșenie, nimicnicie și ticăloșie, Îți aduc 

laude și mulțumiri”. De fapt, toată cartea exprimă recunoștința pentru că i s-a dat șansa de a 

cunoaște Adevărul, Calea și Viața. 

 Eseurile teologice din această carte, ivite din intenția de a tâlcui textul evanghelic, dar 

mergând mult și dincolo de el, se grupează tematic în jurul câtorva parabole, întâmplări, 

cuvinte ale Mântuitorului, vorbind despre credință („Verbul a crede”), milă („Femeia 

gârbovă”), curaj („Curajul”), lupta cu diavolul („Sfinți și oameni iubiți”), iertare („Iertarea”), 

predestinare („În legătură cu problema predestinării”), moarte („Reflecții despre moarte”) etc. 

Remarcându-se prin observațiile pertinente asupra elementelor de învățătură creștină, prin 

mobilitatea diferitelor asociații și prin menținerea demonstrației în spațiul convingător al 

faptelor de viață, întotdeauna purtătoare de sens, cuvintele de credință ale părintelui Nicolae 

sunt aparte prin ideile și viziunile originale pe care le transmit, atât în ceea ce privește pildele, 

faptele ori vorbele cercetate, cât și în privința Mântuitorului însuși, căruia îi este creată o 

imagine deosebit de apropiată, de vie, monahul dovedind că Hristos este un „domn al 

belșugului, veseliei și plinătății”, „domnul ospețelor”, îndemnând spre „bogăție, seceriș 
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îmbelșugat, blagoslovenie, belșug, rodire, preaplin, har peste har”. Imaginea aceasta este 

îndreptățită de faptul că Evangheliile abundă în referiri la mâncare, băutură, ospețe, cină, nuntă, 

astfel încât trebuie să fie hotărât lucru că „Domnul nu iubește și nu propovăduiește pustiul 

pusta tundra, spinii, mărăcinii, pălămida, șarpele, piatra, scorpia, uscatul; ci strugurii, 

smochinele, pâinea, oul, peștele, mierea, vinul vechi și bun”. Această viziune o completează pe 

cea dezvăluită în „Jurnalul fericirii”, potrivit căreia Hristos are calitățile unui „gentleman și 

cavaler”. 

 Admirator al paradoxului (existența însăși fiind, mai ales în cazul său, un etern 

paradox), N. Steinhardt nu se dezice nici după intrarea în viața monahală, abia aici ajungând să 

înțeleagă paradoxul vieții și al cuvintelor lui Isus: „Mai fericit este a da decât a lua”, de la care 

pornește și titlul cărții, regăsit și într-unul din textele volumului. Deslușirea semnificațiilor 

pornește de la un text al lui Henri Michaux, prezentat în eseul teologic „Dăruind vei dobândi”, 

care are în centru un candidat la călugărie care îi mărturisește starețului (abatelui) că nu are 

nimic să dea celorlalți, sufletul fiindu-i sec de bunătate, lumină, credință etc. Starețul (abatele) 

nu-l respinge, ci, dimpotrivă, îl sfătuiește să rămână fiindcă, dăruind altora ce nu avem, 

dobândim și noi tocmai ceea ce am dăruit. „Nu ai credință, nu ai lumină; dându-le altora le vei 

avea și tu. Căutându-le pentru altul, le vei dobândi și pentru tine. (...) Nu din prisosul, nu din 

puținul tău, ci din neavutul tău, din ceea ce îți lipsește. Dăruind altuia ce nu ai – credință, 

lumină, încredere, nădejde – le vei dobândi și tu. Secretul vieții călugărești se arată a fi: să 

îndrăznești a da ceea ce vremelnic se întâmplă să-ți lipsească. Iată paradoxul creștin în toată 

plinătatea, splendoarea și virtutea lui. Dar iată și făgăduința uluitoare: dând ceea ce nu ai, 

dobândești ce ai știut să dai din golul ființei tale. Darul suprafiresc se reflectă asupră-ți, se 

întoarce la tine ca un bumerang, ca o rază de lumină proiectată de oglindă - și te înavuțește, te 

împlinește, te covârșește”. Paradoxul situează, așadar, în centrul predicilor, un personaj în care 

călugărul de la Rohia se va fi recunoscut, fără falsă smerenie. Dăruind altora înțelegerea, 

perspectiva sa asupra unor pasaje biblice, invitând la aceeași privire proaspătă, eliberată de 

preconcepții, rutină, moleșeală, autorul își împrospătează parcă resursele crezului, ale dragostei 

pentru Hristos. 

 Renașterea acestei cărți tulburătoare și luminătoare înseamnă încă un pas către crearea 

unei imagini complete a operei steinhardtiene, pe care autorul ei cu greu o așază lângă cea a 

prietenilor săi M. Eliade, C. Noica, E. Ionescu și alții, neconsiderând că merită o asemenea 

cinste. Critica și istoria literară au subliniat însă, nu o dată, unicitatea, individualitatea 

demersului călugăresc, eseistic, pe care părintele Nicolae Delarohia l-a înălțat cu înțelepciune 

pe eternitatea cuvântului „între” (adică liantul sensibil care leagă viața de cărți). A fost și va 

rămâne un cărturar care își trăia, își viețuia textul înainte de a-l așterne pe hârtie. Lumina 

cuvântului său va dăinui pentru totdeauna, integrându-se în marea lumină universală, singura 

care va rămâne eternă, pe tot cuprinsul creației, fiind lumină din lumina primordială: „Hristos, 

începutul și sfârșitu, Alpha și Omega, neasfințita lumină a lumii!” 
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METODA INTERACTIVĂ FOLOSITĂ        -       METODA CUBULUI 

PROF. MUCEA CRISTINA 

Soluții- cls VII 

  Soluția (1  ) O soluție formată din 30 g zahăr dizolvat în 150g apă. 

  Soluția (2)  O soluție formată din 60 g zahăr dizolvat în 150 g apă. 

DESCRIE  

Componenții soluțiilor (1) și (2) 

 

 

 

 

 

 

Zahăr- dizolvat sau solvat 

Apa-    dizolvant sau solvent 

COMPARĂ 

Cele două soluții din punct de vedere al 

concentrației procentuale 

 

Cp1 = md1      

100      ms1 

Cp1=16,66% 

 

Cp2 = md2 

100     ms2 

Cp2=28,57%    Cp2>Cp1, soluțía  (2) este mai 

concentrate decât soluția (1) 

ANALIZEAZĂ 

Ce soluție se obține prin adăugarea  a 50 g apă peste 

prima soluție ? Dar dacă se adaugă 20 grame zahăr 

peste prima soluție? 

 

 

 

 

Dacă se adaugă apă se obține o soluție mai diluată 

decât soluția (1) 

Dacă se adaugă zahăr se obține o soluție mai 

concentrată decât soluția (1) 
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PROF. MURESAN IULIANA 

 

Prefață 

Colindele de Crăciun în viziunea Prof . Ioan Bizău, constituie una dintre cele mai importante 

moșteniri ale spiritualității românești, în care s-au adunat de-a lungul veacurilor vorbele 

frumoase, urările de bine și nădejdile cele mai luminioase pe care cetele de colindători le-au 

purtat din generație în generație, ,,pe fețele munților”, ,,pe-un picior de plai, pe-o gură de rai”, 

,,la luncile soarelui”, pe unde cresc ,,holde de grâu până la brâu” și se simte mireasma 

binefăcătoare a busuiocului și a ,,florilor dalbe de măr”. Prin textele și prin muzica lor, prin 

întregul ceremonial inițiatic și epifanic cărora le aparțin, colindele de Crăciun au influențat 

profund sufletul românesc. Alături de celelalte elemente fundamentale prin care s-a afirmat în 

istorie ,,împărăția valorilor românești”(Mircea Vulcănescu), ele au contribuit la cristalizarea și 

maturizarea unei spiritualităși prin care neamul nostru s-a raportat în mod creator la mesajul 

Evangheliei lui Hristos. 

Întrucât  aparține unui ritual străvechi legat de sărbătorirea anuală a Nașterii Domnului, colinda 

românească de Crăciun trebuie raportată la imnul de slavă și de bucurie a îngerilor care au 

preamărit descoperirea ,,taina celei ascunse din timpuri veșnice”(Romani 16, 25). Ritualul 

colindatului a fost martorul formării și încreștinării poporului român. Colindele ne ajută să 

înțelegem mai bine modul în care elementele de bază ale spiritualității precreștine din această 

parte a Europei s-au altoit firesc pe învățătura Evangheliei. În străvechile colinde ale 

Crăciunului ni se dezvăluie, cu mult mai limpede decât în celelate documente ale istoriei 

noastre, modul tainic în care anumite elemente ale memoriei colective precreștine au fost 

convertite, botezate, transfigurate, pentru a deveni compatibile cu exigențele vieții în Hristos. 

Aducând în mediul vieții obișnuite a comunităților românești vestea bună a nașterii 

Mântuitorului Iisus Hristos, colindătorii rememorau și actualizau în cântecele sfinte ale 

Crăciunului întreaga istorie a mântuirii, de la facerea și căderea lui Adam până la întruparea 

Logosului dumnezeiesc în istorie și mi departe, până la Judecata finală. Sfintele colinde și 

ritualul colindatului pot fi considerate fără nici o îndoială, forma arhaică de prelungire și 

tâlcuire  a Evangheliei în viața obștilor sătești. Colindele sunt încercări anonime de 

teologhisire, adică de vorbire cu și despre Dumnezeu, alcătuind un adevărat tezaur. Colindele și 

ritualul colindatului constituie o mărturie prețioasă despre credința strămoșilor că în noaptea de 

Crăciun se deschid cerurile și Dumnezeu pe pământ pentru a Se înfrăți cu oameni și a Se face 

părtaș la viața lor. 

Obiceiuri din bătrâni 

Femeile înainte cu 3 zile de Crăciun încing cuptoarele din căramidă pentru a face colaci 

împletiți care le sunt dați colindătorilor  ce le vestesc ,,Nașterea Domnului”. În a doua zii de 

Crăciun se fac ,, colaci muieți cu cârnați, jumări și brânză” care sunt bucuria celor mici dar și a 

celor mai mari.  

Scenetă de Crăciun:  

Iosif: Din Nazaret am venit până aici am sosit aici văd că-i o mulțime, mai toți oamenii din 

lume ne umilim și ne plecăm ca unui Crai noi ne rugăm să ne dați astăzi lăcaș că nu avem loc în 

oraș. 
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Împăratul: Of ce îndrăzneală orbească!Oare cum pot să îndrăznească tocmai la al meu palat 

vin străini să ceară pat?  

Ofițer:  Poruncește preaînalte împărate!  

Împăratul: Du-te la Iosif și la Maria și dă-i afară! 

 Ofițer: Iesiți, iesiți! 

 Iosif: Dacă aș fi fost eu om bogat la mine v-ați fi închinat, și m-ați fi poftit în casă punându-mă 

după masă, dar dacă sunt om sărac n-am loc în acest oraș. Nu mie Marie de mine, mă gândesc 

mai mult la tine căci tu tânără gingașă și subțire la cămașă unde capul ți pleca unde puțin ti 

ruga?  

 Maria: Mângâie-te soțul meu căci ne-a îndrepta Dumnezeu, acolo lângă oraș este un mic lăcaș 

acolo este și-o poiată nu e prea îndepărtată, acolo în grabă să pornit și acolo să sălășluim.  

  La sfârșitul scenetei:  

O Irod mare împărat} bis  

3000 mii de copiii ai tăiat} bis  

Nu te temi că te vor bate} bis  

Ale tale mari păcate} bis  
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Strategii moderne în recuperarea și integrarea elevului cu CES 

 

Mușat Maria Daniela -  prof. înv. primar 

Liceul Tehnologic ,,Justinian Marina’’ – Băile Olănești 

Județul Vâlcea 

 

„Permiteți-le copiilor sa fie fericiți în felul lor, căci ce altă modalitate mai bună vor gasi?” 

Samuel Johnson 

 

Școala, prin definiție,  este o instituție de formare și socializare umană care trebuie să răspundă 

cerințelor tururor elevilor, indiferent de ritmul acestora de învățare sau de potențialul intelectual 

deținut. 

Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferențiată, perfecționarea tehnicilor de 

cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii diferite de copii în 

raport cu capacitatea lor de a răspunde la exigențele şcolare. În rândul acestora, alături de elevii 

cu CES integrați individual, există şi elevi cu dificultăți de învățare, cu ritm lent de asimilare de 

cunoștiințe dar cu intelect normal. Indiferent de categoria în care se încadrează elevii de la 

clasă, dascălul are menirea să se plieze pe fiecare copil în parte căutând metode adecvate pentru 

ai stimula creativitatea și motivația pentru învățare. 

Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă diferenţiată și 

specializată a elevilor cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiune somatice, s.a. Este o 

provocare să lucrezi cu copiii cu CES, având ȋn vedere caracteristicile și manifestările 

tulburărilor cu care se confruntă, însă acest lucru nu este imposibil deoarece și ei au potenţial 

pentru dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să fie 

activat. Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţie se subordonează 

principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la 

particularitățile de vârstă și la cele aptitudinale ale elevilor.  

În proiectarea și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai potrivite 

modalităţi de lucru, îmbinând strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne, utilizând 

diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura 

independența personală și integrarea socio-profesională.  

Societatea modernă, caracterizată printr-un progres semnificativ ȋn toate domeniile și printr-o 

schimbare a mentalităţilor, are ca scop să integreze ȋn structurile sale toate categoriile de 

persoane, valorizând principiul nondiscriminării și promovând drepturi egale pentru toţi. În  

această direcţie se ȋnscriu și iniţiativele privind  problematica  persoanelor cu  dizabilităţi, care 

de multe ori se „lovesc” de etichetări sau marginalizare.  

Având în vedere educaţia copiilor cu cerinţe speciale, sistemul de ȋnvăţământ românesc s-a 

aliniat tendinţelor și cerinţelor internaţionale, susţinând integrarea și incluziunea școlară a 

acestora, mai exact pot fi incluși  ȋn școlile de masă, la activităţile formale și/sau nonformale, li 

se asigură o adapatare  a curriculumului,  iar resursele umane și materiale existente la nivelul 

instituţiei școlare sunt valorificate și ȋmbunătăţite pentru a răspunde nevoilor de formare ale 
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acestor copii. Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă 

diferenţiată și specializată a  elevilor cu probleme.  

 Confruntându - mă în mod direct cu această experiență, pot spune că este dificil să lucrezi cu 

acești copii, dar nu este imposibil deoarece  și ei au potenţial  pentru  dezvoltare,  doar că este 

necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să fie activat. 

Demersul instructiv-educativ ȋn educaţia acestora se subordonează principiilor didacticii 

generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la particularităţile aptitudinale 

ale fiecărui copil în parte.  

Studiile din domeniu au evidențiat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o 

au aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea 

motivaţei pentru ȋnvăţare, crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, 

faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor 

sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și acceptare reciprocă, respectarea altor opinii, ȋnţelegerea 

realităţii.  

Alois Gherguţ descrie câteva metode de ȋnvăţare prin cooperare eficiente și ȋn  cazul copiilor cu 

cerinţe educative speciale. Printre acestea se numără:  

Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. Știu/Vreau să 

știu/ Am ȋnvăţat: se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă anume și după aceea 

se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn timpul lecţiei, iar la finalul ei 

se verifică ce au aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor.  

Activitatea dirijată de citire – gândire: are la bază împărțire pe fracmente a unui text pe seama 

căruia elevii pot face presupuneri despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor. Alte metode 

activ-participative ce fop fi folosite sunt: interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, unul stă și 

trei circulă, linia valorilor, masa rotundă. Din studiul autorului reiese clar faptul că există o 

multitudine  de tehnici și metode care favorizează ȋnvăţarea prin interacţiunea cu ceilalţi colegi, 

iar   aceste metode pot fi selectate, reformulate și chiar  îmbinate cu alte variante  ȋn funcţie de 

necesitate , de vârsta  și nivelul de dezvoltare al elevului . 

Lucrând  la clasă cu elevi cu CES ȋntotdeauna ȋncerc să găsesc cele mai  potrivite căi prin care 

să ȋmi ȋnsoţesc elevii către cunoaștere și integrare. Nu este simplu, dar  cu dăruire, imaginaţie și 

multă răbdare se pot crea strategii  eficiente care să ȋi sprijine   ȋn acest sens.   

Este suficient  să le pătrunzi în suflet, să le descoperi sensibilitatea și privindu-i în ochi să îti 

dorești să lupți alături de ei. Relatia bună a colegilor cu aceștia mă ajută să-mi stabilesc  actul 

educativ, având de cele mai multe ori rezultate peste asteptări. 

În timp am  observat  că scenariile didactice care cuprind metode și tehnici interactive sunt 

eficiente, mai ales ȋn cazul celor cu CES care sunt integraţi ȋn școlile de masă alături de colegi 

cu o dezvoltare tipică, deoarece ȋncurajează socializarea, spiritual de toleranţă și suportul de 

care ei au nevoie. Experienţa proprie mi-a demonstrat utilitatea  deosebită  pe care o poate avea  

jocul ȋn procesul educativ al elevilor cu CES, făcând  mai atractive conţinuturile ȋnvăţării care 

nu mai sunt  văzute ca  un efort prea mare de concentrare, având ȋn vedere disponibilitatea 

scăzută ȋn sensul acesta.  

Jocul poate stimula copilul pe mai multe planuri: senzoriomotor, intelectual, social, creativ, al 

conştiinţei de sine şi chiar terapeutic. Pentru integrarea și recuperarea cu succes a elevilor cu 

cerinţe educative speciale este necesară tratarea demersului educativ ȋntr-o manieră interactivă 
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astfel ȋncât aceștia să cunoască, să ȋnţeleagă lumea ȋn care trăiesc și să aplice ceea ce au ȋnvăţat 

ȋn diferite situaţii de viaţă.  

Să nu uităm că datoria noastră de dascăli este de ai ajuta și ai sprijini să- si găsească un rost în 

viață. Aceste suflete mici și familiile lor se bazează pe sprijinul nostru , deci este esențial să 

facem tot ce este omenește posibil să nu – i dezamăgim. 

Dumnezeu ne-a creat pe toți, dar nu ne-a înzestrat la fel! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

1. Adler Alferd -  Psihologia şcolarului greu educabil, Ed. IRI, Bucureşti, 1995. 

2. Cucoş, Constantin -  Pedagogie, Editura Polirom, Iasi , 2002 
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Activitate de tip nonformal realizată extrașcolar cu elevii cu CES 

”Prieteni pe viață” 

 

Prof. Nagy – Rusu Gabriela – Doris, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, loc. Arad, 

jud, Arad 

 

Data: 20 mai – 23 mai 2019 

Tema: ”Prieteni pe viață” 

Itinerarul excursiei: Arad - Sinaia - Buşteni- Arad 

Obiective vizitate: Castelul Peleş, Pelişor, Mănăstirea Sinaia, Mănăstirea Caraiman, Casa 

Memorială „George Enescu” 

Tipul excursiei: excursie tematică 

Profesori organizatori: Nagy – Rusu Gabriela - Doris, dirigintele clasei 

 

ARGUMENT 

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. 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, prilejuieşte trăiri adânci ale unor 

sentimente patriotice. 

Rolul excursiilor este acela de a înlesni cunoaşterea, de a-i aduce pe copii în contact direct cu 

natura dar şi cu oamenii ce o îmbogăţesc şi o înzestrează necontenit. Organizarea excursiei 

răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi de a petrece împreună timpul liber, 

desfăşurând activităţi recreative şi instructive. 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. Calitatea sporită a mediului, reflectată în peisaje bine 

conservate şi în absenţa poluării factorilor de mediu (aer, apă, sol, vegetaţie, faună) la care se 

adaugă obiectivele turistice istorice, tradiţiile şi elementele de folclor românesc, constituie 

elemente a căror atractivitate turistică a sporit considerabil în ultimele decenii. 

Nevoia informării corecte a elevilor cu privire la dezvoltarea şi promovarea durabilă a 

turismului precum și responsabilizarea acestora privind conservarea mediului și a destinaţiilor 

turistice au fost primordiale în alegerea acestui tip de proiect educational. De asemenea, 

formarea unor capacităţi cognitive interdisciplinare prin îmbinarea noţiunilor de geografie, 

istorie, literatură, religie, biologie, muzică, etc si conştientizarea necesităţii protejării naturii şi a 

mediului geografic, alaturi de stabilirea unor relaţii de prietenie intre elevii liceului. 

Interdisciplinaritatea este promovată de învăţământul actual prin utilizarea informaţiilor din 

cadrul mai multor discipline, facilitând înţelegerea acestora şi perceperea lor ca un întreg. 
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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. 

  

SCOPUL: Cunoaşterea , înţelegerea şi aprecierea valorilor naturale, istorice şi culturale ale 

patriei. Dezvoltarea orizontului de cunoaştere prin îmbinarea noţiunilor de geografie, biologie, 

istorie, literatură, religie, muzică, etc cu specificul cadrului natural şi cu regiunile străbătute. 

MOTIVAŢIA: Stimularea şi dezvoltarea pe multiple planuri a personalităţii copilului, prin 

activităţi extracurriculare. 

GRUPUL ȚINTĂ: Elevii clasei a VIII -a A 

OBIECTIVE GENERALE: 

- Cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri 

asupra frumuseţilor fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei şi împletirea cu 

elemente de istorie ale trecutului şi prezentului poporului român. 

- Formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a 

mediului 

şi cultivare a unei educaţii ecologice. 

- De a reconstitui, de a recapitula, de a aprofunda şi de a evalua elementele cadrului 

natural; 

- De a le cultiva preţuirea şi dragostea de frumos faţă de natura, monumentele istorice şi 

culturale vizate, faţă de obiceiurile şi tradiţiile poporului nostru, faţă de morala creştină 

românească şi faţă de natura patriei. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALE EXCURSIEI: 

a) cognitive: 

- Să se informeze asupra itinerariului şi obiectivelor propuse pentru vizitare; 

- Să identifice unitățile de relief străbătute, cursurile de apă, regiunile istorice, localitățile 

pe baza Hărții fizice ale României, pe întreg parcursul excursiei; 

- Să comunice fondul general al cunoştinţelor privind semnificaţiile, particularităţile şi 

importanţa principalelor monumente istorice şi culturale studiate în cadrul orelor de consiliere 

şi orientare şcolară, istorie, religie şi literatură; 

- Să valorifice intra- şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor dobândite prin realizarea 

unor eseuri care vor fi afişate pe panourile şcolii; 

- Să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit. 

b) afectiv-atitudinale: 

- Să sesizeze interes pentru frumuseţile patriei reflectate în peisaje si să le surprindă în 

fotografii; 

- Să rememoreze la faţa locului istoria patriei în strânsă legătură cu cadrul natural; 
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- Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice, religioase, folclorice, 

etnografice, ale mediului înconjurător reprezintă îndatoriri elementare ale fiecărui locuitor al 

ţării; 

- Să îşi găsească interesele comune cu elevii de aceeaşi vârstă cu ei; 

- Să realizeze activităţile specifice propuse de proiect ; 

- Să conştientizeze afectivitatea de grup ca suport al prieteniei; 

- Să dovedească comportament asertiv; 

- Să impărtăşească date din experienţa personală; 

- Să-şi reactualizeze lecturi geografice, istorice şi literare despre elementele observate şi 

identificate; 

c) psiho-motorii: 

- Să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică; 

- Să-şi dezvolte capacitatea de educaţie pentru mediu, educaţie ecologică. 

OBIECTIVE  EVALUATIVE : 

La sfârşitul excursiei, elevul: 

- Să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul general de 

cunoştinţe privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa principalelor obiective naturale, 

istorice, de cultură, vizitate; 

- Să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge particularităţile şi 

elementele comune ale monumentelor istorice şi culturale; 

- Să aprecieze morala creştină românească şi frumuseţile florei şi faunei acestei părţi a 

ţării; 

- Să valorifice intra- şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor istorice, etnografice, 

folclorice, geografice, geologice, literare, religioase etc. 

- Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea mediului, a monumentelor istorice, 

religioase, folclorice, etnografice, ale mediului înconjurător reprezintă îndatoriri elementare ale 

fiecărui locuitor al ţării. 

PREGĂTIREA EXCURSIEI 

1. Anunţarea excursiei 

Cu cel puţin o lună 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 (caietele de 

notiţe, creioane, pixuri, stilouri), precum şi echipamentul adecvat acestei activităţi extraşcolare. 
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Se stabileşte mijlocul de transport – autocarul – preţul biletelor, banii necesari pentru vizitarea 

monumentelor de cultură, pentru mici cheltuieli şi pentru hrană. Cadrele didactice şi elevii, pe 

baza hărţii fizice a României, fac cu ajutorul semnelor convenţionale, descrierea generală a 

zonei, o localizează pe hărtă, precizează formele de relief, oraşele şi localităţile de rezonanţă 

istorică, dar şi economico-administrativă şi delimitează itinerarul excursiei. Folosindu-se 

albume, vederi, fragmente din filme didactice, profesorul trezeşte curiozitatea, interesul pentru 

a lua contact direct cu frumuseţile naturii, cu valorile monumentelor istorice din această parte a 

ţării. 

EVALUARE PROIECT 

1. Evaluare iniţială: 

În urma centralizării rezultatelor unui sondaj de opinie în rândul elevilor s-a observat interesul 

acestora, cât şi a părinţilor, în realizarea acestui proiect. Elevii au fost împărţiţi după înclinaţiile 

pe care le au, dar şi după preferinţele lor, în 5 grupe. Fiecare grupă şi-a realizat propriul plan de 

informare folosind internetul, dar şi cărţi, reviste, manualele şcolare de specialitate cu privire la 

obiectivele propuse în desfăşurarea excursiei. 

2. Evaluarea periodică 

Fiecare grupă selecţionată şi-au pregătit şi prezentat informări cu privire la: a) Frumuseţile 

patriei; b) Etnografie şi folclor; c) Obiceiuri şi tradiţii româneşti; d) Literatură şi muzică; e) 

Credinţe religioase, morala creştină românească.
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După fiecare etapă a derulării proiectului se va urmări realizarea următorilor indicatori: * 

Respectarea termenelor, sarcinilor şi bugetului propus; * Atingerea obiectivelor până la 

momentul respectiv; * Impactul asupra grupului ţintă (număr de participanţi); * Activităţi 

planificate şi activităţi realizate; * Modificări de plan; * Probleme întâlnite şi rezolvarea lor. 

3. Evaluarea finală 

Se va realiza la sfârşitul fiecărei etape a proiectului şi la sfârşitul proiectului. La finalul 

proiectului ne propunem: realizarea de albume foto, CD, casete video cu obiectivele vizitate şi 

importanţa acestora; 

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; 

- cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri 

asupra frumuseţilor fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei şi împletirea cu 

elemente de istorie a trecutului şi prezentului poporului român. 

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. 

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA ELEVILOR: 

- vor dobândi abilități, aptitudini și atitudini (lidership, muncă în echipă, autocunoaștere, 

relaționare) 

- vor dobândi abilități de comunicare, sportive, de evaluare a unei situații, de asumare a 

riscului, de socializare și se vor autodepăși. 

- vor realiza colecţii, portofolii, albume, jurnale; 

- vor dobândi noi cunoştinţe prin perceperea directă a obiectivelor şi fenomenelor, 

realizând calea dialectică a cunoaşterii; 

- vor conştientiza valoarea inestimabilă a frumuseţilor şi bogăţiilor naturale şi culturale 

ale zonei; 

- vor preţui şi mai mult natura.
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ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ PRIN JOC 

Prof.inv.primar Neamțu Ecaterina Sanda 

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 

 

Specific vârstelor copilăriei, jocul este modalitatea cea mai bună de a transmite noi cunoştinţe 

vizând toate domeniile de activitate, o activitate fizică sau mentală cu sau fără finalitate practică 

şi căreia i te dedici de bună plăcere. Jocul didactic interdisciplinar este o activitate care îmbină 

utilul şi plăcutul şi în care se îmbină sarcini didactice din domenii de cunoaştere diverse – trei-

patru discipline într-o structură unitară, axată pe învăţare, în condiţii bune. El reprezintă cea mai 

accesibilă cale de abordare interdisciplinară, deoarece prin joc se realizează importante sarcini 

formative care presupun antrenarea operaţiilor gândirii, dezvoltarea spiritului de observaţie, a 

spiritului de ordine, formarea deprinderilor de lucru corect şi rapid. 

Jocul rezolvă multe dintre problemele interdisciplinarităţii: creează situaţii de învăţare noi şi 

neobişnuite, înlesneşte transferul de valori între discipline, favorizează lucrul în echipă şi 

cooperarea, dispoziţia la dialog, creativitatea.În activitatea de învăţare  intervin, de multe ori, 

constrângerea şi teama. Dar jocul este o activitate lipsită de umbrele inhibitoare ale pedepselor. În 

timpul jocului, elevul se poate regăsi cu plăcere în ceea ce priveşte dorinţele şi plăcerile lui, 

nevoia de mişcare şi de elaborare. Regăsindu-se în joc, el va participa activ la acesta. Cu toate că 

jocurile presupun disciplină, impusă prin reguli, este de remarcat faptul că participanţii la joc o 

consideră naturală, creându-se astfel un echilibru între cerinţele impuse prin reguli şi 

subordonarea acceptată a jucătorilor. 

Ca prim pas spre cunoaștere,jocul este mijloc de investigaţie, iar şcoala reprezintă pentru 

copil  lumea  fabuloasă  a activităţii ludice, plină de  învăţăminte, o lume a  basmelor şi 

povestirilor minunate. Tocmai jocul, prin farmecul  şi puterea sa nebănuită,  permite crearea unei 

punţi între şcoală şi  viaţă.Odată integrat în diferite situaţii de învăţare, jocul didactic face ca 

elevul să fie solicitat la un efort mintal similar celui depus într-o activitate didactică obişnuită, să 

observe, să interpreteze, să localizeze, să denumească, să explice, să clasifice, să transforme, să 

compună, să interpreteze; în timpul jocului, elevul efectuează aceste operaţii într-o formă plăcută, 

mobilizându-şi toate resursele pentru îndeplinirea sarcinii jocului. 

Îmbinarea armonioasă a jocurilor în cadrul unei lecții asigură participarea efectivă a şcolarilor şi 

le dezvoltă spiritul de echipă şi de competiţie. Pentru a deveni joc, o activitate didactică trebuie să 

conțină elemente ludice (explorarea, surpriza, aşteptarea, ghicirea, întrecerea), să provoace, să 

mențină atenția și interesul, să fie o activitate relaxantă. Copilul își afirmă personalitatea, voința, 

inteligența, gândirea. 

Jocul didactic poate fi folosit la toate disciplinele, fie în reactualizarea cunoștințelor predate, 

asigurându-se și captarea atenției elevilor, fie în însușirea noilor cunoștințe, fie în fixarea și 
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consolidarea acestora sau în verificarea și aprecierea rezultatelor, având ca scop înlăturarea 

plictiselii și oboselii. Cadrul didactic însuși poate alege și integra jocul potrivit pentru a  permite 

acumularea cunoștințelor într-o atmosferă plăcută.În ierarhia metodelor active din învăţământul 

primar, jocul didactic îşi găseşte locul cu maximă eficienţă, acesta fiind o punte de legătură între 

joc – ca tip de activitate dominantă în care este integrat copilul în grădiniţă – şi activitatea 

specifică şcolii – învăţătura.Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine mai interesat faţă de 

activitatea ce se desfăşoară, cei timizi devin cu timpul mai volubili, mai activi, mai curajoşi şi 

capătă cu timpul mai multă încredere în capacităţile lor, mai multă siguranţă şi rapiditate în 

răspunsuri. 

Îmbinarea elementului distractiv cu cel instructiv în jocul didactic duce la apariţia unor stări 

emoţionale complexe. Jocul didactic este atractiv şi eficient numai dacă conţine elemente de 

surpriză, de comunicare reciprocă între copii, recompense, etc.Elementele de joc: descoperirea, 

ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza, aşteptarea vor asigura mobilizarea efortului propriu în 

descoperirea unor soluţii, în rezolvarea unor probleme, stimulând puterea de investigaţii şi 

cointeresarea continuă. 

În concluzie, jocul este înţelepciune, este o formă de manifestare a personalităţii copilului, 

exprimă bună dispoziţie şi bucurie, previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, facilitând 

interdisciplinaritatea. 

Bibliografie: 

1. Chateau, Jean. – Copilul şi jocul, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 

2. Crenguţa- Lăcrămioara Oprea, Pedagogie- Alternative metodologice interactive, Bucureşti, 

Editura Universităţii din Bucureşti, 2003; 

3. Piaget, J. Psihologia inteligenţei, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1965; 
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„Copiii cu dificultăţi de învăţare în experienţa mea didactică” 

Prof.Neciu Ileana 

Liceul Tehnologic „ Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede 

 

 Istoric vorbind, dificultăţile de învăţare la copii au fost considerate în trei sau chiar patru 

categorii (cu precădere de şcoala americană şi de cea engleză) : 

1. Uşoare 

2. Medii sau moderate 

3. Severe 

4. Profunde 

Aceste categorii au fost identificate la început pornind de la coeficientul de inteligenţă (IQ) Asta 

pentru că foarte multă vreme s-a considerat că inteligenţa de ordin cognitiv intelectuală este 

unicul criteriul de evaluare a capacităţilor personale. Astfel, în acest mod de înţelegere a 

dificultăţilor de învăţare s-a utilizat scorul IQ pentru a categorisi copiii : 

 

S-a semnalat că : 

1. Mulţi copii cu dificultăţi de învăţare nu răspund la testele prin care se identifică inteligenţa 

cognitivă şi scorul nu poate fi stabilit ; 

2. Testul nu poate fi aplicat copiilor cu tulburări de atenţie sau celor care în mod obişnuit au 

probleme de comunicare ; 

3. De multe ori, stabilirea acestor indicatori este definitivă, ceea ce determină anumite decizii 

privitoare la orientarea sau acţiunile întreprinse pentru un anumit copil,  fără a se recunoaşte că 

rezultatele se pot schimă spectaculos după o anumită perioadă. 

 Comitetul Naţional Unit pentru Dificultăţi de Învăţare (NYCLD) din SUA, a propus o 

definiţie a acestui fenomen:”dificultăţile de învăţare reprezintă un termen generic ce se referă la 

un grup eterogen de tulburări datorate unor disfuncţii minimale ale sistemului nervos central, 
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exprimate prin dificultăţi majore în achiziţionarea, utilizarea şi înţelegerea limbajului, vorbirii, 

scrierii, citirii, dificultăţi în utilizarea abilităţilor matematice şi a unor abilităţi sociale; 

dificultăţile de învăţare nu trebuie înţelese ca fiind o consecinţă directă a unor deficienţe mintale, 

senzoriale, emoţionale, comportamentale sau a unor tulburări de atenţie, a unor influenţe sociale 

sau de mediu nefavorabile, chiar dacă şi aceste condiţii şi influenţe generează la rândul lor 

probleme de învăţare”. 

Definiţiile tulburărilor de învăţare iau în discuţie elemente grupate în cinci categorii: 

 1.disfuncţii ale SNC; 

 2.configuraţii de tip heterocronic; 

 3.dificultăţi în realizarea unor sarcini de tip şcolar; 

 4.discrepanţa între nivelul achiziţiilor şi potenţialul de învăţare al elevului; 

 5.lipsă de asemănare cu efecte ale deficienţelor mentale, senzoriale sau motorii, ori cu 

cele de ordin afectiv sau sociocultural. 

 Copiii ce prezintă tulburări de învăţare sunt aceia care manifestă o discrepanţă educativă 

semnificativă între potenţialul lor intelectual estimat şi nivelul actual de performanţă, 

discrepanţă asociabilă cu tulburările bazale în procesele de învăţare care pot fi sau nu conectate 

cu disfuncţii demonstrabile ale SNC, dar care nu sunt consecinţă întârzierii mintale generalizate, 

carenţelor culturale sau educative, tulburărilor emoţionale severe sau unor deficienţe senzoriale. 

 Dezabilităţile de învăţare se referă la problemele pe care le au anumiţi elevi legate de baza 

procesului de învăţare. Elevii cu dificultăţi de învăţare specifice se manifestă specific în: 

Limbajul rostit, scris şi calculul matematic. Ei au o dificultate anume de a învăţa să citească, 

scrie, scriu corect sau folosesc numerele, astfel încât performanţa lor în aceste zone se situează  

sub aceea din alte zone. Memorie. De asemenea, ei pot avea dificultăţi cu memoria de scurtă 

durată. Organizare, orientare şi coordonare. Ei au probleme cu abilităţile de organizare şi 

coordonare a spaţiului, timpului şi informaţiei în general. 

 Analiza şi intervenţia asupra dificultăţilor de învăţare nu este numai un domeniu al 

profesioniştilor. În apariţia şi dezvoltarea acestui câmp ştiinţific şi practic părinţii au avut o 

contribuţie importantă. Opiniile părinţilor,semnalele venite de la ei constituie punctul de plecare 

în intervenţia asupra problemelor de învăţare. Legătura dintre profesori şi părinţi este, deci, o 

condiţie a identificării şi intervenţiei asupra dificultăţilor de învăţare. Pe de altă parte, dezvoltarea 

acestei noi psihopedagogii, care se ocupă de dificultăţile de învăţare, constituie un exemplu 

pentru noua abordare a relaţiilor dintre instituţiile educaţionale: şcoala şi familia, ca şi noi 

dimensiuni ale relaţiilor dintre profesionişti şi beneficiari. Nici un domeniu de cunoaştere nu se 

dezvoltă numai pentru a analiza sau a pune la microscop fiinţa umană ci pentru a sprijini cel două 

dimensiuni fundamentale ale acesteia : identitatea şi apartenenţa la societate . De aceea, exemplul 
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acestei noi discipline uneşte părinţii cu profesioniştii. Copiii sunt sprijiniţi să se dezvolte pentru 

ei şi pentru societate, în acelaşi timp. 
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Povestea mea Erasmus + 

,, Teaching creativity in schools inspired by Eduard de Bono” 

Prof. înv. primar Gani Nela 

Școala Gimnazială Nr.1 Eforie Nord 

         

Titlul proiectului: Viața școlii în dimensiune virtuală. Comunicare creativă pe platforme digitale 

 

 Dezvoltarea personală si profesională constituie un element definitoriu pentru  individul 

vieții moderne, marcată de schimbările socioeconomice ce se succed cu o rapiditate amețitoare. 

Aceasta impune printre altele și dezvoltarea creativității. Școala reprezintă principalul mijloc de 

depistare și stimulare a creativității. Profesorului din școala actuală îi revine sarcina de a oferi 

elevului posibilitatea dobândirii unei experiențe sociale și constructive noi, bazată pe cooperare și 

colaborare în rezolvarea problemelor vieții, pentru ca a-și putea asigura conviețuirea într-o lume 

pașnică. 

 În perioada 16-23 octombrie 2016 am avut șansa să particip la cea de-a treia mobilitate 

din cadrul Proiectului Erasmus + ” Viața școlii în dimensiune virtuală. Comunicare creativă pe 

platforme digitale” cu tematica legată de creativitate -  ,, Teaching creativity in schools inspired 

by Edward de Bono” - , al cărei beneficiar a fost Școala Gimnazială nr.1 Eforie Nord, Constanța. 

 În perioada premergătoare deplasării, pregătirea pentru curs a implicat cursuri de pregătire 

lingvistică – lb. engleza -, precum și completarea formularelor pentru Europass Mobility, atât cu 

datele școlii cât și cu cele ale instituției gazdă. De asemenea, am parcurs pașii de familiarizare cu 

tematica cursului și cu furnizorul de formare. Furnizorul de formare a fost organizația Skupina 

Primera Ltd., din Ljubliana, Slovenia. Cursul s-a desfășurat pe parcursul a șapte zile într-un 

climat de intensă colaborare. La curs au participat profesori din diverse țări europene: Irlanda, 

Finlanda, Cehia, Letonia, Spania, Turcia si Romania. 

 La întalnirea premergătoare începerii cursului, fiecare cursant a expus motivația 

participării la curs. Parafrazând ideile exprimate de aceștia s-au putut reliefa aspecte ce 

intereseaza școala de astăzi, din oricare stat european. 

 ,, Teaching creativity in schools  inspired by Edward de Bono” s-a înscris în seria 

manifestărilor în cadrul cărora se dezbat și se caută noi căi de abordare a educației actuale. La 

acest curs s-a abordat tema invățării creative în școli prin utilizarea metodelor conceptualizate de 

Edward de Bono.   

 Ideea centrală a cursului a fost legată de necesitatea schimbării abordării problemelor 

cotidiene actuale prin modalitați tradiționale. Eduard de Bono este de părere că gândirea 

tradițională se referă la analiză, judecată și argument, iar acest lucru era suficient într-o lume 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

- 594 - 

stabilă, deoarece era destul să se identifice situațiile standard și să se aplice soluții standard. Într-

o lume în schimbare, unde soluțiile standard nu mai sunt valabile, acest lucru nu mai poate fi 

posibil. Este foarte important să luăm în considerare orice variantă și s-o supunem unei analize 

riguroase: ideea ,,salvatoare „  poate fi gasită acolo unde ne gândim cel mai puțin. Eduard de 

Bono propune parcurgerea unor etape pentru finalizarea unui proces creativ. Astfel, procesul 

creativ necesită parcurgerea următoarelor etape: 

1. Ce ne gândim să facem? FOCUS 

2. În ce scop? ( AGO – Aims, Goals, Objectives ) 

3. Cine intră in discuție? ( CAF – Consider All Factors + OPV – Other People’s View ) 

4. Le ce alternative ne putem gândi? ( APC – Alternatives, Possibilities, Choices ) + CoRT 4 

+ ( Lateral Thinking Tools ) 

5. Care sunt prioritațile importante? ( FIP – First Important Priorities ) 

6. Evaluarea ideilor ( PMI – Plus, Minus, Interesting ), C & S 

7. Acționează! 

Activitățile desfășurate la curs au fost preponderent practice, s-au desfășurat prin variate forme de 

organizare ( spațiale, temporale, metodologice ) și au vizat abilitarea cu competențe adecvate 

prentru inițierea unor demersuri prioritar creative în sala de clasă.  

  

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

- 595 - 

 

 

                                   BACOVIA – „POET AL DERIZORIULUI” 

 
Profesor Finica Oltean  

Colegiul Tehnic “Victor Ungureanu”  

 

Socotit pe bună dreptate unul dintre cei mai tipici şi originali reprezentanţi ai simbolismului 

românesc, George Bacovia se înscrie în tradiţia sumbră a baudelairianismului, căutând cu vehemenţă 

uneori, alteori cu un plictis existenţial ieşit din barierele timpului şi ale spaţiului, ploaia insinuantă, 

rece, periferia, urâtul funebru, monotonia burgheză, tristeţea autumnală.  

Idealul literar al lui Bacovia s-a format într-o vreme când scena liricii apusene era dominată 

de acei „poètes maudits” care-şi resimţeau menirea ca un tragic destin şi care şi-au asumat numele de 

„decadenţi”. Din modelele franceze , Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Maurice Rolliant, Laforgue, 

Tristan Corbière, Edgar Allan Poe, Bacovia şi-a făcut o existenţă proprie susţinută de un destin 

autentic, blestemat, aducând în poezia românească ceva inedit la vremea sa, încă inexistent la noi: 

tristeţea oraşelor provinciale, ploile umede de toamnă, peisajele dezolante, obsesia morţii, lirica 

abatoarelor şi a fecioarelor tuberculoase. Pe drept cuvânt Nicolae Manolescu defineşte lirica poetului 

băcăuan drept o poezie în care se conturează uneori discret, alteori brutal „o lume ieşită din tiparele 

existenţiale.” 

În diversitatea ei, tematica poeziei simboliste exprimă, o atitudine nonconformistă, de 

inaderenţă la o lume prozaică, mercantilă, filistinizată. Poeţii simbolişti recurg la proza de damnat, 

destăinuie starea de spleen, de solitudine, nevroze susţinute de o întreagă recuzită caracteristică 

simbolismului, care voalează suportul imediat al acestor stări, izvorâte din neacceptarea lumii date. 

Atitudinea faţă de societate rezultă din felul în care se reflectă în versuri, condiţia poetului şi a poeziei.  

Conflictul cu societatea poate exista în stare latentă, şi atunci poetul este insinuant, se 

manifestă făţiş, efectul artistic fiind ieşirea din simbolism: totală sau parţială. Existenţa poetului se 

consumă într-un climat ostil, fixat pe două coordonate: o atitudine protestatară, motivată psihologică, 

izvorâtă dintr-o stare de oboseală, din sentimentul sfârşitului de veac şi al declinului, din repulsie faţă 

de stereotipia vieţii cotidiene precum şi prin conştiinţa nedreptăţii sociale şi aspiraţia la altă lume.  

Temele fundamentale ale simbolismului bacovian se conturează, se nuanţează şi se amplifică, 

până la conturarea unui univers poetic inconfundabil în peisajul liricii româneşti moderne. Cadrul 

existenţial dominant este oraşul, „infernul citadin”, spaţiu al recluziunii, unde oamenii apar şi dispar 

de pe scena vieţii într-un anonimat absolut în universul degradant al neîmplinirii existenţiale. 

Universul social cuprins în oraşul străin şi neprielnic generează izolarea morală, conştiinţa vidului, 

derută interioară. Însingurarea şi spleen-ul  sunt motive generate de orizontul închis al oraşului. 

Oraşul este în mină, consecinţă directă a civilizaţiei tehnice, prin degradarea materiei, chiar a spaţiului 

de protecţie şi de intimitate, casa poetului şî-a pierdut funcţia antropologică primordială de centru al 
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PARTENERIATUL DINTRE ŞCOALĂ ŞI FAMILIE 

Prof.Georgeta Oprea, Şcoala Gimnazială Nr. 128, Bucureşti 

 

Violenţa şcolară este asociată, în general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, acolo unde 

sărăcia este la ea acasă. De aceea, când se vorbeşte despre violenţa în şcoală, se consideră drept 

surse favorizante, atât factori exteriori şcolii: factorul familial, factorul social, factorul 

individual, cât şi un factor intern şcolii: şcoala ca sursa de violenţă. 

Climatul socio-afectiv şi moral al familiei este mult mai perturbat atunci când, în familie sunt 

cazuri de alcoolism, de imoralitate şi de antecedente penale. Copiii proveniţi din familii cu 

perturbări ale climatului moral, socio-afectiv şi cu o atmosferă conflictuală se pot asocia mai uşor 

grupurilor delictogene (H.G.Edler, J.Ranschburg). 

Factorii individuali sunt grupaţi în factori dependenţi de zestrea ereditară si de structura 

neuro-psihică (debilitate mintală, hiperemotivitate, autism, tendinţe agresive) şi de unele 

particularităţi ale personalităţii (diferite tulburări de caracter sau atitudini negative , formate sub 

influenţa unor factori defavorabili de mediu). 

Labilitatea afectivă reprezintă una din caracteristicile personalităţii celor violenţi, ea 

manifestandu-se prin lipsa unei autonomii afective. Despre labilul afectiv, T.Rudica spune că este 

“un instabil emotiv, un element care în relaţiile sale trădează discontinuitate, salturi nemotivate 

de la o extremă la alta’’.  

Eşecul şcolar este un factor des întâlnit la cei ce manifestă comportamente violente.Dintre 

indicatorii care sunt utilizaţi pentru aprecierea unei situaţii de eşec şcolar sunt mentionaţi: 

abandonarea precoce a şcolii, decalaj între potenţialul personal şi rezultate, incapacitatea de a 

atinge obiectivele pedagogice, inadaptarea şcolară. 

Se apreciază tot mai mult că întârzierile mintale reprezintă o premisă a violenţei, mai ales atunci, 

când nivelul scăzut se asociază cu tulburări afective si cu condiţii nefavorabile de mediu. 

Deficienţele intelectuale exprimă dificulatea sau imposibilitatea celui în cauză de anticipare , pe 

plan mental, a urmărilor atitudinilor deviante adoptate. 

Alcoolul, drogurile se constituie în factori de risc în comiterea unor acte antisociale bazate pe 

violenţă.  

În mediul social sunt numeroase surse care să inducă, să stimuleze şi să întreţină violenţa 

şcolară: situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de control social, inegalităţile sociale, 

criza valorilor morale, mass-media, disfuncţionalităţi la nivelul factorilor responsabili cu educaţia 

tinerilor, lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în educaţie. 

Conform cercetarii efectuate de Consiliul Naţional al Audiovizualului din România, in anul 2005, 

57% din video-clipurile publicitare pentru lansarea de albume de muzică includeau şi violenţă. În 
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programele televiziunilor din Romania, primul loc este deţinut de violenţa fizică urmată de cea 

verbală. Muzica difuzată prin intermediul unor posturi de televiziune şi radio poate incita la 

violenţă, de cele mai multe ori autorii acestor cântece inspirându-se din violenţa întalnită în 

mediul în care trăiesc.Unii adolescenţi îşi însuşesc astfel, un mod de a trăi, considerănd violenţa 

un mijloc de supravieţuire. Prin difuzarea scenelor de violenţă, mass-media este considerată 

alaturi de consumul de alcool şi droguri, un factor de risc în manifestarea violenţei. 

Astfel, violenţa şcolară este un fenomen extrem de complex, cu o determinare multiplă: familială, 

socială, şcolară, personală şi culturală. Ea se prezinta ca un ansamblu specific de forme de 

violenţă care se conditionează reciproc şi au o dinamică specifică: violenta importată din afara 

şcolii, dar şi violenţa generată de sistemul şcolar; violenţa adulţilor împotriva elevilor, dar şi 

violenţa elevilor împotriva profesorilor. Ca urmare fenomenul trebuie studiat periodic în fiecare 

organizaţie şcolară, pe baza unor instrumente de cercetare, aplicate elevilor şi părinţilor sau în 

colaborare cu părinţii, pornind de la următoarele  ipoteze: 

- Dacă relaţia parinţi - copii este apropiată, atunci violenţa în şcoli se reduce. 

- Dacă în familie există agresivitate, atunci este mai probabil ca aceasta să se regăsească şi 

în comportamentul copilului. 

- Cu cât elevii ar urmări mai puţin programe TV ce conţin violenţa, cu atât agresivitatea în 

rândul lor ar scădea. 

- Dacă interesul consilierilor şcolari ar fi mai mare, atunci numărul conflictelor din rândul 

elevilor ar fi mai mic. 

- Dacă relaţia profesor – elev se bazează pe respect şi preţuire reciprocă, cazurile de 

frustrare şi de violenţă ar scădea semnificativ. 

 De asemenea,în şcoală, ar trebui să se aibă în permanenţă în vedere următoarele: 

- analiza comportamentului agresiv al elevilor în unitaţile şcolare; 

- identificarea cauzelor actelor violente din şcoli; 

- determinarea măsurii în care comportamentul agresiv al elevilor este influenţat de mass-media 

sau /şi de familie; 

- identificarea numărului cazurilor de violenţă din şcoală;  

- identificarea gradul de repetare al acestora; 

- identificarea numarul de reclamaţii adunate la directorul unităţii de învăţământ; 

- identificarea numărului elevilor răniţi în urma actelor violente din şcoală; 

- identificarea numărului de ore petrecute în faţa televizorului;  
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- identificarea numărului de cuvinte care incita la violenţă; 

- identificarea număruluide informaţii vizând violenţa în şcoli transmise zilnic. 
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Dezvoltarea abilităților cognitive prin aplicarea Metodei Feuerstein 

 

Prof. înv. primar Orghidan-Mândreanu Dana 

Școala Gimnazială Nr.30 Brașov 

 

 

Reueven  Feuerestein, psiholog israelian de naționalitate română, este cel care a inventat metoda 

ce-i poartă și numele, un instrument educațional de bază pentru copii și adulți, care consideră că 

inteligența este dinamică și flexibilă, că orice ființă umană este capabilă să își modifice structura 

cognitivă și că poate fi sprijinită să realizeze acest lucru prin intermediul  procesului medierii, 

proces care presupune etape precise, cu instrumente de recuperare sau de dezvoltare treptată a 

funcțiilor cognitive și în același timp stimulează afectiv prin descoperirea de către subiect a 

legăturii dintre funcția cognitivă și rolul ei in viața cotidiană. 

Copii au nevoie să își dezvolte procesul de gândire, aptitudinile emoționale și competențele 

sociale, pentru a deveni independenți și autonomi. 

Programul dezvoltat de către profesorul Reuven Feuerstein este în prezent folosit cu succes, în 

peste 70 de țări, pentru dezvoltarea potențialului de învățare al copiilor. Este compus din 10 

instrumente de intervenție pentru optimizarea abilităților cognitive și metacognitive care 

favorizează achiziția de abilități mentale, de concepte utilizabile în situații diferite. Cele 10 

instrumente sunt: organizarea punctelor, identificarea emoțiilor, orientare spațială, de la element 

la grup, descoperirea absurdului, de la empatie la acțiune, învață să întrebi ca să înțelegi textul, 

gândește și învață să previi violența, cunoaște și identifică, tri-channel (tactil, vizual și grafic). 

Toate exercițiile propuse prin programul de Îmbogățire Instrumentală urmăresc să învețe copilul 

să realizeze legăturile adecvate între obiecte, fenomene și concepte, să utilizeze un vocabular cât 

mai adecvat, să definească o problemă, să formuleze o ipoteză de rezolvare, să elaboreze și să 

aplice strategii rezolutive. Instrumentele pun accent atât pe dezvoltarea structurilor cognitive, cât 

și pe dezvoltarea celor socio-emoționale. Instrumentele facilitează potențialul individual al 

copilului, reduce dificultățile de învățare și este o modalitate de a depăși întârzierile de 

dezvoltare.  

Focusarea instrumentelor pe variate scopuri ale programului presupune dezvoltarea motricității și 

formarea conceptelor folosite în  organizarea punctelor și tri-channel, dezvoltarea orientării 

spațiale și etichetarea verbală utilizate pentru orientarea în spațiu, conștientizarea și etichetarea 

socială pentru identificarea emoțiilor, de la empatie la acțiune și gândește și învață să previi 

violența. Pentru dezvoltarea gândirii abstracte integrative se folosește descoperirea absurdului, de 
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la element la grup și învață să pui întrebări pentru a înțelege textul, iar pentru cunoașterea 

conținutului (categorizare) se aplică instrumentul cunoaște și identifică. Metoda în dezbatere  este 

flexibilă, aceasta permite mediatorului să aleagă instrumentele în funcție de necesitățile copilului. 

Obiectivele metodei: 

- Potențează capacitățile de învățare autonomă și de autoînvățare   pentru a nu mai avea nevoie de 

ghidare din exterior; 

- Deblochează potențialul copilului, dezvoltă deprinderi de interacțiune socială, sprijină copilul 

pentru a reflecta și a deveni conștient de procesele cognitive pe care le activează atunci când se 

confrunta cu o problemă sau o situație nouă; 

- Contribuie la conștientizarea de către copil a ceea ce știe deja, a traseului pe care este capabil 

să-l parcurgă, ajutându-l să-și utilizeze în mod optim competențele sale. Este singura metodă de 

mediere a învățării, copii primesc instrumente și învață cum să învețe, mai exact care sunt etapele 

necesare atunci când au de realizat o sarcină – de orice natură ar fi ea! 

Beneficiile programului de Învățare Mediată Feuerestein: 

- Dezvoltă gândirea abstracta prin organizarea eficientă a informației; 

- Independență în gândire – învață cum să învețe astfel încât să nu mai fie dependenți de 

ajutorul extern; 

- Învățare eficientă – dezvoltă un altgoritm de rezolvare a problemelor; 

- Dezvoltă abilitățile cognitive: memorie, atenție, raționament 

- Optimizează adaptarea și dezvoltă auto-motivarea: reduce frica în fața unui lucru nou și 

complex, crește sentimentul de competență și stima de sine. 

Reueven Feuerstein a demonstrat faptul ca inteligenta se poate învăța, copilul este ajutat sa 

dobândească flexibilitatea mintala necesară confruntării cu obstacolele unei lumi fără certitudini: 

capacitatea atenției, proprietatea limbajului, gândirea logică și simbolică, forța creativă, conștiința 

amintirii, dorința de a căuta. 

Obiectivul interventiei educative nu este de a furniza copilului cunostinte sau abilităţi noi, ci 

acela de a potenţa capacităţile de învăţareautonomă şi de autoînvăţare. 

            Regăsim la Feuerstein un concept întâlnit şi la alţi autori (în special la Bateson), şi anume 

acela că elevul trebuie ”să înveţe să înveţe”, în aşa fel încât să nu mai fie dependent de ajutorul 

extern, în procesul de adaptare continuă la realitatea înconjurătoare. 

Se urmăresc două obiective la nivel practic, și anume: 

a). sprijinirea elevului pentru a reflecta şi a deveni conştient de procesele cognitive pe care le 

activează atunci când trebuie să rezolve o problemă; 

b). însuşirea unei metodologii precise de învăţare şi a unui algoritm de rezolvare a problemelor 

care să-i permită elevului să depăşească cu succes situaţiile problematice noi şi neprevăzute. 
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               Feuerstein consideră fiinţa umană ca fiind un sistem de componente aflate într-o strânsă 

interrelaţie: modificarea produsă într-una din componente are efecte importante asupra celorlalte 

componente ale sistemului.  

De exemplu, dezvoltarea motivaţiei la elev determină o îmbunătăţire a performanţelor mnezice, 

care la rândul lor vor avea repercusiuni asupra stimei de sine şi asupra autocontrolului. 

                Modificările pe care le propune Programul de Îmbogăţire Instrumentală nu sunt 

superficiale, acestea apar la nivel structural, deci trebuie să favorizeze dezvoltarea unor scheme 

cognitive noi, prin intermediul cărora să interacţioneze cu realitatea în mod flexibil. 

Metoda Feuerstein presupune ca restructurarea cognitivă a subiectului să constituie modalitatea 

principală prin intermediul căreia să se obţină schimbări în toate celelalte subsisteme: 

comportamental, emoţional, motivaţional etc. Aceste modificări sunt posibil de atins numai 

implicând subiectul în exerciţii comportamentale specifice. 

 În concluzie, iecare exercițiu propus prin programul de Îmbogățire 

Instrumentală Basic, urmărește să învețe copilul să realizeze legăturile adecvate între obiecte, 

fenomene și concept; să utilizeze un vocabular adecvat; să definească o problemă; să formuleze o 

soluţie de rezolvare; să elaboreze și să aplice strategii rezolutive. Instrumentele pun accent atât pe 

dezvoltarea structurilor cognitive, cât și pe dezvoltarea celor socio-emoționale. Instrumentele 

facilitează potențialul individual al copilului, reduc dificultățile de învățare și reprezintă o 

modalitate de a depăși întârzierile de dezvoltare. 

Instrumentele FIE-BASIC, sunt grupate în funcție de scopul urmărit:  pentru dezvoltarea 

motricității și formarea conceptelor, se folosește Organizarea punctelor și Tri-channel; pentru 

dezvoltarea orientării spațiale și etichetare verbală, se folosește Orientarea spațială; pentru 

conștientizare și etichetare socială, Identificarea emoțiilor, De la empatie la acțiune și Gândește 

și învață să previi violența; pentru dezvoltarea gândirii abstracte, integrative se 

folosește Descoperirea absurdului, De la element la mulţime și Învață să pui întrebări pentru a 

înțelege textul, iar pentru cunoașterea conținutului (categorizare) folosim instrumentul Cunoaște 

și identifică 
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Activitate extrașcolară de voluntariat ”Sesiunea de plantare CODRU desfășurată în cadrul 

arealului forestier  PĂDUREA BISTRA” 

 

Prof. STOICOVICI ADINA-ELENA 

LICEUL TEORETIC RECAȘ 

 

Suntem încă departe de a fi un popor implicat civic. Din păcate, noi românii știm doar să ne 

plângem în loc să ne setăm să fim un exemplu pentru cei din jur. Schimbarea începe cu fiecare 

dintre noi. 

În ziua de azi, mai mult ca oricând, fiecare dintre noi trebuie să se implice în acțiuni voluntare 

menite a proteja mediul înconjurător, a recrea natura în care plantele și arborii să-și regăsească 

locul binemeritat. Dacă fiecare dintre noi plantează azi o plantă sau un copac, mâine vom respira 

un aer mai curat și natura ne va răsplăti. 

Așa cum codrul ne-a adăpostit în vremuri grele, protejându-ne ca o mamă iubitoare, așa și 

comunitățile din jurul Pădurii Bistra se vor uni pentru a o proteja, când vremurile sunt grele 

pentru ea. 

Fără pădure, viețile tuturor ar fi mai sărace! 

Plecând de la iubirea față de natură și necesitatea de a o readuce la viață, CODRU este un festival 

dedicat naturii, muzicii și artei.  

Școala noastră, Liceul Teoretic Recaș a răspuns afirmativ, fără a sta pe gânduri la această acțiune 

de voluntariat pentru că noi, profesorii și elevii, dorim să plantăm copaci și alte plante, să 

atragem atenția asupra valorii reprezentate de pădure în viețile locuitorilor din jurul ei, dar mai 

ales să protejăm și si conservăm patrimoniul natural al zonei . 

Prin aceste acțiuni de voluntariat, alături de elevii noștri dorim să creștem conștientizarea rolului 

major pe care societatea ar trebui să-l joace în protecția și creerea mediului prin plantare de 

copaci și diverse  specii de plante; să educăm tânara generație în spiritul protecției mediului, prin 

implicarea ei activă în aceste acvități; să promovăm activitățile de voluntariat pentru protecția 

mediului și implicarea noastră ca cetățeni responsabili în aceste activități; să creăm mișcări 

județene și naționale-prin puterea exemplului pentru alte școli din țară.  

Pădurea are nevoie de îngrijiri și timp ca să crească. Un copac matur presupune cel puțin 20 de 

puieți plantați, îngrijiți până la stadiul de masiv(minim 5-6 ani de la plantare), iar tânăra pădure 

trebuie monitorizată minim 10 ani pentru a ne asigura că se află pe drumul cel bun, spre un codru 

autentic. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

- 604 - 

Orice inițiativă de implicare civică este extrem de importantă, iar dacă facem din acest lucru un 

stil de viață, copiii noștri vor prelua totul extrem de natural.Vor considera așa ceva normal, cum 

ar trebui să fie de altfel. 

La finalul acestei activități, elevii au spus că au fost foarte încântați, că au învățat multe lucruri, 

că s-au simțit ca și cum ne-am desfășurat ora de biologie în aer liber, în natură și că doresc să mai 

repete acest lucru, frecvent. Aceste cuvinte mi-au umplut sufletul de bucurie și mă bucur că am 

reușit să ating obiectivele propuse, că acești elevi au venit cu drag din proprie inițiativă și nu au 

simțit-o ca pe o corvoadă. 
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Studiu privind Metoda învăţării prin descoperire 

 

Profesor Invatamant prescolar: Udrica Cristina 

Gradinita cu program prelungit “Piticot”, Craiova 

 

 

Această metodă îl situează pe elev în ipostaza de subiect al cunoaşterii ştiinţifice. Ea 

reprezintă o modalitate de lucru prin intermediul căreia elevii sunt puşi să descopere adevărul, 

refăcând drumul elaborării cunoştinţelor prin activitate proprie, independentă. Acest tip de învăţare 

se derulează într-un cadru problematizant, metoda fiind o continuare a problematizării şi a 

dezbaterii, o finalitate a lor.  

Elevii se confruntă cu o situaţie-problemă, iar pentru soluţionarea ei nu se cunoaşte nicio 

metodă. Rezolvarea se poate găsi doar prin descoperire şi presupune: organizarea şi corelarea de 

date, structurarea şi interpretarea lor, exersarea operaţiilor gândirii şi folosirea unor 

principii care necesită intuiţie, imaginaţie şi creativitate. 

 Pentru ca metoda învăţării prin descoperire să dea roade , profesorul trebuie în prealabil să 

înveţe elevul:  

➢ să consulte enciclopedii, tratate, documente, opere literare şi alte surse, pentru a putea face 

observaţii sistematice şi complete; 

➢ să interpreteze obiectiv; 

➢ să recombine fişele de lectură; 

➢ să sistematizeze textele din bibliografie; 

➢ să urmărească evolutiv obiectivul propus. 

Găsirea soluţiilor pentru rezolvarea situaţiei-problemă se va transforma pentru elev într-o 

acţiune de 

investigare-descoperire. Consecinţa imediată este aceea că metoda învăţării prin descoperire, deşi 

mai greu de utilizat, este cea mai bogată în fluxuri informaţionale inverse, atât de necesare cadrului 

didactic.  

Dacă într-o prelegere, profesorul nu reuşeşte să menţină sub control progresia învăţării, 

întrucât el îşi prezintă expunerea de la început până la final, indiferent dacă elevii pot asimila sau 

nu materialul respectiv, cu totul altfel se prezintă lucrurile în cazul învăţării prin descoperire. 

Aceasta are la bază cercetarea, investigarea proprie realizată de elev, care în acest caz asimilează 

foarte eficient noul, dacă respectă următoarele condiţii: 

• situaţia-problemă să se înscrie în sistemul de operaţii concrete şi mentale de care elevul este 

capabil  ; 
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• oferta de cunoştinţe să nu fie nici prea săracă, nici prea complicată; 

• elevul să perceapă şi să memoreze date, fapte, informaţii, etc; 

• elevul să prelucreze şi să asimileze raţional materialul acumulat; 

• elevul să formuleze generalizări şi să le integreze în sisteme, în ipoteze operatorii. 

Dacă aceste condiţii sunt întrunite actul descoperirii poate avea loc.  

Indiferent de felul ei – inductivă, deductivă şi analogică -  metoda are următoarele etape: 

a) confruntarea cu o situaţie problemă, etapă în care se realizează declanşarea dorinţei lor de 

căutare şi explorare; 

b) realizarea actului descoperirii, care presupune structurarea şi interpretatea datelor, 

utilizarea operaţiilor gândirii şi evidenţierea noului; 

c) verbalizarea generalizărilor şi formularea concluziilor; 

d) exersarea în ceea ce s-a descoperit, etapă care constă în aplicarea celor descoperite în noi 

contexte situaţionale.     

Avantajele acestei metode sunt: 

➢ creează premiselor necesare unei activităţi intelectuale intense; 

➢  rezultatele descoperirilor se constituie în achiziţii trainice, contribuind în acelaşi timp 

la asigurarea motivaţiei intrinseci; 

➢ contribuie la însuşirea unor metode euristice, de descoperire; 

➢ permite menţinerea sub control a progresiei învăţării, asigurând transmiterea unor 

fluxuri informaţionale bogate de la elev la profesor. 

Exemplu: 

Grupul de elevi care a tratat studiul de caz „Latinitate şi dacism”, a pornit de la dubla premisă: 

_ ideea de latinitate – afirmată la noi de generaţia cronicarilor moldoveni, de Stolnicul 

Constantin Cantacuzino, de Dimitrie Cantemir şi Şcoala Ardeleană etc, care au promovat şi ideea 

purismului limbii române; 

_ ideea dacismului – care îşi face simţită prezenţa odată cu interesul romanticilor pentru 

etnogeneza şi mitologia traco-dacică. 

 După crearea cadrului problematizant s-a trecut la dezbaterea pe marginea unor fragmente 

din: Memento mori de Mihai Eminescu, Ginta latină de Vasile Alecsandri, Adoraţia Maicii 

Rome, de Gheorghe Asachi, Revolta fondului nostru nelatin de Lucian Blaga, Polimorfismul 

creştinismului românesc de V. Mureşan. 
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Analiza câmpului conceptual al luptei în opera sadoveniană Frații Jderi 

prof. Camelia Patrichi 

Școala Profesională Mogoșești, jud. Iași 

 

1. Introducere 

Romanul Frații Jderi, în trei volume, este bogat în elemente care conturează câmpul conceptual 

al luptei. Lingvistul Iorgu Iordan afirmă în legătură cu limba lui Sadoveanu: „Mihail Sadoveanu 

este, de fapt, un reprezentat al limbii autentic populare, vorbită de masele largi, neinfluențate, sau 

prea puțin influențate, de limba cărților” (1977: 320). Războiul este o ocupație arhaică de tip 

masculin, femeile sunt excluse întrucât ele sunt rânduite pentru grija casei, a nașterii de prunci și a 

educării lor. Femeile mențin ordinea și armonia într-un univers dominat de bărbați puternici. O 

figură emblematică în acest context este comisoaia Ilisafta, care l-a crescut pe Ionuț Jder, fiul 

comisului Manole dintr-o relație extraconjugală. Totodată, ea se dovedește a fi o mamă devotată, 

fără a face diferența între copiii ei și Ionuț, îngrijindu-se mereu de fiii și bărbatul ei. De multe ori, 

o surprindem în roman sfătuindu-și copiii, rugându-se pentru izbânda lor în lupte sau îngrijorându-

se pentru ei. Dacă femeia este prin excelență emblema familiei, pe bărbați îi întâlnim în alte registre 

și în alte contexte, desigur, mult mai dure. Însă nu putem trece cu vederea că exista o educație în 

această direcție, o adevărată inițiere a tânărului pentru a deveni bărbat și apt pentru a fi în oastea 

voievodului. Ionuț Jder este un model de pregătire pentru „cariera” militară. El este mezinul 

familiei comisului Manole, o familie de boieri. Educația lui militară debutează de timpuriu prin 

însoțirea lui Nechifor Căliman la vânătoare. Inițierea lui continuă cu deprinderea „meșteșugului 

săbiei”, spre îngrijorarea mamei sale, comisoaia Ilisafta. Sabia este un simbol al războiului, iar 

pentru creștini a „apuca sabia” este un semn evident al dușmăniei și o sugestie a încălcării legii 

creștinești, de aici și grija Ilisaftei pentru soarta lui Ionuț. 

În ceea ce privește câmpul conceptual al luptei, vom evidenția, pe parcurs, trei elemente care 

conturează acest univers: spațiul, luptătorii și armele. Aceste trei componente alcătuiesc matricea 

luptei și surprind o ipostază specifică lumii masculine.  

2. Câmpul lexical al spațiului 

Spațiul de luptă este privit cu îngrijorare, fiind întotdeauna deficitar pentru una dintre cele două 

categorii: agresori sau agresați. Locul de luptă este ocrotitor și propice desfășurării războiului doar 

pentru cei care îl cunosc și cărora le este familiar. În romanul sadovenian, spațiul de luptă include: 

păduri, ape, dumbrăvi, dealuri, râpe, smârcuri, codri, singurătăți, dâmburi, șesuri, poduri de 

gheață, munți, hindichiuri, curmături, cărări, coline, hârtoape, pâraie, văgăuni, mlăzi, cotituri, 
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cotloane, rediuri, mlaștini, maluri, imașuri, smârcuri, zăvoaie etc.. Putem identifica numeroase 

elemente de tip geografic (păduri, ape, munți, dealuri, șes etc.) specifice reliefului românesc, ceea 

ce sugerează că Sadoveanu accentuează acest topos în literatura sa. Aceste spații le vom clasifica 

în trei categorii: spațiul retragerii, spațiul atacului supriză și  spațiul de luptă, acestea constituie 

ramificații ale câmpului lexical spațiu. 

2.1. Spațiul retragerii 

Spațiul retragerii este clar destinat populației și maselor care nu iau parte propriu-zis la luptă. 

Locuitorii recunosc zgomotele specifice războiului: „Când se iscau din munte ploi cu tunete ori cu 

zvon de vânt, oamenii aveau poruncă să stea toți treji afară, cu armele gata, în adăposturi anumite” 

(Sadoveanu 1957: 176). Bărbații ies la luptă, iar femeile și copiii sunt adăpostiți de această 

primejdie. Spațiul retragerii este reprezentat de codru. Pădurea constituie atât spațiu de luptă, cât 

și spațiu de adăpost. Însuși Ionuț îl adăpostește pe coconul Voievodului în pădure: „Așa că mai 

bine s-apuc calul de frâu, să-l întorc după al meu înloc, să ne năspustim în pădure.” (Sadoveanu 

1957: 13). Totodată, Ștefan cel Mare dă ordin „de la Prut până la Nistru, vitele, pruncii și muierile 

să se ducă la adăpost sub codru” (Sadoveanu 1957: 35). Această poruncă este dată după incursiunea 

tătarilor în Moldova și este o măsură de securitate pentru popor. Trebuie să menționăm că acest 

spațiu al retragerii este ocrotitor și benefic datorită varietății și a alternării formelor de relief: munte, 

apă, deal, șes etc., astfel luând naștere o anumită siguranță pentru localnici. Cadrul natural devine 

un obstacol pentru năvălitori și un adăpost pentru localnici. Vom exemplifica o secvență narativă 

unde sunt puse în antiteză două tipuri de configurații spațiale: una moldovenească cu un relief 

variat și cealaltă poloneză cu o singură formă de relief. Cea dintâi este avantajată în război, spre 

deosebire de cea de a doua, unde conflictul armat este un pericol datorită formei geografice – 

câmpia: 

„Dar această parte a lumii, în care intrau căpcăunii pustiei, nu era întindere dreaptă, până în 

fundul zării, ca în Lehia; căci dealurile și râpele se urmează ca valurile încremenite ale 

străvechiului ocean sarmatic; aceste dealuri și aceste râpi sunt stâpânite de păduri; de sub 

păduri curg ape care se pierd în smârcuri ori se adună în iazuri. Vederea mârzacilor care 

călăuzesc tabunurilor nu-i slobodă în patru vânturi. Localnicii se pot trage la codru cu 

repeziciune și ușurință, iar oamenii pustiei n-au când să scotocească în asemenea tainiță și 

nici n-au priceperea lucrului” (Sadoveanu 1957: 187). 

2.2. Spațiul atacului surpriză 

Spațiul de luptă este un subiect mult mai complex decât spațiul retragerii. În romanul 

sadovenian, identificăm frecvent lexemul harț, care face trimitere la o „ciocnire între grupuri 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

- 610 - 

militare potrivnice”. Această tactică de război presupune o foarte bună cunoaștere a locului. Harțul 

are ca scop dirijarea potrivnicului spre o zonă deloc confortabilă pentru el: mlaștini, prăpăstii, 

smârcuri sau locuri strâmte: „Toată lucrarea de împungere și de încercuire țintuise a împinge pe 

mârzaci pe unii în alții, din vale în vale, bulucindu-i la o singură ieșire. Aici a fost zdrobirea lor. 

Bătuți de pe coline în preajma dumbrăvilor, unele din pâlcurile de nohai se îmbulzeau spre o 

scăpare ce părea deschisă, între două dealuri oable, care se îngustau și se deschideau iar, la câmpia 

Nistrului” (Sadoveanu 1957: 196). 

Harțul este în legătură cu atacul surpriză. De multe ori, armata lui Ștefan cel Mare este nevoită 

să facă față unor atacuri neprevăzute. Buna cunoaștere a spațiului oferă posibilitatea de apărare. În 

atacurile prin surprindere, deseori sunt implicați hoții sau lotrii. Un exemplu reprezentativ este 

capcana întinsă lui Alexăndrel-Vodă. Faptul că ei cunoșteau configurația spațială a constituit un 

avantaj în război: „Aici e loc strâmt; nu se poate cățăra nimeni la spatele nostru în pisc; nici pe 

laturi nu poate răzbi nimeni spre noi. Din față, orice îmbulzeală ar fi cu suferință și pagubă.” 

(Sadoveanu 1957: 167). Totodată, nu putem trece cu vederea momentul zilei ales. Majoritatea 

atacurilor prin surprindere se petrec în miez de noapte, în curmătura dealului sau sub un dâmb 

prăvălatic când luna începu a se desluși ca prin niște perdele străvezii. Un alt atac prin suprindere 

este cel al lui Ionuț, alături de câțiva ieniceri. Ionuț pornește în căutarea Nastei, ajunge la Ormanlî-

Ghiol, unde se angajează ca muncitor sub chip de tătar pribeag și luptă împotriva tătarilor, ajungând 

să îl omoare pe conducătorul acestora, Suleiman-beg. Deși teritoriul turcesc nu îi este un spațiu 

cunoscut lui Ionuț, izbânda are loc datorită tacticii pe care el o adoptă. El nu pornește războiul când 

ajunge în pământul străin, ci dimpotrivă, se dă după poporul tătar, caută să înțeleagă civilizația 

tătară și își planifică strategia de luptă. Însuși Ionuț afirmă „când am fost noi în pământul turcului” 

(Sadoveanu 1957: 263). Astfel, atacul are loc în timpul zilei, într-o zi liniștită de toamnă, acesta 

luându-i prin surprindere pe tătari, localnicii numind acest eveniment „cutremur de furtună”.  

2.3. Spațiul războiului 

În ceea ce privește spațiul războiului, locul destinat luptei este bine determinat. De cele mai 

multe ori, Ștefan cel Mare trimite oastea pentru a organiza tabăra de război. Taberele sunt așezate 

în apropierea apelor, „dincolo de apa Moldovei”, în zone mlăștinoase sau pe timp de iarna, pe 

poduri de gheață pe ape. Năvălitorii sunt organizați în podgheazuri – cuvânt vechi în limba română 

care face trimitere la o ceată de jefuitori, ceambururi – detașamente turcești, hoarde, amintind de 

poporul mongol primitiv, și pâlcuri – arhaism care se referă la o unitate militară specifică Evului 

Mediu în Moldova. În conturarea spațiului de luptă, observăm importanța grupului nominal care 

predomină. Întâlnim adjective ca: strâmt, prăvălatic – lexem popular care înseamnă „povârnit, 
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abrupt, accidentat, pieziș”, oblu – regionalism pentru abrupt, „greu”, „prăpăstios”, „ferit”. Toate 

aceste adjective evidențiază incapacitatea de a ajunge în configurația teritorială propusă. Această 

inaccesibilitate este o trăsătură semantică unificatoare. Adjectivele determină substantive care fac 

trimitere la spațialitate: dâmb prăvălatic, loc strâmt, dealuri oable, locuri grele, rediu prăpăstios. 

Totodată, indentificăm structuri genitivale (curmătura dealului, marginea stepei, singurătățile 

pădurii, pământul turcului) și prepoziționale (loc de primejdie, curmătură de ape, coastă de râpă, 

poduri de gheață de ape, pădurea de brad, capetele de codru, de după un hindichi – hindichi este 

un lexem de origine turcă, devenit regionalism care înseamnă „șanț”). Acestea ajută la evidențierea 

sensului și, totodată, întăresc realismul descrierii, oferind o imagine verosimilă a contextului istoric 

evocat. 

Grupul verbal este obligatoriu folosit pentru a contura secvențe ample de luptă. Verbele utilizate 

fac referiri la spațialitate, însă își împlinesc sensul prin circumstațialele de loc. Localnicii caută să 

plece din calea năvălitorilor. Verbele și construcțiile verbale care evidențiază această acțiune sunt: 

a fugi în munte, a se duce la adăpost sub codru, a se năpusti în pădure, a se dosi după un copac al 

dumbrăvii, a se duce la adăpost etc. Aceste structuri verbale sunt sinonime cu verbele a se adăposti 

și a se retrage. Din punct de vedere stilistic, aceste sinonime frazeologice vizează o anumită 

expresivitate a textului și crearea unei tensiuni și a unui suspans pentru cititor. 

3. Câmpul lexical al luptătorilor 

Ne vom muta atenția, în cele ce urmează, asupra luptătorilor. Dacă anterior, în spațiul de luptă, 

cadrul natural și buna lui cunoaștere erau importante, în ceea ce privește luptătorii, omul este în 

centrul acțiunii. Lupta este, în fond, un conflict între interesele a doi oameni din colectivități 

diferite, cu mentalități dinstincte. Din punct de vedere stilistic, lexemul luptă poate avea diferite 

valențe semantice. În analiza noastră asupra câmpului conceptual al luptei din romanul Frații Jderi, 

ne vom opri la primele două sensuri ale lexemului luptă, cel de „înfruntare, bătaie între două sau 

mai multe persoane” și „ciocnire între două forte inamice; bătălie”. Pornind de la lexemul luptă, 

putem ajunge la numele de agent luptător, aducând în atenție subiectul, persoana care inițiază sau 

este implicată în luptă. Un sinonim al lexemului luptător pe care îl vom folosi în analiza noastră 

este războinic („persoană care participă la război”) un derivat al cuvântului război. Pe de altă parte, 

atunci când vorbim de o luptă, este necesar să amintim cele două categorii implicate: agresorul și 

agresatul. De multe ori, poporul lui Ștefan cel Mare a fost în ipostaza de agresat, însă a cunoscut 

și latura de agresor dacă vorbim de acțiunea lui Ionuț Jder de a o salva pe Nasta din mâinile tătarilor. 
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3.1. Hoții 

O primă categorie de adversari, destul de blândă din anumite puncte de vedere și neomogenă o 

reprezintă hoții. Ionuț Jder trebuie, de multe ori, să înfrunte atacurilor neprevăzute ale hoților, în 

majoritatea cazurilor, pe timp de noapte, pe cărări înguste, în păduri sau în locuri greu accesibile. 

Lotrii fură și atacă pentru a-și putea întreține existența. Traiul lor este asigurat de hrana și obiectele 

furate. După ce își epuizează prada, ei caută din nou să atace și să fure. În acest sens, vom evidenția 

o secvență narativă edificatoare: 

”După o așteptare neclintită de jumătate de ceas, oamenii podgheazului își dovediră iar 

hotărârea de a-și lua prada de care aveau nevoie înainte de rervărsarea zorilor. Veneau totuși 

mișcându-se domol în dosul unui car încărcat cu snopi, pe care-l întorseseră și îl împingeau 

din oiște. Astfel se adăposteau de săgeți, și puteau înainta până în ruptura malului. De-acolo 

nu le rămânea decât să deie un iurăș grabnic cu sulițele. Fiind astfel în putere, nădăjduiau să 

audă cu mult înainte de a ieși la năvală strigătele de supunere ale oștenilor domnești. Căci 

lotrii podgheazurilor, ca și tatarii, nu mai cruțau după aceea niciun suflet de om” (Sadoveanu, 

1957:198). 

Lexemul hoț  este întâlnit în romanul sadovenian într-o gamă diversificată, atât cu sens propriu cât 

și cu sens figurat: hoți, lotri, oamenii podgheazului, lotrii podgheazului, șleahtici, făptași, mișei, 

vânători, vânători de oameni, blăstămați, oameni înarmați, năvălitori, fur, vrăjmași etc. Putem 

observa prezența lexemelor învechite: lotru (cu sensul lui popular de „hoț, tâlhar”, având etimon 

polonez lotr), podgheaz - „ceată de jefuitori”, fur. Aceste substantive sunt regăsite la nivelul 

textului cu semantismul de hoț, tâlhar. Totodată, lexemul șleahtic este folosit în substanța 

romanescă sadoveniană atât cu sensul lui de „persoană care face parte dintr-o șleahtă” (lexemul 

șleahtă este folosit în mod peiorativ și face referire la o gloată), cât și cu sensul lui de „nobil 

polonez”. Observăm astfel, polisemia37 la nivelul textului. Mulțimea lexicală enumerată este 

completată cu substantive care sugerează obiectul acțiunii: pradă, furtișag, înaintare furișată etc. 

și de verbe sau locuțiuni verbale care fac parte din aceeași sferă semantică: a pândi, a se tupila, a-

și lua prada, a lovi, a fura, a păli etc. 

3.2. Războinicii 

 
37 Polisemia este văzută, de către lingviști, ca fiind o categorie semantică esențială. Aceasta este fundamentală în 

cunoașterea și utilizarea cuvintelor din vocabularul unei limbi – limba română în cazul de față. Conform Bidu 

Vrânceanu și Forăscu (1988: 39): „Polisemia reprezintă capacitatea celor mai multe cuvinte ale limbilor naturale de a 

avea mai multe sensuri”.  
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A doua categorie de luptători o reprezintă războinicii. Aceștia sunt o emblemă pentru literatura 

istorică sadoveniană. Din nou aducem în atenție dihotomia agresor/ agresat sau năvălitor/ 

apărător. În romanul sadovenian Frații Jderi, năvălitorii sunt oștile străine, ei își reprezintă 

popoarele care își doresc expansiune teritorială și o îmbogățire materială. Sadoveanu conturează și 

aduce în actualitate o lume învechită. Condeiul sadovenian se dovedește a fi unul complex datorită 

lexicului și manevrării lui: prezența numeroaselor regionalisme și arhaisme care alternează cu 

neologismele, acestea figurând în număr mic. Câteva exemple de neologisme identificate sunt: 

probă, ascetic, destin etc. Cristina Florescu afirmă că deși predomină arhaismele în romanul 

sadovenian totuși, nu putem vorbi despre un arhaism total așa cum este specific romanului istoric 

în general. Caracterul de arhaism total este diminuat de prezența numărului mic de neologisme. 

Referitor la acest aspect, Cristina Florescu (1979-1980: 142) menționează: „Exprimarea eroilor 

culți ai epocii, Ștefan cel Mare, Amfilohie Șendrea, Nicoară Jder, conține și termeni ieșiți complet 

din uz, termeni a căror existență anulează o eventuală marcă arhaică a universului narat.”  

Oastea străină este un microgrup social care își reprezintă categoria etnică. În romanul 

sadovenian, identificăm numeroase grupuri etnice ale căror trăsături le identificăm din modalitatea 

de a lupta. Tătarii sunt asemenea lotrilor. Ei întreprind multe furturi și stârnesc panica. Totodată, 

identificăm niște diferențieri de ordin etnic. Tătarii de dincolo de Volga au apucături de nomazi 

prădători și și-au atras denumirea de căpcăuni: „Împăratul tătarilor de dincolo de Volga, și-a scos 

căpcăunii în pradă asupra lumii.” (Sadoveanu 1957: 186). Pe de altă parte, tătarii de la Crâm și-au 

diminuat din pornirea năvalnică, și-au găsit un loc unde să se așeze pe termen lung, și-au construit 

case și chiar grădini, ei sunt apreciați pentru stabilitate: „ pe când crâmlenii ieșiseră de mult la lume 

și trăiau în case, având grădini de trandafiri deasupra Mării Negre” (Sadoveanu 1957: 186). 

Naratorul individualizează grupurile etnice și utilizează o serie de lexeme specializate pentru a 

creiona imaginea acestui popor. Astfel, aducem în atenție următoarele cuvinte: nohai < gr. nogai, 

„populație mongolă turcizată răspândită în diverse regiuni dintre Marea Caspică, Marea Neagră și 

Marea Azov”; ceambul < ucr. Čambul, „detașament (tătăresc) trimis (sau plecat) să prade”; hoardă 

< pol. horda., „grupare în care erau organizate popoarele nomade mongole primitive”; mârzac < 

tăt. mїrza, „nobil tătar care, de obicei, conducea o ceată ostășească”, ataman < ucr. ataman, 

„căpetenie de cazaci”.  Acestea sunt lexeme necesare în identificarea grupului etnic. Dacă este să 

aducem în atenție poporul moldovenesc, lexemul pâlc < sl. plŭkŭ este des întâlnit în narațiunea 

sadoveniană și înseamnă „unitate militară la sfârșitul Evului Mediu în Moldova sau Țara 

Românească”. Este evident că fiecare grup etnic indiferent de ipostaza în care se află, agresor sau 

agresat, este organizat și are niște caracteristici specifice.  
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3.3. Tătarii 

Tătarii sunt văzuți apocaliptic. Ei reprezintă o calamitate, „umblau ca viforul prăvălind toate în 

dreapta și în stânga” (Sadoveanu 1957: 186), „mușcau ca niște câini răi” (Sadoveanu 1957: 196), 

alteori sunt asemănați cu personajele negative din povești și basme, făcându-se trimitere la tătari 

în mod metaforic căpcăunii pustiei, căpcăuni, oamenii pustiei, ghiauri, ghiarele zmeilor și 

căpcăunilor. Ei mai sunt întâlniți la nivelul textului cu denumirea de mongoli, nohai și călăreți 

asiatici. La nivelul textului se construiește o panoramă a tătarilor de peste Volga, o imagine deloc 

încântătoare. Numeroase detalii despre modul de viață, de luptă și de organizare al nohailor ne este 

sugerat. Ei trăiesc în corturi de pâslă și în căruțe, mănâncă mai mult carne crudă, poartă cojoace 

murdare de sânge, care aparține atât oamenilor cât și animalelor. Deducem astfel primitivismul lor 

ca popor și faptul că ei trăiesc ca în timpurile lui Ghinghis-Han. Această imagine înfiorătoare ne 

reliefează pericolul pe care îl reprezintă acest grup etnic pentru poporul lui Ștefan cel Mare. 

Principala lor ocupație este războiul, de pe urma căreia ei trăiesc. Exemplificăm o secvență narativă 

pentru a edifica și întări afirmațiile anterioare:  

„Încărcau claie peste grămadă în căruțele lor cu roate înalte tot ce găseau de preț – straie, 

arme și argintării – și se răsuceau îndărăt într-același vârtej, neașteptând nicio întâlnire cu 

oștile Domnilor. Ieșirea lor la lume se făcea năprasnic, pentru dobândă, după care se întorceau 

în pustie, ca să se așeze cu foalele în sus sub cort, și să mistuie în lenevie grânele sămănate 

și secerate de alții, punând pe robi să împlinească treburile de dârvală în sălașele lor și 

așteptând în același timp preț de răscumpărare pentru acești robi, de la neamurile lor rămase 

în urmă și scăpate de primejdie” (Sadoveanu 1957: 186). 

Grupul verbal are un rol deosebit de important în evidențierea trăsăturilor grupului etnic al tătarilor. 

Verbele sau locuțiunile verbale folosite indică o accelerare a acțiunilor și aparțin unui câmp 

semantic al violenței: a tăia cu paloșul, a apleca sulița, a împinge, a săgeta, a da năvală, a pune 

la pământ, a zvârli din suliță, a lua în suliță, a ucide, a se îmbulzi etc. Aceste verbe evidențiază 

barbarismul tătarilor, rapiditatea cu care ei distrug, și sintetizează „o crâncenă lovire”. Deși au un 

conținut semantic ce face trimitere la violență, acest grup verbal conferă operei un caracter autentic, 

contribuie la realismul descrierii și desigur, poartă cititorul într-o lume arhaică, cu totul deosebită 

de cea a contemporaneității. Tabelul de mai jos conține o serie de lexeme desprinse din opera 

sadoveniană și sintetizează trăsăturile poporului tătar, de asemenea acesta evidențiază și denumirile 

pe care le-au primit în definirea individualității lor. 
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Seme Animat Inanimat Obârșie Caracteristici 

 Real Fantastic Fenomene 

naturale 

Spațialitate Temporali-

tate 

Ocupație Religie Stabilitate 

 Uman   Determinată Nedeterminată (vechime) Pradă Război necredincios Nomad Sedentar 

Tătari + - - + - + + + + + + 

Nohai + - - + - + - + + + - 

Crâmleni + - - + - + - - + - + 

Mongoli + - - - + - - - - - - 

Spurcați + - - - - - - - + - - 

Genună de 

furtuni 

- - + - - - - - - - - 

Vifor - - + - - - - - - - - 

Căpcăuni - + - - + + - - - - - 

Căpcăunii 

pustiei 

- + - - + - - - - - - 

Prădalnici + - - - - - + - - + - 

Câini răi - + - - - + + - - - - 

Ghiaur + - - - - - + - + - - 

Călăreți 

păgâni 

+ - - - + + + + + + - 
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3.4. Polonezii 

Polonezii reprezintă un alt grup etnic conturat în trilogia sadoveniană, un popor al cărei armate 

colaborează cu armata lui Ștefan cel Mare. Pentru redarea unei imagini cât mai verosimile, 

Sadoveanu folosește un vocabular de origine poloneză, evocând astfel o lume istorică: „suia în sus 

spre hotarul leșesc” (Sadoveanu 1957: 195). Dacă pentru prezentarea tătarilor autorul folosește și 

cuvinte cu sens figurat, în ceea ce îi privește pe polonezi, Sadoveanu utilizează denumirile 

consacrate. Astfel, identificăm lexeme ca: leși sau poloni, „din mâna leșilor”. În acest context își 

fac apariția și neologismule: crai și rigă, acestea făcând referire la conducătorii polonezi. Totodată, 

întâlnim și termenii de șleahtic, castelan, pan și mârzac, aceștia înseamnă „nobili polonezi care fac 

parte dintr-un corp de armată”. Caracteristicile grupului etnic polonez sunt redate fără intervenție 

artistică din partea scriitorului. 

3.5. Cazacii 

Cazacii constituie un grup etnic cu care moldovenii au relații în conjuncturi legate de luptă sau 

război. În trilogia sadoveniană ei sunt evocați minimal. Atamanul, cuvânt de origine ucraineană, 

este conducătorul cazacilor, el reprezintă căpetenia. Ei mai sunt numiți vânători de oameni și cazaci 

vicleni, conotația fiind prezentă pentru a sublinia tirania cazacilor. În ceea ce privește îndeletnicirea 

lor, identificăm următoarele structuri lexematice: călăreț cazac, cazacul cel cu sulița și sabia. 

Desprindem astfel următoarele trăsături: popor războinic, deloc sedentar, care își duce traiul de pe 

urma luptelor cu diferite popoare. 

3.6. Turcii 

Turcii sunt un popor cu care moldovenii s-au confruntat adesea. Aceștia sunt des evocați în 

romanele istorice ale lui Mihail Sadoveanu. Ei sunt văzuți ca fiind un popor puternic, greu de 

învins, cu o armata mare și bine formată. Moldovenii îi asociază cu Antihrist, crezând că Diavolul 

este în fapt stăpânul lor: „pe turci nu i-a biruit nimene niciodată de când e lumea și pământul, fiind 

ei trimeși ca o pedeapsă împotriva creștinilor și având în sprijinul lor și pe Diavol” (Sadoveanu 

1957: 348). În primul rând, există un conflict al ideilor religioase. Poporul lui Ștefan cel Mare îi 

vede pe turci, prin grila creștină, ca fiind spurcați, păgâni, necredincioși, agareni, oștenii lui 

Antihrist, uscăciunile pământului, spurcăciunile pământului. Limbajul figurat are rolul de a 

evidenția pericolul pe care turcii îl reprezintă pentru moldoveni. O altă serie de sinonime pentru 

lexemul turc  este alcătuită din cuvintele: năvrap, acesta înseamnă „pedestraș din armata neregulată 

a Imperiului Otoman” (Sadoveanu 1957: 441), ismailitean < tc. oasmanli, „să bată război cu 

spurcații ismailiteni” (Sadoveanu 1957: 9), hadâmb < tc. hadim, acesta înseamnă „eunuc” și a 

ajuns, prin generalizare, să sugereze populația turcă; osmanlâu, „hogea amintea bine-credincioșilor 
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osmanlâi că nu se află alt Dumnezeu decât Alah” (Sadoveanu 1957: 665). O trăsătură specifică 

populației turcă este definită prin lexemul harap, acesta a ajuns în timp să însemne turc: „și ceauș 

și harapi s-au grămădit într-un cotlon” (Sadoveanu 1957: 664). 

La nivelul textului identificăm numeroase lexeme de origine turcă. Acestea fac referire la 

diverse ocupații din armata sau sistemul militar de organizare al poporului turc.  Hogea < tc. hoca 

este „preotul sau dascălul la musulmani”, în text acesta are rolul de sfătuitor al conducătorului: 

hogea amintește bine-credincioșilor osmanlâi că nu se află alt Dumnezeu decât Alah și alt prooroc 

decât Mahomed. Ceaușul < tc. ҫavuș era „funcționarul inferior la turci”. Cadiul < tc. kadi este 

judecătorul musulman. Ienicerii < tc. yeniҫeri sunt „soldații din corpul de elită al vechii infanterii 

turcești”, spahii < tc. sipahi înseamnă „soldați dintr-un corp de cavalerie otomană recrutați din 

rândurile aristocrației militare”, iar achingii sunt „călăreții turci care trăiesc din prada de război”. 

În ceea ce privește conturarea portretului conducăturului poporului turc, putem identifica un 

lexic variat. Substantivele sultan și padișah sunt cele care fac trimitere la conducător. Acestea sunt 

întărite de o serie de sinonime: stăpân, stăpân al lumii, prea strălucit împărat. Totodată, el mai 

este numit fiara, spurcatul, necredinciosul. Personalitatea sultanului este asociată chiar cu 

Antihrist: „în numele lui Mehmet se cuprinde numărul lui Antihrist. Și anii când a ieșit el la lume, 

și când a bătut el războaiele sale, și când a detunat Țarigradul, toți acei ani răspund la numărul lui 

Antihrist. Numărul lui este 666; deci e fără credință, fără lege și fără hodină” (Sadoveanu 1957: 

365). 

Caracteristicile grupului etnic al turcilor sunt sintetizate în tabelul de mai jos. 
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Seme Animat Obârșie Caracteristici ale gupului etnic 

 Uman Fantastic Descendență Configurație 

spațială 

determinată 

Războiul ca 

ocupație 

Necredincios 

din punct de 

vedere religios 

Port Culoare Alte 

obiceiuri 

Turc + - - + + + + + + 

Harap + - + + + + + + + 

Agarean + - + + + + + + + 

Ismailitean + - + - + + - - - 

Necredincios + - - - - + - - - 

Spurcați + - - - - - - - - 

Fiara - + - - - + - - - 

Oștenii lui 

Antihrist 

+ - - - + + - - - 

Osmalâu + - + - + + - - - 

Hadâmb + - - + - + - - + 

Uscăciunile 

pământului 

+ - - - - - - - - 

Năvrap + - - - + + - - - 

Pedeapsă 

împotriva 

creștinilor 

- + - - - - - - - 
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4. Câmpul lexical al armelor 

În cele ce urmează atenția noastră va fi îndreptată spre sfera armelor. Acestea nu pot fi excluse 

din analiza câmpului conceptual al luptei. Universul armelor nu este omogen așa cum sunt 

grupurile etnice. Întâlnim unelte folosite drept arme, arme albe, arme de foc etc. Calul, animal 

domestic și de ogor, participă de multe ori la luptă și este un ajutor de nădejde: „Așa că mai bine 

s-apuc calul de frâu, să-l întorc după al meu în loc, să ne năspustim în pădure” (Sadoveanu 1957: 

13) 

Identificăm numeroase unelte, folosite la câmp sau în viața de zi cu zi, care capătă dublă 

funcționalitate. Ele reprezintă o modalitate de apărare, de aici rezultă și caracterul dual. Pentru a 

întări cele spuse vom da următoarele exemple: bici, coasă, cuțit, funie, furcă, băț, țepușă, snopi, 

topor, secure, cuțit, juvăț, stricnea, puhă, jungher, lemne, harapnic, cange, par, mreajă  etc. Din 

punct de vedere semantic observăm o mutație, toporul sau cuțitul sunt obiecte ale ogorului, ele 

devin în romanul sadovenian arme cu care se pot înfăptui crime. Biciul este un obiect care se 

folosește pentru lovirea și îndemnarea animalelor. În trilogia sadoveniană, biciul nu este folosit cu 

scopul lui de bază, ci este utilizat în lovirea dușmanilor și devine un obiect de tortură umană de 

aceea considerăm că acest lexem suferă o mutație semantică. În creionarea acestui câmp lexical, 

sinonimia38 are un rol esențial întrucât întâlnim următoarele serii sinonimice:  par – țepușă - țăpoi; 

băț – par – paloș - bucată de lemn – bâtă – drughineață; secure – topor – bardă. Nu putem omite 

determinările substantivale, acestea sunt complexe și dezvoltă caracteristici ale armei: juvățuri de 

funie de cânepă, lemnușe muiate în pucioasă topită, cărbunașul de iască aprinse un lemnuș cu 

pucioasă, furcă de fier cu coadă lungă, țăpușă de stejar, par ascuțit etc.  

Armele propriu – zise folosite sunt numeroase și diverse.  Identificăm atât arme albe, folosite 

din cele mai vechi timpuri, cât și arme de foc menite să înlăture năvalnicii. Lexemele folosite de 

Mihail Sadoveanu în trilogia istorică Frații Jderi  sunt: paloș, sabie, buzdugan, suliță, bici, arcane, 

jungher, arc, săgeată, puhă, suliță, armă, baltag, platoșă, coif, hanger, tun, spadă, pulbere de 

pușcă, balimez, ghiulea, căluș, sacaluș, ghiulea etc. O altă clasă de arme este conturată de grupuri 

nominale formate din termeni folosiți atât cu sens propriu cât și cu sens figurat: armă de foc, sabie 

dreaptă, pulbere de pușcă, arc cu vârtej, sabie închinată, straja fierului, sabia goală, izbitură de 

 
38 Sinonimia este poate cea mai cunoscută parte a lexicologiei. Numeroasele sinonime din limba română au cauze 

istorice. Fondul originar latin a asimilat permanent termeni noi proveniți din vecinătățile și din conviețuirea cu alte 

popoare, exemplu: poporul maghiar. Au părtruns în limbă cuvinte de origine slavă, maghiară, greacă, turcă, franceză, 

italiană și mai nou, engleză. Influențele limbilor menționate anterior au dat naștere unor relații de sinonimie în cadrul 

lexicului românesc. Sinonimia presupune o identitate de sens și de comportament contextual. Bidu-Vrânceanu/ Forăscu 

(1988: 112) dau următoarea definiție sinonimiei: „acea relație de sens care se stabilește între cuvinte care au 

aproximativ același sens și pot fi substituite unul altuia în context”.  
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talger, săbii agere etc. Verbele și locuțiunile verbale aduc o complinire referitoare la arme: a pune 

în juvăț, a tăia cu paloșul, a încorda arcul, a trage săgeți, a înșira în suliți, a trage sabia, a trage 

jungherul, a împunge cu sulița, a izbi talgerul, a repezi țepușile, a înjughia, a primi o lovitură etc. 

Toate aceste verbe sugerează violență, agresivitate și au rolul, din punct de vedere stilistic, de a 

evidenția secvențe de luptă cât mai verosimile și a produce un mister și suspans la nivelul substanței 

romanești. 

O diferențiere a armelor este realizată prin atribute adjectivale care fac trimitere la greutate: 

sabie grea, spată grea, sabie ușoară, țepuși grele; referitor la dimensiuni: jungher mare, săgeată 

lungă, arc scurt, săgeți subțirele; în funcție de gradul de finisare: ghiulele de piatră, fier ascuțit, 

țăpușă de stejar, furcă de fier etc. Dacă luăm în considerare  materialul din care sunt confecționate 

armele, indentificăm o determinare multiplă: săgeți subțirele cu vârf de aramă,  țăpușă de stejar, 

sacalușuri mari de bronz, ghiulele de piatră și fier, platoșe și coifuri de metal, platoșă de piele de 

bour etc. Numeroase arme menționate mai sus sunt în legătură cu fierul. Acesta devine un simbol 

al pericolului, el este o forță militară folosită în război. Astfel, metonimia39 este des întrebuințată 

în trilogia sadoveniană, în acest caz materialul ia locul obiectului: fier, fier luciu, oțel: „C-o 

hotărâre, fulgerată în el într-o clipă, Niculăieș Albu își făcu semnul Crucii cu mâna dreaptă și sărută 

fierul pe care-l ținea în stânga” (Sadoveanu 1957: 298), „Simion Jder îi primi tăiușul în straja 

fierului său, apoi îl lovi la grebăn” (Sadoveanu 1957: 488), „Când traseră în sfârșit bucățile de fier 

luciu, băgară de samă că țin în pumnii lor niște unelte prea ușoare și prea subțirele” (Sadoveanu 

1957: 475). 

În trilogia sadoveniană există o dispută între tradiție și inovație. Ca orice meșteșug, și această 

îndeletnicire umană este supusă progresului. Un fenomen firesc întrucât omenirea nu poate duce 

războaie având doar o sabie sau o suliță. Epoca lui Ștefan cel Mare marchează orientarea armatei 

spre noi tipuri de armament. În Frații Jderi  sunt semnalate primele corpuri speciale de luptători 

înarmați cu arme de foc: sânețarii. Căpitanul Petrea îi sugerează lui Ștefan cel Mare să modernizeze 

armamentul oastei, el învățase acest meșteșug de la tatăl său. Acest aspect este privit cu îngrijorare 

de către boierii moldoveni, cu precădere cei înaintați în vârstă, întrucât în mentalitatea Evului 

Mediu sabia și sulița reprezintă singurele arme care dovedesc curajul bărbaților. Ezitarea are ca 

fundament credința creștină a poporului moldovenesc. Boierii consideră că armamentul pe bază de 

 
39 Metonimia presupune modificare a numelor obiectelor, principala condiție este ca numele înlocuitor să indice un 

aspect aflat în legătură cu obiectul exprimat prin termenul dinaintea înlocuirii. Coteanu/ Bidu-Vrânceanu (1975: 41) 

dau următoarea definiție metonimiei: „schimbarea unui cuvânt prin altul, cu condiția ca cele două cuvinte să 

denumească obiecte (lucruri etc.) între care există sau se poate imagina o corespondență calitativă”.    
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foc oferă  putere bărbaților slabi care nu sunt capabili să lupte corp la corp cu arme precum: sabia, 

sulița, paloșul etc. Citatul următor întârește și demonstrează afirmația făcută: „Însă de la o vreme 

se născocise pe lume un meșteșug de puțini cunoscut, al pulberei de pușcă și a unor sacalușuri mari 

de bronz care detună și bat cu ghiulele de piatră și de fier” (Sadoveanu 1957: 279). Categoria 

menționată anterior numește aceste arme ca fiind viclene, denumindu-le drăcării. Ștefan cel Mare, 

în schimb, este adeptul mijloacelor de luptă pe baza focului, afirmând că acestea reprezintă o 

„născocire a minții omenești” (Sadoveanu 1957: 280), mintea omului este de la Dumnezeu, iar 

aceste creații utilizate în război slujesc adevărului, prin urmare Legea lui Hristos este împlinită.  

Etimologia termenilor care desemnează arme atrage atenția asupra relațiilor economico-politice 

ale poporului moldovenesc cu alte popoare. Pentru a demonstra acest aspect ne vom fixa atenția 

asupra originilor cuvintelor care desemnează instrumentele folosite în război pentru atacuri și 

apărare: sabie < bg. Sabja – „armă albă formată dintr-o lamă lungă de oțel ascuțită la vârf și pe 

una dintre laturi și fixată într-un mâner”, suliță < sl. Sulica – „armă de atac formată dintr-o prăjină 

de lemn terminată cu un vârf de fier ascuțit”, bici < biči – obiect folosit, în general, pentru a lovi 

animalele, însă își modifică conținutul semantic la nivelul textului, arcan < tăt, ucr. arkan – sensul 

lui de bază este de „laț pentru prinderea sau priponirea animalelor”, dar suferă o mutație de ordin 

semantic în opera lui Sadoveanu, arc < lat. Arcus, săgeată < lat. Sagitta, puha < ucr. puha, baltag 

< tc. balta, coif < lat. Cofea, hanger < tc. hancer, tun < lat. Tonus, spadă < it. Spada – „armă 

formată dintr-o lamă dreaptă cu două tăișuri, din gardă și mâner, cu care se poate tăia și împunge”, 

balimez < tc. balyemez – tun de calibru mare, ghiulea < tc. gülle – proiectil folosit la tunurile vechi, 

sacaluș < magh. Szakalláș – tun mic, primitiv, folosit în Evul Mediu, ciomag < tc. çomak – bâtă, 

băț mare și gros, drughineață < sb. Drug – creangă groasă și scurtă, secure < lat. Securis, topor < 

sl. Toporŭ – unealtă pentru tăiat copaci, în opera sadoveneană acest lexem suferă o mutație 

semantică: acesta devine armă ucigașă, bardă < magh. Bárd – secure cu tăiș lat și cu coadă scurtă. 

Observăm cuvinte de origine latină ceea ce ne sugerează că aceste arme (arcul, săgeata, coiful, 

secure) sunt printre cele mai vechi din istorie. Relațiile economico-politice cu poporul turc și-au 

lăsat „amprenta” asupra lexicului limbii române, fapt confirmat de prezența turcismelor (baltag, 

hanger, balimez, ciomag). Pe lângă termenii menționați, identificăm cuvinte care au luat naștere 

pe teritoriul limbii române: țepușă < țeapă + suf. –ușă, țăpoi < țeapă + suf. –oi, țeapă este și 

radicalul pentru verbul a înțepa, la care se adaugă prefixul în+, căluș < cal + suf. –uș. De la 

radicalul arc se formează substantivul de agent arcaș (arc + suf. -aș) – oștean înarmat cu arc. 

Pușcaș este substantivul de agent format prin derivare de la radicalul pușcă + suf. –aș și înseamnă 

soldat înarmat cu o pușcă. 
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Fiecare dintre armele menționate intră în relație cu verbe, locuțiuni și expresii verbale care 

denotează sau conotează actul de a lupta și a duce război cu cineva. În funcție de frecvența utilizării 

acestor termeni în diferite construcții verbale, putem realiza o ierarhizare. Pe primul loc este sulița, 

un lexem des întâlnit la nivelul narațiunii sadoveniene: a cerceta sulița, a duce sulița, a înșira în 

suliță, a da un iureș cu sulița, a pune sulița, a da cu sulița, a zvârli din suliță, a lua în suliță, a 

avea sub pază de suliță, a se păli în suliță, a-și lua sulița, a avea suliță, a lepăda sulița, a împunge 

cu sulița, a înălța sulița, a năvăli cu sulița, a rupe sulița, a pune înainte sulița, a împinge cu sulița, 

a opri cu sulița, a-i pune sulița în piept, a apleca sulița, a lăsa sulița, a repezi sulița, a face strajă 

cu sulița, a mânui sulița, a pregăti sulițele, a face de strajă cu arcul. Enumerația ne dă indicii 

asupra desei utilizări acestui instrument de luptă. Deducem astfel că  sabia este arma preferată a 

bărbaților din Evul Mediu. 

Și sabia este un termen des întâlnit în trilogia sadoveniană. Intră în construcții verbale de tipul: 

a apuca sabia, a duce sabia, a bate cu sabia, a primi sabia, a cumpăni sabia, a sta cu sabia pe 

cineva, a trage sabia, a cere sabia, a avea sabia, a întinde sabia, a înfinge sabia, a cerceta sabia, 

a intra cu sabia, a trece sabia, a veni asupra cuiva cu sabia, a purta sabia, a învața meșteșugul 

sabiei, a împunge cu sabia, a încrucișa săbiile, a păli din sabie, a pune sub sabie, a pieri prin 

sabie. 

Jungherul este un lexem ocurent în Frații Jderi. Personajele trilogiei sadoveniene se folosesc 

des de această armă, fapt dovedit de prezența numeroaselor expresii verbale la care ia parte acest 

termen: a-și vârî jungherul în teacă, a zvârli jungherul, a strânge jungherul, a mânui jungherul, a 

tăia cruciș cu jungherul, a lepăda jungherul, a sta cu jungherul pe cineva, a cumpăni jungherul, a 

trece jungherul, a trage jungherul, a fulgera cu jungherul, a lovi cu jungherul, a bate cu jungherul. 

Identificăm la nivelul narațiunii și alte lexeme din sfera armelor care intră în relație cu verbe, 

locuțiuni și expresii verbale: a pune în juvăț, a aduce juvățurile, a găti juvățul, a zvârli juvățurile, 

a tăia cu paloșul, a avea coif și platoșă, a-și lua coifurile și platoșele, a-și pune coiful și platoșa, 

a înșira stricneaua, a întinde buzduganul, a scula cu biciul, a asuda sub bici, a zvânta arcanul, a 

duce arcanul, a arunca arcanul, a face de strajă cu arcul, a încorda arcul, a încerca arcul, a trimite 

din arc, a avea meșteșugul arcului, a avea arc înalt, a vinde arcuri, a întinde arcul, a trimite o 

săgeată, a bate cu ghiulele de piatră și fier, a vârî călușul, a străpunge cu cuțitul, a trage stiletul, 

a ridica parul, a lovi cu fierul, a aprinde snopi, a atinge cu furca, a bate cu furca, a zbate oțelul 

etc. Majoritatea armelor menționate se unesc prin sensul de arme tăioase, însă sunt și excepții: 

lexeme care se adună sub semantismul de arme care lovesc. 
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Pentru a ilustra complexitatea semantică a verbului a lupta, reliefând bogăția lexicală a trilogiei 

sadoveniene, vom prezenta tabelul următor care se dorește a fi o imagine asupra acestor aspecte.
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EMINESCU ŞI ETICA LUI SCHOPENHAUER 

Prof. Şuhan Andreea Laura 

Colegiul Mihai Eminescu – Bacău 

 

 “Filosofia este oarecum rezumatul şi formula generală a culturei unei 

epoce”(Ms 2258, f.184) notează Eminescu în 1872, argumentând încă o dată care sunt 

fundamentele filozofice ale operei sale. Apropierea dintre Eminescu şi Schopenhauer s-a făcut de 

atâtea ori, încât ea poate fi considerată astăzi ca un adevăr curent al istoriei literare.Analogia 

dintre pesimismul poetului nostru şi al filosofului german a fost in numeroase rânduri pusă în 

lumină, în timp ce acele apropieri care ne dau dreptul a vedea în textele lui Schopenhauer nu 

numai izvorul unei îndrumări generale pentru concepţia eminesciană, dar şi locul unde se găsesc 

de data aceasta câteva dintre izvoarele literare precise şi al unora dintre temele particulare ale 

poeziei eminesciene, au scăpat totdeauna cercetătorilor. 

 Să spunem însă mai intâi că dacă de atâtea ori s-a vorbit despre înrudirea de 

gânduri a poetului nostru cu marele filosof al pesimismului, uneori s-a incercat a se arăta ce îi 

desparte şi cât de radicală este divergenţa lor, desigur pentru motivul învăluit, dar transparent, că 

negaţia pesimistă a vieţii ar alcătui o pată a caracterului de sub acuzaţia căreia poetul nostru ar fi 

mai bine scos. 

 În această privinţă, d-l Gherasim, autorul unui studiu despre “Influenţa lui 

Schopenhauer asupra lui Eminescu", scrie: "Mulţi l-au văzut numai zdrobind, din întâmplare 

numai puţini l-au aflat şi clădind.Glasul celor puţini a fost prea slab pentru ca să poată întrece 

strigătul celor mulţi: iată cum s-a format legenda despre Eminescu ca pesimist, numai ca 

pesimist, chiar ca pesimist schopenhauerian ." 

 

EMINESCU – PROFIL SOCIAL ŞI POLITIC 

 Opera lui Mihai Eminescu oferă cititorului avizat numeroase posibilităţi de 

interpretare. Fiecare nouă lectură dezvăluie, funcţie de perspectiva abordării, noi indicii cu 

privire la ceea ce numim FENOMENUL EMINESCU. 

 Lucrarea îşi propune conturarea unui profil social şi politic al marelui 

scriitor, demonstrând într-un spaţiu restrâns, că personalitatea scriitorului se încadrează în 

ideologia romantică nu doar prin opera sa, ci şi prin concepţiile cu privire la ideologiile politice, 

sociale şi economice care s-au constituit într-un sistem propriu şi care stau sub semnul setei de 

absolut şi a inteligenţei covârşitoare a lui Eminescu. Geniul însingurat, conştient de propria-i 

superioritate îşi demonstrează încă o dată detaşarea de societatea meschină, erudiţia şi unicitatea. 
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Am urmărit pe scurt atitudinea lui Mihai Eminescu faţă de ideologiile politice îmbrăţişate 

de Europa secolului al XIX-lea şi putem spune cu fermitate că el nu a fost adeptul niciuneia 

dintre ele. De altfel, Eminescu nici nu a făcut politică, însă a încercat să impună propria sa 

ideologie centrată pe statutul individului în cadrul societăţii şi pe ideea binelui general. Faptul că 

a dorit să cunoască toate doctrinele politice şi că a emis judecăţi în legătură cu acestea nu 

constituie, în nici un caz, dovada că ar fi aparţinut uneia dintre ele. Nu sunt decât dovezi concrete 

că un spirit însetat de cunoaştere şi o curiozitate mereu vie ca acelea ale lui Eminescu trebuiau 

alimentate, satisfăcute. 

 Ne-am preocupat şi de reacţiile scriitorului în faţa conceptelor de 

cosmopolitism şi naţionalism. Acuzele de naţionalism sunt lesne demontate căci la Eminescu, 

lupta pentru apărarea rasei româneşti echivalează cu lupta pentru păstrarea fiinţei naţionale, a 

statului national românesc care, de-a lungul istoriei nu o dată şi-a văzut ameninţată existenţa. 

Pentru scriitor elementul românesc include pe oricine luptă pentru apărarea fiinţei naţionale, a 

unităţii limbii române naţionale, a culturii. Acestea sunt garanţiile statului românesc, ale 

poporului român a cărui dispariţie Eminescu o leagă de moartea fizică, singura în măsură de a 

anihila naţiunea. 

 Concepţia economică a lui Eminescu aşează în prim-plan încadrarea tuturor 

categoriilor sociale în procesul muncii productive. Această idee este urmărită cu consecvenţă de-

a lungul operei publicistice de către EminA cunoscut concepţiile care circulau în epocă, dar şi în 

acest domeniu şi-a constituit sistemul propriu: chiar dacă autorul prezintă societatea românească 

veche într-o lumină favorabilă, el nu se pronunţă în favoarea trecutului şi nici nu propune o 

soluţie pentru întoarcerea în trecut. Concepţia evoluţionistă eminesciană stipulează că 

„Adevăratul progres nu se poate opera decât conservând pe de o parte, adăugând pe de alta” – 

progresul adevărat presupune o legătură naturală între trecut şi viitor; se inspiră din tradiţie şi 

înlătură „inovaţiile improvizate” şi „ aventurile hazardoase”. Cu alte cuvinte, Eminescu se 

pronunţă pentru progres în limita legilor naturale ale evoluţiei, care trebuie să evite salturile 

bruşte realizându-se lent, gradual. 

Iată deci că geniul se autopercepe de pe poziţia unicităţii sale şi nu se dezminte nici 

atunci când se raportează la sistemul societăţii din care face parte. 

VIS ŞI CUGETARE FILOSOFICĂ 

 Proza lui Eminescu este mai redusă ca număr decît poezia, dar ca şi în 

poezie şi în proză, iar Eminescu este un deschizător de drumuri. Eminescu este creatorul 

basmului cult prin Făt Frumos din lacrimă. Apoi este creatorul prozei fantastice Sărmanul Dionis 

în care realizează nu numai o nuvelă fantastică, ci şi una filosofică, valorificând atât idei 

filosofice antice cît şi idei moderne. 

În afară de acest tip de proză Eminescu a scris şi proză de dragoste estetică, ca în Cezara, La 

aniversară. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

627 

 Proza lui Eminescu a fost discutată mult de criticii literari şi contestată de 

Eugen Lovinescu sau Garabet Ibrăileanu care au socotit proza lui un exerciţiu minor fără valoare 

estetică deosebită. Alţii însă au apreciat-o şi au remarcat nota halucinantă a ei şi au apreciat-

opentru mesajul emoţional al adolescenţei năvalnice. Dintre aceşti critici s-au remarcat George 

Călinescu şi Eugen Simion. 

 Proza eminesciană aduce în contextul vremii visul romantic şi cugetarea 

filosofică. Cea mai reprezentativă creaţie din domeniul prozei filosofice şi fantastice este 

“Sărmanul Dionis”. Proza eminesciană poate fi clasificată în functie de doua criterii: cel al 

apariţiei şi al editării ei şi cel al direcţiei în care se încadrează. Din punct de vedere al apariţiei şi 

editării ei, proza eminesciană este antumă şi postumă. Cea antumă este restrânsa. Eminescu a 

publicat puţine creaţii în proză în timpul vieţii: „Făt-Frumos din lacrimă” („Convorbiri literare” 

1870), „Sărmanul Dionis” („Convorbiri literare” 1872), „Cezara” („Curierul de Iaşi” 1876) şi „la 

aniversară” („Curierul de Iaşi” 1876). 

 Mult mai bogată este proza postumă. Romanul „Geniu pustiu” a fost editat 

de I. Scurtu (1904). 
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”ȘCOALA ALTFEL” 

Prof. Tănase Victorița 

Liceul Teoretic ”Ioan Petruș” – Otopeni, Ilfov 

        Programul ”Școala Altfel” este așteptat cu multă nerăbdare de către elevi în fiecare an școlar. 

Dornici de a desfășura activități noi, inedite, aceștia și le planifică din timp împreună cu profesorii 

lor, coordonatorii principali ai proiectelor. În cele mai multe cazuri, părinții sunt cei care sprijină 

realizarea activităților, fiind partenerii de nădejde ai procesului instructiv-educativ. 

         Din experiența proprie, observ că cea mai dorită activitate din programul ”Școala Altfel” este 

excursia școlară. Copiii sunt dornici de cunoaștere, de explorare a locurilor noi și de studiere a 

naturii, utilizând des întrebările de tipul: ”De ce?”, ”Din ce cauză?”. Bucuria de a călători împreună 

cu colegii de clasă, de a stabili relații durabile de prietenie este de nedescris. Sunt plăcut 

impresionați de grandoarea naturii, istoria locală, tradițiile și obiceiurile populare, altele decât cele 

din localitatea lor natală, fiind receptivi și deschiși către inovație. Copiii dețin foarte multe 

cunoștințe din diferite domenii, având la îndemână o varietate de surse de informare, însă rolul 

profesorului și al ghidului turistic nu poate fi înlocuit. Excursiile sunt atractive la orice vârstă, 

copiii fiind însoțiți uneori de către părinți sau bunici, aceștia având ocazia de a trăi emoții și 

sentimente pozitive alături de copiii sau nepoții lor. De asemenea, călătoriile contribuie la 

îmbogățirea experienței de viață, valorifică cunoștințele teoretice dobândite în cadrul orelor de 

curs și reprezintă un mod de evadare din cotidian. Amintirile rămase se păstrează în sufletele calde 

și inocente ale copiilor, însă pot fi păstrate și prin intermediul cuvintelor, realizând ”Jurnalul 

călătoriilor”, modalitate prin care își pot exprima propriile impresii. 

        Activitățile artistico-plastice sunt și ele preferate în cadrul programului ”Școala Altfel”, dând 

posibilitatea elevilor cu aptitudini speciale să se afirme. Aceștia reușesc să transmită prin 

intermediul culorilor, sentimentele și trăirile lor, dar și frumosul din artă și natură. Aceste activități 

stimulează dezvoltarea creativității, a spiritului de observație, a capacității de concentrare și a 

gustului estetic. Frumusețile din natură pot fi exprimate cu ajutorul artelor plastice, copilul 

dobândind îndemânare, sensibilitate, simț estetic, trăsături de personalitate care își pun amprenta 

pe plan moral, afectiv și intelectual. 

         De asemenea, foarte îndrăgite de către copii sunt și activitățile sportive care contribuie la 

dezvoltarea armonioasă a organismului, stimulează spiritul de echipă și competitiv. Prin 

intermediul acestora, calmul, răbdarea și stăpânirea sunt educate în permanență.          

        Copiii iubesc în aceeași mare măsură și serbările școlare desfășurate în această perioadă, și 

nu numai atunci. Copilului îi face o deosebită plăcere să fie alături de părintele său la școală, în 

special atunci când se desfășoară acestea. Ele  reprezintă o sărbătoare mult așteptată de către copii, 

cadre didactice și, mai ales, părinți. Prin intermediul acestor activități, se pun în valoare aptitudinile 

speciale ale fiecărui copil, în special cele artistice. În programul oricărei serbări, întâlnim dansul, 
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cântecul, interpretarea de roluri, prin acestea elevul reușind să-și perfecționeze deprinderile 

artistice și să transmită emoții, dar și bună dispoziție spectatorilor. Încă de la grădiniță copiii 

desfășoară serbări, sub îndrumarea educatoarei, aceștia fiind atrași de costumația specifică – o 

ținută sărbătorească ce trebuie să fie în concordanță cu tematica aleasă. Cadrul didactic, ajutat de 

cele mai multe ori de către părinți, realizează un decor specific, astfel încât sala de clasă să devină 

pentru ceva timp scena unui teatru care își așteaptă actorii. Astfel, micii actori au posibilitatea să 

prezinte spectatorilor ceea ce au învățat pe parcursul unei perioade școlare. Putem descoperi, cu 

aceste ocazii, talentul fiecăruia, cât și capacitatea de memorare prin interpretarea diverselor roluri, 

spontaneitatea, originalitatea și creativitatea. Tematica serbărilor este variată. Pentru stabilirea 

acesteia, intervine creativitatea cadrului didactic. O sursă de inspirație o reprezintă tradițiile și 

obiceiurile poporului român, copiii având posibilitatea să cunoască frumusețea și varietatea 

folclorului românesc, îmbogățindu-și, astfel, și vocabularul cu cuvinte și expresii populare, 

proverbe, zicători, dar și să își învingă emoțiile. Atât copiii, cât și cadrele didactice depun eforturi 

și multă muncă în echipă prin repetiții frecvente, astfel încât programul serbării să se desfășoare 

ca pe scena unui teatru. Satisfacția este mare atunci când și cei mai timizi copii se simt extraordinar, 

fiind apreciați prin aplauzele spectatorilor, a celor dragi lor, primind felicitările părinților, dar și a 

cadrelor didactice. 

        An de an, ”Școala Altfel” s-a dovedit a fi un program eficient, contribuind la dezvoltarea 

competențelor de învățare și abilităților socio-emoționale ale copiilor. Concluzionez prin a spune 

că acest program înseamnă bucurie și bună dispoziție. Sărbătoare. 
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EDUCAŢIA   PENTRU    DIVERSITATE 

LA PALATE SI CLUBURI 

  

Prof. Szász Jolán 

Palatul Copiilor M-Ciuc, 

Filiala Bălan 

 

             Palatele şi Cluburile Copiilor sunt instituţii de învăţământ care organizează şi 

desfăşoară  activităţi instructiv - educative specifice, în afara cursurilor şcolare, prin care se 

aprofundează şi se completează cunoştinţele, se dezvoltă aptitudini potrivit vocaţiei elevilor, se 

organizează petrecerea timpului liber în mod plăcut şi util. Prin întreaga lor activitate Palatele şi 

Cluburile Copiilor contribuie substanţial la stimularea şi dezvoltarea creativităţii, la formarea 

gustului pentru frumos şi educarea sensibilităţii iar participarea elevilor la activităţile cercurilor 

artistice precum şi la spectacolele sau concursurile cuprinse în Programul activităţilor extraşcolare 

elaborat anual de M.E.N,  le oferă posibilitatea de a-şi dezvolta spiritul de competiţie, să-şi 

canalizeze energia creatoare către lucruri cu adevărat importante pentru ei,           combinaţia 

complexă de cunoştinţe, aptitudini, valori, atitudini, dorinţe  care îl sprijină pe individ să acţioneze 

eficient, într-o manieră realistă, în general, dar şi într-un domeniu anume.  

  Acţiunea de reformare a obiectivelor, a programelor şi a materialelor didactice ca mijloace 

de susţinere în activitatea educaţională  artistica, impune implicarea atentă a profesorului, în 

conceperea și elaborarea documentelor de planificare a activităților de cerc, în demonstrarea 

capacităţii de sinteză şi aprofundarea diverselor probleme. 

Rolul dascălului la Palate si Cluburi, la fel ca în alte unităţi de învăţământ,este unul de 

monitorizare a activităţii elevilor şi de dirijare către atingerea obiectivelor. Partea pozitivă a acestui 

mod de lucru este faptul că , în urma rezolvării sarcinilor primite , elevilor cu cerinţe educative 

speciale li se îmbunătăţesc simţitor imaginea de sine, iar motivaţia pentru a învăţa devine una reală 

şi bazată pe propriile necesităţi şi aspiraţii. Astfel, diferenţele dintre elevii din grup  dispar în mare 

parte. 

 Formula de lucru pe grupe am aplicat-o în permanenţă la cercul meu, în cadrul activităţilor 

susţinute.  Rezultatele obţinute de elevi în aceste condiţii vorbesc de la sine, iar cooperarea dintre 

elevi a făcut ca accceptarea colegilor cu cerinţe educative speciale să vină de la sine, fără conflicte 

sau respingeri. De asemenea , rezultatele obţinute la diferite concursuri de către elevii cu cerinţe 

educative speciale au fost mult mai bune când evaluările au fost aplicate după o perioadă de lucru 

pe grupe mixte, decât atunci când s-a lucrat frontal. 

 Dorind să atrag elevii către artă, către tot ce e frumos şi să le stimulez creativitatea , am 

elaborat o programă amuzantă şi atractivă, benefică  atât pentru elevi cât şi pentru mine. Această 

perspectivă mai neobişnuită are menirea de a  susţine şi eforturile de integrare a elevilor cu cerinţe 

educative din cadrul cercului , dar şi educaţia inter şi transculturală, încă puţin abordată în cadrul 

programelor  şcolare actuale. Raportatea permanentă la experienţa de viaţă a copiilor va face mult 

mai uşoară abordarea tematică şi înţelegerea  de către aceştia. 

 Folosirea metodelor specifice gândirii critice vor creea un cadru propice pentru asimilarea 

într-un mod plăcut a cunoştinţelor şi pentru formarea unor deprinderi de lucru specifice acestor 

metode. 

 Colaborarea între grupele de elevi din cadrul cercului  va crea o atmosferă de colaborare şi 

va  încuraja elevii în relaţionarea cu colegii lor care au necesităţi educative speciale . 
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Flexibilitatea noului sistem de învăţământ, a activităţilor extraşcolare, are ca urmare 

democratizarea şcolii şi egalizarea şanselor, şcoala viitorului fiind şcoala pentru toţi. E bine să 

avem în vedere faptul că pentru a atinge perfecţiunea nu e nevoie să facem lucruri extraordinare , 

ci să facem extraordinar de bine, orice lucru mic pe care il facem, să îl facem cu sufletul. În mâinile 

noastre se află balanţa deciziilor care ne face să fim mai toleranţi şi să acceptăm diversitatea. 

 Fidelitatea redusă a memoriei şi fluctuaţia permanentă a capacităţii de concentrare a 

atenţiei la elevul deficient reprezintă una din principalele probleme cu care se confruntă cadrul 

didactic la clasă . 

 Ideea de şcoală incluzivă şi de curriculum-model pentru elevii cu deficienţe intelectuale se 

utilizează încă din 1987 în occident , însă la noi în ţară se află încă în stadiul de început , iar 

aplicarea normelor în vigoare cu privire la integrarea elevilor cu cerinţe educative speciale se face 

după regula bunului simţ de cele mai multe ori, deoarece cadrele didactice nu au susţinerea de 

specialitate necesară, aşa cum prevede legea. 

  Stima de sine se află în strânsă legătură cu imaginea de sine şi se referă la modul în 

care o persoană se evaluează pe ea insăşi, cât de bună se consideră în raport cu propriile expectanţe 

sau cu alţii. 

            O metodă de intervenţie aplicată cu succes a fost implicarea copiilor cu CES, în 

activităţi care presupun asumarea unor mici responsabilităţi, achitarea corespunzătoare de aceste 

obligaţii conducând cu timpul la obişnuinţa de a duce lucrurile la bun sfârşit, ajungând chiar să 

afirme că adoră să fie de serviciu,să fie responsabili cu transmiterea unor informaţii colegilor, etc. 

   Am organizat activităţi ce au avut ca scop cultivarea şi dezvoltarea spiritului de solidaritate 

cu copiii şi persoanele aflate în dificultate, organizării şi trăirii unor experienţe de învăţare, ţinând 

seama de necesitatea  unor schimbări de mentalitate faţă de semenii care se confruntă cu probleme. 

În aplicarea curricumului am pornit întotdeauna de la lucrurile bune pe care le fac copii cu cerinţe 

educative speciale (sunt politicoşi, iubesc copii, le place curăţenia) şi nu de la greşeli (evitând 

discuţiile stresante, în contradictoriu), ajutându-i astfel să-şi construiască mai uşor imaginea de 

sine. Am considerat apoi foarte important pentru socializarea lor , locul pe care îl ocupă copii în 

clasă. Îi menţin mereu aproape de mine şi îi plasez lângă copii cuminţi, calmi, plini de afecţiune, 

motivându-i ca fiind modelul lor. De fiecare dată, am evidenţiat orice intenţie a copilului aflat în 

dificultate de a se apropia de ceilalţi colegi, de a intra în jocul lor, de a vorbi cu ei , de a zâmbi 

alături de ei ..... 

Manifestările pozitive ale copiilor  dovedeau faptul că obiectivul cuprins în programa mea 

(asigurarea unui climat psiho afectiv) şi-a atins scopul , iar munca mea de convingere pentru 

comportamentul lor n-a fost în zadar. 

În lumea în care trăim, avem nevoie unii de alţii, trebuie să facem ceva pentru cei din jurul 

nostru, fără a aştepta vreo răsplată. Răsplata să fie zâmbetul lor, poate o lacrimă de bucurie, o 

îmbrăţişare, un simplu mulţumesc.  Iubirea pe care o dărui , se întoarce la tine, prin recunoştinţa 

oamenilor pe care i-ai atins. 

 Copiii cu care lucrez, nu numai că s-au integrat în totalitate în colectiv, ci ei participă foarte 

des la activităţile culturale ale oraşului, sunt prezenţi la concursuri unde nivelul pregătirii celor 

prezenţi este extrem de înalt. Ei totuşi au făcut faţă provocărilor mai mereu, ceea ce le-a dat un 

impuls puternic de a merge mai departe, de a aspira la mai mult. 

 Subliniez faptul că accesul copiilor cu cerinţe speciale în învăţământul de masă nu trebuie 

privit ca fiind rodul unor acte de caritate , ci ca un drept legitim, întrucât societatea aparţine tuturor 

cetăţenilor şi nu există nici un argument de discriminare. Însă,  procesul de integrare fiind un proces 
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dificil, cu multe obstacole , depinde foarte mult de atitudinea celor care sunt chemaţi să-i dea viaţă, 

de dăruirea şi de profesionalismul lor. 

Şi pentru că ne iubim copiii, să deschidem uşa sufletului nostru spre a-i primi şi a le oferi 

tot ce avem noi mai bun! Ei au dreptul de a fi înţeleşi şi sprijiniţi!! 

 Noi, dascălii, trebuie să fim conştienţi de responsabilităţile pe care le avem faţă de copii, 

trebuie să-i încurajăm pentru a putea merge înainte, de a-şi atinge scopurile- ce e mai important, 

sa aibă ţeluri în viaţă. Dacă toate acestea se vor oglindi în activităţile lor, în viaţa lor, atunci 

înseamnă că nu ne-am asumat  degeaba rolul de dascăl, înseamnă că nu am trăit degeaba şi 

străduinţa noastră nu a fost de prisos. 

           Nu contează cât de mult dăruim, ci câtă iubire punem în dăruire. ~ Maica Tereza 
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Necesitatea educației speciale în sistemul de învățământ preșcolar  

 

Prof. Preșcolar Tănase Constanța 

Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”, Ploiești, Prahova 

 

“Datoria noastra este să facem tot ce ne stă în putere astfel încât să îi ajutăm pe 

cei care au nevoie de noi în mod special.” 

Marcus Tullius Cicero 

Cerințele educaționale speciale (CES) 

Cerințele educaționale speciale (CES) reprezintă practicile de educație a elevilor manifestând 

dificultăți de învățare de o maniera în care nevoile lor specifice sunt acomodate.  

Fiecare dintre noi avem puncte forte și slăbiciuni, și într-o anumită măsură, fiecare dintre noi 

manifestăm dificultăți în a asimila sau învăța anumite noțiuni. În momentul în care competențele 

de învațare ale unui copil nu pot compensa pentru deficiențele lui, și când din aceasta cauză, 

copilul este dezavantajat în a funcționa autonom, înseamnă că ne aflăm în situația în care copilul 

are cerințe educaționale speciale. 

Scopul învățământului CES este acela de a egaliza șansele, de a reabilita, de a ocroti, de a ajuta 

pe cei ce manifestă dificultăți de învățare cum să își depășească limitele și să compenseze prin 

competențele lor proprii astfel încât să reușească să își construiască o viață decentă și pe cât 

posibil de împlinită din punct de vedere social, personal și professional. 

De la instituționalizare la incluziune 

În general în lume, învățământul adresat celor cu dificultăți de învățare a suferit transformări 

drastice, de cele mai multe ori motivate de presiunea părinților dorindu-și drepturi egale pentru 

copiii lor cu cerințe educaționale speciale, dar și de diverse contexte socio-politice. 

De pe la 1800, copiii diagnosticați având un “handicap” – mental sau fizic, erau instituționalizați 

sau trimiși în școli speciale, sau mai rau, nu aveau parte de educație de loc.  

Prin anii 1970, în unele țări dezvoltate, educația de genul “mainstreaming” și integrativă, în care 

copiii cu dificultăți de învățare studiază în cadrul aceleiași școli cu elevii fără dificultăți, și în 

plus, participă la anumite ore la care se discerne că pot ține pasul, alături de copiii fără cerințe 

educaționale speciale. 

Conceptul de CES a fost lansat în 1978 în Marea Britanie, urmând sa fie preluat în toată lumea și 

o dată cu oficializarea conceptului, legislația diverselor țări a prevăzut includerea de o manieră 

sau alta a copiilor cu cu dificultăți de învățare în învățământul școlar. 
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Din anul 1995, conceptul de “cerinţe educaționale speciale” este utilizat şi în România, prin 

Legea Învăţământului. 

CES desemnează un continuum al problemelor speciale în educaţie, de la dizabilităţi grave şi 

profunde, la dificultăţile/tulburările uşoare de învăţare.  

Din 1999 si până acum, tendința globală este aceea de a institui un învățământ CES orientat spre 

incluziune, în care din ce în ce mai mult, copiii CES se alătură copiilor fără cerințe educaționale 

speciale, în clase obișnuite și școli și grădinițe cu program normal.  

Educaţia integrată permite acordarea serviciilor de sprijin pentru copiii cu posibilităţi reale de 

recuperare şi reintegrare, care altădată ar fi fost orientaţi către şcoala specială. 

Copiii cu cerințe educaționale speciale : Cauze  

Până în momentul de față, nu se știe cu siguranță care sunt cauzele associate cu dificultățile de 

învățare. Posibile cauze prezentate cu un anumit nivel de probabilitate sunt următoarele:  

• Cauze ereditare  

• Probleme legate de perioada sarcinii sau de naștere: fumatul, alcoolul, utilizarea 

drogurilor în timpul sarcinii, naștere prematură, travaliu prelungit, mama suferind the 

diabet sau meningită - toate aceste cauze sunt înaintate ca și cauze ipotetice 

• Factori de mediu nefavorizabili: malnutriție, expunere la diverse substanțe nocive (ex.: 

plumb)  

• Neurologice: dificultățile de învățare pot fi cauzate de perturbări subtile care se întâmplă 

în timpul formării creierului fătului 

Copiii cu cerințe educaționale speciale: Tipuri 

Copiii cu cerințe educaționale speciale-CES se încadrează în următoarele categorii:   

• Dificultăţi uşoare de învăţare 

• Dificultăţi perceptiv-motrice (orientare în timp şi spaţiu, schemă corporală) 

• Deficienţe mentale uşoare/ asociate/ severe (ex.: copiii cu sindrom Down) 

• Deficienţe senzoriale (vizuale, auditive) 

• Deficienţe locomotorii 

• Deficienţe de pronunţie, scriere, citire (spre exemplu copiii cu dislexie, disgrafie, 

discalculie) 

• Tulburări de comportament sau emoţionale (spre exemplu copiii cu ADHD sau cu 

autism) 

• Elevii cu dizabilități 

• Elevii cu tulburări de învățare specifice și/ sau tulburări de dezvoltare specifice 

• Elevii cu dezavantaje sociale și culturale 

• Elevii dezavantajați de lipsa cunoașterii limbii române. 

Copiii cu cerințe educaționale speciale: Identificare 

Tulburările de invățare și dezvoltare sunt dificil de identificat și cauzele lor necunoscute, și cu 

atât mai mult, efectele pe termen lung greu de prezis si planificat în consecință. Copiii cu cerințe 
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educaționale speciale petrec zi dupa zi încercând să deprindă diverse abilități și care din motive 

necunoscute, par să nu devină niciodată abilități desăvârșite.  

Nici pentru părinți și cadrele didactice, deseori nu este foarte clar ce se intâmplă și cu toate că 

fiecare copil este diferit în acumularea cunostiințelor și procesul de învățare, părinții și învățătorii 

preșcolari sunt încurajați să observe și să fie atenți la prezența următoarelor semne care indică 

dificultățile de învățare: 

• Întârzierea vorbirii, probleme de pronunție, dificultatea de a reține poezii 

• Dificultăți în a deprinde să numere, alfabetul, zilele săptămânii, culori și forme 

• Dificultăți în a înțelege concepte relaționale: stânga - dreapta, sus – jos, înainte – după, 

primul – ultimul 

• Neliniște și comportament impulsiv necontrolat, lipsa abilității de a se concentra 

• Dificultăți în a urmări indicații sau deprinderea unei rutini 

• Stângăcie în activitățile fizice: copilul se împiedică des, cade des, dificultăți în a arunca 

sau prinde o minge 

• Necoordonare în executarea sarcinilor de genul închiderea fermoarului, închiderea 

nasturilor 

Exemple de tulburări de învațare și caracteristici 

a) Dislexia 

Conform definiției date de U.S. National Institutes of Health USA, dislexia este o dizabilitate a 

învățarii care poate afecta capacitatea unei persoane de a citi, scrie și uneori de a vorbi. Dislexia 

este cea mai frecventă dizabilitate a învățării la copii si persistă de-a lungul întregii vieți.  

Tipuri de dislexie si cauze 

Dislexia este cauzată de un defect al capacității creierului de a traduce imaginile primite de la 

ochi sau de la urechi în limbaj inteligibil, fără a duce la probleme de vedere sau de auz. Dislexia 

nu este un deficit de inteligență. 

• Dislexia provocată de traume apare adesea dupa o formă sau alta de trauma cerebrală 

sau de afectare a creierului care controleaza scrisul si cititul. Ea este rară în rândul 

populației actuale de vârstă școlară. 

• Un al doilea tip de dislexie este numit dislexie primară. Acest tip de dislexie este 

asociată cu o disfuncție a părții din stanga a creierului (cortexul cerebral) și nu se 

schimbă cu vârsta. Persoanele care au acest tip de dislexie sunt rareori capabile să 

citească la nivelul clasei a patra, iar la vârsta adultă se luptă încă să citească, în general. 

Dislexia primară este transmisă ereditar și este mai frecventă la băieți decât la fete. 

• Un al treilea tip de dislexie este numit dislexie secundară sau dislexie de dezvoltare și 

se crede că este cauzată de dezvoltarea hormonală din timpul stadiilor timpurii ale 

dezvoltării fetale. Dislexia de dezvoltare se atenuează pe masură ce copilul crește. De 

asemenea, este mai frecventă la băieți. 
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Personalități celebre cu dislexie 

Ca dovada că dislexia nu este un deficit de inteligență, ci dimpotrivă, iată o serie de personalități 

care au/avut dislexie:  

• Inventatorul Thomas Edison, pictorul Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso, Alexander 

Graham Bell, Albert Einstein, George Washington, Thomas Jefferson, Winston 

Churchill sunt doar o parte dintre geniile care au suferit de dislexie şi pe care boala nu i-a 

împiedicat să rămână în istorie 

• Printre dislexicii ajunşi foarte bogaţi se numără Ted Turner, fondatorul CNN sau Henry 

Ford, cel care a pus pe picioare grupul auto cu acelaşi nume.  

• De dislexie au suferit şi scriitorii Hans Christian Andersen, Agatha Christie şi Gustave 

Flaubert.  

• Actori cunoscuţi cu aceeaşi boală sunt Tom Cruise, Whoopi Goldberg, Keanu Reeves sau 

Robin Williams 

b) ADHD - Deficit de Atenție/ Tulburare Hiperkinetică 

ADHD este o afecțiune comportamentală, de natură neurobiologică, destul de frecvent întâlnită 

la copii și adolescenți. Cauza precisă a ADHD rămâne nedeterminată. 

ADHD se caracterizează prin manifestări implicând lipsa de atenție, agitația excesivă și 

impulsivitatea. 

Cine suferă de ADHD?  

Specialiștii estimează că ADHD afectează 3-5% din copiii de vârsta școlară, băieții fiind mai 

susceptibili a suferi de ADHD  decât fetele. 

ADHD are caracter ereditar. 

Dacă o familie are un copil cu ADHD, există probabilitatea destul de mare ca și fratele sau sora 

să prezinte simptome de ADHD. De asemenea, părinții cu ADHD au șanse mari să aibă un copil 

cu ADHD. 

Copilul cu ADHD la școală sau grădiniță:  

Ca tutore pentru un copil cu ADHD trebuie să fii conștient că îl poți ajuta să aibă succes la școală 

numai daca formezi cu el o echipă. Reproșurile și certurile nu își au rostul. Ele trebuie înlocuite 

cu o strategie de învățare eficientă, aplicată acasă și la școală, într-un mod special și deschis de a 

comunica cu părinții. 

Relația cu părinții copilului este extrem de importantă în tot acest proces, iar o comunicare 

deschisă este cheia pentru găsirea strategiei ideale de a-l ajuta pe copil.  

Personalități celebre cu ADHD 

În continuare, prezentăm o serie de oameni celebri care sunt cunoscuți pentru manifestarile 

ADHD. Din moment ce ei au reușit având această problemă de sănătate și s-au dovedit a fi cei 

mai buni în domeniul lor, aceștia ar putea fi surse de inspirație perfectă pentru copiii și părinții 

care consideră această situație o problemă. 
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• Considerat cel mai bogat om de pe pământ timp de mai mulți ani, Bill Gates a avut de 

suferit, de asemenea, din cauza ADHD. Gates este un inventator și un om de afaceri, dar 

a avut întotdeauna probleme atunci când a venit vorba de învățare.  

• Unul dintre cei mai populari preşedinti americani care a suferit de această afecțiune este 

John F. Kennedy.  

În cazul în care cunoștințele medicale ar fi fost utilizate în timpul lui Kennedy, acesta ar 

fi fost diagnosticat atât cu dislexie, cât și cu ADHD. În timpul anilor de școală, Kennedy 

a fost menționat ca având probleme la citire, precum și dificultăți în menținerea 

concentrării mentale și fizice. 

• Beethoven a avut ADHD și a fost, de asemenea surd. Pentru a-şi menține concentrarea în 

timp ce lucra, se spune că îşi cufunda capul în apă rece. Aceasta este, se pare, cauza care 

a dus la pierderea auzului său. 

c) Autism 

Autismul este o tulburare a spectrului, însemnând faptul că acesta afectează copiii în diferite 

moduri, la diferite grade de severitate, cu privire la abilitatea de a comunica, de a se gândi și de a 

interacționa la nivel social. 

Deoarece nu există nimic anormal cu privire la partea fizică a unui bolnav de autism și deoarece 

copiii se dezvoltă fiecare în felul său, tulburarea poate fi greu de recunoscut.  

Autismul este caracterizat de: 

• Probleme de comunicare, ce pot include întârzieri în dezvoltarea vorbirii sau repetări de 

cuvinte 

• Interacțiune socială precară 

• Comportament și interes repetitiv 

• Comportament neobișnuit privind mișcarea mâinilor  

• Preferință pentru a se juca singuri si dificultatea în a stabili un contact vizual cu alte 

persoane 

• Nu conștientizează faptul că se joacă lângă alți copii 

• Le place să alinieze obiecte și să le aranjeze în funcție de culoare 

Cauzele autismului: Nu există o cauză anume pentru autism. Cercetările s-au bazat pe 

dezechilibrul chimic, dezvoltarea creierului sau sistemul imunitar al pacientului. Alergiile la 

mâncare, cantitățile excesive în tractul intestinal și expunerea la un mediu toxic, au fost văzute ca 

posibile cauze ale autismului. Însă nu există dovezi clare în acest sens. Cațiva dintre cercetători 

consideră faptul că thimerisolul (ingredient al vaccinului) și vaccinurile pot avea legatură cu 

autismul deoarece diagnosticul bolii coincide cu vârsta la care copilul necesită vaccinuri. Însă nu 

există dovezi în acest sens, chiar teoria fondata pe acest subiect în 1998 a fost discreditată în 

2004. 

• Copilul cu Autism la școala sau gradinita: Părinții copilului cu autism pot alege în 

privința școlarizării copilului: 

• O școală/grădiniță normală cat mai aproape de casă 

• O școală/grădiniță privată ce oferă suport intens pentru copiii cu probleme 
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• O școală/grădiniță specială pentru copiii ce suferă de autism 

În momentul în care un părinte este conștient de boala copilului său, în acest caz de autism, poate 

fi uneori de-a dreptul devastant pentru aceștia. Ei trec prin diferite stări emoționale precum: 

refuz, furie, negocierea cu ei inșiși, depresie și în final, acceptarea situației. 

Ca și cadru didactic, datoria noastră este să îi ajutăm atât pe părinți, cât și pe copiii cu autism pe 

cât posibil să spargă barierele cu care se confruntă și să devină cea mai buna variantă a lor.  

Ca și strategii de facilitare a învățării în cazul copiilor cu autism, următoarele sugestii trebuie 

luate în considerare și aplicate pe cât posibil.  

În privința organizării clasei: 

• Trebuie să existe puține uși 

• toaletă în cadrul clasei sau foarte aproape de aceasta 

• Anumite pauze între lecții 

• Organizarea lucrurilor necesare copilului 

• Zona liniștită 

În privința comportamentului pe care cadrul didactic trebuie să îl abordeze față de copilul cu 

autism: 

• Învățătorul/ Educatorul trebuie să fie constant și să stabilească anumite rutine atât pentru 

acasă, cât și pentru afară 

• Învățătorul/ Educatorul trbuie să găsească un loc unde copilul să se simtă în siguranță 

• Învățătorul/ Educatorul trbuie să folosească diverse metode pentru a reuși să comunice 

cât mai simplu cu copilul, și să îl ajute să-și restabilească încrederea în sine 

• Învățătorul/ Educatorul combină cuvintele (limba vorbită) cu fotografii, semne, simboluri 

sau gesturi 

• Învățătorul/ Educatorul trebuie să-i arate afecțiune copilului cu autism pe cât mai mult 

posibil. Deși aceștia au probleme în a primi și oferi afecțiune, este foarte important pentru 

tratamentul lor să se simta iubiți și ocrotiți. 

• Foarte important este planul de invățare personalizat, dezvoltat în colaborare cu 

consilierul psihologic, aprobat de către corpul didactic și impărtășit cu părinții. Acest plan 

personalizat va lua în considerare manifestările de autism specifice copilului afectat și va 

fi modificat continuu în funcție de cât de eficiente sunt metodele aplicate. 

Personalități celebre cu Autism 

Există oameni care au reuşit să îşi depăşească condiţia de autism şi să creeze lucruri 

extraordinare.  

Michael Fitzgerald, profesor de psihiatrie la Colegiul Trinity din Dublin, a publicat în 2008 un 

studiu prin care afirma că multe personalăţi marcante din ştiinţă, politică sau arte, precum Albert 

Einstein, George Orwell, Isaac Newton sau Samuel Beckett ar fi avut tulburări de spectru 

autist (TSA), inclusiv sindromul lui Asperger  (manifestat  prin comportament repetitiv care 

afectează capacitatea de a comunica şi interesul excesiv pentru un domeniu îngust sau faţă de un 

aspect restrâns al unui fenomen mai complex). 
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Charles Darwin (născut în Anglia în 1809), care a revoluţionat ştiinţa prin teoria evoluţiei 

speciilor şi a selecţiei naturale, ar fi avut Asperger. Savantul fost un singuratic în copilărie şi era 

obsedat de colecţii şi catalogări. 

Despre Albert Einstein se spune că ar fi avut sindromul Aspenger înainte de vârsta de şapte ani. 

A fost un singuratic şi a învăţat greu să citească în primii ani ai vieţii. Ulterior, el repeta obsesiv 

fraze şi ţinea prelegeri confuze, chiar şi când era mai în vârstă. Totodată, se mai spune că a lucrat 

într-un birou de brevete pentru că era prea dominator pentru a lucra la o universitate.  

Un alt personaj celebru, savantul Isaac Newton, era atât de prins de muncă încât uita să mânânce 

chiar şi trei zile. Era destul de violent cu puţinii săi prieteni şi ţinea cursuri în săli în care nu se 

mai afla nimeni în afară de el. 

Tipologia cea mai întâlnită la mine în școală 

Tipologia cea mai întâlnită la mine în școală este cea a elevilor cu tulburări de conduită și de 

opoziție. Manifestări ale acestor tipuri de tulburări de comportament sunt: 

• Copilul nu este respectuos și răspunde 

• Copilul are un limbaj abuziv (țipă atunci când ceva nu-i convine sau când este furios) 

• Copilul are un comportament agresiv și violent atât față de părinți, cât și față de alți copii 

• Copilul minte 

• Copilul îi hărțuiește pe ceilalți, făcând parte din așa zisul curent de bullying 

• Copilul manipulează pentru a obține ceea ce-și dorește 

Într-un fel sau altul, fiecare copil încalcă regulile și nu există părinte care să nu se fi confruntat 

măcar cu una dintre problemele de mai sus. Copiilor le place să testeze autoritatea și o vor face 

până ce vor înțelege că acestea nu sunt niște comportamente adecvate. 

În plus, în ultimii ani, am avut constant în grupele mele copii a caror limbă maternă nu era limba 

română. Și fiecare dintre ei m-a impresionat prin cât de adaptabili au fost. Copiii comunică mai 

presus de toate prin joc, și sunt foarte inteligenți în a ințelege limbajul non-verbal. 

Ca educator, mi-am propus să fac tot ce îmi stă în putință să îi ajut pe copiii dezavantajați de 

lipsa cunoașterii limbii române să țină pasul cu ceilalți copii în privința disciplinelor școlare, să 

deprindă limba română și să simtă că sunt parte integrantă din colectiv.  

Am aplicat următoarele strategii în educarea copiilor dezavantajați de lipsa cunoașterii limbii 

române: 

• Utilizarea de mijloace media (filme, poze) care să transmită informația vorbită 

• Încurajarea copiilor să îl includă în jocul lor pe copilul dezavantaj de lipsa de cunoaștere 

a limbii române. În final, am observat cum ceilalți copii sunt mici tutori ei inșiși 

• Acordarea atenției sporite în îndeplinirea anumitor sarcini care necesită urmărirea 

indicațiilor  

Cum gestionez tulburările de conduită și de opoziție ale preșcolarului: 

• Nu reacționez. Când răspunzi sau reacționezi la comportamentul negativ al copilului, îl 

încurajezi 
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• Încerc să înțeleg care sunt motivațiile pentru care copilul se comportă în felul în care o 

face și încerc să îi explic frumos de ce daca țipă, nu împarte jucarii etc., nu îl avantajează 

pe el în primul rând 

• Rămân pozitivă. Sunt convinsă că dacă mă concentrez numai pe problema preșcolarului, 

nu voi găsi soluții eficiente. În schimb, mă concentrez pe corectarea comportamentului 

• Sunt consecventă în reacții și răspunsuri, dar și în consecințele ce se aplică ulterior 

• Sunt un tutore model și sunt atentă la comportamentul meu. Nu mă pot aștepta să îi cer 

copilului să iși schimbe comportamentul neadecvat dacă și eu la rândul meu greșesc 

• Disciplina este necesară, însă este eficientă doar când este validă. Mai degrabă, în loc să 

aplic o metodă de corecție, încerc să ințeleg comportamentul copilului în context, poate 

că acasa nu primește atenția de care are nevoie sau provine dintr-o familie destrămată, și 

încerc să îi explic frumos unde greșește 

• Mai presus de tot, vreau să știe că țin la el, și îi vreau binele, și la fel toți colegii lui 

Despre integrarea și non-discriminarea copiilor cu CES 

1) Planul de învățare personalizat 

Copiii cu cerințe educaționale speciale au nevoie de soluții/intervenții personalizate în ceea ce 

privește metoda de predare, evaluare și învățare, în funcție de categoria CES în care se 

încadrează.  

Planul personalizat va fi realizat de către cadrul didactic, aprobat de Consiliul profesoral și va fi 

împărtășit cu părinții și consilierul psihologic dacă acesta există. Planul personalizat de învățare 

va enunța: 

• Obiective precise, realist de atins și în concordanță cu dizabilitățile de învățare ale 

elevului 

• Descrierea situației elevului  

• Identificarea măsurilor dispensative și a măsurilor compensatorii adoptate de Consiliul 

profesoral 

• Metodologiile și activitățile didactice adecvate abilităților specifice elevului 

• Metodele de verificare a învățării (interviuri orale, teste scrise, etc) 

2) Strategia metacognitivă 

Procesul de invățare metacognitivă își propune să îndemne subiectul să-și orienteze gândirea 

asupra propriei gândiri, să aibă acces la introspecția propriilor operații mentale în timpul 

efectuării unei sarcini sau a unei teme. 

Învățarea metacognitivă este predicată de următoarele tipuri de activități: 

• explicitarea: profesorul le cere elevilor să explice cât mai precis posibil modul în care s-

au gândit să rezolve o problemă  

• anticiparea: dupa ce a fost informat de obiectivul unei activități, elevul este întrebat cum 

se gândește că poate să atingă obiectivul 
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• auto-evaluarea: după încheierea unei activități, elevul este încurajat să se gândească la 

noțiunile și aptitudinile pe care le-a deprins, posbil temele de casă pot reprezenta o 

introspecție și o notare a lucrurilor deja învățate în clasă 

• descentrarea: elevii sunt invitați să îți compare și împartă metodele pe care fiecare le-a 

abordat penru a înțelege o noțiune sau a completa o sarcină 

Dezvoltarea abilităților metacognitive îi poate ajuta pe elevii CES si nu numai “să își însușească 

într-o manieră mai eficientă metodele de muncă și să le poată transfera în situații noi” (Wolfs, 

1992). 

3) Învățarea prin cooperare 

Învățarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată și sistematizată a grupurilor mici 

de elevi, astfel incât aceștia să poată lucra împreună urmând ca fiecare membru al grupului să-și 

îmbunătățească performanțele proprii și să contribuie la creșterea performanțelor celorlalți 

membri ai grupului. ( Johnson R., Johnson D., Holubec E., 1994) 

Până acum, profesorul era considerat principala sursă de informaţii pentru o anumită disciplină. 

Datorită democratizării accesului la cunoștinţe, 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 inclusivă, cea care poate răspunde unei mari diversităţi de copii, o şcoală în care toţi 

participă şi sunt trataţi ca fiind la fel de importanţi. 
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Exemple de bune practici în aplicarea strategiilor de 

predare-învăţare-evaluare 

 

PROF. TEUSDEA ALEXANDRINA 

 

 Motivația este probabil cel mai important factor pe care educatorii îl au în vedere atunci 

când doresc să îmbunătățească rezultatele învățării. Numeroase teorii cross-disciplinare au emis 

postulate pentru a explica motivația. De exemplu unele teorii susțin că oamenii și elevii sunt 

motivați de recompense materiale, de dorința de a-și crește prestigiul, de o activitate interesantă, 

de recunoașterea unor merite sau de dorința de a fi respectat ca individ. În timp ce fiecare dintre 

aceste teorii pare săconțină câte un adevăr, niciuna dintre ele nu poate explica în întregime în mod 

adecvat motivația umană. Ființele umane în general și elevii în special sunt creaturi complexe, cu 

nevoi și dorințe complexe. H. W. Beecher a spus ”Dumnezeu l-a făcut pe om să meargă după 

motive și el nu o va mai face fără ele așa cum o barcă nu înaintează fără valuri sau un balon fără 

gaz. Află ce-l motivează pe om, atinge butonul care învârte cheia care-l face pe om să meargă”. În 

cazul elevilor, învățarea se produce doar dacă sunt motivați pe o bază consistentă. Care este cel 

mai bun mod de a motiva elevii? Cadrelor didactice le revine sarcina de a alege și încerca diverse 

metode și strategii pentru a crește motivația elevilor. În primul rând, aceștia ar trebui să-și analizeze 

propriul comportament și pe sine pentru a conștientiza și înțelege motivația. 

 Cum ne dăm seama dacă elevii sunt motivați? Simptomele sunt ușor de recunoscut: acordă 

atenție, încep imediat să lucreze pentru rezolvarea sarcinilor, furnizează întrebări și răspunsuri în 

mod voluntar, par a fi fericiți și dornici să acționeze (Palmer, 2007). 

 Cele cinci ingrediente cheie care au impact asupra motivației elevilor sunt: elevul, 

profesorul, conținutul, metodele/procesul și mediul. Elevul trebuie să aibă acces la educație, 

capacitatea de a învăța, interes, educație de valoare. Robert Schuller spunea: ”Nu poți împinge pe 

cineva în sus pe scară dacă el nu este dispus să urce”. Profesorul trebuie să fie bine pregătit, 

concentrat pe procesul educațional pe care să-l monitorizeze atent, dedicat și receptiv la elevii săi, 

inspirat. Conținutul trebuie să fie exact, repartizat în timp util, stimulativ și pertinent pentru nevoile 

curente și viitoare ale elevului. Metoda sau procesul trebuie să fie inventive, încurajatoare, 

interesante, benefice și să ofere instrumente care pot fi aplicate în viața reală a elevului. Mediul 

trebuie să fie accesibil, să ofere condiții de siguranță, personalizat cât mai mult posibil. În mod 

ideal, elevii trebuie să aibă multe surse motivaționale în experiențele lor de învățare, în fiecare 

clasă (Palmer, 2007; Debnath, 2005; D'Souza șiMaheshwari, 2010). 

 În ultimii 10 ani am observat o scădere semnificativă în motivația elevilor mei pentru 

învățare, precum și în capacitatea lor de a fi atenți, de a rămâne concentrați pe durata realizării 

sarcinilor, constatare pe care o împărtășesc majoritatea cadrelor didactice cu care interacționez sub 

diverse forme. Unii sunt de părere că revoluția digitală este de vină. Este unanim acceptat că 

jocurile video și socializarea pe rețelele online au înlocuit lectura și rezolvarea temelor pentru 

acasă, ceea ce are ca efect scăderea nivelului de pregătire a elevilor și lipsa motivației de a dobândi 

noi cunoștințe. Însă, jocurile online, căutarea unor informații pe Internet, socializarea în mediul 

online înseamnă lectură. Majoritatea elevilor folosesc calculatoare conectate la Internet, utilizează 

iPhone-uri și iPod-uri performante și o fac cu mai mare ușurință decât adulții. Îmi pun atunci 

întrebarea ”Oare nu lipsa tehnologiei din orele de curs este cauza diminuării motivației pentru 

învățare”? Deși utilizez calculatorul și rețeaua Internet zilnic, pentru proiectarea activităților 

didactice, în scop personal sau în desfășurarea unor lecții simt că nu valorific suficient 

oportunitățile pe care sunt capabile să le ofere. Explozia tehnologiei din ultimii 10 ani face 
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imperativ necesară menținerea cadrelor didactice în pas cu evoluția acesteia, să țină pasul cu lumea 

în schimbare, să reducă decalajul digital dintre viața elevilor din afara orelor de curs și procesul 

educațional. Conștientă de acest fapt, am parcurs în ultimii ani mai multe cursuri de formare 

continuă pe tema utilizării tehnologiilor în scop educațional și am urmat în vara acestui an cursul 

Technology Enhanced Learning furnizat de Executive Training Institute din St. Julians, Malta. 

Multitudinea de instrumente online și de tehnologii care pot fi integrate în procesul instructiv-

educativ cunoscute pe durata celor două săptămâni de formare, mi-au confirmat părerea că nu 

valorific suficient de mult aceste resurse, că acestea îmi vor permite să realizez ore mult mai 

atractive și sper că voi reuși să determin o implicare mult mai activă a elevilor mei în propriul 

proces de învățare. Volumul achizițiilor făcute pe durata celor 10 zile de curs este suficient de mare 

pentru a deveni imposibilă prezentarea lor în doar câteva pagini, astfel încât sunt nevoită să descriu 

doar o parte dintre ele, fără a lăsa impresia că sunt cele mai utile sau interesante. 

 Mindomo este un instrument perfect pentru a fi utilizat după predarea unei lecții sau a unei 

unități care va ajuta elevii să înțeleagă și să memoreze mai ușor materialul lor de învățare. Pentru 

a crea o diagramă (mind map), ei au nevoie să analizeze informația, să identifice conceptele cheie 

și să realizeze conexiunile dintre ele. În timp ce vor lucra în grup, vor face schimb de cunoștințe 

și vor învăța unii de la alții. Pentru a distribui sarcina de a crea diagrama, profesorul stabilește un 

titlu și o descriere unde furnizează instrucțiuni cu privire la completarea sarcinii (pe ce trebuie să 

se concentreze, cum să-și structureze diagrama, dacă este nevoie să folosească imagini sau 

filme).Site-ul www.mindomo.com permite profesorului să aleagă dintre trei variante de realizare 

a diagramei: creare individuală, creare individuală după șablon, lucru în echipă pe o diagramă 

nouă. Pentru a putea monitoriza progresul, profesorul trebuie să-i invite atașându-le adresele de 

email sau creându-le conturi. Din secțiunea Status se poate vizualiza progresul și se poate furniza 

feedback. Pentru evaluarea diagramei lucrată în colaborare, aplicația permite vizualizarea 

contribuțiilor individuale prin accesarea comenzii Playback. La finalizarea diagramei se poate 

accesa comanda ”Presenter” pentru a-i da configurație de prezentare, supusă atenției întregii clase, 

elevii fiind încurajați să-și expună opiniile și să le susțină prin argumente. 

 Blog-ul este considerat a fi una dintre cele mai fascinante unelte care au apărut pe Internet 

în ultimii ani, un instrument de publicare online care ajută oamenii să-şi publice cu uşurinţă ideile, 

cunoştinţele, descoperirile şi gândurile. Definiţia unui blog ca o publicaţie cronologică şi frecventă 

a gândurilor personale şi linkurilor web reflectă utilizarea unui blog ca un jurnal personal online, 

dar când mulţi oameni, cum ar fi profesorii şi elevii, afişează mesaje pe un singur blog, acesta 

devine un adevărat instrument de predare şi învăţare.Profesorul înregistrat ca utilizator la un site 

de blogging, foloseşte în mod normal trăsătura create new blog pentru a numi şi a descrie un fişier 

blog.Adăugarea elevilor pentru a posta mesaje pe blog-ul clasei înseamnă a-i uni în echipa de 

editare a blog-ului. Profesorul autorizează membrii echipei să afişeze şi să editeze propriile lor 

mesaje permiţând elevilor să-şi susţină munca şi să o revizuiască mai târziu dacă este necesar, fără 

a deranja munca altor elevi.Ca proprietar şi administrator al jurnalului web, profesorul poate 

acorda sau interzice drepturi fiecărui elev, de asemenea poate edita sau şterge orice mesaj. 

Publicarea muncii online permite elevilor să aducă contribuţii clasei, promovează învăţarea în 

echipă şi încurajează calitatea muncii.Acest tip complementar şi reciproc de învăţare, dacă este 

administrat cum trebuie, oferă mult potenţial de extindere a activităţilor de învăţare dincolo de sala 

de clasă. 

 Voki este un instrument educațional care permite utilizatorilor să-și creeze propriul personaj 

vorbitor. Este un instrument creativ, ușor de realizat, care ajută în motivarea elevilor, îmbunătățește 

înțelegerea lecțiilor și participarea elevilor. Site-ul http://www.voki.com/permite alegerea figurii, 
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căreia i se poate schimba părul, coafura, adăuga ochelari și i se atribuie o voce disponibilă în 

aplicație în peste 25 de limbi sau o voce înregistrată.Câteva idei de a implementa acest instrument 

ar fi: pentru citirea unui eseu, după cercetarea activității unor persoane celebre elevii ar putea crea 

avatare care să le semene pentru a prezenta informații referitoare la faptele care le-au făcut celebre 

în istorie, la început de an școlar avatarele ar semănă cu elevii care doresc să se prezinte clasei, 

elevii ar putea crea avatare Voki pentru a convinge publicul să acționeze, dacă doresc să vândă un 

produs sau să le voteze candidatura etc. 

 Un WebQuest este un format de lecție orientat către investigație în care majoritatea 

informațiilor cu care lucrează elevii provin de pe Internet. Acestea pot fi create folosind diverse 

programe, inclusiv un document simplu de procesare de text, care include link-uri către site-uri 

web. Un WebQuest se distinge de alte cercetări bazate pe Internet prin trei caracteristici: se 

realizează în sala de clasă, se pune accentul pe gândirea de nivel superior (analiză, creativitate, 

critică) și nu doar pe achiziția de informații și profesorul selectează sursele, punând accent pe 

utilizarea informațiilor mai mult decât pe colectarea lor. Deși există WebQuest individual, cele mai 

multe se bazează pe lucrul în grup, cu sarcina împărțită  în roluri. Un WebQuest are șase părți 

principale: introducere, sarcină, proces, resurse, evaluare și concluzie. Sarcina este descrierea 

formală a ceea ce elevii vor produce în WebQuest. Sarcina trebuie să aibă conținut și să fie 

distractivă. Crearea sarcinii este cea mai dificilă și creativă parte din elaborarea unui WebQuest. 

Secțiunea Proces prezintă pașii pe care trebuie să-i parcurgă elevii pentru a realiza sarcina. 

Secțiunea Resurse prezintă sursele pe care le utilizează elevii. Furnizarea acestora ajută la 

concentrarea activității pe prelucrarea informațiilor în loc de căutarea lor. Deși instructorul poate 

căuta resursele online ca o etapă separată, este bine să le includă ca link-uri în cadrul secțiunii 

Proces în cazul în care acestea vor fi necesare, decât să le includă ca o listă lungă în altă parte. 

Utilizarea resurselor off-line pot contribui în mare măsură la creșterea interesului elevilor. 

Secțiunea Evaluare descrie modul în care va fi evaluată performanța elevilor. Standardele trebuie 

să fie corecte, clare, coerente și specifice sarcinilor stabilite. Secțiunea Concluzii se referă la timpul 

alocat pentru reflecții și discuții asupra posibilelor extinderi. Profesorii folosesc WebQuest pentru: 

- a extinde gândirea elevilor la niveluri înalte din taxonomia lui Bloom (analiză, sinteză și 

evaluare), 

- a sprijini gândirea critică și rezolvarea de probleme prin evaluare autentică, învățare prin 

cooperare și introducerea tehnologiei, 

- a dezvolta gândirea independentă și a motiva elevii, 

- a dezvolta competențele digitale ale elevilor, 

- a diferenția instruirea prin furnizarea de opțiuni multiple pentru produsul final și pentru 

resursele online;folosirea mai multor site-uri pentru aflarea informațiilor permite elevilor să 

folosească resursa care funcționează cel mai bine pentru puterea lor de înțelegere; 

- a încuraja responsabilitatea dat fiind faptul că sarcinile specifice de lucru sunt furnizate de la 

începutul proiectului, astfel încât toți elevii sunt conștienți de ceea ce se așteaptă de la ei; 

- a spori dezvoltarea de competențe transferabile și a ajuta elevii pentru a reduce decalajul dintre 

școală și experiențele ”lumii reale”; 

- a furniza situații în care elevii dobândesc informații, dezbat diverse situații, participă la discuții, 

se angajează în simulare de joc de rol și rezolvă probleme; 

- a încuraja elevii să devină cursanți conectați și implicați; 

- a transforma profesorul din singura sursă de informare în antrenor și consilier. 

 Un WebQuest este doar o unealtă din setul de instrumente ale unui profesor. Ele nu sunt 

adecvate pentru atingerea fiecărui obiectiv de învățare. În general ele sunt folosite în activități de 
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reactualizare, conținuturi simple și definiții. 

 Softul Hot Potatoes include șase aplicații care permit crearea de exerciții interactive de tip 

mai multe variante de răspuns, răspuns scurt, cuvinte amestecate, cuvinte încrucișate, de asociere 

și de completare pentru World Wide Web. Este un software gratuit care poate fi folosit în orice 

scop și în orice proiect se dorește. Nu este open-source. Pentru a publica o aplicație creată în Hot 

Potatoes pe web, se poate utilizaDropbox, un serviciu gratuit care permite încărcarea de fotografii, 

documente, filme. 

 Tehnologia în sine nu va schimba motivația și atitudinea elevilor în învățare, dar modul în 

care ea este integrată în procesul educativ, o poate face. Factorul critic este modalitatea în care 

profesorul o integrează. Metoda folosită și nivelul de implicare al profesorului în clasă sunt la fel 

de importante ca și utilizarea unei tehnologii în determinarea atitudinii elevilor față de învățare. 

Elevii arată interes mai mare într-o activitate de învățare care utilizează tehnologie decât în 

abordarea tradițională deoarece elevii de azi sunt intrinsec motivați să utilizeze calculatoarele.   
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Valențele formative a educației ecologice în educația timpurie 

 

                                                              Prof. înv. preșc. Timoce Dorina Rodica 

                                                     Grădinița cu Program Prelunjit Junior Dej  

                    

                        „Ecologia este studiul adaptărilor evolutive.” 

                                                                                William Dritschilo 

Programul de educaţie ecologică iniţiat la nivel naţional vine să sprijine eforturile poporului 

nostru în protejarea şi ocrotirea mediului înconjurător. 

         Scopul acestei laturi a educaţiei a fost înarmarea copiilor cu abilităţi de protejare a naturii, 

concretizate în capacităţi de investigare a naturii, de transfer şi valorificare a cunoştinţelor în 

situaţii noi de utilizare a unui limbaj ecologic (modalităţi de caracterizare a realităţii, de fixare a 

unor informaţii). În acest sens, s-a urmărit alegerea unui conţinut adecvat, alegerea de mijloace şi 

strategii comportamentale şi de abordare corectă a diferitelor problemelor ecologice.  Educația 

ecologică, componentă a curriculumului pentru învățământul preșcolar, are ca scop principal 

cunoașterea, însușirea și respectarea normelor și a regulilor de protejare a mediului înconjurător, 

de menținere a sănătății mediului înconjurător, a sănătății individuale și colective și cultivarea 

comportamentelor și atitudinilor de protecție și autoprotecție în raport cu natura.  

         Obiectivele programului de educaţie ecologică iniţiat şi în învăţământul preşcolar, au vizat 

sensibilizarea copiilor pentru a deveni participanţi activi la ocrotirea mediului, aplicând normele 

şi regulile de protecţie, valorificarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, atitudinilor 

ecologice, prin mijloace specifice. 

Atingerea finalităţilor şi a obiectivelor programului va fi posibilă printr-o formare specială 

şi a cadrelor didactice, care ar trebui să fie instrumentate cu noi metode de abordare a 

conţinuturilor, cu noi forme de organizare a activităţilor, cu un tip special de relaţii pedagogice şi 

un stil didactic inovator, cooperant, valorizant. Acestea sunt câteva motivaţii ale introducerii 

educaţiei ecologice în modelarea şi conştientizarea preşcolarului în importanţa protecţiei mediului. 

Cunoaşterea resurselor specifice educaţiei şi a factorilor externi care o condiţionează 

sporeşte şansa noastră de a participa la modelarea educaţiei de mâine şi, astfel, de a apropia cât 

mai mult viitorul de aspiraţiile şi trebuinţele oamenilor. 

Preşcolarii trebuie învăţaţi să înţeleagă natura, să îi aprecieze frumuseţea, să-i descopere 

componentele şi particularităţile, să se apropie de ea şi să o protejeze. 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=William+Dritschilo
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Pentru a conştientiza mai bine necesitatea protecţiei mediului, a ocrotirii vieţii în cele mai 

variate forme ale sale, am organizat o serie de acţiuni cu copiii:  

- Observări spontane, observări pe termen lung; 

            - Plimbări, excursii, vizite în colaborare cu centru pentru protecţia mediului;  

            - Lecturarea unor texte inspirate de fauna şi flora noastră; 

            - Expuneri de diapozitive; 

            - Vizionarea unor emisiuni şi animaţie pe teme de educaţie ecologică; 

            - Derularea de proiecte naţionale „Eco grădiniţa”, proiecte ecologice la nivelul grădiniţei: 

„Juniorii - iubesc şi ocrotesc natura”, ” Pământul zâmbește, ”Copiii, viitorul Planetei Albastre”. 

Programul de educație ecologică a copiilor preşcolari va determina formarea unui comportament 

ecologic corect al acestora, devenind factori activi ai protecţiei mediului, acţionând şi 

modificându-şi propriul stil de viaţă, precum şi pe cel al persoanelor din jur. 

 Formarea comportamentului ecologic la preşcolari în cadrul activităţilor pe care le-am 

desfăşurat l-am realizat folosind diferite mijloace prevăzute de curriculum:  

• Lectură după imagini, convorbiri, lectura educatoarei; 

• Jocuri didactice, povestiri, scenete; 

• Proiecţii de filme de animaţie şi diafilme;  

• Confecţii şi parada costumelor ecologice; 

• Plantări de răsaduri, îngrijirea coltului viu; 

• Amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde; 

Natura oferă aspecte din abundenţă, iar mijloacele de realizare a unei educaţii pentru 

ocrotire sunt diverse şi multiple. Aşa se face că în educaţia ecologică pot fi utilizate cu deosebită 

eficienţă observările asupra mediului ambient, lectura după imagini, jocurile didactice, plimbările 

– excursiile, organizarea unui colţ “viu” în sala de grupă. Din multiplele posibilităţi educative, 

observarea este cea mai la îndemână modalitate, este contactul direct cu realitatea – ea constituie 

un prilej permanent de influenţare a copilului, de a descoperi lucruri care îi stârnesc curiozitatea, 

dorinţa de a le înţelege şi de a le cunoaşte mai bine. 

Prin intermediul observărilor spontane şi dirijate, copiii dobândesc cunoştinţe elementare 

despre mediul înconjurător, li se formează o gândire intuitivă în raport cu natura şi le dezvoltă 

dragostea faţă de aceasta, dorinţa de a o ocroti prin activităţi „Cum ocrotim natura?”, „Salvaţi 

pădurea!” „Un mediu fără resturi menajere!”, „ Focul- duşmanul pădurii!” 
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De la educaţia senzorială, ca factor de recepţie a materialului de cunoaştere, la educaţia 

pentru ştiinţă, în sensul pregătirii copiilor pentru înţelegerea noţiunilor, se conturează o cale de 

urmat în ascensiunea pentru educaţia ecologică. 

Studiul naturii cu elementele sale componente: plante, animale, fenomene caracteristice 

celor patru anotimpuri, orientate în timp, se acordă foarte bine cu dezvoltarea pshihologică a 

copiilor. 

Prin caracterul lor inventiv, activităţile de cunoaştere a mediului înconjurător şi de protecţie 

a lui, ajută la exersarea acuităţii organelor senzoriale, deci a gândirii încă concret – intuitive la 

preşcolari. Contactul direct cu natura contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, la 

dezvoltarea operaţiilor gândirii. Dacă scopul activităţii este ecologic, sunt solicitate să se 

dezvoltete operaţiile gândirii ecologice: identificarea elementelor din natură care trebuie protejate, 

gruparea lor, comparaţia situaţiilor când sunt protejate şi când nu, generalizarea. 

În grădiniţă, preşcolarii parcurg în linii mari o etapă bine structurată a evoluţiei lor, etapa 

operaţiilor concrete. În intervalul de vârstă 3-6/7 ani, operaţiile intelectuale principale, implicit ale 

gândirii cu caracter relativ simplu, se raportează la o realitate concretă. De aici, reiese necesitatea 

cultivării gândirii, inclusiv a gândirii ecologice, printr-o serie de operaţii de învăţare cum ar fi: 

observarea, ordonarea, descrierea, exersate pe realitatea obiectivă sau pe imagini edificatoare a 

acesteia. 

În grădiniţă, cunoaşterea mediului nu reprezintă o activitate de sine stătătoare. Totuşi, 

preşcolarii îşi însuşesc cunoştinţele sumare bazate pe observaţiile directe despre anotimpuri, 

despre plante şi animale, prin intermediul cunoaşterii mediului şi dezvoltării vorbirii. În timpul 

acestor activităţi, preşcolarii pot fi antrenaţi în discuţii despre necesitatea existenţei acestor plante 

sau animale, despre faptul că, dacă sunt îngrijte sunt mai sănătoase şi mai frumoase. Se poate 

discuta despre dragostea copiilor faţă de animale sau plante. Aceste discuţii pot constitui un prim 

pas de la gândirea concret intuitivă la o gândire cauzală, ecologică. 

Orice prilej oferit de activităţile de observare a plantelor şi animalelor (observări dirijate în 

cadrul activităţilor spontane, plimbări, excursii) trebuie folosite pentru a forma o gândire inductivă 

şi deductivă a copiilor în raport cu natura, pentru a le dezvolta dragostea şi respectul faţă de acestea, 

dorinţa de a le ocroti. 

Prin intermediul observărilor spontane şi dirijate, copiii dobândesc cunoştinţe elementare 

despre mediul înconjurător, li se formează o gândire intuitivă în raport cu natura şi le dezvoltă 

dragostea faţă de aceasta, dorinţa de a o ocroti. 

În concluzie putem spune că educaţia ecologică vizează diferite laturi ale dezvoltării 

personalităţii individului. Ea are ca scop formarea premiselor de înţelegere a efectelor unui 

comportament necorespunzător asupra mediului şi, deci, a atitudinii de protejare a mediului.  
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Scopul final al educaţiei ecologice la preşcolari este de a le forma bazele unei gândiri şi 

atitudini centrate pe promovare a unui mediu natural propice vieţii, de a le dezvolta spiritul de 

responsabilitate faţă de natură. Prin participare tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 

comunitate, la realizarea acestor intenţii, copilul înţelege mai bine efectele pe care le are un 

comportament necorespunzător asupra mediului. 
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DEZVOLTAREA EXPRIMĂRII ORALE A ELEVILOR DE GIMNAZIU 

 

ȚÎRIAN VERONICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANASTASIE FĂTU”, BEREZENI, VASLUI 

 

 

  Ce, cum și cât comunicăm? Și mai ales, cui îi comunicăm lucrurile pe care le avem de 

transmis? Modalitățile de exprimare sunt diverse iar mijloacele prin care este realizată exprimarea 

deasemenea, tocmai de aceea alegerea pe care o face fiecare persoană este în funcție de caracter, 

temperament și etică.  

 Formarea aptitudinilor de exprimare orală sau scrisă începe de la cele mai fragede vârste 

iar principalii factori formatori sunt reprezentați de familie, educatori, învățători, profesori, etc.   

Dezvoltarea exprimării orale şi scrise, condiţie primordială în instruirea şi educarea elevilor 

pentru formarea personalităţii lor, pentru pregătirea participării la viaţa socială îşi găseşte cea mai 

înaltă expresie în cadrul disciplinei  LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – a ariei curriculare 

, LIMBĂ ŞI COMUNICARE. 

 Deşi la formarea şi dezvoltarea limbajului contribuie întreg mediul social şi cultural în 

care se dezvoltă copilul, un rol deosebit în perfecţionarea exprimării îl ocupă studiul limbii. Limba 

română, ca disciplină de învăţământ, are o importanţă covârşitoare, deoarece de însuşirea  

corespunzătoare a acesteia depinde evoluţia intelectuală a elevilor, pregătirea la celelalte 

discipline, însăşi viaţa şi activitatea socială viitoare. Învăţarea limbii române este o necesitate, 

dascălul având, după cum susţine Titu Maiorescu una din cheile cele mai mari ce deschid poarta 

viitorului nostru naţional.       

  Şcoala are o singură finalitate - pregătirea elevului pentru activitatea ulterioară, dezvoltarea 

competenţelor acestuia. Astfel, elevul studiind de-a lungul anilor, trebuie să ajungă o persoană 

capabilă de a se orienta în viaţă prin comunicarea eficientă în diferite situaţii, aptă să-şi exprime 

atitudinea faţă de valorile etice şi estetice, pregătită să-şi achiziţioneze în mod independent 

cunoştinţele şi competenţele solicitate – o personalitate cu un ansamblu de cunoştinţe, atitudini şi 

competenţe de comunicare formate pe parcursul şcolarităţii. 

Exercițiul de comunicare pe care toți elevii îl realizează permanent oferă cele mai bune 

oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor de comunicare. Teoretizările savante nu pot decât să explice 

unele chestiuni privind corectitudinea şi precizia exprimării, dar nu pot rezolva blocajele si 

obstacolele reale pe care le simţim cu toţii atunci când ne aflăm într-o confruntare directa cu un 

interlocutor. Pentru astfel de motive apreciem că în practica educaţională este necesar ca elevilor 

să li se ofere ocaziile de a comunica constructiv. Din acest punct de vedere şcoala a creat o 

adevărată mentalitate care se cere complet revizuită: a comunica nu înseamnă a multiplica actele 

de vorbire.  d 

Un obiectiv central al studiului limbii române este dezvoltarea competenţelor elementare 

de comunicare orală şi scrisă ale elevilor. Aceasta înseamnă că, nu are doar  rolul de „alfabetizare” 

a elevilor, ci şi de familiarizare cu cele mai eficiente  tehnici sau instrumente ale  activităţii  

intelectuale, care  îi conduc pe elevi să înveţe folosind  cartea  ca  sursă de  informare  şi  formare. 

Deprinderile de vorbire corectă şi expresivă, activităţile de elaborare creativă la care se 

adaugă  celelalte  componente ale limbii române, urmăresc formarea la elevi a capacităţii 

lingvistice şi  sociale de comunicare, ca schimb de mesaje, de impresii, precum şi de „ascundere” 

a gândului exprimabil, asimilarea deprinderilor de dialogare civilizată, de a asculta şi de a vorbi, 

de a  pune întrebări şi de a  răspunde, de a emite şi de a descifra  mesaje verbale şi nonverbale etc. 
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Exprimarea corectă, orală și scrisă – ca obiectiv important al procesului de învățământ, 

constituie unul din instrumentele de bază ale muncii intelectuale. Capacitatea de exprimare se 

formează și se perfecționează prin solicitarea efortului intelectual al elevilor, prin punerea 

sistematică în situația de a exersa, într-o formă sau alta, verbalizarea, pe cât posibil, în mod liber. 

Elevii pot exersa actul vorbirii la toate obiectele, însă, cu prioritate, la limba română. 

Lecțiile de limbă română oferă reale posibilități de organizare și desfășurare a unor multiple 

activități menite a dezvolta capacitatea de creație a elevilor. Dintre acestea pot fi amintite: 

povestirea cu schimbarea formei, povestirea prin analogie, continuarea povestirii, intercalarea unor 

noi episoade în povestiri, ilustrarea textelor literare, modelajul, dramatizarea povestirilor, 

realizarea compunerilor, crearea de poezii, ghicitori, alcătuirea propozițiilor dupa scheme date, 

transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă și invers. 

O altă activitate cu caracter creator se referă la continuarea povestirilor, mai precis a unor 

texte citite. Sarcina didactică dată elevilor în acest scop se referă la o reconstrucție compozițională 

și expresivă care-i antrenează pe elevi într-o activitate cu un pronunțat caracter creator mult mai 

afirmat față de situațiile în care li se cere să povestească sau să repovestescă textul potrivit manierei 

de exprimare în manual. Intervențiile personale ale elevilor sunt mult mai solicitate și se evită sau 

se diminuează într-o mare masură tendința celor mai mulți dintre ei de a reproduce în mod mecanic 

textul, atunci când li se cere să-l povestească. 

Eforturile depuse de elevi pentru transpunerea acțiunilor, faptelor într-o altă modalitate de 

comunicare angajează procese și operații mintale, trăiri afectiv-emoționale și capacități 

expresionale care se înscriu cu contribuții importante la dezvoltarea potențialului creativ al 

elevilor. 

La dezvoltarea creativității contribuie, în mare măsură, compunerile, creații ce realizează o 

sinteză a tot ceea ce învață elevii, sub raportul corectitudinii exprimării.  

Învăţarea  noţiunilor gramaticale este în strânsă legătură cu  practica  exprimării, îi ajută pe  

elevi să cunoască structura limbii române, lexicul ei bogat, dar şi varietatea de forme care îi permit 

să  exprime în vorbire cele mai fine nuanţe de sens, cultivându-le astfel  dragostea pentru limba 

română. 

             Studiul limbii române propune un model comunicativ – funcţional, adecvat specificului 

acestui obiect de învăţământ, ca şi modalităţilor de structurare la elevi a competenţei de 

comunicare. În mod concret, acest model presupune dezvoltarea integrată a capacităţilor de 

receptare şi de exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă.              

             Elevii înţeleg logica limbii, bogăţia ei şi se deprind să folosească  în mod corect şi 

conştient, atât în vorbire, cât şi în scriere, o exprimare corectă. Ei reuşesc să înţeleagă mai bine 

gândurile altora şi să se folosească de limbă ca mijloc de  comunicare, de acumulare a unor 

cunoştinţe. Învăţarea cunoştinţelor de limbă asigură, în acelaşi  timp, cultivarea  “zestrei”  

lingvistice  a  copiilor şi contribuie la stimularea  proceselor de cunoaştere, a gândirii  abstracte, în 

mod deosebit. 

Scopul  fundamental al studiului limbii române este cultivarea limbajului elevilor, 

înţelegând prin limbaj, procesul de exprimare a ideilor  şi  sentimentelor  prin  mijlocirea  limbii . 

Această disciplină are un pronunţat caracter practic, deşi operează cu abstracţiuni. Finalitatea 

studierii acestei discipline nu o constituie acumularea unui anumit număr de reguli, fără ca acestora 

să  li se asigure o valoare  funcţional - practică.  

 Dar ce rol are studiul limbii? Cum se realizează deprinderile de limbaj oral și scris?  

Cunoscându-se  faptul că în  studiul  limbii se operează cu abstracţiuni,  este cât se poate  de  

elocvent rolul pe  care-l  are  această disciplină  în dezvoltarea  gândirii logice a elevilor. Acest 
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adevăr este şi mai relevant dacă se are în vedere legătura indisolubilă dintre limbă şi gândire, faptul 

că  gândirea se concretizează prin intermediul limbii. Cultivarea limbajului oral şi scris se 

realizează practice prin toate disciplinele de învăţământ ale ciclului  primar, cu precădere  prin 

obiectul  limba română.  

 Rafinarea  exprimării, diversificarea  şi  nuanţarea  ei  depind  de  modul de stăpânire a 

resurselor limbii române, de operaţionalizarea normelor gramaticale într-o  situaţie de comunicare. 

Descrierea categoriilor gramaticale, efectuarea analizelor sintactice şi morfologice, prezentarea 

teoretică, toate vor fi subordonate actului  comunicării. Realizarea  unei  exprimări  corecte,  

expresive  şi  nuanţate,  civilizate,  presupune un efort de elaborare privind alegerea cuvintelor, 

organizarea contextului sub coordonarea normelor standard de constituire şi operaţionalizare a 

limbii. 

 Învăţarea limbii se realizează în situaţii simulate de viaţă, contribuind astfel nu numai la 

dezvoltarea limbajului activ, ci şi la cultivarea unui simţ lingvistic, la sesizarea semnificaţiilor 

sociale şi funcţionale ale limbii, pregătind elevii pentru cunoaşterea şi întrebuinţarea stilurilor 

funcţionale ale limbii literare. Deficienţele de exprimare, care îngreunează comunicarea verbală, 

vizează, în general: sărăcia vocabularului, decalajul mare între vocabularul activ şi cel pasiv, 

folosirea unor cuvinte a căror semnificaţie nu a fost corect înţeleasă . 

 Obiectivul central al predării-învăţării limbii române vizează „dezvoltarea capacităţii de 

comunicare verbală şi de utilizare a limbii române literare, perfecţionarea limbajului şi formarea 

preocupărilor şi a deprinderilor de supraveghere ştiinţifică a exprimării orale şi scrise.” 

 Curriculumul de limba română pentru învăţământul gimnazial, componentă 

fundamentală a parcursului de învăţare oferit elevilor în contextul şcolarităţii obligatorii, insistă 

asupra dezvoltării competenţelor elementare de comunicare orală şi scrisă a copiilor, precum şi pe 

structurarea la elevi a unui sistem de atitudini şi de motivaţii care vor încuraja studiul limbii 

române, vor forma la elevi deprinderi de civilizaţia comunicării, dezvoltând armonios 

personalitatea micilor şcolari sub aspect atitudinal şi comportamental. 
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„INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE ÎN ACTIVITĂȚILE DIDACTICE FORMALE ȘI 

NONFORMALE-  CLUBUL DE CREAȚIE  LITERARĂ „RARA  AVIS” 

 

Prof. TÎRZIMAN ANGELICA MONICA 

LICEUL TEHNOLOGIC ELENA CARAGIANI TECUCI 

 

 

„Nu te îndepărta de carte! Citește și cărți bune și cărți rele, așa poți vedea și compara binele cu 

răul.”(George Bacovia) 

       Paradoxal, în aceste vremuri agitate, în care „timpul nu mai are răbdare cu noi”, elevii găsesc 

încă, în interiorul lor, dorinţa de a citi și de a crea . De aceea, profesorul de limba şi literatura 

română are un rol important, şi anume, acela de a-i stimula pe copii, de a găsi în permanenţă noi 

metode care să îi incite. Desigur, totul trebuie să pară un joc, destindere şi relaxare. A crea de 

dragul de a crea. Nimic impus. Totul se reduce la curiozitatea copiilor, la interesul pe care îl au 

pentru un anumit gen de creație-poezie, eseuri, pamflete, etc.Provocarea acestui demers didactic a 

apărut din dorința de a evidenția aptitudinile elevilor și de a realiza o împletire între text, imagine, 

muzică pentru ca elevii să descopere și alte modaliăți de a învăța. Poezia poate încă cuceri foarte 

mult teren, dacă profesorul găseşte strategia adecvată şi puntea de comunicare cu 

elevul.Cunoaşterea conceptelor operaţionale, pe care o asigură programele de limba şi literatura 

română, nu este suficientă pentru o bună aprofundare a fenomenului literar. Iar un tânăr fără 

disponibilitate de lectură este ca un râu fără albie, ce nu-şi găseşte rostul. 

 Fără a minimaliza şi, chiar, fără a exclude dintre sursele de creație cartea, ne-am propus o mai 

bună apropiere a elevului de fenomenul literar, creând o atmosferă de emulaţie şi competiţie, dar 

fără „trauma” produsă de notare. Având în vedere faptul că elevii petrec foarte mult timp în fața 

calculatorului, vrem să îi determinăm să utilizeze internetul și în scopul de a se documenta, de a 

învăța.Această activitate vine în sprijinul elevilor cu spirit creativ, elevilor care manifestă 

aptitudini literare și elevilor cu simt critic. 

 Scopul principal al proiectului este acela de a-l transforma pe elev într-un 

adevărat ,,creator,, conştient de valoarea şi importanţa exprimării sentimentelor, în desăvârşirea 

personalităţii lui, de rolul pe care-l ocupă cartea în relaţionarea cu lumea din jur, cu restul 

universului. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

654 

Scopul clubului: dezvoltarea creativității și a imaginției elevilor,dezvoltarea unor aptitudini 

actoricești,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 unei creatii literare sau artistice care să-l ajute să comunice mai bine cu el însuşi şi cu cei din 

jurul lui,dezvoltarea valenţelor morale, religioase, patriotice şi artistice,implicarea elevilor în 

activități motivaționale și de prevenire și combatere a abandonului școlar și părăsire timpurie a 

școlii;realizarea unei reviste scolare in care elevii isi regasesc creatiile. 

Obiectivele clubului:dezvoltarea creativității în realizarea unor texte literare, descoperirea 

universului teatral și al artei actoricesti, exprimarea opiniei în fata celorlațti fără teama de a fi 

criticat, descoperirea, fără constrângerile “catalogului”, a plăcerii de a citi, cultivarea la elevi a 

lecturii de plăcere şi a analizării acesteia, stimularea interesului pentru literatura română, pentru 

poezie în special, formarea la elevi a unei gândiri proprii de relaţionare cu cei din jur şi cu ei înşişi, 

realizarea unor activități în echipă, să manifeste interes pentru aplicarea cunoştinţelor dobândite în 

diverse situaţii 

 Grupul țintă:14 elevi care doresc să-și manifeste aptitudinile artistice de la clasele  a X- a a 

Liceului Tehnologic Elena Caragiani Tecuci. 

       Durata: 1 An 

       Colaboratorii clubului:Prof. Stamate Eleonora –Profesor de limba și literatura română, scriitor, 

membru al U.S.R., Tănase Dănăilă, ziarist, prof.  Vasile Ghica, scriitor, epigramist, Vrabie 

Luminița- bibliotecar, Liceul Tehnologic Elena Caragiani Tecuci, Biblioteca Municipală,,Ștefan 

Petică” Tecuci 

 Etape în derularea clubului: 

➢ Stabilirea calendarului de activități pe semestrul I și al II-lea 

➢ Formarea echipei de proiect. 

➢ Desfășurarea fiecărei activități. 

➢ Realizarea unui CD cu fotografiile de la fiecare activitate. 

Resursele proiectului 

Resurse umane: elevii şcolii;cadrele didactice implicate; invitaţi;colaboratori; părinţi. 
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Resurse materiale:-cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare; fotografii; 

laptop; un videoproiector;  o imprimantă; un copiator; recuzite diverse pentru jocurile de rol, un 

aparat foto;  un calculator. 

Resurse informaţionale:internet;biblioteca şcolară; 

   Activități:“Școala și poezia” 

                   “Toamna printre frunze” 

                     “File de carte pe aripile toamnei” 

                     “Tradiții de crăciun” 

                     “Să-l redescoperim pe Bacovia ” 

                     “File de carte pe micul ecran” 

                     ”Bacovia, poetul sunetului, al culorilor și sugestiei- poetul “nevrozei”  

                     “Marea poezie simbolistă în context european ” 

                      ”Aripi de înger” 

Evaluare: 

➢ Apreciere asupra colaborării în modul de lucru, în prezentarea  produselor realizate; 

➢ Acordarea unor diplome elevilor care s-au evidenţiat; 

➢ Realizarea expoziţiei cu lucrările elevilor în şcoală pe panoul amenajat special la parterul 

școlii. 

➢ Popularizarea acţiunilor cu ajutorul mass-mediei; 

➢ Realizarea unor procese-verbale pentru fiecare activitate; 

➢ Distribuirea unor fișe de evaluare dupa fiecare activitate pentru realizarea feed-back-ului. 

Rezultatul (tipuri de produse):compuneri;poezii;jurnal de proiect;album foto;diverse lucrări 

realizate de elevi;afişe;invitaţii; 

Impactul: 

• întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate – bibliotecar - parteneri, pentru  

descoperirea şi stimularea talentelor şi a elevilor cu aptitudini artistice; 

• dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi literare si cultural-artistice; 

• implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii; 
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• continuitatea: dezvoltarea de parteneriate cu alte şcoli din zonă, elaborarea de noi proiecte în 

viitor, atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii. 

Activităţile de promovare /  mediatizare şi de diseminare  pe care intenţionăm să le facem  în 

timpul implementării   proiectului şi după încheierea acestuia sunt: 

Promovarea prin afiş de prezentare şi pliante, postarea de către elevi a unor materiale multimedia, 

video, etc, pe diferite site-uri educaţionale sau reţele de socializare 

(www.facebook.com),mediatizarea în revistele scolare;premierea elevilor cu aptitudini deosebite;  

acordarea diplomelor de participare pentru toti elevii și profesorii implicați în proiect, raportul de 

autoevaluare întocmit la finele proiectului;analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului 

prin materiale de sinteză;mediatizarea proiectului în  mass-media.   
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CELE ŞAPTE ABILITĂŢI DE BAZĂ DE DISCIPLINARE A 

COPILULUI 

Autor: Prof. Înv. Preșc. TOADER SIDONIA OANA 

 

 “Cuvântul disciplină e înrudit cu cuvântul discipol şi înseamnă a învăţa, prin urmare, disciplinarea 

eficientă are ca şi reper central achiziţia unor comportamente sănătoase”( vol. “Educă-ţi pozitiv 

copilul, Dr.Tanya Byron- traducere de Roland Mathias Shen, Editura Aramis, 2009, pag. 13). 

 Copiii învaţă de mici ce trebuie să facă pentru a obţine ce îşi doresc şi cum pot controla acţiunile 

celorlalţi prin observarea efectelor pe care îl are comportamentul lor (ex.dacă plâng, vine cineva 

şi mă ia în braţe). Fiecare dintre noi dorim să avem un copil ascultător, ordonat, cuminte, cu un 

comportament responsabil. 

Insă, uneori,pot apărea la copii şi comportamente negative sau nepotrivite, ca de exemplu îşi lovesc 

fraţii sau colegii, folosesc un limbaj vulgar faţă de alţi copii sau adulţi, îşi lasă hainele murdare 

prin casă, nu îşi aranjează niciodată jucăriile şi multe altele. Încă de la vârsta preşcolară, copiii pot 

prezenta comportamente violente cum ar fi:  crize de furie excesivă asociată cu agresivitate fizică, 

aruncarea cu diferite obiecte, ameninţări de a răni alte persoane sau chiar de autovătămare, cruzime 

faţă de animale, incendiere, etc. 

    Pentru a vă disciplina copiii în orice situaţie, nu aveţi nevoie decât de cele şapte abilităţi de 

disciplinare de bază. Trebuie să dezvoltaţi abilităţi disciplinare care vă vor ajuta să-i învăţati pe 

copii cum să se comporte adecvat. Numai după ce i-aţi învăţat cum să se comporte, sunteţi 

îndreptăţiţi să îi trageţi la răspundere dacă ştiu să deosebească binele de rău. Aceste abilităţi pot fi 

folositeîn cazul copiilor trecând de la orientarea bazată pe frică, preocupată să preia controlul, la 

orientarea bazată pe dragoste, care se axează pe învăţare. 

   “ Fiecare abilitate de disciplinare are un motto care descrie rezultatul pe care îl veţi obţine dacă o 

folosiţi:” 

1. “ABILITATEA STĂPÂNIRII DE SINE: Adoptaţi în viaţa proprie valorile pe care vi le doriţi ca 

fiii dumneavoastră să le dezvolte.” (vol. ”Uşor de iubit, greu de disciplinat”,Dr. Becky A. Bayley- 

traducere de Medana Oltean, Editura Aramis, 2011, pag.66) 

   În primul rând copiii învaţă de la modele, ei nu pot învăţa ceva fără un model pozitiv precis. Mulţi 

dintre noi am respins ipocrizia frazei: “ Fă  ce-ţi spun..!” şi nu vrem să ne comportăm precum 

părinţii noştri. 
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   Majoritatea oamenilor reacţionează la conflicte cu impulsuri tip “luptă sau fugi”. Ambele sunt 

neproductive. Trebuie să vă asumaţi propria supărare. Puteţi realiza acest lucru respirând adânc şi 

luând o decizie conştientă pentru a vedea situaţia într-un mod diferit. Apelaţi la puterea percepţiei 

pentru a accesa abilitatea stăpânirii de sine. 

2.“ABILITATEA DE A FI FERM: Spuneţi “nu” şi faceţi-vă auzit.” (vol. ”Uşor de iubit, greu de 

disciplinat”,Dr. Becky A. Bayley- traducere de Medana Oltean, Editura Aramis, 2011, pag.68) 

   Dacă sunteţi pasiv în stabilirea limitelor (în speranţa că-l veţi face pe copilul dumneavoastră fericit 

cu forţa sau pentru a evita supărarea), cedaţi în faţa copilului sau stabiliţi limite care sunt încălcate 

cu usurinţă. 

Permiţându-le copiilor să încalce limitele stabilite, îi invăţaţi pe aceştia să le permită altora să le încalce 

pe ale lor. Dacă sunteţi agresiv în stabilirea limitelor (sperând să-l faceţi pe copilul dumneavoastră 

să asculte), îi învăţaţi pe copii să-i rănească pe cei care depăşesc limita cu ei. În schimb caracterul 

hotărât îi învaţă pe copii cum să stabilească limite fără să îi denigreze pe alţii sau pe ei înşişi. 

3.“ABILITATEA OPŢIUNILOR: Clădiţi respectul de sine şi puterea voinţei.” (vol. ”Uşor de iubit, 

greu de disciplinat”,Dr. Becky A. Bayley- traducere de Medana Oltean, Editura Aramis, 2011, 

pag.69) 

   Dacă dumneavoastră controlaţi voia copilului , el va creşte fără a dezvolta “voinţă” proprie. Mai 

mult, dacă el crede că vi s-a supus, în loc să aleagă de bunăvoie, se va simţi abuzat. Frica 

controlează, dragostea educă. Ajutându-l pe copilul dumneavoastră să aleagă şi să fie responsabil 

pentru alegerile sale , i-aţi insuflat valoarea responsabilităţii. 

4.“ABILITATEA INCURAJĂRII: Cinstiţi-vă copiii pentru ca ei să vă cinstească.” (vol. ”Uşor de iubit, 

greu de disciplinat”,Dr. Becky A. Bayley- traducere de Medana Oltean, Editura Aramis, 2011, 

pag.70) 

Concentrează-te pe comunicare în loc sa încerci să fii special.   Informându-l pe copil în ce mod 

comportamentul lui adecvat a contribuit la bunăstarea familiei, el va învăţa valoarea 

interdependenţei.  Lauda detaliată este mult mai eficientă decât expresia sentenţioasă ” Bravo!” 

sau decât o răsplată materială cum ar fi banii. Recompensele materiale adeseori au un efect nedorit. 

5.“ABILITATEA ATRIBUIRII INTENŢIILOR POZITIVE: Transformaţi împotrivirea în 

cooperare.”( vol. ”Uşor de iubit, greu de disciplinat”,Dr. Becky A. Bayley- traducere de Medana 

Oltean, Editura Aramis, 2011, pag.71) 

   Felul în care abordaţi greşelile copilului dumneavoastră va decide cum vor aborda ei greşelile tot 
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restul vieţii lor. Dacă vă învinuiţi sau acuzaţi copilul  (atribuind motive negative comportamentului 

său urât), îl învăţaţi că greşelile sale arată că este rău. În schimb vă puteţi învăţa copilul că greşelile 

sunt doar atât, greşeli:  “ A greşi e omenesc, a ierta e dumnezeiesc!”. Când  atribuiţi intenţii pozitive 

celorlalţi, exemplificaţi în faţa copiilor dumneavoastră puterea cooperării. Îi invăţaţi că 

negativitatea naşte împotrivire şi optimismul generează cooperare.  

6.“ABILITATEA EMPATIEI: Faceţi faţă agitaţiei şi isteriei.” (vol. ”Uşor de iubit, greu de 

disciplinat”,Dr. Becky A. Bayley- traducere de Medana Oltean, Editura Aramis, 2011, pag.72) 

   Empatia este abilitatea care trebuie folosită pentru a vă ajuta copiii să dezvolte maturitatea 

emoţională.  Uneori nu este de ajuns să atribuiţi intenţia pozitivă. Copiii se pot enerva atât de tare, 

încât nu pot “asculta” nimic, nici macar mesajul dumneavoastră despre o intenţie pozitivă. Atunci 

când copilul dumneavoastră este atât de supărat, încât şi-a pierdut cu desăvârşire autocontrolul, 

abilitatea pe care trebuie să o folosiţi este empatia. Intenţia pozitivă şi empatia oferă o combinaţie 

puternică.  Dacă veţi folosi cele două abilităţi împreună, veţi putea transforma orice situaţie din 

haos într-un moment de predare- învăţare.  

7.“ABILITATEA IMPLEMANTĂRII CONSECINŢELOR: Îi ajutaţi pe copii să înveţe din 

greşeli.”( vol. ”Uşor de iubit, greu de disciplinat”,Dr. Becky A. Bayley- traducere de Medana 

Oltean, Editura Aramis, 2011, pag.73) 

Ca în cazul tuturor abilităţilor de disciplinare, consecinţele pot fi folosite pentru a inspira frică sau 

dragoste. Folosite pentru a insufla frica, ele pedepsesc. Folosite în spiritul iubirii, ele învaţă. 

“Consecinţele se bazează pe Puterea intenţiei:  Orice conflict este o oportunitate de a învăţa.” 

(vol. ”Uşor de iubit, greu de disciplinat”,Dr. Becky A. Bayley- traducere de Medana Oltean, 

Editura Aramis, 2011, pag.73) 

 Intenţia dumneavostră va dicta dacă copiii vor învăţa din greşeli sau doar se vor simţi prost  pentru că 

le-au facut.”  Pentru a fi oportunităţi de învăţare puternice, copiilor trebuie să li se permită să simtă 

consecinţele alegerilor lor.  Copiii vor simţi dezamăgire, ruşine, frică, tristeţe, frustrare sau alte 

emoţii dureroase. Faptul că le permiteţi copiilor să intre în contact cu sentimentul asociat alegerilor 

lor are o importanţă capitală atunci când îi învăţaţi responsabilitatea. Acordaţi-i copilului şansa de 

a experimenta consecinţele alegerilor lui. 

       Un lucru important de ştiut este că în realitate nu există copii răi, ci doar copii descurajaţi.  

Fiecare copil are şi părţi bune, pozitive. Dacă vom învăţa să privim comportamentele negative ale 

copiilor ca pe o formă de a ne comunica ceva, vom găsi întotdeauna cea mai bună metodă de a-i 
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corecta. 

       Părinţii trebuie să manifeste iubire şi înţelegere faţă de copilul lor, să descopere secretele 

motivării  lui, recompensării sau pedepsirii acestuia.  

       Trebuie purtate întotdeauna discuţii cu copilul despre lucrurile care îl apasă şi  să-l ajutăm 

să nu “ înmagazineze”. 

“Indiferent daca suntem buni sau nu, alti parinti nu au.”( vol.” Educă-ţi pozitiv copilul-Oferă ce vrei 

sa primeşti”,  Dr. Tanya Byron- traducere de Roland Mathias Shenn, Editura Aramis, 2009, pag. 

15). 

 Acțiunile si reacțiile noastre, in calitate de părinte, sunt legate in mod fundamental de felul în care 

copilul învată să se comporte in toate situațiile, in toate etapele dezvoltării sale. 

 

 

 

 

Bibliografie:  
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CUM SĂ AI SUCCES CÂND SPUI CES? 

 

Prof.Toma Florina 

Școala Gimnazială „Aurel Pop”,Oșorhei 

 

 

 Ceea ce îi desoebește pe toți elevii cu dificultăți de învățare este caracterul unic al deficienței. 

Diferențele care se remarcă de obicei la majoritatea elevilor cu cerințe educaționale speciale ,sunt 

atât de mari încât cadrele didactice nu pot stabili criterii ferme pentru fiecare categorie de dificultăți 

clasice. Acestea pun în evidență o discrepanță semificativă între potențialul lor intelectual estimat 

și nivelul performanțelor reale. 

 Asigurarea succesului la elevii cu cerințe speciale depinde de programele de incluziune școlară și 

de tipul/gradul deficienței acestora. Practica educativă a demonstrat eficiența utilizării mai multor 

tipuri de curriculum: obișnuit, obișnuit parțial adaptat, obișnuit adaptat, special. Reușita 

programelor de intervenție individualizate depinde în mod esențial de vârsta elevului; cu cât 

programul este aplicat la vârste mici, când copilul perceptează mai ușor influențele externe, cu atât 

șansele de reușită sunt mai mari, iar urmările provocate de natura deficiențelor sau dificultăților 

manifestate vor scădea simțitor. De menționat faptul că activitatea diferențiată permite activitatea 

cu includerea în această activitate și a profesorului de sprijin, specializat în activitățile cu elevii cu 

cerințe speciale din clasa respectivă. Parteneriatul în predare se folosește mai ales atunci când se 

urmăresc obiective legate de integrarea socioșcolară. Programul educațional individualizat 

/personalizat presupune așteptări pozitive pentru elevii cu cerințe speciale în educație, respectiv o 

gândire pozitivă din partea cadrelor didactice, oferă oportunități de implicare și participare a 

părinților și familiei la educația copilului. 

 Introducerea tehnologiilor informatice în aproape toate domeniile societății contemporane a 

condus, pe de o parte, la creșterea considerabilă a diversității volumului de informații. La nivel 

mondial se pot distinge o serie de tendințe în construirea aplicațiilor informatice destinate 

adaptării, integrării și incluziunii școlare. 

Tendința autorială consideră calculatorul ca fiind un fel de mediator care poate menține și întări 

motivația și adapta  procesul de învățare în funcție de nivelul școlar al elevului. Aceasta se poate 

baza pe seturi de programe/softuri ce sunt de un real folos elevilor cu dizabilități care stăpânesc în 
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mod convenabil cititul, scrisul. La disciplina limba și literatura română putem, după predarea 

fragmentului „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă, vizionarea filmulețului cu un limbaj 

accesibil elevului și ajutându-l să facă corespondența dintre rezumat și imaginile derulate. 

Tendința utilitară folosește computerul ca instrumnet de scriere. Astfel, apăsarea pe tastatură 

facilitează gestica scrisului și sensibilitatea tastelor permiet realizarea scrisului. 

 Utilizarea computerului înregistrează următoarele efecte: antrenează-exersează-dezvoltă percepția 

vizuală și auditivă, dezvoltă creativitatea și abilitățile de rezolvare a problemelor, permite 

efectuarea de sarcini relativ independent și într-un ritm asemănător cu al unei persoane fără 

dizabilități. Au apărut site-uri didactice prin care elevul dă test sub forma unei grile la limba 

română, putând alege varianta corectă, având corespondent auditiv sau vizual. De exemplu, alege 

forma corectă a pronumelui personal „el” din enunţul dat, având imaginea unui băiat. Totodată, cu 

ajutorul calculatorului pot fi atinse o serie de obiective referitoare la dezvolarea abilității manuale, 

rapiditatea reflexelor, precizia observației, fidelitatea memoriei, rezistența la presiunea timpului, 

puterea de concentrare și stimulare a atenției. Tehnologia este centrată pe patru mari domenii: 

comunicare, mobilitate, manipulare și orientare. Acestea contribuie la compensarea limitelor 

impuse de dizabilitate și la dezvoltarea sau susținerea unui nivel cât mai înalt de autonomie 

personală și socială. Computerul le menține mai eficient atenția trează, exersează citirea și o 

corelează și cu alte aspecte ale limbajului sau activității intelectuale. Folosirea computerelor 

stimulează dezvoltarea sensibilitații conștiente și oferă modalități de substituție pentru exprimarea 

elevilor. Utilizarea calculatorului le permite elevilor să exploreze, să experimenteze și să creeze 

diferite exerciții. 

 O altă cale de a asigura succesul este metoda de simulare, bazată pe jocul didactic și dramatizare 

aplicată atât în ceea ce privește conținutul unor discipline-dramatizarea lecției „Vizită” de Ion Luca 

Caragiale, la clasa a V-a-cât și formare și dezvoltarea comunicării la elevii cu deficiențe. Implicarea 

lor cât mai directă în situații și circumstanțe de viață simulate trezește motivația și facilitează 

participarea activă, emoțională a elevilor, constituind și un mijloc de socializare și interrelaționare 

cu cei din jur. 

 Adaptarea curriculumului realizat de cadrul didactic la clasă asigură succesul și se poate realiza 

prin: adaptarea conținuturilor având în vedere atât aspectul cantitativ, cât și aspectul calitativ, 

adaptate la potențialul de învățare al elevului fie prin extindere, fie prin selectarea obiectivelor și 

derularea unor programe de recuperare, fie prin simplificarea și eliminarea conținuturilor care 
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depășesc capacitatea de înțelegere și asimilare a elevilor. 

 Succesul la elevul cu CES se confirmă și prin asigurarea încrederii în profesor, înlăturarea stării 

de anxietate, asigurarea unor condiții de confort și eliminarea influențelor negative din exterior. 

 Jocul ca modalitate de relație între individ și lumea obiectelor și a relațiilor constituie formula 

primară a acțiunii umane, o formă de succes spre calea de organizare a cunoașterii. Jocul simbolic 

devine din ce în ce mai mult o activitate socială încă de la 3 ani. În cadrul activităților de la ora de 

limba română, jocul didactic poate fi grupat astfel: jocuri folosite la gramatică-recunoaşterea 

substantivelor prin atingerea obiectelor din clasă care se pot număra. Contribuţia jocului didactic 

la stimularea şi dezvoltarea capacităţilor cognitive ale elevului, educarea trăsăturilor de 

personalitate şi realizarea obiectivelor de cunoaştere ale procesului de predare-învăţare este 

evidentă; prin jocul didactic, elevul își angajează întregul potențial psihic, își ascute observația, își 

cultivă inițiativa, inventivitatea, flexibilitatea gândirii, își dezvoltă spiritul de cooperare, de echipă. 

Caracteristica esențială a jocului didactic constă în crearea unor condiții favorabile pentru 

valorificarea achizițiilor și pentru exersarea priceperilor și deprinderilor sub forma unor activități 

plăcute și atractive. Folosirea jocurilor didactice în toată varietatea lor constituie prima treaptă în 

realizarea învățământului formativ, care urmărește să dezvolte în primul rând activismul 

intelectual, deprinderile de muncă intelectuală, de conduită morală, de activitate fizică, urmărind 

ca toate aceste deprinderi active să se dezvolte prin valorificarea resurselor psihice și fizice proprii. 
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JOCURILE LIBERE 

- mijloc de socializare   a copiilor în grădiniţă- 

-studiu de specialitate- 

Prof.inv.primar si prescolar Tortolea Camelia 

Gradinita nr.1 Maglavit,jud.Dolj 

                      

 

Obiectiv – socializarea copiilor prin valorificarea şi îmbogăţirea experienţei de viaţă a acestora în 

cadrul jocurilor libere;  

Punct de plecare – organizarea mediului ambiant în aşa fel încât acesta să sugereze şi nu să 

impună copiilor subiecte de joc. 

 Copiii sunt primiţi dimineaţa în sala de gimnastică, unde am amenajat 

diferite sectoare dotate cu materiale, accesorii, jucării pentru jocurile de rol: De-a bucătăresele; 

De-a cofetarii, De-a pizzeria, De-a medicul de familie, De-a chirurgul. De-a veterinarul, De-a 

farmacia, De-a onomastica, De-a grădiniţa, De-a şcoala, De-a magazinul cu jucării, De-a 

coaforul şi frizeria, De-a biblioteca, De-a editorii, De-a spectacolul, Minidiscotecă, Prietenul 

meu-calculatorul, De-a constructorii etc. 

 Aici, după preferinţele copiilor şi sub supravegherea atentă a educatoarelor, 

se încing jocurile copiilor, fără să fie separaţi pe grupe de vârstă. Faptul că în joc se antrenează şi 

sunt antrenaţi copii de diferite vârste, sub îndrumarea tuturor educatoarelor, este benefic pentru 

copii, pentru socializarea acestora.  

Relaţiile care se stabilesc între copii în timpul jocului mă determină să-mi asum şi eu roluri 

diferite, în funcţie de situaţiile create, de context: uneori un rol pasiv, de simplu spectator, de 

observator sau interpret a ceea ce se întâmplă în jocul respectiv, (acest lucru se întâmplă atunci 

când relaţiile între partenerii de joc decurg normal, fără denaturări, fără devieri comportamentale 

de la regulile jocului, sau conflicte între copii), alteori, un rol activ, de partener de joc, (când 

observ că jocul are un conţinut prea sărac, are prea puţini parteneri etc.), propunând variante de 

joc posibile, pentru diversificare, acceptarea în joc şi a altor copii, care au sosit între timp la 

grădiniţă şi observ că îşi doresc să intre în joc, dar nu au suficient curaj sau abilitatea de a se face 

acceptaţi, posibile relaţii de colaborare, de parteneriat, prin care îşi pot valorifica cunoştinţele, 

competenţele, abilităţile, capacităţile şi îşi pot îmbogăţi experienţa de viaţă.  

 De exemplu, când fetiţele, în jocul De-a gospodinele au preparat fursecuri, 

pizza, ceai, cafea etc., şi ne-au servit pe noi, educatoarele, observând că tot repetă acest lucru, 
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jocul devenind rutină, le-am propus să-şi dezvolte o mică afacere, un laborator în care să prepare 

astfel de produse, pe care apoi să le livreze altor parteneri, care au o cofetărie, o pizzerie, o 

cafenea, alţi parteneri să-şi facă un parc auto, alţii să fie şoferi care transportă marfa, alţii 

cumpărători şi consumatorii produselor, alţii inspectori care controlează calitatea produselor şi 

dacă sunt respectate normele igienico-sanitare în producerea lor, alţii să fie mecanicii  care 

intreţin în stare de funcţionare maşinile, alţii bancheri care lucrează într-o bancă, unde se depun 

sau de unde se împrumută bani pentru susţinerea afacerilor etc. O propunere interesantă a venit 

de la un copil din grupa pregătitoare: de a deschide Clubul oamenilor de afaceri. Bucuria cu care 

eu am primit propunerea lui i-a entuziasmat şi pe ceilalţi copii şi imediat am pornit la fapte. 

 Astfel, se observă că sugestiile educatorei nu stopează jocul copiilor, nu 

reduc libertatea copiilor în joc, dimpotrivă, le dezvoltă imaginaţia, spiritul creator, conţinutul 

jocului se îmbogăţeşte prin transpunerea în joc a realităţilor cu care se confruntă societatea 

noastră şi, cel mai important lucru, după părerea mea, copiii se simt foarte bine, sunt foarte 

apropiaţi de educatoare şi o respectă. Respectând sugestiile ei, ca partener de joc, le acceptă ca 

puncte de plecare, dând apoi frâu liber propriei imaginaţii. Acest lucru se întâmplă pentru că ei, 

la rândul lor se simt respectaţi şi trataţi cu seriozitate, chiar dacă este vorba de joc, sau mai ales 

când este vorba de joc, deoarece pentru copil, jocul este activitatea cea mai serioasă, este un mod 

de viaţă. 

De asemenea, am constatat că unii asupra celorlalţi, copiii exercită o influenţă benefică: 

 -  cei mici la început stau pe margine, mai plâng, mai privesc, mai deranjează, dar se 

familiarizează cu noul mediu social în care au intrat, grădiniţa, cu elementele de noutate, care nu 

sunt puţine pentru un copil de 3 ani, cu regulile impuse de viaţa în colectivitate, care iarăşi, nu 

sunt puţine, şi în felul acesta reuşim să scurtăm şi să facem mai uşoară perioada de acomodare a 

celor mici cu regimul de viaţă din grădiniţă. Este plăcut să vezi cum, treptat-treptat ei capătă 

curaj, încredere în cei din jur şi în forţele proprii, pentru ca, mai apoi să reclame şi ei roluri în 

jocurile celor mai mari decât ei: păpuşa, fetiţa, băieţelul, în jocul De-a mama, copiii, în jocul De-

a educatoarea, De-a grădiniţa, De-a Şcoala, animale, în jocurile De-a carnavalul, De-a fermierii, 

ucenicul, în jocul De-a constructorii, echipa Juniorii, în dansurile tematice, populare sau la 

Minidiscotecă etc., iar mai târziu, devin iniţiatori de jocuri, primesc sau îşi asumă roluri 

principale în joc, sau devin lideri în grupa lor. 

 -  cei mari învaţă să fie buni, miloşi, răbdători, toleranţi cu cei mai mici decât ei, mai puţin 

îndemânatici, mai puţin cunoscători sau dispuşi să respecte regulile jocului, ceea ce le dă 

satisfacţia de a fi îndrumătorii, mentorii acestora, iar cei mici, învăţăceii, discipolii lor. 
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Tradițional și modern în învățământul românesc 

Prof. Baciu Elena, Școala Gimnazială„ George Călinescu” Onești 

 

Educația și școala sunt supuse permanent schimbării, adaptării la nou, demersul instructiv- 

educativ trebuie regândit pentru a crea elemente de interes și atractivitate pentru elevi. Profesorul 

secolului XXI trebuie să producă prin demersul său didactic o schimbare majoră, fundamentală 

în formarea profesională și socială a elevului. 

Educația este o activitate complexă care are caracter relațional, mesajele transmise sunt trecute 

prin filtrul personalității elevului. Pe parcursul actului educațional apare subiectivitatea  ca 

manifestare a personalității elevului. În procesul cunoașterii, elevul aduce un adaos subiectiv, 

personal care imprimă cunoștințelor asimilate un indice de originalitate. 

Fiecare elev are un sistem propriu de a gândi, de a simți și acționa. Tratarea individuală a 

elevului în procesul de educație presupune orientarea demersului didactic în funcție de profilul 

psihologic individual concomitent cu declanșarea unor contradicții între cerințele externe și 

posibilitățile interne ale subiectului. 

Aplicarea în practică a acestui principiu presupune cunoașterea particularităților de vârstă și a 

celor individuale din diverse unghiuri de vedere, deoarece orice trăsătură specifică vârstei se va 

manifesta individual. Profesorul trebuie să descopere cauzele diferențelor individuale ale elevilor 

săi și plecând de la acestea să facă previziuni asupra evoluției lor. 

Cadrele didactice trebuie să țină cont în demersul lor că au un sistem dinamic și complex de 

elemente În cadrul activității instructiv – educative intră foarte multe  tipuri de resurse: umane, 

materiale, financiare, valorice etc. 

Dintre aceste elemente care compun modelul sistemic al procesului de învățământ, resursa 

umană este cea mai importantă. Profesorul lucrează cu un grup școlar care participă la actul 

didactic cu propria experiență de viață, cu un mod de gândire și o capacitate de a învăța 

specifică. Din această perspectivă metodele tradiționale sunt ineficiente, prin aceste metode sunt 

defavorizate două categorii: cei foarte buni, care pierd timpul, și cei foarte slabi, pentru care 

nivelul de predare este ridicat. 

Preocuparea permanentă a profesorilor trebuie să fie identificarea și valorificarea deplină a 

potențialului uman. Psihopedagogia contemporană pe baza diferențelor individuale a delimitat 

categorii speciale de copii. Una dintre acestea este  a „copiilor excepționali”, „copii supradotați”, 

„copii creativi”.  

La început erau numiți copii excepționali atât copii dotați intelectual, cu un coeficient ridicat de 

inteligență, cu aptitudini speciale în diverse domenii, înclinați spre creativitate, toți aflându-se în 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

667 

partea pozitivă a curbei lui Gauss, cât și cei subdotați intelectual sau cu deficiențe  senzoriale, 

motorii, de comportament etc. aflați în partea negativă a curbei. 

Acești copii se distanțează  de norma obișnuită, contrazic într-un anume fel modelul social 

acceptat pentru copiii de aceeași vârstă cu ei, ei sunt excepții pozitive sau negative, care pun 

probleme profesorilor și părinților. Din punct de vedere statistic doar 5% din populația școlară o 

reprezintă copiii supradotați după cum la polul opus tot 5% dintre copii nu pot face parte inegral 

cerințelor școlii. 

Specialiștii au fost preocupați de a găsi instrumente pentru identificarea copiilor supradotați, de a 

propune strategii educative care să stimuleze și să dezvolte aceste aptitudini. Trăsăturile 

caracteristice acestor copii însumează mai multe calități: inteligență, precocitate intelectuală, 

potențial intelectual superior, atenție și aspirații înalte. 

J. S. Renzulli a explicat supradotarea prin trei cercuri de factori care se intersectează. Primul cerc 

cuprinde aptitudini generale și talente peste medie, al doilea cerc cuprinde fenomene din sfera 

non intelectuală de natură afectiv – motivațională și cel de-al treilea cerc înglobează creativitatea, 

definitorie pentru supradotare. 

Educarea acestor categorii de copii presupune adoptarea unor strategii educaționale diferențiate. 

Opiniile specialiștilor sunt împărțite, astfel o parte susțin organizarea unor clase selectate în timp 

ce alții sunt pentru includerea în învățământul de masă. 

La aceste opinii se adaugă și alte teorii care propun accelerarea, adoptarea unui program educativ 

care să intensifice ritmul didactic și să diversifice conținuturile. 

Abordarea didactică trebuie să se adapteze ritmului și capacității de învățare a fiecărui elev în 

parte. Literatura de specialitate ne oferă idei, metode ce pot fi aplicate de fiecare cadru didactic. 

Astfel, profesorul poate diferenția gradul de dificultate al sarcinilor de lucru încât fiecare elev să 

atingă maximul de potențial. 

O altă metodă presupune oferirea aceleiași sarcini de lucru însă să difere volumul sau timpul de 

rezolvare. 

Tratarea diferențiată a elevilor presupune aplicarea unor strategii didactice adaptate grupului 

școlar, personalității elevilor, stimularea intereselor individuale printr-o abordare personalizată. 

În școala tradițională românească încă mai domină metodele de instruire expozitive. Deși au 

unele avantaje: sunt economice, rapide, transmit un volum mare de informație etc., acestea au și 

limite evidente: sunt bazate pe reproducere, elevii sunt pasivi, spectatori, sunt reduse 

interacțiunile elev – profesor. Profesorul instruiește o colectivitate prin aceste metode expozitive, 

însă realizează o abordare frontală a procesului didactic. Elevii  au însă perspective diferite, 

capacități diferite, ritmuri de învățare și medii social- economice diferite. 
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În acest context profesorul trebuie să realizeze o abordare diferențiată, centrată pe actorii 

procesului didactic. Instruirea diferențiată presupune cuantificarea și valorificarea fiecărui ritm 

de învățare, dezvoltarea personalității fiecărui elev. Profesorul trebuie să se adapteze sistemului 

dinamic și complex al activității instructiv–educative, să valorifice potențialul categoriilor de 

elevi, de la cei cu deficiențe fizice și psihice la cei supradotați. 

Specialiștii au fost preocupați de a găsi instrumente pentru identificarea copiilor supradotați, de a 

propune strategii educative care să stimuleze și să dezvolte aceste aptitudini. Trăsăturile 

caracteristice acestor copii însumează mai multe calități: inteligență, precocitate intelectuală, 

potențial intelectual superior, atenție și aspirații înalte. 

 Educarea acestor categorii de copii presupune adoptarea unor strategii 

educaționale diferențiate. Opiniile specialiștilor sunt împărțite, astfel o parte susțin organizarea 

unor clase selectate în timp ce alții sunt pentru includerea în învățământul de masă. 
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Blocaje în comunicare 

Profesor  Ana Cristina Trăistaru 

 

„În comunicare, existenţa barierelor poate să fie pusă în evidenţă din multiple unghiuri, pornind 

de la intersecţia fecundă a diversităţii de aspecte pe care le atinge acest fenomen, atât de prezent 

în viaţa fiecăruia dintre noi.”40   

Relaţiile profesor-elev în clasă, sunt în principal structurate pe două direcţii, de multe ori 

sincronizate funcţional: 

           -relaţii de comunicare; 

           -relaţii de cooperare. 

Relaţiile de comunicare profesor-elevi se derulează în principal pe filieră verbală orală şi 

nonverbală/mimico-gestuală. Oralitatea în clasă la lecţie este asumată predominant de către 

profesor, care, în opinia lui Sfez41 foloseşte curent enunţuri standardizate, precum cele de: 

informare, chestionare, ordin, utilizarea informaţiilor, evaluare, răspuns... 

Comunicarea nonverbala poate fi în clasă o comunicare alternativă ori simultană oralităţii. Şi 

aici  profesorul rămâne protagonistul principal, uneori mult prea preocupat de propria performanţă 

mimico-gestuală în folosul elevilor, încât să o mai observe pe a acestora din urmă, astfel că pot 

apărea blocaje de comunicare. 

Blocajele de comunicare sau distorsiunea informaţiei pot interveni atunci când: emiţătorul nu 

stăpâneşte textul, are o expunere neclară, vorbeşte prea încet sau prea repede, nu creează motivaţii, 

elevii nu au cunoştinţele necesare pentru a înţelege comunicarea sau acele cunoştinţe nu sunt bine 

fixate, influenţându-le negativ pe cele noi, prin producerea de interferenţe ce le modifică 

(distorsionează) conţinutul. Blocajele apar şi atunci când informaţia nu corespunde problemelor 

pe care elevii le au de rezolvat, fiind prea abstracte, iar ei nefiind dispusi să le asimileze. 

Comunicarea este multilaterală sau chiar bilaterală, dar cu efective scăzute, neangajând elevii în 

elaborarea cunoştintelor, care să ducă la formarea şi dezvoltarea de noi structuri cognitiv-

senzoriale, psihomotrice sau afectiv-motivaţionale. 

Între obstacolele ce apar mai frecvent în comunicarea didactică, menţionăm: 

 
40 Pânișoară, I. O., Comunicarea eficientă, Collegium, Polirom, editia a III-a, 2006, p.108 
41 L., Sfez, Critique de la communication, Ed. Du Seuil, Paris, 1990, p. 453. 
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- supraîncărcarea (determinată de criza de timp, dar şi de dorinţa unor profesori de a nu omite 

lucruri importante); 

- utilizarea unui limbaj încifrat, inaccesibil (sau greu accesibil) elevilor; 

- dozarea neuniformă, în timp, a materialului de predat; 

- starea de oboseală a elevilor /studenţilor sau indispoziţia profesorului;  

- climatul tensionat sau zgomotos. 

Comunicarea poate fi obstrucţionată sau doar perturbată de o serie de factori cum ar fi acele 

bariere la emisie: 

         -bariere fiziologice: stări de boală, indispoziţie, probleme ale aparatului fono-articulator. 

         -bariere psihologice: interesul pentru comunicare, gradul de implicare, nivelul intelectual, 

nivelul de dezvoltare al vocabularului etc. 

         -bariere sociologice: este vorba de grupuri educaţionale, de percepţii sociale. 

         -bariere lingvistice: sunt cele mai frecvente, afectând mecanismul în sine al comunicării. Se 

face o codificare inadecvată. 

Hybels şi Weaver vorbesc de o altă  barieră în comunicare, accea cauzată de zgomote ce fac 

ca mesajul să nu fie înţeles sau bine interpretat. Cei doi autori vorbesc despre „zgomote externe”, 

acele elemente ce parvin din mediu şi fac mesajul greu de înţeles, şi „zgomote interne”42, sunt cele 

ce apar în mintea emiţătorului, dar şi a receptorului atunci când aceştia se gândesc ori simt altceva 

decât acele elemente ce se transmit direct în cadrul comunicării. 

Aşa cum am afirmat mai sus, pe canal apar bariere denumite zgomote. Canalul comunicării 

didactice verbale se suprapune, afirmă D. Ungureanu43 cu contextul fizic, putând fi afectat de : 

distanţa între sursă şi receptor, orientarea greşită, statul cu spatele la clasă al profesorului când 

vorbeşte, lipsa de timp, zgomote fizice concurente (pe coridor, în curtea şcolii, în vecinătate etc.). 

La toate aceste probleme s-au căutat şi găsit soluţii în şcolile, clasele, lecţiile moderne, cum ar 

fi: 

         -clădiri antifonice; 

         -gruparea circulară sau în oval a elevilor în clasă; 

         -orare flexibilizate. 

 
42 Hybels, S.;  Weaver, R., Communicating Effectively, Random House, New York, 1989, p. 11 
43 I., Dumitru, C.,  Ungureanu, Pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei, Cartea Universitară, Bucureşti, 2005, 

p.275. 
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Autorii Wilcox, Ault şi Agee, atunci când se referă la mesaj ca element central al comunicării, 

afirmă faptul că receptorul poate: „să-l amplifice pe acesta, să-l interpreteze în mod greşit sau să-l 

ignore”44 Astfel că barierele ce se pot desprinde dintr-o astfel de perspectivă pot include unele din 

următoarele elemente: 

▪ fonduri experienţiale (background) divergente ale participanţilor; 

▪ diferenţe educaţionale; 

▪ diferenţe de interes privitoare la mesaj; 

▪ diferenţe privind nivelul de inteligenţă; 

▪ lipsa respectului reciproc; 

▪ diferenţa de vârstă, sex, rasă sau clasă socială; 

▪ diferenţe în stăpânirea limbajului; 

▪ lipsa abilităţilor de comunicare la emiţător; 

▪ lipsa abilităţilor de ascultător/receptor; 

▪ închiderea în ceea ce priveşte fondul informaţional. 

Altman, Valenzi şi Hodgetts au stabilit şi ei nişte bariere majore în eficienţă comunicării, după 

cum urmează: „blocajele emoţionale (de exemplu, defensivitatea pe care o are un elev/student 

timid la un examen oral), repertoriile comunicaţionale diferite, incapacitatea emiţătorului de a se 

exprima adecvat, caracteristicile personale ale unuia sau altuia dintre comunicatori.”45 

Dacă până acum am prezentat barierele ce pot apărea în comunicare, în ceea ce urmează voi 

prezenta câteva propuneri pentru perfecţionarea comunicării didactice, astfel că pentru o mai bună 

comunicare consider că este necesară cunoaşterea şi respectarea unor reguli de către profesori, 

între care menţionăm: 

- vorbirea corectă, deschisă şi directă (care previne sau reduce distorsiunea mesajelor); 

- încurajarea feedback-ului din partea elevilor (pentru a cunoaşte în ce măsură mesajele 

transmise au fost corect recepţionate şi înţelese);  

- ascultarea atentă, răbdătoare şi încurajatoare a mesajelor primite din partea elevilor, 

concomitent cu efortul de a înţelege exact sensul acestor mesaje; 

 
44 Wilcox, D., Ault, P., Agee, W., Public Realtions. Strategies and Tactics, Harper & Row Publishers, New York,  

1989, 200-202 
45 Altman, S.,  Valenzi, E., Hodgetts, R.,Organizational Behavior – Theory and Practice, Academic Press, Inc., New 

York,  1985, pp. 528-531 
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- folosirea mai multor forme de comunicare didactică pentru acelaşi tip de mesaje (de regulă, 

orală şi vizuală, concomitent);  

- repetarea mesajelor mai complexe. 
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ETICA ÎN AFACERI 

Prof. Trifan Gina 

Liceul Tehnologic Elena Caragiani Tecuci 

                   Etica reprezintă un sistem de principii morale şi de metode pentru aplicarea acestora, 

furnizând instrumentele pentru elaborarea judecăţii morale. Principiile etice se referă, în 

ansamblu, la conduita curentă, la obiceiurile şi atitudinile oamenilor cu privire la conceptele 

generale de bine şi rău, de adevăr şi minciună, de echitate şi discriminare, libertate şi 

constrângere (Mathis et al, 1997, p.247).Odată cu schimbările radicale din sfera social-

economică se schimbă şi comportamentele în relaţiile economice contemporane. Procesul de 

globalizare, tehnologiile şi tehnicile  , relaţiile de concurenţă, managementul proceselor de 

muncă cer cu insistenţă schimbări radicale şi în relaţiile de afaceri, nu în ultimul rînd al 

aspectului lor etic. Una din frecventele probleme ce ţin de etica relaţiilor de afacere este însăşi 

dilema sau contradicţia dintre esenţa eticii şi esenţa relaţiilor de afaceri. În multe afaceri vom 

realiza o răsfrîngere a comportamentelor fundamentate de principii şi norme de etică şi etichetă, 

dar vom recunoaşte existenţa multor afaceri, care prin esenţa lor sunt non etice din start. Mulţi 

cercetători ai acestui fenomen îşi expun ferm poziţia, subliniind că prin esenţa sa afacerile nu pot 

purta un caracter etic (Murrax D. Ethics in Organizations. London, 1997). 

Dat fiind acestea considerăm ca pretutindeni în lume, ar fi de dorit ca societatea să asigure un 

comportament sau, după caz, să impună acest comportament, bazat pe etică. De altfel, relaţiile 

economice contemporane vor reprezenta un impediment de nedepăşit în dezvoltarea socio-

economică a lumii. Important ar fi ca în cazul afacerii etica să-şi expună poziţia şi cadrul 

legislativ-judiciar al ţării, iar unele norme şi principii morale, după caz, să poată avea acea 

acoperire legislativă, omiterea căreia ar putea duce la sancţionări juridice. 

          Despre etica în afaceri se spune că este o disciplină foarte tînără şi că îşi are originea în 

relaţiile economice de pe continentul american. S-ar putea să fim de acord cu aceasta, doar că 

dacă, cum de obicei se procedează în lumea ştiinţifică, am analiza istoricul apariţiei primelor 

relaţii de etică şi etichetă, apare o îndoială gnoseologică ce ne orientează spre cercetarea 

originilor eticii, în cadrul căreia vom găsi şi unele aspecte ale eticiiprofesionale.Au apărut un şir 

întreg de valori, idealuri, norme, principii, practici-model, coduri morale şi etice de 

comportament care necesită o abordare nu numai practică, dar şi teoretică. 

        Însăşi profitul atît de des atacat de cele mai diverse concepte etice şi religioase astăzi este un 

obiectiv valoros care trebuie să fie realizat printr-o atitudine demnă a producătorului, 

furnizorului de bunuri, valori materiale şi spirituale de calitate, servicii de orice natură, dar 

neapărat de calitate, de competitivităţi. Etica afacerilor devine un domeniu de cercetare 

academică şi de activitate practică tot mai frecventă. Ea are un rol deosebit de important în 

formarea specialiştilor din domeniul economiilor naţionale nu doar în ţările cele mai avansate, ci 

şi în cele ce abia de păşesc pe tărîmul economiilor de piaţă. Şi occidentul, dar şi ţările post-
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sovietice, în care în ultimele decenii ale secolului XX şi în primul deceniu al secolului XXI a 

apărut un număr considerabil de firme şi organizaţii private, şi- au orientat politicile 

guvernamentale spre înţelegerea corectă a problemelor de etică în afaceri. 

         Ca să putem realiza succese în domeniul eticii afacerilor este necesară mai întîi de toate o 

înţelegere adecvată a esenţei fenomenului şi importanţei lui pentru prosperarea socială, dar şi 

necesitatea învăţării şi studierii acestui domeniu şi discipline academice. Important e ca în urma 

acestor activităţi să avem ferma convingere că profitul poate fi compatibil cu moralitatea şi că un 

business bun este cel fundamentat de o etică bună. 

Acţiunea managerială este printre actele umane, fiind astfel relevantă pentru demersul etic. 

Totuşi, etica nu trebuie să intre în scenă doar după ce decizia managerială a fost luată, dacă nu se 

vrea ca aceasta să aibă numai rol limitativ. Dimpotrivă, etica trebuie să furnizeze recomandări 

ante facto pentru manageri, adică poveţe care pot orienta, din punct de vedere moral, decizia lor. 

Pentru a face aşa ceva, adică pentru a-şi realiza menirea generativă, etica în afaceri trebuie să se 

întemeieze pe principii aplicabile, iar nu abstracte. Desigur, nu trebuie să renunţăm la întrebări şi 

îndoială. Dar moraliştii nu ar trebui să uite că, pentru a acţiona, sunt necesare decizii. Aşadar, 

etica afacerilor ar trebui să reprezinte un câştig pentru procesul managerial de luare a deciziilor, 

prin intermediul furnizării de recomandări care ar putea orienta moral deciziile, efectul find o 

mai eficace asociere şi cooperare, cu beneficiile care decurg de aici. Dacă suntem de acord cu 

ideea că etica înseamnă filosofia practică, atunci etica trebuie să aibă în vedere toate 

comportamentele umane; atunci, nu există niciun act uman care să nu privească etica. Acţiunea 

managerială este printre actele umane, fiind astfel relevantă pentru demersul etic. Totuşi, etica nu 

trebuie să intre în scenă doar după ce decizia managerială a fost luată, dacă nu se vrea ca aceasta 

să aibă numai rol limitativ.  
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PAȘI SPRE VIITOR-PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL 

 

Invăţător  Trofin Maria Laura 

Şcoala Gimnazială Drăgăneşti Neamţ 

 

 

 

Timpul acestei început de mileniu este pregnant impregnat în ideea libertăţii. Nimic nu 

justifică tinereţea individului între zidurile inospitaliere ale unei colectivităţi artificiale. Fie că este 

vorba despre copii, oameni, norme sau instituţii, nimeni nu are dreptul să se opună unei dezvoltări 

libere. 

Spiritul timpului acordă tot mai mult credit oricărui context favorabil încurajarării şi 

susţinerii dezvoltării libere fiecărui individ în parte. 

În contextul unei societăţi care se schimbă, învăţămantul românesc trebuie să-şi asume o 

nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective, parteneriatul 

educaţional trebuie să devină o proprietate a strategiilor orientate către educarea tinerilor. 

Complexitatea şi gradul de dificultate al problemelor cu care şcoala românească se 

confruntă, cât şi impactul educaţiei şcolare asupra întregului sistem social impun soluţionarea 

dificultăţilor, apelând la colaborarea şi cooperarea parteneriat unor categorii sociale cum ar fi: 

-    şcoala; 

-    elevii; 

-    familia; 

-    organizaţii guvernamentale cu caracter central sau local; 

-    organizaţii nonguvernamentale; 

-    agenţi economici; 

-    autorităţile centrale şi locale; 

 Odată cu schimbările ce se petrec în societatea românească apar exigenţele legate de 

orientarea copiilor într-un univers  informaţional dinamic, diversificat şi uneori contradictoriu şi 

necesitatea racordării permanente a şcolii la realitate. 

 Pornind de la aceste exigenţe, asumarea şi practicarea efectivă a parteneriatului educaţional 

trebuie să se bazeze pe un consens axiologic al tuturor categoriilor interesate în dezvoltarea 

educaţiei. 

Pentru ca modalidatea eficientă și viabilă prin care se poate răspunde solicitărilor generate 

de neajunsurile din sistemul educațional, ,,forțând,, comunitatea să vină în ajutorul copiilor este 

tocmai parteneriatul educațional, educatoarea este cea care trebuie să-l inițieze, să-l conceapă, sa-

l structureze pertinent și corect,traducîndu-l intr-un proiect valoros pentru toate părțile implicate. 

 În mod concret, realizarea parteneriatului începe prin constituirea unui grup partenerial, 

care include pe lângă şcoală şi reprezentanţii diferitelor categorii şi instituţii ale comunităţii. 

Coeziunea şi eficienţa grupului sunt condiţionate de asumarea şi promovarea unor valori comune 

la nivelul tuturor partenerilor implicaţi; 

- asigurarea egalităţii şanselor în educaţie; 

- revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare; 

- promovarea dialogului, transparenţei şi a comunicării deschise; 

- încurajarea iniţiativei şi a participării; 

- dezvoltarea cooperării şi a colaborării; 

- structurarea disciplinei şi a responsabilităţii; 
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- armonizarea condiţiilor specifice cu exigenţele sociale; 

În cadrul parteneriatului educaţional, şcolii îi revine rolul de promotor; catalizator şi 

intermediar, prin reprezentanţii săi. Având trăsături caracteristice ce o deosebeşte de celelalte 

organizaţii care funcţionează în cadrul comunităţii, unitatea şcolară poate transforma coordonatele 

sale specifice în atuuri care să îi permită iniţierea şi/sau dezvoltarea parteneriatului educaţional. 

Pentru a-şi asuma un asemenea rol, şcoala trebuie să admită o serie de principii fundamentale; 

lărgirea caracterului participativ, al managementului şcolar, atragerea familiei ca principal partener 

al şcolii, sensibilizarea tuturor categoriilor care pot avea o relativă disponibilitate în raport cu 

problemele şcolii şi cu suţinerea sa. 

Răspunzând cerinţelor sociale şi comunitare, şcoala trebuie să orienteze întregul său 

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

domeniul educaţiei şcolare. Realizarea acestui deziderat presupune; participarea elevilor la 

procesul deciziţional, ameliorarea modalităţilor de informare adresate elevilor, creşterea numerică 

şi calitativă a activităţilor extraşcolare, atragerea elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter 

curricular sau extracurricular. 

Colaborarea familiei cu şcoala este o condiţie importantă a unirii eforturilor în educarea 

copiilor. Comportarea elevilor în şcoală şi în afara ei nu-i poate lăsa indiferenţi pe profesori şi pe 

părinţi. Problemele tratate de profesori cu părinţii trebuie să reflecte necesităţile stringente ale 

vieţii, ale şcolii, ale instruirii şi educării eficiente a elevilor, la soluţionarea cărora sunt angajate, 

deopotrivă, şcoala şi familia.  Privită în timp, familia a constituit prima şcoală a omenirii şi 

constituie şi azi prima şcoală a copilului. 

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

prioritate mai ales în contextul actual în care familia însăşi trebuie să se adapteze unor schimbări 

semnificative. În relaţiile dintre şcoală şi părinţi pot să apară disfuncţii generate de: lipsa de interes 

din partea părinţilor în raport cu educaţia şi cu evoluţia propriilor copii, problemele severe cu care 

se confruntă unele familii, marginalizarea sau automarginalizarea unor familii defavorizate, 

resticţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. De aceea, şcoala trebuie să-şi 

asume ca priorităţi: 

-atragerea şi sensibilizarea familiei; 

-elaborarea şi aplicarea sistematică a unor proiecte de parteneriat cu părinţii; 

 -comunicarea unor informaţii clare cu privire la şcoală, activităţile şi problemele ei; 

 -organizarea unor activităţi extraşcolare în regim de parteneriat; 

           -crearea unor asociaţii comune care să se unească părinţi ai elevilor, cadre didactice;  

 Managerul modern trebuie să ofere copiilor un mediu de experienţă bogat care să rezoneze 

cât mai mult cu tendinţele interne ale copilului, care-i provoacă dezvoltarea, creşterea, să 

înlesnească  firesc şi simplu  contactele umane, comunicarea socială, colaborarea, ştiind că ele sunt 

condiţiile favorabile exprimării libertăţii persoanei. 

 Centrat pe redistribuire deciziei şi a contactului, managementul educaţional modern 

extinde posibilitatea copiilor de participare la delimitarea şi susţinerea propriului lor destin, în 

condiţiile în care apelează cât mai puţin la constrângere şi cât mai mult la cooperare. 
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Influenţa calculatorului în activitatea de învăţare a copiilor cu deficienţă mintală 

Prof.inv.primar Vişovan Loredana Rodica 

 

1. Prezentatea cazului analizat 

 

Nume şi prenume :G.I  

Vârstă:  16 ani   

Clasa a VIII - a   

Date despre familie: 

Familia elevei este formată din mamă naturală şi tatăl vitreg şi locuiesc într-o casă în care 

mai stau şi alţi chiriaşi. Climatul familial este tensionat, deoarece ambii părinţi au probleme cu 

alcoolul, iar uneori când mamă se îmbătă, tatăl o alungă pe stradă împreună cu fiica. După vacanţa 

de Paşte, eleva nu s-a prezentat o săptămâna la şcoală, deoarece părinţii au avut un comportament 

neadecvat, s-au certat şi mama a fost data afară din casă împreună cu fiica. Eleva G.I a rătăcit pe 

străzi şi a ajuns într-un centru de zi unde a mai fost dusă de poliţie când era găsită pe străzi. 

La acest centru, copiilor nu li se asigură şi însoţitul la şcoală aşa că eleva a lipsit o 

săptămâna până ce a fost luată de mamă şi reprimite acasă.  

Diagnostic medical:  

✓ Întârziere în dezvoltarea psihică formă  severă, microcefalie,  QI 38  

✓ Sindrom hiperkinetic cu tendinţa la agresivitate şi fugă de la domiciliu 

Diagnostic psihopedagogic:  

Eleva prezintă trăsăturile de specificitate ale persoanelor cu deficienţă mintală şi anume: 

✓ heterocronie adică decalaj între vârstă mintală şi vârstă cronologică 

✓ vâscozitate genetică   

✓ imaturitate afectivă, instabilitate emoţională 

✓ limbaj sărac, stereotip, cu o construcţie defectuoasă a frazei; nu prezintă tulburări 

de pronunţie.    

Caracterizarea elevei: 

✓ memorie mecanică, cu fideletate redusă şi ritm încetinit de însuşire a noilor achiziţii; 

✓ inexactitatea reproducerii unei întâmplări (elevă adaugă şi alte elemente din alte 

experienţe);  

✓ atenţie fluctuantă, cu capacitate redusă de concentrare, uşor distrasă de stimuli exteriori; 
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✓ gândirea  concret - situaţională cu dificultăţi majore de abstractizare, stabileşte mai uşor 

deosebirile decât asemănările 

✓ tulburari ale imaginaţiei - eleva prezintă cofabulaţie, adică amestecă întâmplări reale cu 

elemente imaginare; 

✓ nu are motivaţia învăţării, nici intrinsecă, nici extrinsecă; 

✓ are nevoie de feed-back permanent; 

✓ dezvoltarea motrică normală cu o bună coordonare oculo-manuală şi o motricitate fină bine 

dezvoltată.  

Traseul educaţional.  

Elevă a frecventat şcoală din clasa a I-a până la clasa a VI - a cu frecvenţă relativ bună, iar 

în clasa a VII - a cu excepţia primei luni nu a venit deloc la şcoală. Începând cu clasa a VIII - a a 

fost transferată în clasa mea şi a avut o prezenţă relativ constantă. Deoarece fusese într-o clasă cu 

copii cu deficienţă  moderată  care citeau, scriau şi fiind numai băieţi, ea nu a putut ţine pasul cu 

ei şi nu a învăţat să scrie şi să citească. 

2. Evaluarea elevei 

La începutul anului, cand la clasa a fost transferată situaţia elevei era următoarea: 

✓ recunoaşte doar literele A şi M   

✓ număra mecanic în concentrul 1-10, fără să cunoască cifrele    

✓ nu se orientează temporal: nu cunoaşte zilele săptămânii, lunile anului, anotimpurile, anul 

în care ne aflăm, vârsta, data naşterii;  

✓ nu ştie cum se numeşte oraşul, ţara în care locuim;  

✓ nu ştie care este mână stânga/dreaptă;  

✓ nu cunoaşte înţelesul expresiei primul, al doilea, ultimul;    

✓ rezolvă anumite sarcini care au legătura cu experientele ei de viaţă. 

În clasa a VIII - a eleva a fost supusă  sistematic şi insistent unui program de învăţare a 

literelor prin diverse metode, atât în programul de dimineaţă, cât şi pe programul de terapii, după 

cum urmează    

✓ în primul semestru s-au recapitulat, fixat, consolidat literele  mari de tipar  

✓ eleva le reţine, reproduce literele lipite de dulap, dar are dificultăţi când 

recunoaşterea literelor are loc în alte contexte.    

 Evaluarea la începutul activităţii de cercetare: 

✓ de la începutul semestrului doi începe să înveţe literele de mână (mici şi mari), 

începe să transcrie silabe, cuvinte monosilabice;  

✓ nu înţelege nici acum noţiunea de silabă, cuvânt, prima literă, a două, următoarea   

✓ nu are format conceptul de număr, nu asociază numărul la cantitate   

✓ înţelege (discriminează) noţiunile mai mult, mai puţin   

✓ cunoaşte culorile primare şi pe cele secundare,  le  mai încurcă pe  ultimile  

✓ nu cunoaşte figurile geometrice     

✓ nu ştie care sunt vecinii numerelor   

✓ raportează număr la cantitate numai în cazul unei mulţimi formate  din  unu  sau 

două  elemente.  
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✓ nu  realizează  sinteza unui cuvânt.  

3. Program de intervenţie personalizat  

Perioada pentru derularea programului de intervenţie a fost: februarie – mai 2015 

Scopul acestei intervenţii a constat în: eficientizarea învăţării şi scurtarea timpului afectat 

acesteia prin folosirea calculatorului pentru a o face mai atractivă pentru elevă. 

Obiectivele programului de intervenţie: 

După ce am evaluat elevă din punct de vedere psihopedagogic, am decis să elaborez un 

plan de intervenţie în care să folosesc calculatorul şi aplicaţiile sale pentru a îmbunătăţi învăţarea, 

observând că elevii nu se sustrag de la învatarea cu ajutorul calculatorului comparativ cu învăţarea 

clasică. 

Folosind calculatorul în procesul de instruire am crescut calitatea atât a predării, cât şi a 

învăţării şi am reuşit să menţin interesul elevei pe tot parcursul activităţilor. 

Această nouă strategie de lucru cu copiii abordată de mine prezintă importante valenţe 

formative şi informative, fiind un mod eficient de instruire. În multe dintre activităţi am putut oferi 

copiilor justificări şi ilustrări ale proceselor şi conceptelor abstracte, ale fenomenelor neobservate 

sau greu observabile şi toate astea cu ajutorul calculatorului, eficientizând activităţile de la clasă. 

Însă, am avut grijă ca programele multimedia folosite de mine să fie în concordanţă  cu   

particularităţile de  vârstă, intelectuale şi necesităţile educationale ale acesteia. 

Calculatorul, ca şi instrument didactic, l-am folosit în scopul eficientizării mai multor 

activităţi din şcoală, iar învăţarea asistată de calculator am folosit-o în mai multe ipostaze de-a 

lungul anilor. 

Am gândit obiectivele în două etape şi anume priorităţi şi obiective pe termen mediu care 

sunt  reprezentate în principal de obiective cognitive. 

Am descoperit pe parcurs ca folosirea calculatorului este sinonimă cu jocul întrucât trebuie 

respectate anumite reguli atât în manipularea aparaturii, cât şi în comunicarea cu ea, aceasta 

bazându-se pe un limbaj specific. Cu toate acestea nu am utilizat niciodată calculatorul pentru a 

înlocui activitatea mea de predare, ci pentru a veni în sprijinul predării, evaluării, ajutându-mă 

astfel să-mi îndeplinesc mai bine funcţia mea didactică fundamentală. În cadrul activităţii de 

învăţare am utilizat calculatorul mai degrabă ca un partener de joc. 

M-am folosit de calculatorul pentru că procesul de predare-învăţare-evaluare să capete noi 

dimensiuni şi caracteristici, pentru a transmite noi cunoştinţe şi a sugera semnificaţiile acestora 

într-un mod mai interesant şi mai plăcut. De exemplu pornind de la noţiuni simple, cum ar fi 

culorile şi ajungând până la cunoaşterea de poezii, cântece, precum şi a unor proverbe sau noţiuni 

elementare, cum ar fi animalele domestice şi sălbatice, anotimpuri, etc., toate acestea încep să aibă 
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mai mult înţeles la copiii cu deficiente mintale, oferindu-le astfel copiilor posibilitatea să le înveţe 

mult mai uşor. 

Printre primele întâlniri cu calculatorul în cadrul predării au fost legate de aplicaţia 

PowerPoint, aplicaţie de care mă folosesc şi în prezent cu succes. Cu ajutorul animaţiilor 

PowerPoint am reuşit să animez procesul de învăţare, să stimulez interesul şi curiozitatea, să 

dezvolt gândirea logică şi puterea de concentrare. Programul este uşor de folosit şi permite 

utilizarea timpului într-un mod atractiv şi util. 

La un moment dat am introdus activitatea opţională „Prietenul meu calculatorul” după 

modelul mai multor instituţii de învăţământ din sistemul educaţional. 

În această activitate, copiii şi-au însuşit unele deprinderi de utilizare a calculatorului cum 

ar fi pornirea sau oprirea aparaturii, utilizarea tastaturii şi a mouseului, închiderea sau deschiderea 

de ferestre şi chiar utilizarea unor programe şi aplicaţii, de exemplu Paint, Word Pad, Calculator.  

În cadrul unuia dintre programele de succes, programul Paint am îndrumat eleva să 

realizeze desene cu elemente simple, folosind butoane din bară de instrumente şi palete de culori. 

De asemenea, i-am introdus în folosirea diferitelor instrumente de lucru cum ar fi segmentele de 

dreapta, formele geometrică şi culorile. 

Tot cu ajutorul programului Paint am putut verifica cunoştinţele învăţate la activităţile 

matematice. Am realizat jocuri de cunoaştere a figurilor geometrice, folosirea culorilor corecte 

pentru numite figuri geometrice, rezolvarea problemelor ilustrate. etc. 

În cercetarea mea am descoperit soft-uri educaţionale realizate special pentru copii care s-

au dovedit atât educative cât şi interactive şi distractive. 

Am observat că în urma jocurilor de orientare cum sunt cele de tip labirint elevul, pe lângă 

faptul că reuşeşte să folosească tastele de deplasare stânga-dreapta, sus-jos, îşi şi dezvolta în acelaşi 

timp viteza de reacţie, coordonarea oculo-motorie, spiritul de competiţie şi chiar capacitatea de a 

acţiona individual. 

Obiectivele pe termen mediu ale programului de intervenţie – până la sfârşitul anului constă 

în achiziţii de cunoştinţe, dezvoltare cognitivă, însuşirea de concepte noi. 

Obiectivul principal a fost ca eleva să înveţe să îşi scrie numele până la sfârşitul anului 

şcolar adică să se iscălească. Pentru aceasta am trecut prin mai multe etape şi anume: 

Pasul I: elevă a fost învăţată mai întâi să îşi recunoască numele scris pe o coală A4 cu litere 

mari de tipar prin contrast cu numele altor colegi 

Pasul II: a constat din a aşeza sub prenumele ei scris cu marker litere corespunzătoare din 

burete; aici au fost mai multe subetape şi anume: accentuarea literei de început (ex: la început 
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punem litera I-I de la inel, inima). Apoi se accentua literă de sfârşit (Ex. Numele tău se termina cu 

litera A, a de la albina, ananas etc.) 

În altă etapă se învaţă numărul de litere folosite, asociate cu degetele de la mână (5 degete 

– 5 litere). După un număr de încercări reuşite îi iau foaia cu prenumele scris cu marker şi apoi  

pun eleva să reconstituie, din memorie, ordinea literelor pentru a alcătui prenumele. 

Pasul III: Scrierea după model şi în absenţa modelului 

Eleva primea foaia cu prenumele scris cu marker, scria numele după model apoi i se luă 

foaia şi trebuia să scrie din memorie prenumele. 

Deoarece eleva manifesta plictiseala şi oboseala pe programul de după amiază, am 

considerat că folosirea calculatorului va influenţa pozitiv actul de învăţare şi în concluzie am căutat 

cd-uri educaţionale şi aplicaţii pentru învăţarea literelor, cifrelor, cititului, scrisului, număratului. 

Am considerat că folosirea calculatorului are un mare avantaj în activitatea de învăţare, deoarece 

eleva nu poseda un calculator şi este dornică mai ales că aude la ceilalţi ca acasă se joacă pe 

calculator. 

Prin urmare, am deschis o pagină Word şi am învăţat eleva să-şi scrie prenumele, deoarece 

eleva uita uneori să-şi scrie prenumele, omiţând litera u sau inversând literele l şi i. Spre deosebire 

de metodele folosite înainte, elevă a învăţat în timp record, fără să mai greşească vreodată 

(învăţarea a avut loc în trei reprize a câte 15 minute). După această reuşită, am adăugat silabă, „na” 

pentru a scrie numele real adică „Iuliana”, aceasta s-a realizat în două reprize a câte cinci minute. 

În concluzie, învăţarea scrierii numelui s-a realizat într-o săptămână faţă de metodele 

celelalte unde am pierdut două luni şi tot mai existau erori. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

685 

 

Fig. 1. Eleva învaţă să îşi scrie numele la calculator 

4. Concluziile studiului de caz 

Am ales că în activitatea mea didactică să folosesc calculatorul, pentru că am vrut să verific 

cum influenţează învăţarea, dacă influenţează învăţarea, dacă elevul cu handicap mintal învaţă mai 

cu plăcere fără să se plictisească. Cunoaştem că dezvoltare psihică a deficientului mintal este mult 

încetinită, şi totodată limitată din cauza vâscozităţii genetice a creierului, şi pentru că ştim cum 

acţionează calculatorul asupra scoarţei cerebrale prin stimuli intenşi vizuali şi auditivi, am dorit să 

văd în ce măsură accelerează ritmul învăţării. 

Am vrut să cunosc care sunt limitele la care se poate ajunge, când se lucrează intensiv, 

diferenţiat, atractiv cu un copil cu deficienta mintală. 

Pentru aceasta am lucrat intens cu elevă, am folosit metode diverse, mijloace de învăţământ 

atractive şi foarte multe activităţi de învăţare prin joc. 

Am folosit jocuri de la editura Gama pentru învăţarea noţiunilor (meserii, fructe, legume, 

forme geometrice); aceste materiale le-am folosit şi pentru a grupa, sorta după anumite criterii 

pentru a evalua nivelul de achiziţii al elevei. 

Am folosit calculatorul cu aplicaţii diferite, atractive care să vizeze: îmbogăţirea 

vocabularului, dezvoltarea limbajului, ordonrea numerelor şi să evalueze într-un mod plăcut, prin 

joc percepţia, atenţia, memoria, gândirea. 
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Aplicaţiile au conţinut exerciţii şi jocuri cu litere, silabe, numere, mulţimi, însuşiri ale 

obiectelor, noţiuni de orientare spaţială, culori, forme geometrice. 

Am considerat că folosirea atâtor mijloace şi metode vor stimula intens creierul elevei; 

obiectivele şi intervenţia a vizat nu numai însuşirea unor noţiuni, concepte, ci mai ales dezvoltarea 

proceselor psihice: atenţia memoria, motivaţia, percepţiile, reprezentările, gândirea. 

Deşi mă aşteptam la rezultate şi mai bune în atingerea obiectivelor pe care mi le-am propus, 

elevă a făcut progrese notabile în a recunoaşte literele, a forma silabe, cuvinte, a sesiza poziţia 

sunetului în cuvânt. Aceasta învăţare nu este definitivă, completă, la acest moment încă mai există 

momente când greşeşte, dar incomparabil mai puţin decât înainte de intervenţie. 

Am avut ca prioritate să înveţe să-şi scrie numele şi prenumele ceea ce s-a realizat complet; 

în trei săptămâni elevă şi-a scris numele în programul Word. Tot ca o reuşită consider că este faptul 

că recunoaşte cifrele, nu le mai încurca, constituie mulţimi cu maximum cinci elemente şi 

raportează corect numărul la cantitate. 
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MODELE DE EDUCATIE IN LUME 

 

Prof.TUDOR ZORINA 

 

              Sistemul de invatamant pentru copii este organizat diferit in fiecare tara in parte. In timp 

ce in unele tari, sistemul educational axat pe stimularea creativitatii elevilor si pe formarea acestora 

in specialisti, in alte colturi de pe glob, cadrele didactice se straduiesc sa stimuleze si incurajeze 

copiii sa-si descopere propriile pasiuni si sa gaseasca resurse proprii pentru a se autoeduca si a se 

descurca mai bine la scoala. 

         Descopera principalele caracteristici din educatia scolara a copiilor din diferite colturi 

ale lumii! 

 

Finlanda 

             Sistemul de invatamant din Finlanda este considerat cel mai bun si evoluat din intreaga 

lume, scotand pe banda rulanta absolventi si profesionisti de calibru, cu cariere spectaculoase in 

intreaga lume. Sistemul educational finlandez are la baza cateva principii traditionale de baza, de 

la care nu se abate si care-l face sa ramana, de foarte mult timp, unul dintre cele mai performante 

sisteme de invatamant din lume. 

               Cu toate acestea, finlandezii nu urmaresc sa devina o "fabrica de produs genii". Scopul 

lor este sa creasca cat pot de mult nivelul general mediu de invatare al elevilor, tratand copiii ca 

pe niste copii, nu ca pe niste produse scolare sau performeri in devenire. 

Fiecare copil are sanse egale in scolile finlandeze, intrucat nu se fac diferente sau discriminari in 

functie de factori precum statut social, rasa sau regiune. Copiii finlandezi sunt incurajati de mici 

sa fie independenti si sa se descurce pe propiile puteri, iar principalele materii pe care pun accentul 

sunt limba materna, matematica si engleza. 

               Acestea sunt considerate materii de baza pentru formarea intelectuala viitoare a copiilor. 

In rest, celelalte materii sunt similare cu cele din alte parti ale lumii. Spre deosebire de alte sisteme 

de invatamant, in cel finlandez, orele de clasa sunt scurte, dar foarte concentrate si bazate pe 

participarea activa a elevilor. 

              Nu se pune accentul pe predarea teoretica, ci pe implicarea copiilor in procesul pedagogic, 

considerandu-se ca acesta este cel mai eficient mod prin care copiii reusesc sa inteleaga si retina 

eficient notiunile care le sunt predate. 

             Desi orele sunt mai scurte si mai intense, copiii finlandezi au mai multe teme pentru acasa 

decat alti elevi. Desi sunt numeroase, elevii din scoala finlandeza nu se plang si le trateaza cu 

foarte mare seriozitate. Nerealizarea temelor si copiatul la examene sunt vazute ca fiind acte 

blamabile si rusinoase, nu doar de catre profesori, ci si de colegii de clasa. 

Copiii finlandezi au un respect crescut fata de profesori si de tot ce presupune scoala. 

Japonia 

https://www.copilul.ro/Scoli-u60/
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                Invatamantul japonez este un alt sistem educational evoluat si performant. Daca in 

Finlanda, explicatia succesului sistemului educational este pusa pe seama investitiilor financiare 

colosale, in Japonia, bugetul alocat acestei ramuri este foarte modest, dar cu toate acestea, detine 

unul dintre cele mai de succes modele de invatamant din lume. 

               Cheia succesului invatamantului din Tara Soarelui Rasare este, inainte de orice, respectul 

copiilor fata de scoala si al profesorilor fata de catedra. Profesorii au datoria, dincolo de a le preda 

copiilor notiuni elementare de studiu, de a-i transforma in cetateni model ai tarii. 

             Acestia sunt direct responsabili de modul in care activeaza copiii in societate. Copiii 

japonezi invata, prin modul in care este structurat sistemul educational, sa fie responsabili si 

harnici. Sunt implicati constant in activitati extracurriculare cu rol important in deprinderea 

bunelor maniere si in formarea unor aptitudini esentiale la maturitate. 

          Fac curatenie in scoala, servesc la mese si spala vase. Copiii incep scoala la varsta de 6 ani, 

iar primele 9 clase sunt obligatorii. 
Anglia (Marea Britanie) 

           Sistemul de invatamant din Anglia este foarte diferit de cel din Romania sau din alte tari 

ale lumii. Este un sistem unic, in care educatia copilului ia nastere inca din gradinita, care incepe 

de la varsta de 3 luni si tine pana la 5 ani. 

          Abia de la 5 ani in sus, copilul intra in sistemul de invatamant primar gratuit, care tine pana 

la 11 ani. De la aceasta varsta, intra in scoala secundara, care se termina la 18 ani. 

          In scoala britanica, copilul nu este fortat sa invete materiile, ci incurajat sa le iubeasca si sa 

se apropie sufleteste de ele. Invatamantul englezesc pune accentul pe stimularea creativitatii la 

copii si pe dezvoltarea pasiunilor individuale ale acestora. 

           Din acest motiv, copiii sunt incurajati sa-si aleaga materiile preferate si sa le aprofundeze. 

Programa scolara a elevilor britanici este foarte bine organizata si se concentreaza, in mare, pe 

materiile pe care copiii unei clase le bifeaza ca fiind de interes pentru ei. 

            Clasele nu sunt mai mari de 15 elevi, acest lucru permitand profesorilor sa dedice suficient 

timp si atentie fiecarui elev in parte. Cadrele didactice britanice incurajeaza insa lucrul in echipa, 

din care copiii au posibilitatea de a extrage si invata o multime de aptitudini si lectii importante de 

viata. 

           Principiul pe care se bazeaza sistemul educational englezesc este acela de a forma viitori 

specialisti, pasionati de ceea ce fac, si nu "vanatori de diplome". 

Franta 

           Invatamantul primar in Franta incepe de la varsta de 6 ani, insa bazele educatiei copiilor 

sunt puse inca din cresa sau gradinita, care are rol crucial in punerea bazelor pentru scris, citit si 

alte aptitudini esentiale la scoala. 

In primele clase, copii au doar cate 2 profesori desemnati la fiecare clasa, care le predau la toate 

materiile din programa scolara, lucru deloc apreciat de specialisti, dar care da rezultate pentru ei. 

https://www.copilul.ro/nastere/
https://www.copilul.ro/Gradinite-u59/
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            Educatia copiilor in Franta este un sistem centralizat foarte bine organizat si structurat. 

Scolarizarea este gratuita intre 6 si 16 ani, iar ultimii doi ani de invatamant sunt optionali, dar 

obligatorii pentru cei care vor sa dea Bacul si sa urmeze o facultate. 

Rigoare nemţească, sistem american 

            Învăţământul vocaţional din Germania este considerat cel mai bine dezvoltat din lume, dar, 

în acelaşi timp, diferenţiază foarte mult între copiii cu o pregătire slabă, cei de nivel mediu şi 

elitele. Diferenţierea aceasta a dus la un sistem educaţional segregat în funcţie de abilităţile 

copiilor: o şcoală pentru cei mai slabi (Hauptschule), o şcoală pentru elevii de nivel mediu 

(Realschule) şi una pentru elite (Gymnasium), special creată pentru a facilita accesul la o facultate.        

Desigur, există o îngrijorare în societatea germană legat de această segregare a copiilor în funcţie 

de nivelul de inteligenţă şi de pregătire, în principal fiindcă nu este o educaţie egalitară, elevii fiind 

practic etichetaţi, a explicat pentru „Weekend Adevărul“ o profesoară de limba engleză de la un 

Realschule. „Vrem să schimbăm sistemul, să ne apropiem mai mult de modelul finlandez, unde 

toate şcolile oferă aceeaşi calitate a educaţiei şi se încearcă să nu fie discrepanţe foarte mari la 

nivelul de pregătire al elevilor. De aceea, încercăm să unim şcolile, profesori de la Realschule să 

predea la Hauptschule. Un experiment de genul acesta are loc la şcoala la care predau şi eu.        

Pentru a realiza tranziţia asta, în loc ca elevii să stea în clasă şi profesorii să vină la ei, am schimbat, 

luându-ne după sistemul american, profesorii au clasa lor, iar elevii migrează de la o oră la alta. 

Din păcate, am descoperit că această practică a dus la o dezordine generală în şcoală. Chiar m-a 

impresionat ce am văzut aici în România, şcolile voastre sunt mai ordonate decât ale noastre, iar 

elevii sunt mai cuminţi, poate şi fiindcă sistemul vostru e mai strict“, a apreciat Birte Lampe. 

           Ea a mai observat că profesorii români îşi dau mai multă silinţă la ore, deşi sunt mult mai 

prost plătiţi decât colegii lor din Germania. De asemenea, ea a mai apreciat şi faptul că la noi elevii 

practică mult sport, joacă fotbal în curtea şcolii, fac mişcare de plăcere, pe când în Germania, elevii 

nu mai sunt aşa. Profesoara mai spune că este dificil pentru Germania să se compare cu Finlanda 

fiindcă populaţia este mult mai mare, mai mulţi elevi, iar o clasă poate să aibă 34 de copii, ceea ce 

nu se întâmplă în Finlanda. „Ceea ce îmi place la sistemul nostru este că oricare dintre şcoli alegi 

să urmezi, poţi într-un final să îţi dai examenul de maturitate (Abitur) dacă vrei“, a spus 

Lampe.  250 de elevi pe loc la profesională 

              Germania este o ţară cunoscută în lume pentru învăţământul său profesional dual, care 

durează trei ani şi începe după ce elevii termină 10 ani de învăţământ obligatoriu. Werner Braun, 

unul dintre oamenii de afaceri implicaţi în şcoala profesională Kronstadt din Braşov, un proiect 

renumit în România pentru că a introdus un sistem de învăţământ profesional după modelul 

german, a povestit pentru „Weekend Adevărul“ cum arată o adevărată şcoală de meserii 

nemţească. El spune că o practică de două săptămâni cum se face la noi nu are nicio valoare, un 

elev având nevoie de luni de practică pentru a ieşi cu o meserie învăţată din şcoala profesională. 

Braun mai spune că difereţa cea mai mare dintre şcoala profesională românească şi cea germană 

este modul în care este văzută în societate 

             „În Germania, la profesională merg elevi de la toate cele trei şcoli (Realschule, 

Hauptschule şi Gymnasium), spre exemplu, 25% din aportul de elevi vine de la Gymnasium şi i 

se spune învăţământ dual tocmai fiindcă pot alege să termine cu o diplomă obţinută la examenul 
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Abitur, echivalentul Bacalaureatului, sau doar cu diploma de meseriaş. Sunt mulţi tineri care aleg 

să meargă întâi la profesională şi apoi dau la facultate, după ce au învăţat o meserie. În Germania 

este un motiv de laudă să ştii o meserie, nu e o ruşine să mergi la profesională“, a explicat 

Braun.  El a şi exemplificat, spunând că pentru un loc la o şcoală profesională a companiei 

Mercedes, de exemplu, se bat 250 de candidaţi, tradiţia automobilelor de lux fiind o mândrie a 

Germaniei. „Meseriile acestea moderne se apropie ca nivel de studiile universitare de inginerie. 

Mai mult, practica de la o firmă poate echivala examenul Abitur, fiindcă poţi să intri la 

specializarea Inginerie şi pe baza experienţei acumulate făcând practică serioasă la o firmă“, a mai 

spus Braun. Însă, sunt şi absolvenţi de profesională care nu îşi găsesc un loc de muncă. „Este vorba 

de tinerii care îşi aleg o vocaţie ce nu li se potriveşte. Ei nu îşi dau silinţa să înveţe şi ajung 

meseriaşi slabi“, a spus Lampe.  Sistemul bulgăresc şi cel grecesc 

         Nemţii au fost dintotdeauna apreciaţi pentru cât de eficienţi şi organizaţi sunt, dar cum arată 

şcoala într-un sistem mai apropiat de cel românesc? 

Bulgaria 

           Mai exact, învăţământul bulgăresc. Svetla Botova este profesoară la o şcoală secundară, 

adică la gimnaziu, şi a povestit pentru „Weekend Adevărul“ că, „în urma crizei economice şi a 

emigrării multor familii către ţările occidentale, numărul de elevi din şcolile din Bulgaria a scăzut 

destul de mult“. Trend care de altfel se poate observa în ultimii ani şi în şcolile din România, multe 

dintre cele din mediul rural fiind desfiinţate. 

            De altfel, şi rezultatele la testele internaţionale PISA 2012 prin care trec elevii de 15-16 ani 

din 65 de state ale lumii, teste care verifică o serie de competenţe de bază precum matematică, citit 

şi ştiinţe, sunt asemănătoare: Bulgaria ocupă locul 47, noi – locul 45, Cipru fiind între cele două 

state. Libertate pentru profesori În mare parte, sistemul bulgăresc de educaţie este identic cu 

sistemul nostru înainte de apariţia clasei pregătitoare: bulgarii au patru ani de şcoală primară, patru 

ani de gimnaziu şi patru de liceu, cu învăţământ obligatoriu până la 16 ani. O diferenţă ar fi că 

„manualele după care se predă la clasă sunt alese chiar de profesori, nu sunt impuse de minister“, 

spune Botova. În plus, la Bacalaureat, rata de promovare a liceenilor bulgari este mai mare decât 

în România: în jur de 80% dintre candidaţi trec cu succes de examenul de maturitate. Profesoara a 

povestit şi de apropierea dintre cele două state, în Bulgaria fiind chiar şcoli în limba română. „Ştiu 

de şcoli unde se predă limba română, e una în Sofia destul de cunoscută“, a spus Botova. 

Grecia-Spania 

          Pe de altă parte, Grecia este una dintre cele mai stabile ţări în materie de reforme 

educaţionale, nu s-a mai făcut reformă din anii ’80, spun profesorii greci. Fivi Baloti este 

profesoară de chimie şi a mărturisit pentru „Weekend Adevărul“ că ţara ei are mare nevoie de o 

reformă în Educaţie. 

Materie dificilă în Grecia 

            Sistemul se aseamănă cu cel spaniol, având o şcoală primară de lungă durată, tot până la 

12 ani. Gimnaziul durează trei ani şi liceul – la fel, dar materiile sunt destul de stufoase. 

Matematica, spre exemplu, se predă la un nivel mai înalt decât în Occident, a explicat profesorul 
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Ioannis Tzikes, lucru valabil şi în România, de altfel. 

      „În ultimele clase din liceu, elevii învaţă ceea ce se predă la universitate în alte state europene“, 

a spus cu mândrie Tzikes. Practic, la fel ca la noi, sistemul avantajează elitele, materia fiind 

tehnică, grea şi stufoasă. În ceea ce priveşte rezultatele lor la testele PISA, grecii ocupă locul 42 

din 65, depăşindu-i astfel pe români şi pe bulgari.  Elevii spanioli, olimpici la Bac Un alt sistem 

care are elemente similare cu învăţământul românesc este cel din Peninsula Iberică. În Spania, 

prima destinaţie populară a emigranţilor români, reformele se schimbă odată cu guvernele. Sună 

familiar? Profesorul de limba engleză Antonio Angel Martin a povestit cum arată sistemul lor de 

educaţie, care suferă la fel de multe modificări precum cel din România. „O dată la patru-opt ani 

se schimbă Legea Educaţiei, de altfel, de curând s-a schimbat din nou. E rău dacă mă întrebaţi pe 

mine, un sistem care nu are continuitate nu are timp să producă rezultate“, a spus el. Învăţământul 

obligatoriu spaniol începe la 6 ani, dar aici se opresc asemănările cu România în ceea ce priveşte 

structura sistemului. Spaniolii nu au gimnaziu, în schimb au o şcoală primară (Educación 

Primaria), care ţine până la vârsta de 12 ani, urmează şcoala secundară obligatorie (Educación 

Secundaria Obligatoria), care durează patru ani (de la vârsta de 12 până la 16 ani). La 16 ani se 

termină învăţământul obligatoriu, iar elevii mai parcurg încă doi ani de şcoală, la sfârşitul cărora 

dau examenul maturităţii.            Bacalaureatul spaniol se aseamănă foarte mult cu examenul nostru 

de la final de liceu dinainte de introducerea camerelor de supraveghere, în 2011. Întrebat care este 

rata de promovare la Bac în Spania, Martin ne-a dat nişte cifre chiar mai mari decât erau în 

România înainte de 2011. „În jur de 90-95% dintre candidaţi trec Bac-ul, dar, faţă de ceea ce se 

întâmplă în România, noi nu avem camere de supraveghere în sălile de examen“, a precizat 

profesorul spaniol, care a admis că e posibil să existe o influenţă în acest sens. În ceea ce priveşte 

rezultatele spaniolilor la testele internaţionale, la PISA, elevii de 15-16 ani au obţinut 484 de 

puncte la Matematică, 488 la Citit şi 496 la Ştiinţe, ceea ce arată că sistemul lor de educaţie îi 

pregăteşte mult mai bine pentru acest domeniu al ştiinţelor. Spania ocupă astfel locul 33 din 65 în 

clasamentul mondial şi este plasată după Italia şi Portugalia, însă a depăşit state precum Federaţia 

Rusă, Slovacia, SUA sau Lituania. 

        Succesul din Finlanda şi din Polonia 

              Există state care au arătat că reformele din educaţie pornite din timp, unele de 50 de ani, 

şi susţinute indiferent de guvernare pot da rezultate. În Finlanda, de exemplu, învăţământul pleacă 

de la un crez simplu: toţi copiii sunt îndreptăţiţi la o educaţie egală. Astfel au reuşit în câteva zeci 

de ani să aibă rezultate remarcabile, nu numai la testele de evaluare PISA, unde ocupă locul 12 în 

lume, după statele asiatice şi cele nordice, ci în toate privinţele sistemului educaţional: de la 

grădiniţă la universitate. În Polonia, unul dintre sistemele schimbate radical după căderea 

comunismului a fost educaţia, ceea ce s-a văzut ulterior şi în testele internaţionale. Cheia 

succesului polonez a fost sistemul de examinare după fiecare ciclu educaţional. 

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

692 

INOVAŢIE  ŞI  CREAŢIE  ÎN  ACTIVITATEA  DIDACTICĂ 

 

Prof.inv.primar:VULTUR DOINA 

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  “MIHAI VITEAZUL” TG-MURES 

 

          Schimbarea a început să fie considerată drept ceva pozitiv și cu totul remarcabil preferabil 

continuitătii, într-o etapă recentă. Nu putem însă nega o realitate evidentă ca în întreaga istorie a 

învatământului și educației, inovațiile se regăsesc în toate perioadele și la toate personalitățile, 

începand cu fondatorii Pestalloni, Maria Montesson și continuând cu Delory Dewey, Frainet care 

au fost și niște inovatori de marcă. Dar în educație, ideile obiceiurile și structurile se schimbă foarte 

încet, existând o caracteristică, pregnant evidențiată de istorie și anume, și educația este un 

domeniu în care nu se produce aproape niciodată o ruptură netă între nou și vechi, iar in acest 

domeniu de asimilare, adaptare de tehnici și de practici noi, adică de adaptare a structurilor 

anterioare la practici tehnici și idei noi, sunt prin natura lor lente și cu o evoluție indelungată  . 

Inovația este relțtia de organizare și utilizare creatoare a resurselor umane și materiale după metode 

care permit atingerea unui nivel mai ridicat în realizarea obiectivelor propuse. 

Strict asociată cu inovarea este 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. 

Școala 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.El vine în sprijinul predării, ajutându-l pe profesor 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. 

Noile tehnologii influenţează dezvoltarea intelectuală a elevilor prin: stimularea interesului faţă de 

nou, stimularea imaginaţiei, dezvoltarea unei gândiri logice, simularea pe ecran a unor fenomene 

şi procese, optimizarea randamentului predării, formarea intelectuală a tinerei generaţii prin 

autoeducaţie, elevul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi stres, aprecierea obiectivă a rezultatelor 

şi proceselor obţinute. Metodele de predare- învăţare care stimulează creativitatea sunt: explozia 

stelară, metoda pălăriilor gânditoare, caruselul, multi-voting, masa rotundă, studiul de caz, 

interviul de grup, incidental critic, Phillips 6/6, tehnica 6/3/5, controversa creativă, tehnica 

acvariului, tehnica focus-grup, patru colţuri, metoda Frisco, sinectica, buzz-groups, metoda Delphi 

şi brainstorming – cea mai răspândită metodă de stimulare a creativiţăţii în condiţiile activităţii în 

grup, dezvoltă gândirea critică. 

Situațiile în care calculatorul poate fi utilizat ca mijloc de învățământ: 
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• predarea unei lecții, în scopul optimizării procesului argumentării, al reliefării mișcării cu 

ajutorul desenului de animație; 

• verificarea unei lecții sau a unei secvențe dintr-o lecție, a unui capitol, prin intermediul 

calculului:   -prezentarea unor întrebări formulate anterior de către cadrul didactic 

prin    care se solicită elevului răspunsuri adecvate, care să reflecte înțelegerea corectă a 

unor concepte din tema respectivă; 

• corelarea unor cunoștințe însușite de elevi pe timpul studiului individual; 

• compararea răspunsurilor primate  cu cele corecte prin indicarea imediată, grafic și/sau 

sonor a gradului lor de corectitudine ; 

• acordarea de ajutor și punerea la dispoziție a informațiilor suplimentare în cazul unor 

răspunsuri eronate sau incomplete; prezentarea rezultatelor obținute la teste; 

• efectuarea de exerciții pentru formarea unor deprinderi adecvate obiectivelor didactice; 

• promovarea spiritului creativ prin folosirea calculatorului în cadrul cercurilor școlare; 

• simularea unor fenomene în mișcare prin imagini animate, suplinirea unor demonstrații 

experimentale; 

• crearea de situații problemă cu valoare motivațională sau cu valoare de test pentru nivelul 

cunoștințelor și abilităților însușite de către elevi; 

• îmbunătățirea procesului de feed-back, datorită posibilităților de coordonare a muncii 

elevilor; 

• desfășurarea activităților diferențiate; 

• realizarea activităților recapitulative; 

• organizarea jocurilor didactice pe teme complementare sau de aprofundare a cunoștințelor 

însușite în cursul lecțiilor. 

Avantajele utilizării calculatorului: 

• creșterea rolului cadrului didactic prin deprinderea unei tehnice educative flexibile, cu largi 

capacități adaptive; 

• individualizarea instruirii elevilor prin adaptarea  nivelului de pregătire în raport de 

calitatea rezultatelor  obținute în procesul de învățământ; 

• disciplinarea muncii didactice și oferirea unor posibilități de afirmare a creativității 

pedagogice; 

• obiectivizarea imaginii clasei și a elevului , prin realizarea unui control și a unei asistențe 

psihopedagogice susținute  de elemente observabile și măsurabile; 

• oferirea unui volum mare de informații cu rapiditate ; 

• asigurarea accesului concomitent al unui număr mare de utilizatori la softurile 

educaționale; 

• obiectivitatea crescută în realizarea evaluării; 

• stimularea atenției și determinarea unei participări afective din partea elevului; 

• lărgirea orizontului de cunoaștere, favorizarea învățării prin descoperire și cultivarea 

sensibilității estetice. 

Exemplificarea unui  avantaj al utilizării calculatorului constă în reprezentarea multiplă a ideilor 

de bază legate de subiect. Făcând o analogie, alegi un element dintr-o sferă de referință în mod 

deliberat îndepărtată sau diferită, însă în cazul reprezentărilor multiple alegi elemente din sfere de 
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referință care se aplică imediat la subiectul în discuție.De exemplu, se pot folosi  reprezentări 

multiple pentru a evidenția  proprietățile operațiilor cu numere reale: 

• imagini cu desene ale grupelor de obiecte structurate în diferite moduri, 

• imagini cu reprezentări schematice utilizând diagrame Venn și axa numerelor, 

• imagini cu reprezentări geometrice ce fructifică noțiunile de arie și volum. 

Dezavantajele utilizării calculatorului: 

• crearea unei relative izolări a elevului și diminuarea capacității de comunicare; 

• modificarea specificului relației didactice, ca relație bazată pe comunicarea verbală, 

nonverbală, paraverbală; 

• transformarea activității profesorului, care devine mai mult una de supraveghere, 

consiliere, îndrumare, mediere a raportului elev-calculator; 

• estomparea modelului educativ oferit de profesor, care devine un organizator al învățării; 

• oferirea unei imagini artificiale asupra realității , ca urmare a situațiilor de simulare, de 

modelare și de apelare la joc; 

• inducerea tehnicismului; 

• amplificarea unor afecțiuni ocular sau ale coloanei vertebrale 

În secolul XXI este resimțită, mai mult ca oricând, nevoia de a asista învățarea prin intermediul 

tehnologiei informatice. Prină  această  metodă, elevul  devine  centrul  de greutate al şcolii .De 

acum înainte se poate  vorbi de elev ca persoană, ca individ,şi  nu de profesor  sau de clasă ca  

entitate  amorfă. Prin  metoda instruită  asistată de calculator nu se mai recurge la antica schema  

expunere-întrebare-răspuns, ci  discutăm  de răspunsuri  de la care se construiesc întrebări. Elevulă 

construieşte fenomenul, din  răspunsuri, prin  experientă, experiment, simulare, modelare de 

fenomene, de procese. Pe  de  altă  parte, educatia  din manualele de pedagogie se axează  pe  cum  

predă  profesorul.  Nicăieri  nu  scrie  „elevul  va  întelege; elevul  va  pune întrebarea”.  Pedagogia  

modern  pune  elevul  în  fată.  Profesorul  nu  dispare,  dar centrul  şcolii este elevul.  Şcoala o  

facem  pentru  elevi,  nu  pentru  profesori. În  concluzie,  deşi utilizarea  învătării  asistate de 

calculator stimulează  educatia  permanentă, formarea continuă, dorința  de a  deveni independent, 

încrederea în capacitatea  proprie de învățare, autocunoaşterea,  descoperirea metodelor de studiu 

optime pentru  propria  persoană, totuşi  aceasta  nu  trebuie  să  devină  un  scop  în  sine,  ci  una  

dintre  multiplele  modalități  de obținere  a  unei  învățări  de  calitate  şi  a  unei  eficiențe  crescute 

a predării şi evaluării. 
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World’s Largest Lesson – o modalitate eficientă de a dobândi cunoştinţele şi abilităţile 

necesare promovării unei dezvoltări durabile 

 

Prof. Adriana Zaharia 

Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain”, Blaj 

 

 

Oamenii, planeta, prosperitatea, pacea şi parteneriatul au fost desemnate domenii de 

importanţă critică prin Rezoluţia Adunării Generale A Organizaţiei Naţiunilor Unite din 25 

septembrie 2015, când s-a aprobat şi Agenda pentru Dezvoltarea Durabilă pentru anul 2030. Unul 

dintre aspectele cele mai importante care decurg din această iniţiativă mondială este implicarea în 

domeniul educaţiei, iar una dintre modalităţi este o acţiune inspirată– Project Everyone, cu 

sprijinul UNESCO şi în parteneriat cu UNICEF, cu titlul World’s Largest Lesson, care presupune 

organizarea, anual, în fiecare unitate de învăţământ – în perioada septembrie-noiembrie - a unor 

lecţii pe tematica celor 17 obiective ale dezvoltării durabile.  

Începând de anul 2017, de când am aflat despre această iniţiativă, am organizat lecţii având 

ca temă unul dintre obiectivele vizate şi fiecare dintre aceste lecţii a confirmat oportunitatea unei 

astfel de iniţiative, dorinţa elevilor de a se implica în problemele esenţiale ale lumii actuale, 

conştientizarea importanţei colaborării, a respectului reciproc, a păcii, a egalităţii, a acţiunilor 

noastre în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii şi dezvoltării durabile atât la nivel de ţară, cât şi la 

nivel global. 

În ciuda vârstei şi a preconcepţiei adulţilor referitor la preocupările, de multe ori 

superficiale ale tinerilor, liceenii dau dovadă de maturitate, implicare în abordarea problematicilor 

sociale, politice şi culturale ce există la nivel local şi global, precum şi de intuiţie şi creativitate în 

identificarea unor soluţii menite să amelioreze sau să depăşească astfel de probleme. 

În anul 2017, alături de elevii clasei a IX-a, profil real - Ştiinţe ale Naturii, am ales 

abordarea obiectivului 10 – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţării şi între ţări, iar pentru anul 

următor, elevii fiind în clasa a X-a, au optat pentru obiectivul 3 – Asigurarea unei vieţi sănătoase 

şi promovarea bunăstării pentru toţi şi la toate vârstele. 

 Entuziasmul, maturitatea şi complexitatea cu care au abordat problema vieţii sănătoase şi 

a bunăstării, cu toate formele sub care apare şi perspectivele din care poate fi privită, sunt dovada 

seriozităţii cu care tratează aceste aspecte ale vieţii.  

Elevii au realizat, individual sau pe grupe, portofolii, planşe, prezentări PowerPoint, au 

extras articole din diferite publicaţii care abordau această problematică de mare actualitate, precum 

şi diversele accepţiuni ale bunăstării şi vieţii sănătoase. S-au prezentat, în fapte şi cifre, statistici 

legate de cauzele şi efectele unei alimentaţii nesănătoase sau insuficiente, resursele de hrană, 

mortalitate, boli asociate unei diete nesănătoase sau malnutriţiei.  

S-a discutat despre legile alimentaţiei corecte – legea cantităţii, a calităţii, a echilibrului şi 

a adecvării, precum şi despre progresele majore în privinţa speranţei de viaţă şi a reducerii 

mortalităţii prin asigurarea accesului la informaţie, prin voluntariatul la nivel mondial, prin 

politicile sociale comunitare sau strategia europeană de mediu şi sănătate. Au fost semnalaţi ca 

factori importanţi în asigurarea unei vieţi sănătoase: odihna, alimentaţia, exerciţiul fizic şi, nu în 

ultimul rând, siguranţa publică, igiena personală şi a mediului.  

Elevilor li s-au prezentat materialele puse la dispoziţie pe site-ul 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ pentru acest obiectiv, materiale care au dus la discuţii 

despre specificul gastronomic al diferitelor părţi ale lumii, despre importanţa unei anumite diete 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
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în longevitate, despre aşa-zisele „zone albastre” de pe glob, unde speranţa de viaţă depăşeşte cu 

mult media şi motivele identificate de cercetători în explicarea acestor situaţii.  

 

La final, elevii au înţeles că pentru o viaţă sănătoasă este foarte importantă, pe lângă 

alimentaţie, odihnă şi mişcare, fericirea şi buna înţelegere cu toţi cei din jur – atât la nivel local, 

cât şi global – şi, în acest scop, au enunţat câteva sfaturi pentru fericire: 

☺ Cel mai important lucru este să ai încredere în tine. 

☺ Când îi faci pe alţii să zâmbească, şi tu te simţi bine. 

☺ Dacă încerci să răneşti anumite persoane, nu vei fi mai fericit. 

☺ Bucură-te de lucrurile mărunte din viaţa ta! Acestea fac diferenţa. 

☺ Fiecare zi este un dar, aşa că bucură-te de ea. 

☺ Înconjoară-te de oameni fericiţi. 

☺ Nu lega fericirea ta de oameni, ci de rezultate. 

☺ Înţelege ceea ce te face fericit. 

 

Lecţia s-a încheiat într-o notă optimistă, cu o „reţetă pentru fiecare zi”: 

DOUĂ lingurițe de RĂBDARE, 

O ceașcă de bunătate, 

PATRU lingurițe de AMABILITATE, 

  Un pic de SPERANȚĂ și… 

  O doză de CREDINȚĂ. 

 Adaugați ÎNGĂDUINȚA, 

  Puţină PRUDENȚĂ, 

 Câteva fire de SIMPATIE, 

  Un mănunchi din acea plantă rară 

  Care se numește „OMENIE”. 

  Condimentați totul cu BUN SIMȚ, 

  Lasați să coacă la foc mic, 

  Și veti avea O ZI BUNĂ” ! 

(preluată de pe http://ccdmures.ro/cmsmadesimple/uploads/file/RARVS.pdf) 
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Consider că astfel de lecţii pot valorifica şi 

promova potenţialul creator şi inovator atât al 

cadrelor didactice, cât şi al elevilor, ne pot oferi 

posibilitatea de a accentua caracterul formativ al 

şcolii, dar şi de a stimula interesul pentru informare 

în privinţa diferitelor probleme cu care se confruntă 

ţara şi lumea, de a spori interesul pentru aspectele 

comunitare, sociale, economice şi, de asemenea, dă 

posibilitatea schimbului de idei între cadre didactice 

din diferite unităţi de învăţământ din România şi din 

lume, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul lecţiei noastre 

care şi-a ocupat locul pe harta World’s Largest 

Lesson 2018.  

Așteptăm cu nerăbdare să discutăm o altă 

problemă importantă pentru om, societate și lume, în 

lecția din acest an școlar! 
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METODE ACTIV – PARTICIPATIVE DE IMPLEMENTARE A EDUCAŢIEI 

RELATIVE LA MEDIU VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ 

 

Prof. Vladu Daniela Carmen, Lic. Tehn. Virgil Madgearu, Roșiorii de Vede 

 

 Ne aflăm într-un moment de răscruce  al istoriei Pământului, un moment în care umanitatea 

trebuie să decidă viitorul său. Pe măsură ce lumea devine din ce în ce mai interdependentă şi 

fragilă, viitorul ne poate rezerva atât mari pericole cât şi mari oportunităţi. Pentru a progresa 

trebuie să recunoaştem că în mijlocul diversităţii magnifice de culturi şi forme de viaţă suntem o 

singură familie umană şi o singură comunitate terestră cu un destin comun.  

 Trebuie să ne unim pentru a crea o societate globală durabilă bazată pe respectul pentru 

natură, drepturi umane universale, justiţie economică şi o cultură a păcii. În acest scop este 

imperativ ca noi oamenii de pe pământ să declarăm responsabilitatea noastră unii faţă de alţii, faţă 

de marea comunitate a fiinţelor vii şi a generaţiilor viitoare. 

 În aceste împrejurări, şcolii îi revine un rol deosebit de important. Iată câteva metode ce 

pot fi aplicate în actul educativ în vederea asigurării unei educaţii ecologice durabile. 

 

        1. Proiectul  

Această metodă s-a dovedit a fi un instrument util în practica curentă a învăţământului vest 

european şi american. În accepţie modernă, adevăratul proiect pune subiectul într-o situaţie 

autentică de cercetare şi de acţiune, în care acesta se vede confruntat cu o problemă autentică, cu 

rezolvarea unei sarcini concrete, ce are o finalitate reală. Realizarea proiectului necesită o 

documentare, vizite în teren, emitere de ipoteze, activităţi de laborator, atelier, de teren, găsirea de 

soluţii şi verificarea lor, stabilirea de concluzii. Confruntarea cu situaţii veridice declanşează o 

efervescenţă în plan mintal, invită la căutare, iar  execuţia proiectului întăreşte spiritul de 

răspundere proprie, apropie individul de lumea complexă cu care se va întâlni în viaţă. Proiectul 

se distinge ca o metodă globală şi cu caracter de interdisciplinaritate susceptibilă să stimuleze şi 

să dezvolte pe multiple planuri personalitatea în curs de formare a celor pe care îi instruim. De 

aceea considerăm de-a dreptul condamnabilă neglijarea nejustificată a introducerii acestei 

modalităţi de lucru în practica curentă a şcolii. ( I. Cerghit, Ped. Sec. XX, 1980) 

 Proiectul constituie o succesiune de activităţi, cu temă şi scop bine determinat, limitat în 

timp, care are ca rezultat un produs final: realizarea unor obiective evaluabile, obţinerea unor 

performanţe măsurabile la un grup de indivizi sau alt produs(lucrări ştiinţifice, aparate, modele, 

filme video etc.). 

Etapele unui proiect sunt: 

1. Alegerea temei prin delimitarea unei probleme de analizat; 

2. Formularea problemei sau a ipotezei de lucru, ce urmează a fi verificată în timpul 

desfăşurării proiectului; 

3. Planificarea sau proiectarea etapelor de lucru, formularea clară a ideilor, a etapelor în 

funcţie de scopul urmărit; 

4. Desfăşurarea propriu-zisă a proiectului, colectarea de date, măsurători; 

5. Prezentarea rezultatelor, cu două etape: 

a. descrierea modului de colectare a datelor, metode folosite; 

b. tabelele, graficele, diagramele să fie legate prin texte explicative. 
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6. Discuţii, evaluare, diseminare. Dacă e cazul, se pot discuta implicaţiile problemei studiate 

din punct de vedere al mediului înconjurător local, implicaţiile la scară naţională sau 

globală, mondială; 

7. Concluzii. Ce s-ar putea face în continuare? 

 

2. Lecţia tip dezbatere  

Acest tip de lecţie este cadrul foarte potrivit în care educatorul madiator îşi poate manifesta 

calităţile. Dezbaterea este un model de discuţie structurată pe anumite teme. Două echipe îşi 

vor pune faţă în faţă argumente pro şi contra. Învăţarea tehnicii dezbaterii oferă o ocazie foarte 

bună elevilor de a dezvolta deprinderi de comunicare şi limbaj adecvat. Lecţia tip dezbatere 

asigură următoarele aspecte: 

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare: limbaj nonverbal adecvat, folosirea unui 

ton potrivit al vocii, contact vizual, concentrare, răbdare de a-i asculta pe ceilalţi, 

reacţii adecvate, gândire şi vorbire spontană; 

• Dezvoltarea deprinderilor retorice prin: păstrarea atenţiei şi interesului 

ascultătorilor, argumentare logică şi concluzionare, orientarea atenţiei 

ascultătorilor oferind la început schema discuţiei, iar la sfârşit un rezumat al 

acesteia, structurarea clară; 

• Dezvoltarea deprinderilor de a gândi prin: găsirea punctelor slabe ale argumentelor 

celorlalţi şi abilitatea de a se pune în locul altora, realizarea faptului că sentimentele 

lor sunt răspunsuri la anumite situaţii şi cunoaşterea faptului că aceste sentimente 

se pot modifica prin înţelegerea mai profundă a situaţiilor, recunoaşterea propriilor 

limite de cunoştinţe şi a sensibilităţii pe care o au faţă de prejudecăţi, posibilitatea 

de a face faţă unor idei nepopulare, recunoaşterea necesităţii de a lupta cu confuzia 

şi cu situaţiile echivoce şi de a înţelege lucrurile în profunzime, înţelegerea 

conceptelor şi utilizarea lor la locul potrivit în timpul argumentării, înţelegerea 

temeiniciei punctelor lor de vedere în momentul în care le susţin, folosirea tuturor 

metodelor de care dispun pentru rezolvarea problemelor şi căutarea soluţiilor 

optime, aprecierea întrebărilor care dau posibilitatea de a dezvolta o nouă linie de 

gândire, considerarea ideilor individuale şi încercarea de a le asambla, realizarea 

unei discuţii între observaţii şi concluzii, recunoaşterea contradicţiilor, asumarea 

responsabilităţii ideilor şi acţiunilor proprii. 

Aspectele prezentate surprind cadrul didactic într-o ipostază diferită faţă de care suntem 

obişnuiţi în învăţământul tradiţional. În calitate de mediator, el are posibilitatea de a impulsiona 

comunicarea şi de a deschide posibilităţi noi pentru afirmarea personalităţii individuale. În aceste 

condiţii, eficienţa procesului educaţional creşte considerabil. 

 

3. Studiul de caz   

Folosirea studiului de caz determină dezvoltarea la elevi/tineri a puterii de decizie. 

 Cazurile de decizie sunt un tip special de decizii de caz, axate pe o situaţie sau o dilemă 

reală, care necesită luarea unei decizii. Participanţii la discuţia de caz îşi asumă rolul de factori de 

decizie. Predarea/învăţarea cazurilor de decizie este un proces de învăţare activă, centrat pe 

organizarea discuţiei în jurul rezolvării problemei. Aceasta se face prin analiza situaţiei şi 

evaluarea multitudinii de soluţii. Această metodă foloseşte munca în grup, bazată pe premisa că 

mai multe capete sunt mai bune decât unul singur. În această situaţie, cel care prezintă cazul nu îl 

predă din punctul de vedere tradiţional al profesorului de la catedră, nu mai joacă rolul înţeleptului 
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atotştiutor. Mai mult acesta va dirija discuţia punând întrebări de explorare, oferind referinţe sau 

făcând legăturile dintre diferite afirmaţii notând ideile şi apreciind contribuţia tuturor 

participanţilor la studiu de caz. 

 Aranjamentul din sala de clasă, are un rol important în discutarea cazului. Clasic sălile de 

clasă sunt aranjate, cu rânduri de bănci, profesorul fiind plasat în centrul atenţiei şi deţinând 

controlul întregii clase de elevi. Fără să neglijăm importanţa profesorului şi a modului tradiţional 

de predare-învăţare în procesul de formare a elevilor, trebuie subliniat că, de multe ori eficienţa 

predării este redusă în această abordare. Dacă este posibil, ideal ar fi să se aranjeze băncile în formă 

de semicerc, astfel încât participanţii să se poată vedea unii pe alţii. O strategie eficientă în studiul 

de caz este aceea de a folosi retroproiectorul sau coli mari, pentru a organiza discuţiile care de 

multe ori par să o ia în multe direcţii deodată. Procedând aşa elevii vor avea posibilitatea să vadă 

validate punctele lor de vedere pe parcursul discuţiei. 

 În încheierea unei discuţii, profesorul trebuie să rezume şi/sau să analizeze cazul. Nu toţi 

vor fi de acord. În această situaţie, cadrul didactic poate sublinia că nu este greşit să existe mai 

multe decizii pentru o situaţie dilemă. 

 Metoda de închidere a cazului depinde de obiectivele şi stilul cadrului didactic care 

conduce procesul de predare/învăţare în cazul dat. 

 

 4. Jocurile 

 Jocurile sunt modalităţi importante de completare a predării tradiţionale a cunoştinţelor 

despre natură, de la învăţământul primar până la cel universitar. Utilizarea jocurilor prezintă 

următoarele avantaje: 

• Fenomenele pot fi mai uşor învăţate dacă are loc transpunerea în experienţa de viaţă a celor 

mici; 

• Obiectele lumii reale constituie punctul de pornire al procesului de cunoaştere. Cei care 

învaţă depind de concepţiile preexistente, unele prezentând sistemele biologice într-o 

manieră eronată; 

• Contactul prin percepţie cu aceste sisteme asigură celui care învaţă un feed-back direct. În 

industria simbolică educatorul înlocuieşte obiectele şi fenomenele, acţionând ca interpret 

şi intermediar; 

• Recunoaşterea activă şi interacţiunea cu sistemele care pot fi percepute prin simţuri, îi ajută 

pe elevi să abordeze obiectele naturale şi în afara şcolii(şcoala în natură) sau să aducă 

obiectele în clasă(natura în şcoală). Aceste metode pot fi utilizate cu ocazia excursiilor 

tematice şi a experimentelor; 

Etapele realizării unui joc de educaţie pentru mediu: 

I Jocul 

• Instrucţiuni specifice 

• Desfăşurare 

II. După joc: 

• Discuţia finală(relaţionarea evenimentelor din timpul jocului cu cele reale, analizarea 

rezultatelor şi întrebărilor); 

• Elaborarea unei liste de acţiuni care pot fi puse în practică; 

• Schiţarea unui plan de acţiune(acţiuni prioritare, scopuri, timp etc.) 

III. Acţiuni de continuare(stabilirea legăturii cu realitatea, alte subiecte, alte probleme şi 
soluţii); 
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• Cum poate fi cercetat/investigat un subiect sau o problemă-căutarea informaţiei-

prin(interviuri, chestionare, sondaje), adunarea materialului (cărţi, baze de date, internet, 

observaţii sistematice, cu sau fără echipament); 

• Comunicare(exemple); 

• Schimbarea –acţiune, valorizare, îndreptare 

• Evaluarea metodelor folosite-discuţie de grup. 

 

5. Jocul de rol 

 Este o metodă care constă în provocarea unei discuţii plecând de la un joc dramatic pe o 

problemă cu incidenţă directă asupra unui subiect ales. Subiectul propus trebuie să fie ales din 

universul elevilor( un copil care rupe un pom şi este pedepsit de pădurar). Se cere unor elevi să 

joace rolurile respective, iar membrii grupului vor interveni pentru atenuarea sau stingerea 

conflictului. Trebuie precizat faptul că scenariul va fi spontan şi nu premeditat, creând şansa unei 

exprimări sincere, deschise, naturale a copiilor cu privire la problema atinsă. Jocul propriu-zis nu 

trebuie să dureze mai mult de cinci sau zece minute, după care vor urma intervenţiile şi 

comentariile ,,spectatorilor“.Jocul poate fi reluat la sfârşitul şedinţei, dar ţinându-se cont de 

sugestiile de atenuare şi de stingere a conflictului, emise de către elevii participanţi. 

 Metoda jocului de rol, măreşte interesul elevilor faţă de tema în care se implică drept actori 

prin necesitatea cunoaşterii efective a situaţiei fictive la care participă, informându-se, 

documentându-se în perioada premergătoare discuţiilor şi a luării unei decizii. 

 Conducătorul dezbaterii, aflat într-o poziţie de neutralitate, se străduieşte să menţină 

schimbul de păreri într-un cadru corespunzător, conform obiectivelor urmărite. 

 După desfăşurarea dezbaterii, urmează discutarea impresiilor tuturor celor care au 

participat la scenă. Din aceste discuţii va rezulta, dacă evaluarea lor coincide cu opiniile, impresiile 

celorlalţi actori, care au fost problemele principale remarcate de toţi. Este posibilă implicarea unui 

grup mai mare de elevi, dintre cei care au primit roluri, pentru a deveni observatori din partea 

presei, ei pot relata evenimentele prin mijloacele mass-mediei, pot face interviuri cu realizatorii 

jocului de rol. 

 Metoda prezintă următoarele avantaje: 

• Măreşte interesul faţă de tema respectivă, participanţii îşi pregătesc rolurile, deoarece ei 

trebuie să ştie ce vor spune în faţa celorlalţi; 

• La acest mod de instruire, recunoaşterea relaţiilor este mai importantă decât cunoaşterea 

exactă a detaliilor prezentate; 

• Elevii pot lua decizii fără riscuri, fără a suporta consecinţele deciziilor luate, 

• Dezvoltă empatia şi capacitatea de înţelegere a opiniilor, trăirilor şi aspiraţiilor altora; 

• Stimulează aptitudinea de a surprinde, înţelege şi evalua orientările valorice ale partenerilor 

de interacţiune; 

• Duce la formarea experienţei şi competenţei de a rezolva situaţiile problematice dificile; 

• Ajută la verificarea corectitudinii comportamentelor formate şi destrămarea celor învăţate 

greşit. 

 

6. Evaluarea cunoaşterii mediului ambiant Printre cerinţele de bază ale educaţiei 

ecologice se înscrie formarea noţiunilor fundamentale legate de mediul înconjurător, formarea şi 

dezvoltarea modului de gândire ecologică, precum, cunoaşterea zonei în care trăiesc, înţelegându-

se acestea în sensul mai restrâns şi în sensul mai larg al cuvântului. Atitudinea manifestată prin 

grija pentru mediu, poate fi formată numai, clădind pe anumite cunoştinţe de bază. În această 
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direcţie trebuie să cunoaştem mai întâi bine geografia zonei în care locuim, flora, fauna zonei, alte 

elemente ale mediului natural, precum şi valorile naturale de ocrotit. Din experienţa pedagogică a 

celor 20 de ani, pot afirma că dacă într-o şcoală se desfăşoară activităţi de cunoaştere a mediului, 

de educaţie ecologică, efectul acestor acţiuni devine simţitor.  

Educaţia ecologică nu se poate rezuma numai la orele de ştiinţe sau geografie. Cele mai 

importante modalităţi şi posibilităţi pentru educaţia ecologică se consideră a fi următoarele: 

• Educaţia ecologică în sala de clasă, în şcoală: colţ viu, lot şcolar, orele menţionate, activităţi 

de cerc, discipline opţionale de specialitate, organizarea de concursuri, jocuri, spectacole 

cu această temă, serbări şcolare, zile cu semnificaţie deosebită etc; 

• Educaţia ecologică în aer liber: drumeţii în oraş, în pădure, excursii, tabere, aplicaţii de 

teren, biogrădinărit etc. 

De mare importanţă în educaţia ecologică este evaluarea cunoaşterii mediului ambiant. 

Acest lucru se poate face frontal prin fiecare activitate, în cadrul secvenţelor acesteia, dar şi prin 

teste, chestionare şi fişe de lucru. Se poate avea în vedere: sala de clasă, coridorul, curtea şcolii, 

oraşul şi împrejurimile sale. 

 

7. Lucrul în echipă 

 În cele mai multe şcoli se pune prea puţin accent pe interdisciplinaritate, pe stabilirea 

conexiunilor între diferite discipline de învăţământ. 
 Interdisciplinaritatea se axează pe teme comune atât proceselor din sistemele fizice cât şi 

din cele sociale, şi necesită în general lucrul în echipă. Înterdisciplinaritatea presupune o 

disponibilitate mai mare de negociere din partea ştiinţei, de adaptare la realităţile politicii şi 

angajarea ei în slujba publicului. Aceasta se datorează faptului că, înţelegerea ei de către oameni 

este vitală pentru a folosi ştiinţa în condiţiile unui grad mare de incertitudine, de conflict al 

valorilor şi de ambiguitate a datelor. 

 Contribuţia elevilor de azi, pe care ne străduim să-i formăm pentru a face faţă problemelor 

de mâine, va veni treptat, ca un rezultat al capacităţii lor de înţelegere ce înseamnă echipa şi lucrul 

în echipă. Pentru a se obţine eficacitatea unei echipe, este nevoie ca scopurile ei să fie foarte bine 

conturate, structura să fie orientată spre rezultat, membrii să fie competenţi, angajarea să fie 

unitară, climatul de lucru să fie de colaborare, să fie stabilite nişte standarde ale performanţei, să 

se bucure de susţinere şi recunoaştere externă, iar conducerea să fie principală. Dacă direcţia de 

acţiune este inversă, activitatea se poate transforma într-o sursă de conflict în cadrul echipei, 

scăzând şansele ei de reuşită. 

 Aspecte speciale ce trebuie avute în vedere în legătură cu lucrul în echipă: 

• Eficacitatea unei echipe este în funcţie de claritatea scopurilor sale şi de modul în care 

acestea au fost comunicate şi înţelese de către toţi membrii; 

• Trebuie îmbunătăţită comunicarea între membrii echipei. Aceasta se referă nu numai la 

recunoaşterea rolurilor lor, dar şi la aprecierea serviciilor aduse, dacă acestea au fost bune. 

De asemenea, ar trebui să se urmărească o abordare inteligentă a greşelilor şi a lipsurilor, 

sau a deficienţelor membrilor săi. De mare importanţă este modul de a distribui în rolurile 

în care vor avea eficacitate maximă; 

• Este importantă transmiterea semnificaţiei valorii a ceea ce trebuie făcut şi a integrităţii 

operaţiei; 

• Comunicarea internă între participanţi, îi ţine la curent cu scopurile activităţii, cu 

progresele făcute. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

704 

Problemele complexe ale mediului înconjurător oferă un cadru adecvat efectuării unor 

experimente şi studii în cadrul cărora fiecare dintre elevii unei clase îşi poate găsi locul şi aduce 

contribuţia. 
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FORMAREA COMPORTAMENTULUI ECOLOGIC LA PREŞCOLARI 

Prof. Tudorescu Ionela 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38 

TIMIȘOARA, TIMIȘ 

 

             Pământul n-a fost văzut în toate timpurile și nici de toți oamenii așa cum îl vedem noi 

astăzi. mai ales legăturile dintre Om și Pământ n-au fost văzute la fel. Au câștigat oamenii de 

astăzi, oamenii moderni, în atitudinea lor față de Pământul pe care trăim. Sunt ei mai buni cu 

țărâna din care răsar plantele, sunt ei mai înțelegători cu apele, cu foșnetul vântului, cu păsările și 

animalele, cu frumusețea și bogăția pădurilor, a munților și a mărilor? Sunt ei, oamenii de astăzi, 

mai buni unii cu alții? Vă las pe voi să vă gândiți!  

          Natura are nevoie de prieteni. Nu mila de viețuitoare cu respectul este necesar unei 

adevărate prietenii cu natura. De aceea este nevoie de o practizare cu întreaga natura apoi este 

necesară integrarea armonioasă a noastră, a oamenilor în natură, fără a provoca daune care de 

mute ori, sunt ireversibile. Natura trebuie ocrotită ca un tot întreg. 

            Orice copil poate deveni un prieten al naturii, cu condiția să respecte natura. Aceasta 

înseamnă azi, mai mult ca oricând să o privească în calitate de adevărat ecolog-cetățean, cu 

gândul refacerii ei. Uneori cuvintele, expresiile copiilor ni se par "trăsnite", dar dincolo de partea 

hazlie, educatorul descoperă modul de gândire original alimentat de o curiozitate și o imaginație 

ieșite din comun. Avalanșa de întrebări cum ar fi: "Ce-i luna?", "Ce-i soarele?", "Cum apar 

plantele, oamenii?", "De ce nu se simte când Pământul se învârte în jurul Soarelui?", "De ce sunt 

războaiele?", "De ce sunt răi omenii?", "De ce se ceartă mama cu tata?", "De ce, de ce, de ce .". 

Din lipsa de timp sau alte motive, adulții se mulțumesc să răspundă în glumă sau să amâne 

răspunsurile până când vor crește mai mari, ignorând faptul că acum e terenul fertil pentru a 

semăna sămânța cunoașterii pentru că acum gândirea e mai creativă, memoria mai plastică, 

mintea mai iscoditoare. 

            În munca cu preșcolarii pentru a te face înțeles trebuie să faci efort, să vezi ce și cât știu 

sau pot înțelege copiii. 

           Activitatea ecologică începe în grădiniţă şi trebuie continuată toată viaţa. Aceste exemple 

sunt numai o mică parte din activitatea desfăşurată de grădiniță într-o permanentă legătură cu 

preşcolarii, pe tematică ecologică. Orientarea copiilor spre ceea ce este semnificativ şi apoi 

punerea în situaţia de a produce idei, opinii personale, conduce la interrelaţionarea eficientă cu 

unele aspecte ecologice. Copiii pot să-şi asume responsabilităţi, dar uită repede de ele. De aceea 

trebuie îndrumaţi, stimulaţi, evaluaţi permanent. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

706 

            Instituţiile de învăţământ au obligaţia de a organiza o vie şi susţinută mişcare de ocrotire 

a mediului, iar copiii pot să formeze marele val de apărători ai naturii. Adevărata educaţie în 

materie de ecologie îşi va atinge scopul când se va reuşi ca tânăra generaţie, viitorul de mâine, să 

fie convinsă de necesitatea ocrotirii naturii şi va deveni factorul activ în acţiunea de împăcare a 

omului cu natura. Educaţia cu privire la mediu trebuie să dezvolte la nivelul întregii populaţii 

atitudini de respect şi responsabilitate faţă de resursele naturale în vederea ocrotirii lor. 

            Pentru atingerea acestui ţel, o importanţă deosebită o are sistemul educaţional. Acest 

sistem este menit să dezvolte conştiinţa ecologică a oamenilor, în aşa fel încât fiecare membru al 

societăţii să devină conştient de locul şi rolul său în natură şi societate. 

            În perioada actuală, în multe ţări ale lumii, educaţia pentru protecţia mediului, a devenit o 

nouă dimensiune a curriculumului, cu scopul de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă faţă 

de mediu, de a-i face pe copii să conştientizeze pericolele unei degradări accentuate a mediului. 

            Protecţia mediului înconjurător a devenit un obiectiv major al lumii contemporane. De 

aceea omenirea caută soluţii pentru prevenirea poluării mediului de viaţă şi crearea unui mediu 

echilibrat şi propice vieţii.  

            Încă de la vârstă mică, copiii trebuie să înveţe şi să respecte legile naturii, ei fiind ajutaţi 

să descifreze şi să-şi însuşească ABC-ul ecologiei, să înţeleagă necesitatea protecţiei mediului, a 

ocrotirii naturii. Copiii trebuie învăţaţi cum să contribuie la refacerea naturii, menţinând 

curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei oriunde s-ar afla, să înţeleagă că ocrotind natura se ocrotesc 

pe ei înşişi. 

            Programa învăţământului preşcolar la categoria activităţilor opţionale şi educaţia 

ecologică. Aceasta presupune că, în pofida importanţei sale, programa de educaţie ecologică se 

aplică în funcţie de diverşi factori: resursa umană competentă şi cu disponibilitate pentru acest 

tip de activităţi, materialele didactice necesare, factori materiali, sociali. Poate unii îşi pun 

întrebarea : „De ce este obligatoriu ca educaţia ecologică să înceapă de timpuriu, încă de la 

vârsta preşcolară?”. Pentru că aceasta este vârsta la care începe formarea viitorului cetăţean al 

planetei, din toate punctele de vedere. Pe de altă parte, este evident că nu trebuie să uităm de 

valoarea, pentru formarea viitorului individ uman, acelor „7 ani de acasă”, prin care unui copil i 

se transmit normele elementare de comportament, care constituie fundamentul acţiunilor unui 

cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte.  

            Deci, grădiniței îi revine rolul important în educarea copiilor pentru păstrarea echilibrului 

ecologic. Considerăm că este de salutat faptul că încă de la grădiniţă copiii sunt familiarizaţi cu 

noţiunile de ecologie, sunt încurajaţi să ia parte la experimente în aer liber cum ar fi: grădinărit, 

excursii în natură sau acţiuni de recuperare a zonelor deteriorate. Este bine să extindem aceste 

experienţe care pot fi organizate mai aproape sau mai departe de grădiniţă şi pot avea atât 

caracter educaţional cât şi recreativ. 
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            La copiii de vârstă preşcolară, educaţia ecologică se poate realiza mai mult la nivelul 

formării deprinderilor şi al trăirilor afective. Pentru grupele pregătitoare pentru şcoală şi clasele 

primare, trebuie să existe o strategie de organizare a conţinuturilor ştiinţifice şi de transmitere a 

lor într-un mod individualizat. Trebuie să axăm această strategie în mod special pe valenţe 

formative mai accentuate construită adecvat capacităţilor specifice vârstei şi ritmului de 

dezvoltare al fiecărui copil, nevoilor şi intereselor sale. De aceea, cunoaşterea mediului şi a 

problemelor sale, la această vârstă trebuie să îmbrace aspecte practice şi să provoace trăiri 

emoţionale. Ori de câte ori este posibil trebuie să punem copiii în situaţia de a acţiona, de a 

reacţiona, de a manifesta atitudini. 

             Educaţia în domeniul ocrotirii naturii trebuie să înceapă din fragedă copilărie şi să fie 

continuată în tot timpul anilor de şcoală, cât şi în afara şcolii. Ceasul de faţă ne cere stăruitor să 

convertim nostalgia vagă într-o conştiinţă generală fermă, activă, de comuniune cu structura şi 

dinamica naturii, a cărei ocrotire nu mai este o problemă a naturaliştilor, ci a omului însuşi. 

„Să trăieşti în natură cu tot corpul, toate simţurile, toată curiozitatea, toată inteligenţa şi pasiunea, 

constituie cheia reală a descoperirii mediului înconjurător şi o practică pedagogică”. 
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NEW MEDIA ȘI NOILE METODE DE ÎNVĂȚARE 

 

Analist programator: prof. Nicoleta Zamfiroaea 

Scoala Gimnaziala “Ovidiu Hulea” Aiud 

 

 

Ne aflăm în mijlocul unui fenomen de masă și în continuă schimbare, generat de fenomenul 

online, căruia școala trebuie nu numai să îi facă față , ci și să îl integreze. Internetul are un impact 

major asupra procesului de învățare și modifică, cu sau fără voia noastră, procesul de cunoaștere. 

Telefoanele mobile din ce în ce mai inteligente, tabletele, dispozitivele echipate cu camere 

de filmat sau cele de înregistrare, GPS, etc. au invadat piața și sunt folosite de tot mai mulți 

utilizatori de vârste din ce în ce mai mici. 

Procesul educațional poate folosi în mod constructiv facilitățile oferite de tehnologia 

modernă prin interacțiunea și comunicarea dintre utilizatori, împărtășirea cunoașterii, colaborarea 

între mai mulți utilizatori pentru a perfecționa procesul de informare și instruire. Mediile virtuale 

sunt utilizate de mult timp în învățământul universitar , mai ales forma de învățământ la distanță. 

În învățământul preuniversitar de zi aceste medii au început să fie folosite pentru comunicarea elev 

- profesor sau între elevi, la întocmirea unor portofolii, informare în timp real, pot învăța cum să 

învețe, să creeze chiar ei materiale de folos în clasă sau la diferite activități. 

În acest context profesorii au început deja să acorde atenție din ce în ce mai mare 

conceptului de new media. New media este orice produs media digital care este interactiv și 

distribuit prin rețele informatice. Unele materiale de specialitate definesc New media ca fiind 

totalitatea textelor, sunetelor, imaginilor și elementelor grafice prelucrate pe computer și reunite 

în baze de date. 

Apariția New media este legată de dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor, 

extinderea Internetului și a aplicațiilor Web 2.0. Sunt și tehnologii asociate cu New media : 

televiziunea digitală, cinematografia digitală, discurile digitale versatile, MP3, telefoanele mobile, 

jocurile video, realitatea virtuală, inteligența virtuală. Având în vedere această diversitate atât de 

mare la dispoziție, profesorii pot transforma accesul la tehnologie într-o oportunitate reală de a 

dezvolta abilitățile comunicative, sociale, civice sau de învățare ale elevilor. 

Setul de abilități pe care experții în domeniu îl recomandă profesorilor asupra cărora să se 

concentreze în mod deosebit este : 

 Play – capacitatea de a te familiariza cu un mediu complet nou ca metodă de rezolvare a 

problemelor; 

 Performance- capacitatea de a adopta o nouă identitate din rațiuni de improvizație; 

 Simulation – capacitatea de a interpreta și construi modele dinamice din lumea reală; 

 Appropriation – capacitatea de a selecta și reuni materiale din surse diverse; 
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 Multitasking – abilitatea de a lucra într-un mediu și de a-ți muta atenția către detalii 

exterioare, de a efectua mai multe acțiuni în același timp; 

Sunt și alte abilități necesare pentru a utiliza eficient tehnologia multimedia în continuă 

evoluție : Distributed Cognition, Collective Intelligence, Judgment, Transmedia Navigation, 

Networking,etc 

Dezvoltarea acestor abilități și competențe necesită o abordare educațională sistematizată a 

uneltelor de învățare din New media. Atât școala , cât și familia , vor juca un rol esențial, fiecare 

cu zona proprie de influență. Profesorii nu mai pot ignora impactul major pe care îl are internetul 

asupra metodelor de învățare și vor fi nevoiți să adopte practici noi de predare, inspirate de New 

media.  Acestea pot fi aplicate în orice tip de proiect sau domeniu de activitate și oferă atât 

oportunități noi de transmitere și receptare a informațiilor, cât și posibilitatea de a menține contacte 

directe cu elevii sau clase (grupuri). La școala noastră am creat câte un grup corespunzător fiecărei 

clase la care predăm pentru a le transmite suporturi de curs, anexe, teste, etc. putând recepta în 

același timp și mesajele lor de răspuns. Putem posta mesaje personalizate care să fie accesibile 

doar unui destinatar, dacă uneori este necesară confidențialitatea, sau în cazul în care se 

diferențiază modul de abordare al conținutului pe baza stilurilor de învățare ale elevilor. 

New media prezintă numeroase avantaje dar implementarea ei nu este simplă. Necesită resurse 

materiale, informaționale dar și umane. 

Se pot folosi comunități de blogging, rețele sociale sau platforme digitale și comunități virtuale 

care permit accesul rapid la informații de orice gen. Este important să folosim un limbaj adecvat 

și să îi învățăm pe elevi să stabilească și să utilizeze corect cuvintele cheie. 

S ocietatea modernă se bazează din ce în ce mai mult pe folosirea tehnologiilor informației 

și comunicațiilor. Acestea sunt folosite de un număr din ce în ce mai mare de persoane și nu mai 

sunt doar apanajul profesioniștilor. De aceea instruirea insuficientă în domeniu va avea urmări în 

viitor. Tehnologiile digitale evoluează rapid și ceea ce îi învățăm pe elevi astăzi poate fi perimat 

în scurt timp. De aceea este util să le formăm corect conceptele de bază și logica lor pentru ca 

ulterior să poată asimila ușor noile proceduri și tehnici. 

Din punct de vedere didactic mi s-au părut utile principiile esențiale în aplicarea 

constructivismului în clasa de elevi , principii care cred că vor asigura succesul implementării New 

media în procesul instructiv educativ: 

Principiul 1. Propuneţi probleme care sunt sau vor fi relevante pentru elevi. 

Principiul 2. Structuraţi învăţarea în jurul conceptelor esenţiale. 

Principiul 3. Fiţi conştienţi de faptul că punctele de vedere ale elevilor sunt ferestre către gândirea 

acestora. 

Principiul 4. Adaptaţi curriculumul pentru a se potrivi dezvoltării elevilor. 
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Principiul 5. Evaluaţi învăţarea elevilor în contextul predării. 
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APA – O INTELIGENȚĂ CU MEMORIE! 

prof. Zete Maria 

Școala Gimnazială ”Nichita Stănescu”Baia Mare 

 

“APA înseamnă VIAŢĂ !” 

    Apa ocupă aproximativ trei sferturi din suprafața Terrei și se găsește cam în aceeași proporție 

în corpul nostru. Despre acest lichid, Leonardo da Vinci, spunea că „i-a fost dată puterea magică 

de a deveni seva vieţii pe pământ” 

Fără apă, viața, așa cum o cunoaștem noi, nu ar putea exista. Cu toate acestea suntem atât de 

obișnuiți cu prezența ei încât nu îi acordăm prea multă importanță… 

   Apa „ componentă existenţială” a vieţii s-a făcut prezentă ca subiect primordial în cultura 

evolutivă a lumii. Titani ai artelor, oameni de ştiinţă, politicieni ai tuturor timpurilor au adus în 

centrul activităţii lor acest subiect fără de care nu am putea concepe viaţa pe Terra. 

   Apa este un element central în cultura şi religia tuturor civilizaţiilor, fiind, de-a lungul 

secolelor, un element esenţial al dezvoltării societăţii. Tradiţiile culturale şi valorile sociale 

determină modalitatea în care oamenii percep şi gestionează apa în diferite regiuni ale lumii. 

   Apa, indiferent de forma sa, formeaza peisaje incredibile pe frumoasa noastra planeta Terra. 

Apa, un cuvânt atât de banal, un lucru atât de obișnuit pentru foarte mulți dintre noi, apa, rămâne 

un mister. Iar în ciuda multelor studii și cercetări care s-au făcut în ultimii ani, nu am reușit încă 

să înțelegem ce este cu adevărat apa. Nimeni nu a reușit să înțeleagă de ce apa iși crește 

densitatea la temperaturi scăzute, în comparație cu restul lichidelor care nu se comportă astfel și 

se contractă când e rece . 

   De ce apa este singura substanță de pe pământ care există în 3 stări? 

   De ce are cea mai mare tensiune de suprafața? 

   De ce este cel mai puternic solvent de pe pământ? 

   Cum, impotriva legii gravitației , apa poate urca prin trunchiul copacilor foarte înalți? 

   Apa într-o sămânță ajunge la 400 de atmosfere la momentul germinării, acesta fiind și motivul 

pentru care o plantă poate crește prin asfalt fără probleme. 

   Fiecare sămânță , fiecare embrion iși începe viața în mod exclusiv în apă. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

712 

   Ca și pentru orice altceva, cel mai bun fabricant de apă este natura. Cea mai buna apă este apa 

de izvor. Izvoarele nepoluate și care nu au un reziduu ridicat de minerale (sunt aparate speciale 

de măsurat), sunt cea mai bună sursă de apă încărcată cu energie, apa plină de viață, apa care ne 

activează. 

 

 

 

 

   În natură apa curge în curbe frumoase, unduite. Ea este liberă și se încarcă cu toată frumusețea 

și pacea din jurul ei. Dar apa pe care o transportăm noi trece prin multe coturi drepte si 

colțuroase. Astfel apa iși pierde structura și energia. Cristalele ei sunt neregulate și urâte. Așa că 

în loc să dea energie , această apă mai mult răpește din forța noastră vitală. Apoi, aceasta apă este 

filtrată cu chimicale și redirecționată spre casele noastre. Apa are memorie, ea nu uită 

chimicalele. Poluăm apa cu gândurile noastre. Apa acumulează ura, răutatea, stresul. Așa se face 

că apa care călătorește prin conductele unui bloc, sau mai mult un oraș , se va încărca cu toate 

sentimentele generate de aceste ecouri. Poluăm apa la nivel spiritual. Și se ajunge la momentul 

ca atunci când această apă intră în corpul nostru ea este aproape moartă. 

   Cea mai pură apă se află în Venezuela și se numește Roroima (mama apelor). Este o apă 

virgină, neatinsă de nici un fel de intervenție a oamenilor. La nivel energetic este de 40.000 de 

ori mai activă decât apa de la robinet. Se vorbește despre “indienii” nativi ale acelor locuri, că 

sunt niște oameni atât de fericiți, sănătoși, energetici și mulțumiți de viața lor, în așa mare 

http://www.mixdecultura.ro/wp-content/uploads/2013/08/cea-mai-buna-apa.jpg
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măsură încât nu-și doresc pentru nimic să coboare din munții lor pentru a trăi în așa zisa  

civilizație creată de omul modern. 

   Dincolo de proprietatea sa primordială, aceea de a menține viața, apa este unul dintre cele mai 

dificile obiecte de cercetare. Provocare pentru mulți dintre cei care-și dedică viața unui asemenea 

scop nobil, apa a dat multe bătăi de cap, a născut și naște semne de întrebare, pentru că are mister 

și nu se lasă ușor descoperită! 

   Știm că, în proporție de 70-80%, corpul uman conţine apă. Apa este lichidul care transportă 

elementele vitale în organismul nostru, este în continuă mişcare, trece prin peretele celulelor 

transportând nutrienţi şi eliminând toxinele, rezidurile proceselor de ardere. Calitatea apei din 

organismul nostru determină direct calitatea vieţii noastre. 

   Anii de cercetări au statuat o concluzie extraordinară: apa are capacitatea de a percepe, stoca și 

transfera informații. Memoria apei poate fi ștearsă și restocată. Toate acestea sunt generate de 

prezența unor structuri multimoleculare care se modifică sub influența informațiilor receptate.      

Ulterior, moleculele se autoreproduc în mod repetat, modificând întreaga structură a apei în 

volumul dat. Științific, se spune că apa are capacitatea de a se structura. 

   Ca o paralelă biblică, așa se explică puterea miraculoasă a apei sfințite: dacă într-un recipient 

cu apă obișnuită se adaugă apă sfințită, toată apa devine sfințită – agheasmă. 

   Odată ce apa recepționează atât informație pozitivă cât și negativă, cercetătorii au fost puși în 

fața unei noi provocări: conceperea tipului de apă perfectă! Apă cu proprietăți benefice 

organismului și metabolismului, apă cu energie exclusiv pozitivă. Și…au reușit! După ani mulți 

și studii asidue. Evident, o astfel de apă este …pe măsura caracteristicilor ei, adică scumpă. Dar, 

având în vedere faptul că este capabilă să normalizeze capacitățile adaptive ale corpului uman, 

să  restabilească și să stabilizeze procesele metabolismului, își merită toți laurii și banii! 

   Cercetătorii au conceput și o tehnologie de „resetare” a memoriei apei la nivelul inițial, nivelul 

primordial, al apei de la începutul timpurilor care, astăzi, se mai găsește doar în ghețarii 

continentali. După această „resetare”, apa se îmbogățește și se structurează prin intermediul 

nanoparticulelor anumitor grupuri de minerale,în rapoarte stricte și proporții riguroase. Acest 

fapt determină realizarea unică, excepțională a apei pur-naturală. 

   Ca o concluzie, apa este un organism viu, cu capacitatea de-a-și schimba structura, de a stoca 

minerale sau substanțe organice și, mai ales, de a memora tot ce i s-a întâmplat de-a lungul 

drumului parcurs. Mai mult, apa are capacitatea de a interacționa cu organismele vii cărora le 

transmite informațiile culese din jur. 

   Pentru toate acestea și multe altele, apa merită respectul nostru și efortul perpetuu de-a o 

proteja și păstra în parametri sănătoși. E o inteligență, ca și noi! 
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   Cercetările din ultima vreme ne-au dus însă spre o concluzie logică. O substanță ce dă viață 

plantelor, animalelor și omului trebuie să aibă viață la rândul ei. Pe Pământ viața este dependentă 

de apă. Deci am putea spune fără să ne ascundem că APA=VIAȚĂ, sau mai simplu, apa are 

viață. Dar nu numai că are viață, s-a descoperit chiar că apa are memorie. Apa înregistrează tot 

ce se întâmplă în spațiul prin care ea călătorește, iar în funcție de toate aceste acumulări, apa iși 

schimbă structura. 

   Multă vreme cercetătorii nu au spart “codul” apei datorită faptului că erau legați de observarea 

compoziției chimice. Însă nu compoziția este importantă ci structura. Din punct de vedere al 

compoziției apa este toată și peste tot la fel, din punct de vedere al structurii apa este peste tot 

diferită. 

   Oamenii de stiință susțin că structura apei din interiorul corpului nostru este identică cu cea din 

zona în care ne-am născut. Acest lucru face ca expresia “patria mamă” să nu mai aibe doar o 

însemnătate poetică și explică de ce pentru mulți dintre noi dorul de țară și bucuria reîntoarcerii 

“acasă” sunt sentimente de multe ori de nedescris sau de neînțeles. 

   În nici un loc din lume apa nu e la fel. Apa străbate solul, astfel absorbind informații legate de 

caracteristicile biologice și energetice specifice fiecărui loc în parte, informații pe care noi la 

rândul nostru, locuitori ale anumitor “pământuri” le avem impregnate în ADN-ul nostru. 

Apa are sentimente 

   În 1995 , doctorul Emoto Masaru a fost primul care a reușit să observe răspunsul apei la 

muzica. În laboratorul său, apa a fost supusă mai multor genuri de muzică, iar dupa fiecare 

sesiune de audiții, aceasta a fost înghețată instantaneu, ceea ce a permis observarea sub 

microscop a cristalelor formate de apă în acest proces. Muzica precum cea a lui Bach , Mozart, 

Beethoven a format cristale frumoase, armonioase. Muzica precum heavy metal a format cristale 

urâte, nedefinite. 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

715 

 

   În afară de calităţile fizice şi chimice a apei pe care le ştim cu toţii aflăm deci, că apa este 

o excelentă purtătoare şi transmiţătoare în acelaşi timp de informaţii. Astfel cunoscând 

calităţile apei s-a observat că aceasta cristalizează diferit : apele din lacurile montane nepoluate, 

apele de izvor şi în general apele naturale, curate, pure cristalizează asemănător fulgilor de 

zăpadă, cu forme hexagonale, cristalele având figuri de o geometrie perfectă spre deosebire 

de  apele poluate sau cele tratate  care produc cristale deformate,  asimetrice, amorfe. S-a mai 

observat, de exemplu, că în momentul în care apa naturală îngheaţă ea va cristaliza în forme 

hexagonale perfecte, însă dacă se intervine în timpul procesului cu informaţii care sunt contra 

naturii se vor forma cristale asimetrice. 

   Un alt experiment interesant făcut de doctorul Masaru, a fost cel legat de paharele cu orez. 

Astfel, doctorul Masaru a luat 3 pahare în care a pus orez și peste care a turnat apa. Apoi timp de 

o lună, în fiecare zi, unui pahar i-a spus “mulțumesc, te iubesc”, altui pahar i-a spus “ești un 

idiot, te urăsc”, iar pe al treilea l-a ignorat total. Dupa o lună, orezul din paharul căruia i s-a 

mulțumit, fermenta și dădea un miros plăcut. Orezul din paharul căruia i s-a vorbit urât se 

înnegrise. Iar orezul din paharul ignorat mucegăise. 

   Este o lecție importantă pe care trebuie să o învățăm din acest experiment. Și anume că 

indiferența este cea mai distructivă. Având în vedere că suntem în marea noastră parte formați 

din apă, gândurile, sentimentele noastre îi influențează în mod direct pe cei din jurul nostru. 

Gândiți-vă în special la copii. Felul în care interacționăm cu ei este decisiv pentru modul in care 

aceștia se vor dezvolta. Dacă îi ignorăm sau le vorbim urât, în interiorul lor vor avea soarta 

paharelor cu orez. 

   Din practică știm cu toții că sentimente precum ura, furia, invidia chiar plictiseala nu numai că 

exercită o influență negativă asupra altor oameni, dar ne influențează și pe noi . Este logic să 

gândim că toate sentimentele și gândurile negative pe care le avem și pe care le proiectăm asupra 

altora, ne afectează în primul rând pe noi și apa din noi. Având în vedere că suntem între 65% și 

http://www.mixdecultura.ro/wp-content/uploads/2013/08/apa-are-sentimente.jpg
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90% apa, este normal ca să ne poluăm în mod direct și în primul rând apa din noi și implicit 

propriul corp , starea de spirit și sănătatea. 

   Se pare că tot universul este interconectat. Tot universul funcționează ca UNUL. Iar ceea ce 

face fiecare dintre noi, influențează tot ce există în acest univers. Principalul element prin care se 

crează toate aceste legături și toate aceste schimburi de informație este apa. 

   În alte experimente s-a observat că dacă proiectăm simple sentimente asupra apei, aceasta iși 

schimbă structura și energia. Astfel dragostea crește energia apei și o stabilizează în timp ce 

sentimentele negative reduc energia apei și produc schimbări radicale. 

   S-a observat de asemenea că apa structurată face legumele să crescă mai repede și să aibe mai 

multi nutrienți. Se folosește cu 20% mai puțină apa fără îngrășământ la plante. La fel de 

important s-a observat că apa poate fi folosită pe post de combustibil, cercetătorii chinezi 

inventând un motor care funcționează cu 80% motorină și 20% apa structurată. Acest motor 

poluează mai puțin și are un consum mult mai scăzut. 

   În experimentele sale, Emoto Masaru de care vorbeam mai devreme, a făcut de asemenea o 

serie de teste în care anumite cuvinte erau proiectate asupra apei. Dintre toate cuvântul care a 

determinat formarea celui mai pur cristal , au fost de fapt două : Dragoste și Recunoștința. Un 

mare întelept spunea că ar trebui să ne trăim viețile într-o stare de perpetuă rugăciune și cum se 

poate traduce până la urmă o astfel de stare decât în aceste două cuvinte : Dragoste și 

Recunoștintă. 

   În natura apa curge în curbe frumoase, unduite. Ea este libera și se încarcă cu toată frumusețea 

și pacea din jurul ei. 

 

   „Apa nu este pur și simplu H2O. Indiferent cât de naturală sau pură este apa pe care o beți, fără 

un suflet pur, apa nu va avea un gust bun. Permiteți-mi să vă întreb: Cât de limpede vă este 

sufletul? Cât de mult vă împovărează problemele de serviciu? Cum e cu problemele de familie?      

Aveți conștiința încărcată? Dacă da, se prea poate ca apa pe care o beți să vi se pară stătută și 

http://www.mixdecultura.ro/wp-content/uploads/2013/08/cea-mai-buna-apa.jpg
https://astrocercetas.wordpress.com/2017/05/05/autovindecarea-in-cinci-pasi/
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greoaie. Dacă participați cu plăcere la un sport, apa – chiar și cea de la robinet – are un gust 

delicios și înviorător. Cu alte cuvinte, contează mai mult ce este în interiorul vostru. 

   De la sosirea ei pe pământ şi pe parcursul vastei călătorii până la revărsarea ei în ocean, apa 

păstrează toate cunoştinţele, toate experienţele prin care a trecut. Sună miraculos, însă apa îşi 

poartă propria istorie cu sine, în acelaşi fel în care noi, oamenii, ne purtăm propriul trecut. Şi nu 

numai atât: apa are secretele ei. 

   Apa are o memorie proprie, în care ne sunt păstrate gândurile şi rugăciunile. Cu toţii suntem 

apă, astfel încât, oriunde ne-am afla, rugăciunile noastre vor fi răspândite în întreaga lume. 

   Viaţa este un dar. Ea nu înseamnă doar fericire, ci şi nefericire. Nefericirea este cărarea ce duce 

la fericire. Fericirea şi nefericirea sunt asemenea valurilor care se înalţă şi coboară din nou: dacă 

nu ar coborî, apa nu s-ar putea înălţa, nici n-ar putea curge. Atâta vreme cât căutăm fericirea în 

afară, e puţin probabil să găsim vreodată adevărata fericire. Căutând fericirea, ne căutăm, de fapt, 

pe noi înşine. O putem căuta pe tărâmuri îndepărtate, dar o vom găsi, în cele din urmă, doar în 

propria palmă. O inimă plină de iubire şi recunoştinţă este calea spre fericire. 

„Ori de câte ori stai în fața unei ape și transmiți mesaje de iubire și recunoștință, undeva în 

lumea asta cineva se umple de iubire și recunoștință. Nu trebuie să mergi nicăieri. Apa din 

fața ta se află în relație cu apa din întreaga lume. Apa pe care o privești va rezona cu apa 

de peste tot, iar mesajul tău de iubire va ajunge la sufletele tuturor oamenilor din lume.” 

Bibliografie: Masaru Emoto – Memoria Apei, Editura Adevăr Divin, 2007 

Masaru Emoto -   Adevărata putere a apei, Editura Adevăr Divin, 2007 
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DELIMITAREA  TEORETICĂ A PROBLEMATICII PRESUPUSE DE CERCETARE 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR  IULIANA MARIA TUDORICĂ 

GRĂDINIȚA PP NR. 14 TECUCI, GALAȚI 

 

          Cercetarea a vizat implementarea, monitorizarea şi evaluarea spunerii poveştilor la grupa 

mijlocie unde am funcţionat ca şi educatoare. Basmul şi povestea s-au născut, probabil ca o 

evadare umană din cotidianul nu totdeauna aşa cum românul şi l-a dorit, dar şi proiecţie a celor 

mai înalte aspiraţii ale sale de bine, frumos, cinste şi omenie. Realitatea din care  s-au născut şi 

pe care o regăsim în aceste creaţii este înfrumuseţată, dar şi plină de neprevăzut, de confruntări 

între bine şi rău, aşa cum este de fapt viaţa. Minunea din basm exprimă nu numai năzuinţa, ci şi 

încrederea poporului că lumea poate deveni mai bună şi că oricând poate interveni ceva favorabil 

omului, dacă el ştie să se folosească de împrejurări.    

          Cercetarea – acţiune pe care am întreprins-o a presupus o intervenţie la scară mică în 

funcţionarea reală şi examinarea atentă a efectelor acelei intervenţii. 

          Caracteristicele cercetării acţiunii sunt : 

- este situaţională  care permite diagnosticarea unei probleme dintr-un 

context specific şi contribuie la încercarea de a o rezolva în această situaţie; 

- este colaborativă atunci când echipele de cercetători şi practicieni 

colaborează; 

- este partipativă întrucât înşişi membrii echipei iau parte direct sau indirect 

la implementarea cercetării; 

- este autoevaluativă pentru că modificările sunt evaluate continuu, iar 

obiectivul final este îmbunătăţirea practicii educaţionale. 

Cercetările – acţiune se concentrează pe o problemă specifică analizată în condiţii specifice. 

Scopul lor nu este atât de a obţine cunoştinţe ştiinţifice generale, cât de a obţine o cunoaştere 

centrată pe o situaţie şi pe un scop particular. 

           Este important faptul că cercetările  – acţiune practice,  cercetătorii/investigatorii îşi 

monitorizează propriile practici educaţionale, cu scopul imediat de a-şi rezolva propriile lor 

judecăţi de valoare şi raţionamente practice. Astfel cercetarea - acţiune practică este pasul către 

cercetarea - acţiune de emancipare, în care cercetătorii înşişi ,,sunt responsabili pentru rolul 

socratic de asistare a grupului în autoreflecţia sa colaborativă’’. (L. Cohen, L. Maniaon, 1998). 

Basmul funcţionează prin principiul luptei dintre bine şi rău, promovând binele ca valoare etică, 

concept etic demn de reţinut pentru educaţiei. Poveştile şi basmele au încântat întotdeauna 

copilăria tuturor generaţiilor. Basmele, ca şi poveştile, îi dau copilului posibilitatea să înveţe să 

deosebească frumosul de urât, binele de rău şi să urmeze exemplul personajelor pozitive. În 

basme domină fantasticul atât în cadrul în care se desfăşoară acţiunea şi în prezentarea 

personajelor care fie au calităţi hiperbolizate, fie sunt fiinţe cu înfăţişări şi însuşiri supranaturale 

sau obiecte care au însuşiri neobişnuite. Basmul pledează pentru valorile extern umane, pentru 

bine şi frumos, de aceea se adresează tuturor vârstelor, dar mai ales copilăriei.  
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Poveştile constituie o categorie deosebită, atât cadrul şi subiectele, precum şi personajele sunt 

mult mai apropiate de realitatea vieţii de toate zilele, fantasticul ocupând un loc secundar şi 

uneori fiind chiar înlocuit cu elementele care îşi au originea în superstiţiile popoarelor. 

Basmele au un puternic substrat real, deoarece au izvorât din năzuinţa poporului pentru o viaţă 

mai bună, din dorinţa de a învinge răul şi greutăţile provocate fie de forţele naturii, fie de 

asuprirea claselor dominante. Poporul a introdus în basm expresia dorinţei sale de libertate, de 

dreptate, de bine, de frumos. Necunoscând anumite fenomene din natură, poporul cu imaginaţia, 

înţelepciunea şi iscusinţa sa le-a întruchipat adesea în fiinţele fantastice din basme. 

Pentru a folosi basmele cu rezultate optime, ca mijloc de educare, este necesar să se cunoască 

caracteristicile acestei specii, baza reală a basmului, originea şi semnificaţia elementelor 

fantastice, personajele cu caracterele lor specifice, precum şi particularităţile vârstei preşcolare. 

Copiilor le sunt accesibile încă de la vârsta de trei ani, atât poveştile realiste, cât şi cele 

fantastice, care corespund nevoii lor de cunoaştere şi de activitate şi care pot influenţa 

comportarea. Tematica recomandată în programa instructiv – educativă nu este limitată. Ca şi 

educatoare ai posibilitatea să selectezi numai acele basme care sunt accesibile şi captează atenţia 

copiilor. 

La grupa mică (3-4 ani), basmele selecţionate vor fi în număr mai redus, cu durata mai scurtă, 

conţinut şi intrigă simplă, care să trezească sentimente şi trăiri afective plăcute. O parte din 

basmele planificate au în centru personaje de vârsta copiilor sau personaje cunoscute lor. Cum ar 

fi: Căsuţa din oală, Scufiţa Roşie, de Fraţii Grimm, Turtiţa, Găinuşa cea moţată, de C. Gruia etc.     

La grupa mijlocie (4-5 ani), vor povesti următoarele basme: Hansel şi Gratel, de Fraţii Grimm, 

Fata bebei şi fata moşneagului, de Ion Creangă, Punguța cu doi bani, de Ion Creangă, Ursul 

păcălit de vulpe, de Ion Creangă etc. 

La grupa mare (5-6 ani), poveştile devin mai complexe, au ca scop sesizarea planului real şi a 

celui ireal, stimularea creativităţii copiilor, exersarea capacităţii de comunicare. Se pot povesti 

următoarele basme: Iedul cu trei capre, de O. Panciu-Iaşi, Lebedele, de H.C. Andersen,  Sarea în 

bucate, de P. Ispirescu, Greuceanu, de P. Ispirescu, Frumoasa din pădurea adormită, de Ch. 

Perrault, Motanul încălţat, de Ch. Perrault, Muzicanţii din Bremen, de Fraţii Grimm, Cei trei 

purceluşi, de S. Mihailov, Povestea picăturii de apă, de D. Cocoru, Fetiţa cu chibriturile, de H.C. 

Andersen, Povestea fulgului de zăpadă, de T. Banciu, Făt Frumos din Lacrimă, de M. Eminescu 

etc.  

Deznodământul basmelor provoacă la cei mici emoţii şi satisfacţii morale. Basmul contribuie la 

educarea copiilor în spiritul dreptăţii, al cinstei, al perseverenţei în muncă, în spiritul urii şi 

despreţului faţă de minciună, viclenie, faţă de oamenii care îi asupresc pe alţii. 

În cercetarea pe care am desfăşurat-o în vederea conceperii lucrării am vizat următoarele 

obiective :  

- Identificarea nivelului de dezvoltare a limbajului preşcolarilor din 

eşantionul experimental 

- Identificarea unei strategii optime de exploatare a basmului în vederea 

obţinerii unui progres sub aspectul limbajului 

- Optimizarea demersului metodologic favorabil formării deprinderilor de 

reproducere a conţinutului unor basme prin metode didactice diverse 

- Urmărirea formării şi dezvoltării capacităţii de înţelegere, însuşire şi 

folosire a cuvintelor şi expresiilor literar – artistice din conţinutul  basmelor 

Pentru a realiza obiectivele pe care mi le-am propus, am pornit de la următoarea ipoteză :  dacă 

în activităţile de educare a limbajului organizate şi desfăşurate în grădiniţă se aplică în mod 
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sistematic un program metodologic bazat pe utilizarea diverselor valenţe ale basmului, copiii vor 

reuşi să-şi formeze şi să-şi dezvolte limbaj expresiv, corect din punct de vedere gramatical, să 

reproducă logic basme respectând succesiunea episoadelor.                           

Programul stabilit vizează o varietate de conţinuturi (basme diverse), dar şi o varietate de 

strategii didactice: metode de instruire, tradiţionale dar şi moderne, diverse forme de organizare, 

precum şi mijloace didactice bogate şi variate. 

 

          Cercetarea – acţiune nu se distinge prin folosirea vreunui set particular de cercetare, 

deoarece sunt utilizate tehnici cunoscute de culegere a datelor, cum ar fi: observaţii, jurnale 

concentrate asupra anumitor probleme specifice din practică, înregistrări audio şi video ale 

interacţiunilor verbale sau adunărilor din grupa de clasă  etc. 

          Datorită faptului că obiectul cercetării îl constituie acţiunile (practicile), iar punctele de 

vedere ale personajelor implicate şi circumstanţele istorice conferă acestor acţiuni sens şi 

semnificaţie, trebuie totuşi menţionat că asemenea tehnici de generare şi acumulare a evidenţei 

asupra practicilor sunt împrumutate cu precădere din sfera metodologiilor interpretative de 

cercetare (abordări etnografice, studii de caz, analiza conversaţiei), fiind mai puţin utilizate 

metode şi tehnici folosite de cercetători de orientare empirică (analiza corelaţiei, experimente 

comparative). 

 Aşa se explică faptul că treptat a crescut în sufletul meu dorinţa de a împărtăşi la mai mulţi 

colegi ceea ce experimentasem atât de bine  la  clasă.  
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BIBLIOTECA, TEMPLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE PENTRU COPIII CU 

C.E.S. 

Profesor psihopedagog, Udrel Georgiana–Laura, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 

1, Sibiu, județul Sibiu 

 

 Abstract 

 Această lucrare abordează nevoia de activități extracurriculare pentru copiii 

cu cerințe educative speciale, desfășurate în cadrul bibliotecii. Lucrarea se bazează pe studiile de 

specialitate realizate pentru a evidenția importanța lecturii, a poveștilor terapeutice și a întregului 

proces educațional, realizate în parteneriat cu biblioteca, în stimularea gustului pentru cărți și 

lectură, dezvoltarea abilităților de comunicare și importanța în dezvoltarea abilităților și 

comportamentelor culturale, artistice, creative și civice. Materialele didactice utilizate au fost 

cărți cu povești în concordanță cu vârsta elevilor, povești cu valori clasice, povești cu personaje 

cu dizabilități, povești terapeutice, marionete, software educațional. 

Introducere 

„O bibliotecă – scrie Lubblock – este un ținut vrăjit, un palat cu desfătări, un adăpost în care te 

poți adăposti împotriva furtunilor”. „Oricine va avea cheia de aur care deschide ușa tăcută a 

bibliotecilor – continuă Lubblock – va găsi în ele încurajare și mângâiere, odihnă și fericire.” 

Biblioteca este un castel în care copiii pot descoperi minunata lume a cărților. Misiunea 

bibliotecii este de a produce servicii de informare, lectură și studiu în scopul satisfacerii 

cerințelor unui segment cât mai amplu de populație, prin obiective specifice profilului pedagogic 

și enciclopedic, cât și prin activități concrete, măsurabile și cuantificabile la nivelul serviciilor. 

„Cărțile sunt cei mai tăcuți și constanți prieteni, sunt cei mai accesibili și înțelepți consilieri și cei 

mai răbdători profesori.”(Charles W. Eliot) 

Oamenii au diferite definiții pentru cărți. Pentru unii, acestea sunt doar niște pagini cu scris mic 

puse laolaltă, dar pentru alții, cărțile sunt ca un covor fermecat care te poate purta într-o lume 

mai bună. Persoanele care spun că lectura este plictisitoare nu au „gustat” cu adevărat din fructul 

cărților, și de cele mai multe ori se întâmplă acest lucru în rândul elevilor, fie din cauza faptului 

că nu au fost îndrumați de către adulți, fie din cauza unei slabe stimulări educaționale. Lectura în 

viața copiilor este primordială, deoarece îi formează și le deschide orizonturi importante în 

cunoașterea vocației sau pasiunii pentru diferite domenii. 

Gaspar Gyorky, ca certătător al psihicului uman și totodată și „reparator” al conexiunilor 

interpersonale, afirma că „printre nevoile umane esențiale se numără și cea de povești”. Este cert 

faptul că existența noastră nu depinde de aceasta, însă în mod sigur, așa cum ne dovedesc și 

numeroasele studii de specialitate, „succesul și reușita în viață sunt puternic influențate și de 

relația pe care o avem cu poveștile. Dezvoltarea neuro-cognitivă (funcționarea creierului), stilul 

de atașament, stima de sine, performanțele școlare, abilitățile socio-emoționale, nivelul de 

maturitate relațională și reziliența, capacitatea de a ne descurca în situații dificile, sunt doar 

câteva dintre ariile vieții care funcționează mai mult sau mai puțin bine și în funcție de maniera 

în care este satisfăcută nevoia de povești și de lectură”. 

Cerințele educative speciale reprezintă o sintagmă care a fost lansată încă din anul 1978, în 

Marea Britanie, odată cu raportul Warnock care a constituit documentul de bază al reformei 

educației speciale din 1981. Această sintagmă se referă la cerințele în plan educativ ale unei 

categorii de persoane care plasează persoanele / elevii într-o stare de dificultate în raport cu cei 

din jur, stare care nu le permite valorificarea în condiții normale a potențialului intelectual și 

aptitudinal de care aceștia dispun. Elevii cu cerințe educative speciale necesită o atenție 
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educațională diferită de cea a elevilor fără vreo deficiență. Pentru înregistrarea progreselor din 

punct de vedere cognitiv, educațional, elevii cu C.E.S. au nevoie de realizarea unor planuri de 

intervenție personalizate, realizate de către specialiști, prin intermediul cărora să beneficieze de 

activități educaționale diferențiate, stabilite în funcție de necesitatea imediată, dar și de 

potențialul de dezvoltare. 

Pentru ca poveștile și cărțile alese pentru copii să aibă un impact pozitiv asupra acestora, trebuie 

să se țină cont de dezvoltarea pe toate palierele a acestora. În cazul copiilor care își exprimă 

preferința pentru anumite tematici literare, de exemplu, dacă le plac poveștile fantastice, îi vom 

ajuta să intre în posesia lor pentru a-i putea ajuta să-și dezvolte imaginația, dar îi vom îndruma în 

înțelegerea mesajelor din povești, să vadă frumusețea calităților sufletești ale eroului. Dacă un 

copil își exprimă preferința pentru poveștile cu călătorii, aventuri, cu peripeții sau lupte, nu 

înseamnă ca trebuie să il ținem departe de ele, ci din contră i le vom prezenta, însă având grijă să 

evidențiem tăria, răbdare și învățătura de care au avut nevoie eroii poveștilor pentru a putea duce 

la bun sfarșit ceea ce și-au propus. Dacă avem un copil impusiv, agitat, nu îl vom pune la 

încercare prin alegerea unor povești destul de banale, ci îi vom da prilejul să gândească în timpul 

unui joc.  

Între 2 și 3 ani copilul are nevoie să i se confirme cine este el, de aceea cărțile potrivite sunt 

acelea care să evidențieze viața de zi cu zi și mediul în care trăiește, cu povești simple și fără a se 

folosi povești fantastice. Între 3 și 4 ani sunt recomandate cărți care le deschid orizonturile 

copiilor, în pofida limitării datorate cerințelor educative speciale. Între 4 și 5 ani copiii vor să 

cunoască din ce în ce mai mult lumea înconjurătoare și pun diverse întrebări, de aceea este foarte 

important să îi implicăm în diferite activități din care să își însușească comportament dezirabile. 

În tot ceea ce facem cu copiii trebuie să includem jocul, un joc al cuvintelor, un joc al 

imaginației, al cunoașterii. Este foarte important ca noi, cei de la catedră, să ne însușim foarte 

bine această abilitate, pentru a realiza împreună cu micuții cititori o lume a basmului. 

Materiale, metode și grupurile țintă 

Mijloacele și materialele didactice facilitează transmiterea unor cunoștințe, formarea unor 

deprinderi. Acestea dețin un rol important în accesibilizarea conținuturilor învățarii. Pentru copiii 

cu C.E.S. au o foarte mare importanță, deoarece acestea facilitează percepția directă a realității, 

solicită și sprijină operațiile ale gândirii, stimulează imaginația și creativitatea. 

Materialele folosite au fost cărțile cu povești în concordanță cu vârsta elevilor, povești cu valori 

clasice, povești cu personaje cu dizabilități, povești terapeutice, marionete, softuri educaționale, 

proiectorul. Metodele alese au fost: povestirea, explicația, dezbaterea, jocul de rol, teatru, 

desenul. 

Grupurile țintă ale proiectului au fost elevii clasei a II – a din C.S.E.I. Nr. 1, Sibiu și o dată la 3 

săptămâni, elevii clasei a II-a B ai Școlii Gimnaziale Nr. 1. Activitățile cu elevii din C.S.E.I. Nr.1 

s-au desfășurat în sala de lectură din cadrul Bibliotecii Astra, din Sibiu, o dată pe săptămănă. 

Interacțiunea o dată la 3 săptămâni cu elevi ai altei școli a ajutat la dezvoltarea abilităților de 

comunicare a copiilor și mai ales la acceptarea diferențelor individuale. 

Obiectivele proiectului 

Obiectivele au constat în: interacționarea elevilor din școli diferite, acceptarea diferențelor 

individuale; conștientizarea și familiarizarea elevilor cu C.E.S. cu serviciile bibliotecii; 

promovarea lecturii în rândul elevilor cu CES; stimularea gustului pentru carte și lectură, precum 

și evidențierea importanței lecturii în dezvoltarea abilităților de comunicare; dezvoltarea de 

competențe și comportamente culturale, artistice, creative, civice; îmbunătățirea comunicării 

orale și stimularea interesului pentru scris și citit. 
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Descriere 

Faptul că am reușit să încheiem un parteneriat cu Biblioteca Astra din Sibiu a fost un lucru foarte 

important și benefic pentru elevii participanți. Milton Erickson susținea că fiecare copil are o 

nevoie strigentă de a învăța și descoperi, că fiecare stimul constituie pentru copil o posibilă 

oportunitate de a reacționa într-un fel (1980), de unde putem deduce faptul că este foarte 

importantă imbogățirea acestor oportunități de învățare. 

În primele 3 ore, după ce s-au familiarizat cu spațiul, elevii au fost ajutați și instruiți cum se ține 

corect o carte, cum se întorc paginile fără a o deteriora, cum se îngrijesc cărțile și cum se pune o 

carte la loc pe rafturile bibliotecii. La prima întâlnire a elevilor din cele două școli, cei din Școala 

Gimnazială Nr.1 au fost ușor reticenți în a interacționa cu ceilați copii, iar doamna bibliotecară a 

decis abordarea poveștilor cu personaje cu dizabilități, pentru a favoriza intercunoașterea. 

Poveștile care prezintă personaje cu diverse dizabilități și modul în care își desfășoară activitățile 

de zi cu zi , dar și provocările datorate limitării din cauza deficiențelor, au un impact mare asupra 

elevilor fără deficiențe, acestea favorizând dezvoltarea empatiei și spiritului civic. Exemplele 

clare de personaje care deși au diferite dizabilități reușesc să se dezvolte mult din punct de 

vedere cognitiv și comportamental, având totodată o importanță desăvârșită asupra stimei de sine 

a elevilor cu C.E.S. 

În cadrul poveștilor terapeutice am fost preocupați de efectul pe care vor avea acestea ca mijloc 

pentru modelarea personalității și normalizarea stărilor psihice. Elevii au beneficiat și de diverse 

programe software care să le faciliteze derularea imaginilor pe baza cărora s-au realizat discuții 

libere. De asemenea au fost folosite marionete, păpuși și jucării pentru a structura și comunica 

povești centrate pe soluție, rezolvare de probleme. În cadrul activităților elevii au realizat desene 

și colaje cu personajele preferate din povești și de asemenea, au fost ajutați să creeze singuri 

propriile povești, folosind ilustrații, imagini din viața lor de zi cu zi. 

Puterea exemplului are un impact desăvârșit asupra evoluției copilului. Atât copiii cu C.E.S., cât 

și cei fără vreo deficiență, sunt foarte atenți la gesturile, reacțiile persoanelor din jurul lor. În 

situația în care copilul observă că persoanelor din jurul lui le place să citească, va dori și el să 

facă același lucru. Fie că vă îndreptați atenția către un roman sau o revistă, important este să fie 

tipărit pe hârtie, iar copilul să simtă că vă face plăcere pentru a realiza același comportament. 
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ABANDONUL ŞCOLAR – 

cauze şi soluţii în reducerea dimensiunii lui în şcoala noastră 

 

Autorul : Ursache Vasile Andrei 

Instituţia : Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret’’ Piatra Neamţ 

 

Abandonul şcolar este ultima fază a insuccesului şcolar, acestui termen nefiindu-i necesară o 

definiţie complexă. Insuccesul şcolar se defineşte prin rămânerea în urmă la învăţătură a unor 

elevi, care nu reuşesc să obţină un randament şcolar la nivelul cerinţelor programelor şi care nu 

vorreuşi să se adapteze la mediul socio-profesional, la nivelul cerinţelor acestuia. 

 Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în 

încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 

înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului 

de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 

absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri 

în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 

învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 

resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; 

şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, 

nu e percepută ca valoare în sine.  Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de 

conduită este considerat deosebit de grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici 

calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici formația morală şi civică 

necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, 

neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen 

mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de 

formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în 

vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul 

şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de 

abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 

studiem câteva cauze: şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa 

oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 

elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 

gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 

resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 

către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 

dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 

susceptibilă față de instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea 

fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de 

instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi 

asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este 

menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar 
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creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei 

necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea 

vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze 

părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 

re1uşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 

raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare 

prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem 

aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, 

absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi 

suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje 

manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea 

abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 

reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 

muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija 

unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 

de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 

divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 

dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 

prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 

cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 

abandon şcolar. 

Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de 

atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 

apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 

haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează 

şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să 

fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la 

şcoală. 

t si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Pentru a oferi soluţii în ceea ce priveşte abandonul şcolar, trebuie să-l recunoaştem  din timp şi să 

încercăm să-l combatem.  

În prima fază elevul apare nemulţumit de şcoală, pentru că apar primele goluri în cunoştinţe şi 

complexul de inferioritate faţă de colegi. A doua fază se caracterizează prin apariţia unor lipsuri 

grave în cunoştinţe şi incapacitatea de a rezolva independent sarcinile şcolare. Faza a treia este 

caracterizată de corigenţe, iar profesorii încearcă unele măsuri, uneori fără să cunoască 

adevăratele cauze. Elevul manifestă rezistenţă sau revoltă, face dezordine în clasă ori devine 

închis şi neliniştit. Ultima fază este aceea în care rămâne repetent, unii fiind greu de recuperat, 

deoarece fug de la şcoală, vagabondează, apoi abandonează şcoalaÎn lucrarea sa “Devianța 

școlară…” Cristina Neamțu amintește următorul raționament explicativ al mecanismelor de 

producere si combatere a fenomenului de abandon școlar: 
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“În condițiile aspirației lor firești către autonomie și independență financiară, tinerii doresc să 

părăsească școala cât mai repede posibil, pentru a avea un serviciu permanent, cu normă 

întreagă, și pentru a putea câștiga cat mai mult. Cei care aspiră la o viață independentă resping 

ideea unui învățământ obligatoriu extins la 10-12 ani, deoarece față de idealul și trebuințele lor 

imediate educația școlară nu aduce recompensele dorite ”(Neamtu,C, Devianta Scolara, 2003). În 

acest context s-a avansat ideea că absenteismul și delicvența pot fi diminuate dacă li se va 

permite tinerilor să-și asume o poziție productivă pe piața muncii. Se estimează chiar că 

abandonul școlar temporar poate avea efecte benefice în cazul unei categorii de elevi, și anume 

elevii care au nevoie să pășească în afara fluxului procesului educativ școlar și să muncească o 

perioada de timp. O asemenea situație poate conduce la aplanarea tensiunilor dintre elev și 

școală, precum și la structurarea unui nou sistem de priorități pentru elev. Astfel, munca poate 

oferi o noua perspectivă asupra vieții, în sensul că tânărul poate realiza că munca necalificată, 

cum este cea pe care va putea să o presteze dacă nu își finalizează studiile, nu aduce 

recompensele estimate. În urma unor asemenea experiențe, adolescentul va fi fericit să revină la 

școală și poate realiza chiar noi niveluri de performanță academica dupa revenire.”  

Se propune, prin urmare, ca solutie pentru prevenirea abandonului școlar acceptarea de către 

familie și societate a unui abandon temporar al elevului, astfel încât el să poată avea experiența 

nefericită a propriei autonomii financiare. În mod cert, experiența lui va fi una nefericită pentru 

că anterior el nu realizase costul facilităților de care se bucura ca și elev, sub ocrotirea părinților. 

Din aceasta perspectiva, într-adevăr, abandonul temporar ar fi o soluție miraculoasă. 

Cosmovici, în lucrarea sa “Psihologie școlară” prezintă ca măsură de prevenție a eșecului școlar 

“parteneriatul școală-familie”, deoarece pentru multi elevi factorii eșecului școlar se situeaza în 

familie, și nu în cadrul contextului școlar. Pentru buna funcționare a relației școală-familie” este 

necesar ca părinții să acorde importanță școlii, să manifeste interes pentru studiile copiilor lor, să 

se arate preocupați de formarea profesională a copiilor, de perspectivele lor sociale. Nu mai puțin 

importantă este asigurarea în familie a unui cadru cultural adecvat, deoarece s-a constatat că 

precaritatea culturală a familiei poate provoca un retard al dezvoltării intelectuale generale a 

copilului. 

O alta masură amintită de autor este creearea unor situații speciale de success pentru elevii cu 

dificultăți școlare, deoarece succesele și recompensele dezvoltă inițiativele elevului și sporesc 

încrederea acestuia în propriile posibilități. Pentru aceasta este necesar ca profesorul să știe să 

dozeze în așa fel dificultățile sarcinilor propuse elevilor, încât aceștia să fie dispuși să le 

abordeze fără teamă și cu șanse reale de reușită.(Cosmovici,A; Iacob,L.,1998,p.224). Sistemul de 

recunoaștere a meritelor din învățământul românesc îi avantajează pe cei cu un nivel de 

inteligență ridicat. Nu exista o evaluare diferențiată, singurul criteriu de evaluare fiind 

reproducerea informației. Un bun exemplu de urmat sunt școlile din Statele Unite unde există o 

mulțime de cubluri (de teatru, echipa de fotbal, majorette) care permit copiilor să se integreze și 

să experimenteze succesul. 

Soluţii nu se pot oferi, dată fiind complexitatea cauzelor ce determină abandonul şcolar, dar se 

pot încerca anumite metode: convorbiri individuale şi colective, întâlniri ale diriginţilor şi ale 

profesorilor cu părinţii (vizita la domiciliu nu mai este de ceva vreme ,,recomandată”…), discuţii 

ale elevilor cu cel vizat, şedinţe cu psihologul sau consilierul şcolar (desigur, dacă reuşim să 

găsim unul sau dacă reuşim să convingem copilul să stea de vorbă cu el!). 

În ceea ce priveşte reducerea abandonului în şcoala noastră, optimismul nu este cea mai bună 

atitudine şi nici îngrijorarea. Să nu uităm că suntem cadre didactice, avem o anumită demnitate, 
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iar rolul nostru de a forma oameni nu este acceptat de toţi semenii noştri; uneori, nu ne putem 

lupta cu morile de vânt, precum Don Quijote. 
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CTITORIILE LUI MIRON BARNOVSCHI 

(studiu de specialitate) 

Prof. Gabriel Gheorghiu 

Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi 

 

      Puntea de legătură între realizările artistice ale Movileştilor şi perioada de mare strălucire a 

lui Vasile Lupu o formează activitatea ctitoricească, aproape uitată, a lui Miron Barnovschi . 

Dacă acest voievod anticipează pe Constantin Brîncoveanu prin sfârşitul său tragic, nu se 

exagerează afirmând că, în cei aproape trei ani de domnie, a zidit în timpuri vijelioase şi cu 

mijloace materiale reduse, la fel ca şi voievodul Ţării Româneşti care dispunea de averi mult mai 

mari.  

          Istoria arhitecturii religioase, a monumentelor istorice şi a izvoarelor istorice de acest gen, 

din prima jumătate a secolului al XVII-lea, mai precis din deceniile trei, patru ale acestei epoci 

din Moldova, nu se poate reconstitui şi scrie fără a se cunoaşte moştenirea creaţiei artistice şi 

culturale lăsată de meşterii zidari, constructori, zugravi de atunci. Mai mult, cronica Iaşilor, 

Oraşul vechilor zidiri şi a statului moldovenesc din perioada amintită, cu toată zestrea culturală 

ar rămâne de neînţeles dacă nu ar cuprinde şi activitatea lui Barnovschi care în scurta lui domnie 

a reuşit să ridice monumente artistice de mare valoare.  

          O caracteristică globală a arhitecturii barnovschiene reclamă, din capul locului, că ea 

reprezintă o perioadă de acumulări pe fondul tradiţional, la care se vor adăuga împrumuturi de 

forme artistice noi, cum s-a petrecut mai târziu.  

          Instabilitatea domniilor şi a vremurilor a impus lui Barnovschi să ridice ansambluri 

mănăstireşti fortificate. Era nevoie acum de o anume defensivă faţă de asalturile din afară, dar şi 

de atacurile celor care se îndreptau furioşi către aceste instituţii între zidurile cărora se adunaseră 

averi destul de mari.  

         Ctitoriile lui Miron vodă cu amenajări defensive se încadrau acelor zidiri din epocă: 

Dragomirna de lângă Suceava a lui Anastasie Crimca, terminată de Barnovschi în 1627; Rădeana 

de lângă Tg. Ocna, zidită în 1628 de Dumitraşcu Ştefan, mare logofăt; biserica Nicoriţă „la 

marginea târgului Iaşului, în Tătăraşi”, a hatmanului şi pârcălabului de Suceava, Nicoară, ridicată 

în 1626-1627 etc.  

          Înfăţişarea monumentelor istorice bisericeşti ale lui Miron vodă cu dotări de apărare 

(turnuri, metereze, tainiţe, ascunzători ) după modelul Dragomirnei, socotită pe drept cuvânt 

„adevăratul manifest al epocii, care trăia din plin drama nesiguranţei”  scoate în evidenţă multe 

aspecte de originalitate, unitate de gândire în opera de construcţie a voievodului.  
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          Pentru monumentele din vremea lui Barnovschi se poate şi trebuie să se facă o clasificare: 

1. zidiri din temelie terminate sau continuate de alţi ctitori ( biserica Sf. Ioan Botezătorul, 

mănăstirea Barnovschi, mănăstirea Bârnova); 2. construcţii începute de alţi ctitori şi terminate de 

el (Toporăuţi, Dragomirna, Hangul-Buhalniţa ); 3. construcţii în afară de ţară, restaurare 

(Biserica Stavropighiei din Liov).  

         Miron Costin evidenţiază efortul lui Barnovschi în domeniul construcţiilor „Mănăstiri şi 

biserici câte au făcute aşa în scurtă vreme, nici unul domnul n-au făcutu. Făcut-au alţi domni şi 

mai multe, iar cu mai îndelungate vremi, în 40 de ani unii, alţii în 20 de ani, iar elu în treia ani. 

Mănăstirea în oraş aicea ce să dzice svânta Maria şi apoi mănăstirea anume Hangul la munte den 

pajişte şi Dragomirna, lângă Suceava au sfârşit, urdzită de Crimca mitropolitul şi au urdzit 

Bîrbova pre numele său, sub dealul de lângă Iaşi, care apoi au sfârşit-oa Dabije vodă, fără 

biserici în multe locuri şi biserica lui sfeti Ioanu, iară aicea în oraşul, de înmă-sa făcută. Şi au 

istovitu şi biserica cea mare de la Liov, în târgul unde este şi chipul lui scris” . 

         Construcţiile barnovschiene pot constitui un frumos itinerar turistic care să pornească de la 

Iaşi, spre Bîrnova, Hangul-Buhalniţa şi apoi la Dragomirna, aceasta din urmă cu frumoasa ei 

pisanie ce aminteşte de numele celui ce „au făsit-o”. 

         BISERICA BARNOVSCHI cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost clădită în 

mijlocul oraşului, din „dricul”  Ieşilor în 1627 după cum rezultă dintr-un document din 9 mai 

1627. Se pare că zidirea ar fi avut nevoie de unele completări, deoarece Barnovschi ceruse 

executorilor săi testamentari, postelnicului Iancu Costin şi cumnatului său Mateiaş Gavrilaş să 

investească sumele necesare în acest scop. Au primit danii-satele Toporăuţi, Şipotele, Bârzeşti, 

Munteni, Bucium-scutiri de dări şi de biruri, iar la 3 februarie 1653, Nistor Batişte îi dona ocolul 

domnesc din Vaslui.  

        Ctitorul a fost un om evlavios, postelnicul Toma Cantacuzino amintindu-şi că „în multe 

nopţi l-au zăritu pe la miazănoapte îngenunchiatu în faţa icoanei, la rugă cu mare osârdie”.  

        Mama voievodului, Elisabeta s-a interesat mult de această ctitorie, căreia i-a dăruit un epitaf 

lucrat de mâna ei. Din patrimoniul bisericii fac parte două clopote, cel mare din turn a fost făurit 

la Liov şi dăruit de Barnovschi în 1628. La 9 decembrie acelaşi an s-a afierosit , închinat ca 

metoh al Sf. Mormânt. Biserica Barnovschi a fost administrată de călugării greci până la 1864. 

Clopotul cel mare are o inscripţie în limba slavonă, traducerea latinească a unui psalm a lui 

David „Doamne! Strigat-am către tine! Auză-mă”. Nu este folosit în prezent fiind fisurat. 

Clopotul cel mic are şi el o inscripţie în română cu litere chirilice „Lăudaţi pe Dumnezeu în glas 

de trâmbiţă. Acest clopot „s-a turnat întru pomenirea lui Io Miron Voievod, leat 7223 (1715)” . 

          O bună perioadă această mănăstire va fi reşedinţă oficială a marilor prelaţi din Orientul 

ortodox, în călătoriile lor prin Moldova. În 1649 aici va locui în drumul său spre Constantinopol 

călătorul rus Arsenie Suhanov. În chiliile mănăstireşti va funcţiona o şcoală de învăţământ 

enciclopedic şi probabil, vremelnic va fi fost şi o tiparniţă. 
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          În vremea lui Dimitrie Cantemir, mănăstirea lui Barnovschi s-a bucurat de o mare reputaţie 

întrucât acolo a fost depus sicriul lui Constantin Cantemir. Printre mormintele de seamă ce s-au 

aflat în mănăstire au fost şi acelea ale lui Velicico şi Nicolaie Costin, Iordache spătarul 

Cantacuzino. În 1836 Iaşul a fost cuprins de un mare incendiu, fiind atinsă şi biserica a cărui 

acoperiş va fi refăcut mai târziu cu olane şi cu tablă ca la început.  

          Paul de Alep a vizitat în 1653 mănăstirea, el fiind impresionat de candelabrele lucrate 

artistic în naos şi pronaos. În naos a văzut portretul ctitorului înfăţişat călare pe un cal alb. Sub 

acest portret era aşezat tronul domnesc, aurit în întregime. Portretele ctitorilor din pridvor se mai 

păstrau în 1885 când Melchisedec a vizitat acest monument. De altfel pictura interioară este 

târzie, datând din 1880. Dintre icoanele vechi păstrate se remarcă cea a Mântuitorului, a Sf. 

Nicolae şi icoana de hram, Adormirea Maicii Domnului, precum şi o ferecătura în argint de 

dimensiuni mai reduse a icoanei Sf. Ana. 

         Din ansamblul de clădiri din târgul de jos al Iaşilor, în apropiere fiind probabil şi acel 

faimos „târg a lui Barnovschi”, n-au mai ajuns până astăzi decât biserica şi turnul clopotniţă. Din 

punct de vedere arhitectonic, cu toate aspectele noi ale Iaşilor, biserica Barnovschi este tributară 

mănăstirii Dragomirna. Principala ei caracteristică rămâne masivitatea deosebită a zidurilor. 

Boltirea pronaosului este împărţită în două compartimente, fiecare acoperit cu câte o calotă 

sferică, ridicată pe arce etajate, iar naosul are o turlă moldovenească tradiţională ridicată pe arce 

piezişe, ca la Neamţ şi Dragomirna .  

          Biserica Barnovschi împreună cu cea de la Bîrnova, potrivit arhitectului Balş , a fost cea 

dintâi biserică cu turn deasupra pridvorului, dacă nu cumva turnul clopotniţă de la biserica Sf. 

Nicolae din Suceava n-a fost construit de la început. 

           Având în vedere raporturile moldo-ruse care vor intra într-o etapă nouă în timpul lui 

Barnovschi s-ar putea vorbi de o primă fază a influenţei arhitecturii ruseşti care va creşte în 

timpul lui Vasile Lupu date fiind relaţiile cu Kievul unde era arhiepiscop Petru Movilă. 

Raporturile Moldovei cu Rusia în timpul lui Barnovschi vor fi întărite şi de vizita mitropolitului 

Varlaam la Moscova unde comandase nişte icoane şi odoare bisericeşti.  

          MĂNĂSTIREA BÂRNOVA, aşezată cam la jumătatea drumului dintre Iaşi şi Vaslui, este 

ridicată pe la 1629 în codrii cu acelaşi nume. Prima mărturie despre această mănăstire o avem de 

la Miron Costin care a lăudat osârdia şi strădania lui Miron Barnovschi de a ridica noi lăcaşuri 

bisericeşti. Înşiruind realizările domnitorului pe plan bisericesc cronicarul aminteşte şi că a zidit 

„aşişjdere Bârnova lângă Iaşi care apoi au sfârşit-oă Dabije-vodă”. Amintind din nou ctitoriile 

domnitorului (Barnovschi, Hangu, Dragomirna) Miron Costin subliniază că „şi au urdzit şi 

Bârnova per numele său supt dealul Pietrăria lângă Iaşi . 

         O altă mărturie este hrisovul domnesc scris la Iaşi în cancelaria domnitorului în ziua de 11 

noiembrie 1628: „Io Miron Barnovschi domn al Ţării Moldovei iată au venit înaintea domniei 

mele ….Dima călăraş din Ţarigrad … şi au vândut drepta sa ocină …Aceea am vândut-o 
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rugătorilor domniei mele, călugărilor de la Sfânta Monastire a domniei mele, nou zidită care se 

chemă Bârnova ….S-a înscris în Iaşi în anul 7137(1628) noiembrie 11 zile. Însuşi domnul a 

poruncit Barnovsche voievod”. 

         Temeliile au fost puse într-un loc pustiu, fără aşezări omeneşti, cu toate că s-a emis o 

ipoteză că în acel loc să fi existat o biserică mai veche de lemn de la Ştefan Tomşa al II-lea. 

Această ipoteză aparţine lui N. A. Bogdan , bazându-se pe faptul că biserica poseda un clopot din 

1614. Mănăstirea a fost terminată de Dabija vodă , fapt dovedit prin alt stil la paramentul turlei. 

Are două hramuri, pe 23 aprilie şi 24 august. 

         Domnitorul Eustratie Dabija (1661-1665) are meritul de a îndeplini prevederea din 

Testamentul lui Miron Barnovschi, preluând pe cheltuiala sa finalizarea Mănăstirii Bârnova pe 

care a înzestrat-o cu odoare, cărţi de cult, icoane şi candele. Dabija vodă a murit în 1666 fiind 

înmormântat în biserică a cărei contrucţie o terminase.  

         Începând cu anul 1662 Mănăstirea Bârnova a fost închinată pe rând Patriarhiei 

Ierusalimului, Muntelui Athos, Muntelui Sinai, Patriarhiei din Constantinopol şi Alexandriei, 

fiind administrată de călugări greci pe o perioadă de 200 de ani.  

         Acest frumos monument de artă, amenajat de Grigore Ghica vodă cu prilejul stabilirii 

vremelnice la Bârnova cu toată curtea lui din Iaşi, în 1728 spre a se feri de epidemia de friguri. În 

altar s-a găsit, alături de odoare vechi şi un pomelnic în care erau trecuţi: Miron vodă, Elisabeta 

monahia, Eustratie voievod, Ecaterina doamna, Mihail voievod, Duca voievod, Anastasia 

doamna şi Maria doamna. Tot aici se află şi un frumos epitaf pe lespezi de marmură în limba 

greacă şi slavonă. În traducere textul din slvonă sună astfel: „Această piatră o făcu şi înfrumuseţă 

doamna Dafina domnului său, răposatul Ioan Eustratie Dabija-vodă, domnitorul Moldovei. Şi s-a 

pus în ruga sa noua mănăstire ce se cheamă Bârnova în anul 7174/1666, luna septembrie, 11 zile 

al doilea ceas”. 

         Biserica Mănăstirii Bârnova este împărţită conform tradiţiei bizantine în pridvor, pronaos, 

naos şi altar. Pridvorul este dreptunghiular, sprijinit în interior la colţuri de contraforturi masive. 

Pronaosul este asemănător cu cel de la Dragomirna, dar cu bolţile mai simple şi lipsit de 

ornamentarea fastuoasă a lui Anastasie Crimca. Naosul prezintă particularitatea de a transmite 

greutatea turlei pe arcuri transversale întocmai ca la Dragomirna, lipsind însă nervurile 

împodobite cu torsade precum şi arcaturile încrucişate ale bolţii. O catapeteasmă mare desparte 

naosul de altar. Biserica Mănăstirii Bârnova nu este pictată. Melchisedec-Ştefănescu pretindea că 

la Bârnova ar fi un tunel care ar avea ieşire în pădure în caz de primejdie . 

          Cronica costineană relatând despre fundaţiile domneşti ale lui Miron vodă spune că 

domnitorul ar fi clădit „şi biserica sveti Ioan….în oraş”, dar nu singur ci împreună cu mama lui 

„de îmmăsa făcută”. Această construcţie se găsea în mahalaua pescarilor. Rămasă neterminată, 

ea va fi dusă la bun sfârşit de Vasile Lupu în 1635. Testamentul lui Barnovschi face referire la 

posibilitatea de terminare: „să aibă a o găti de ispravă”. 
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           Astăzi biserica nu mai există. Inscripţia slavonă care se găsea în pridvor suna astfel: „cu 

voia Tatălui şi ajutorul Fiului şi săvârşirea Sf. Duh, a început a zidi această biserică Ioan Miron 

Barnovschi voevod, domnitorul ţării Moldovei  a o săvârşit, de deasupra fereştrilor întregă o 

săvârşi cu toate cele preţuitoare, în numele Sf. prooroc înainte mergătorului şi Botezătorului Ioan 

şi a cinstitei lui tăieri. În anul 7143, luna noiembrie 4/1635”. O bună perioadă a fost filială a 

mănăstirii Golia.  

          Dintre monumentele restaurate de Miron Barnovschi amintim MĂNĂSTIREA 

HANGULUI de sub Ceahlău. Sever Zotta şi Gheorghe Ungureanu în legătură cu această ctitorie 

nu au dat un răspuns clar , însă cercetări recente arată că aparţine totuşi lui Miron vodă  

          Astfel, pomenită multă vreme Mănăstirea Hangu, biserica de pe moşia cu acest nume este 

totuşi ctitorită de Miron Barnosvchi, aşa după cum însuşi mărturiseşte în aşezământul din 25 

martie 1627: „Început-am a zidi şi am făcut biserica aceasta ….care iaste în partea apusului 

depărtat şi întru deosebit pustie, în locul ce se cheamă Hangul. Şi această urmare şi facere am 

pus domnia mea a fi nerăuştă în veci întru a noastră din nou zidită mănăstirea de mai sus numită 

Hangul”.  

         Nu este exclus ca biserica lui Miron Barnovschi să fi fost zidită pe locul unui schit de lemn 

suficient de modest pentru a nu mai lăsa nicio urmă după aceea. În orice caz însă, nu poate fi 

vorba de o aşezare călugărească mai trainică înainte de secolul al XVII-lea, deoarece 

investigaţiile arheologice făcute în incinta mănăstirii înainte de formarea lacului de acumulare au 

dovedit cu certitudine inexistenţa unor vestigii anterioare acestui secol. De altfel, se pare că 

biserica de la Buhalniţa a fost zidită pe moşia vechiului schit Poienile, ctitorie a lui Gheorghe 

Movilă.  

         În 1627, se pare că Miron Barnovschi dăruieşte mănăstirii o berărie, fiind prima berărie din 

ţinutul Neamţului. După acest an Miron Barnovschi, Vasile Lupu şi alţi voievozi înzestrează 

Mănăstirea Hangu cu întinse moşii, mori şi heleştee. Ctitoria lui Barnovschi îşi va spori mereu 

avutul şi va deveni astfel un puternic rival pentru boierii Cantacuzini, stăpâni ai moşiei Hangu, 

care-şi revendică unele sate cedate mănăstirii printr-un schimb făcut cu Barnovschi. Aceste 

disensiuni dintre călugării de la Buhalniţa şi Cantacuzini vor provoca un lung şir de procese, 

începând cu 1653 şi până la jumătatea secolului al XIX-lea. 

          După 1715 in timp ce patriarhul Chiril Samuil din Alexandria se afla în Moldova, 

voievodul Nicolaie Mavrocordat închina Patriarhiei Mănăstirea Buhalniţa cu tot venitul ei, 

începând astfel o perioadă grea în existenţa obştii monahale de la Buhalniţa . Prin 1683 

mănăstirea este transformată în biserică parohială iar în 1865 în unele chilii începe să funcţioneze 

o şcoală primară. Incinta mănăstirii se va degrada şi abia după 1958, când începe strămutarea 

masivă a satelor din zona lacului de acumulare, biserica fostei Mănăstiri Buhalniţa este demolată 

şi reconstruită pe locul actual.  
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         Arhitectural, Mănăstirea Buhalniţa are formă dreptunghiulară, fără abside laterale 

pronunţate, dar cu absida altarului semicirculară şi faţada vestică poligonală, ceea ce se întâlneşte 

mai rar la construcţiile din această epocă. Acoperişul în două ape este străpuns de o turlă, în zona 

mediană a edificiului, care a fost probabil construit ulterior. Faţadele sunt simple, fiind 

împodobite doar cu un brâu zimţat de cărămidă situat la înălţimea naşterii bolţilor. Doar la două 

ferestre, cea a altarului si cea a pronaosului, ferestre situate pe axul edificiului, se mai păstrează 

chenarele originale de piatră, pe suprafaţa lor apărând cunoscutul motiv al baghetelor încrucişate. 

Pridvorul este o construcţie ulterioară. Catapeteasma adusă din Alexandria în 1859 nu 

impresionează prin calităţi artistice deosebite, dar strana arhierească şi câteva din cele 25 de 

strane sculptate, acoperite cu ornamente extrem de variate sunt deosebit de interesante.  

         Despre poziţia acestui locaş notabil şi ca loc de odihnă N. Iorga scria: „Prin minunatul ţinut 

al munţilor împăduriţi, treceam încet-încet la Hangul, la Buhalniţa cu frumoasele case risipite. Pe 

tot acest ţinut minunat, stăpânul, podoaba, viaţa, mişcarea e Bistriţa. De ardezie posomorâtă în 

umbră, de catran când prelinge rădăcinile brazilor şi stejarilor, de smarald între poiene, de argint 

în îmbrătişarea focară a soarelui ca un fulger, nu strecoară, nu curge, ci înaintează cu toată mica 

ei adâncime din vara secetoasă, pluteşte regal sub straja munţilor…..” . 

         Aproape de Suceava se află şi MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA a mitropolitului Anastasie 

Crimca. Faptul că este ctitoria lui rezultă din pisania fixată deasupra uşii de intrare, în naosul 

bisericii că: „Chir Anastasie Crimcovici, fost episcop de Rădăuţi şi dumnealui Lupu Stroici 

logofăt şi fratele domniei sale Simion mare vornic……în anul 7110 iulie 27” (1602) sunt ctitorii 

Dragomirnei”. Ei erau rude cu Barnovschi, iar Anastasie Crimca a fost colaborator şi mitropolit a 

lui Miron vodă. Mormântul lui Anastasie Crimca, dispărut în frământările timpurilor a fost la 

Dragomirna ; el a fost al doilea ctitor care şi-a aflat acolo locul de veci după Luca Stroici, iar al 

treilea ar fi trebuit să fie chiar Miron Barnovachi. Dorinţa lui nu s-a împlinit, după toate 

probabilităţile el rămânând pe pământ străin după cutremurătoarea tragedie de la Istanbul .  

           Neasemuitul artist, miniaturistul de pe manuscrise, Anastasie Crimca a înălţat-o cu hramul 

„ Pogorârea Sf. Duh”, fiind una din cele mai frumoase mănăstiri româneşti înscriind în evoluţia 

arhitecturii moldoveneşti un pas înainte „prin elaborarea unor noi proporţii” şi a unor elemente 

decorative necunoscute anterior în arta ţării.  

          Cu 42 de metri pe verticală şi numai 9,60 m lăţime, Biserica Mănăstirii Dragomirna este 

cea mai înaltă din Moldova, şi deosebit de îngustă, ceea ce îi dă o zvelteţe şi o eleganţă ieşită din 

comun. Catapeteasma de lemn aurit (1613) a fost adusă de la mănăstirea Solca.  

          Planul edificiului este dreptunghiular, alungit, numai cu o singură absidă poligonală spre 

apus. Brâul torsadă (funia împletită în trei, semn al unităţii de neam şi credinţă), vine din Ţara 

Românească, însă originea trebuie căutată în Georgia sau Armenia. Ferestrele gotice urcă 

privirile către turla din piatră ornamentată geometric, de inspiraţie caucaziană, cu corespondenţă 

doar la Biserica Trei Ierarhi din Iaşi. Monumentalitatea impresionează şi la interior (nervuri de 
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piatră cu profil în torsadă, rozete, pavimente înălţate progresiv în şapte trepte de la pridvor la 

altar) având o dinamică spaţială neobişnuită, impunătoare.  

         În 1609 biserica mare a mănăstirii Dragomirna a fost terminată. Anastasie Crimca însufleţit 

de idealuri artistice şi umanitare, n-a dorit ca această construcţie să ajungă sub tutela ierarhilor 

străini, faţă de care şi-a exprimat dispreţul, ostilitatea, lucru care nu va lipsi nici din testamentul 

său: „Nu cumva să cuteze cineva din domnitori, ctitori sau boieri din neamul nostru a închina 

mănăstirea noastră Dragomirna ….ori a o da sub autoritatea unui patriarh…..sau a le pune 

egumen din mănăstire străină….” .  

         În acele vremuri nesigure Crimca va întemeia în această construcţie-fortăreaţă şi o bolniţă, 

un spital, primul de acest gen din Moldova, pentru bolnavi în timp de pace şi de război .  

         Această frumoasă mănăstire avea nevoie de ziduri puternice, masive de apărare, odată cu 

creşterea pericolului atacurilor turceşti, tătărăşti, polone şi căzăceşti mai ales după 1620. Această 

misiune îi va reveni lui Miron Barnovschi care va accepta pe cheltuiala sa proprie să înconjoare 

mănăstirea cu ziduri de piatră (patrulater, 11 metri înălţime), turnuri de colţ pătrate, metereze, 

puternice contraforturi şi turn clopotniţă cu gang interior(paraclis) marcat de o expresivă stemă a 

Moldovei medievale deasupra arcadei, înnobilată cu rozete şi motive florale în piatră. „Din mila 

lui Dumnezeu, Io Miron Barnovschi Movilă voevod, domnul ţării Moldovei am făcut portalul 

acesta cu cinci pârguri şi îngrăditură de zid în jurul sfintei mănăstiri Dragomirna, unde este 

hramul pogorârii Sf. Duh, întru pomenirea mea şi a părinţilor mei, cu binecuvântarea lui Chir 

Anastasie Crimca, mitropolit al Sucevei, anul 7135, august 30 (1627)”. Incinta adăposteşte şi 

trapeza, marea sală cu bolţi ogivale susţinute central de un stâlp octogonal. În vecinătate se 

păstrează biserica mică, bine proporţionată, sobră, cu elemente constructive ce denotă influenţe 

munteneşti şi anunţă renunţarea la nişte canoane (pridvor deschis, trei ferestre la altar). 

         „Vederea ei este o uimire de bucurie” aprecia N. Iorga. „ Parcă Anastasie Crimca, în primii 

ani ai veacului al XVII-lea ar fi avut intuiţia formelor moderne ale lui Modiglliani în pictură, sau 

şi mai bine, ale lui Giacometti în sculptură”, compară Al. Ivasiuc.  

          Crăciun, Matieş, Glegorie şi Ignats au concentrat asupra naosului reuşind un ansamblu 

unitar, presărat cu elemente ale mediului înconjurător, armonios şi cromatic. Una din pietrele 

tombale(pridvor) poartă o inscripţie grecească în memoria arhitectului Epecrates (sec. II î.H) şi 

se presupune că ar acoperi mormântul meşterului Dima, probabil constructorul bisericii. Există şi 

o lespede funerară albă fără inscripţie(pronaos) care pune semne de întrebare, bănuindu-se a fi 

locul de veci a ctitorului Anastasie Crimca (1629).  

          Referitor la pictura acestei mănăstiri, ea nu s-a păstrat integral. Chiar şi în naos şi altar 

unde a fost completă, scene întregi sau numai detalii s-au şters datorită condiţiilor prin care 

monumentul a trecut de-a lungul veacurilor. Aceasta face în parte imposibil reconstituirea tuturor 

înţelesurilor iconograficeşti, judecarea completă a stilului picturii. Potrivit tradiţiei şi a unor urme 

care acum câţiva ani se mai vedeau, au fost picturi şi în pronaos şi pridvor. Cu pictura Mănăstirii 
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Dragomirna asistăm ca şi în cazul arhitecturii, la o nouă orientare în arta moldovenească, înnoire 

ce se manifestă atât în alegerea şi interpretarea temelor ce constituie programul iconografic, fără 

însă să se rupă de tradiţie. 

         Şi contribuţia lui Miron Barnovschi este fără îndoială majoră, voievodul, de altfel dorind 

prin testament să fie înmormântat la Dragomirna -lucru care nu s-a întâmplat „să nu zacă oasele 

în păgâni, ci să le aducă în ţară, să le îngroape la sfânta monastire Dragomirna” .  

          Astfel, când vorbim de Dragomirna trebuie să înţelegem opera lui Anastasie Crimca 

întregită de Barnovschi, un monument de o deosebită frumuseţe .  

          Un alt edificiu religios important din perioada domniei lui Barnovschi este biserica 

NICORIŢĂ din Iaşi cu hramul Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. Biserica mănăstirii Nicoriţă a fost 

construită de hatmanul Nicoară Baltag, zis Nicoriţă şi de jupâneasa lui Teodosia, sora 

voievodului. Pe locul unde se află astăzi această biserică, exista cândva o biserică de lemn cu 

acelaşi hram, făcută în amintirea momentului (1402) când domnitorul Alexandru cel Bun 

întâmpina aici moaştele Sf. Ioan cel Nou de la Cetatea Albă. Acest aşezământ va dispărea iar pe 

ruinele lui va fi ridicat lăcaşul lui Nicoriţă cu turnul clopotniţă ridicat peste pridvor . Atingând o 

anumită notorietate, era vizitată în secolul al XVII-lea de patriarhul Macarie, tatăl călătorului 

Paul de Alep . Aşezământul are două clopote din care unul a fost turnat la Braşov în 1790 .  

          Biserica nu mai are inscripţii vechi, deasupra uşii de la intrare, nemaipăstrându-se decât 

una în limba greacă. Ea vorbeşte de o reparaţie făcută în 1814 (nu din 1818 cum spunea Gh. Balş 

) de arhimandritul Nicodim Vanzarve care i-a adăugat pridvorul şi clopotniţa . Asupra 

monumentului s-a intervenit de mai multe ori, în 1858 (sub îndrumarea arhimandritului 

Athanasie), când era construită stăreţia, în 1926 când a fost reclădită o parte din casa parohială şi 

a fost restaurată pictura interioară, 1945, 1950 şi mai ales în 1968 când se reuşea o consolidare 

importantă a edificiului . N. A. Bogdan spunea fără să dea amănunte că biserica a aparţinut 

breslei siedocarilor şi ţesătorilor , şi de asemenea că în jurul bisericii a existat un cimitir 

desfiinţat în 1876.  

          Mai există şi două legende destul de neverosimile în legătură cu această biserică. Una 

făcea referire la faptul că Nicoriţă ar fi fost zidit în pereţii bisericii datorită supărării lui Miron 

vodă pentru ridicarea acestei construcţii cu materiale luate de la biserica voievodului . Cea de a 

doua arată că invidia domnitorului l-ar fi împiedicat pe hatman să-şi sfinţească ctitoria.  

          Deşi contrazic adevărul istoric cele două legende ilustrează un scenariu mitologic, în care 

eroul îşi atinge ţelul după ce acceptă mari sacrificii.  
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IMAGINAȚIA  ȘI  CREATIVITATEA 

 

 

Prof. Felicia Năpîrcă, Liceul teoretic„Dr. Mihai Ciucă”, Săveni, Botoșani 

Prof. Carmen Gorescu, Liceul teoretic„Dr. Mihai Ciucă”, Săveni, Botoșani 

 

Ne oprim uneori mirați în fața unui obiect, a unei fotografii, picturi, opere de artă și ne 

mirăm cum de a putut cineva să creeze așa ceva. Și nu doar în cazul artei, ci și atunci când e vorba 

de o idee de afacere, de lectura unui roman sau poezii, de o construcție sau o mașinărie. Suntem 

mirați de rezultatul imaginației unui om, de creativitatea celui care a dat naștere unui obiect, 

pornind de la o idee.  

Imaginația este practic, abilitatea de a vizualiza, forma și percepe imagini mentale și nu 

doar imagini ci și stări, senzații chiar concepte, în clipa în care ele nu există fizic în fața ochilor. 

Este o trăsătură specifică tuturor copiilor, pentru că este baza proceselor de învățare și asimilare, 

odată cu trecerea timpului această capacitate imaginativă scăzând la foarte mulți dintre adulți. Vă  

amintiți când erați mici ce ușor era să vă imaginați tot felul de grozăvii, ce ușor dezvoltați o imagine 

închizând ochii, cum retrăiați o întâmplare amplificând totul? Cum în discuțiile cu alți copii săreați 

de la un subiect la altul cu expresii de genul: “Îți dai seama cum ar fi dacă…?” 

Einstein spunea că imaginația e mai importantă decât cunoașterea, aceasta este limitată pe 

când imaginația înconjoară lumea. Deci, imaginația este nelimitată și în imaginație putem regăsi 

orice. Este acel proces psihic al cărui rezultat îl constituie obținerea unor reacții, fenomene psihice 

noi pe plan cognitiv, afectiv sau motor. De imaginație nu vorbim doar în pictură sau poezie, ci și 

în matematici sau balet. Chiar și în domeniul afectiv poeții pot aduce un sunet nou.  

Creativitatea este o capacitate mai complexă. Ea face posibilă crearea de produse reale sau 

pur mentale, constituind un progres în planul social. Componenta principala a creativității o 

constituie imaginația, dar creația de valoare reală mai presupune și o motivație, dorința de a realiza 

ceva nou, ceva deosebit. Și cum noutatea, azi, nu se obține cu usurință, o altă componentă este 

voința, perseverența în a face numeroase încercări și verificări. 

Imaginația, deci și creativitatea, presupun trei însușiri: 

a) Fluiditate - posibilitatea de a ne imagina în scurt timp un mare număr de imagini, idei, situații 

etc. . 

b) Plasticitate – ușurință în a schimba punctul de vedere, modul de abordare a unei probleme, 

când un procedeu se dovedește inoperant. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

738 

c) Originalitatea - este expresia noutății, a inovatiei, ea se poate constata, cînd vrem să testăm 

posibilitățile cuiva, prin raritatea statistică a unui răspuns, a unei idei.  

Fiecare dintre aceste trei însușiri are însemnătatea ei. Caracteristica principală rămâne 

originalitatea, ea garantând valoarea rezultatului muncii creatoare. 

 Creativitatea se relevă și se definește ca o însușire deosebit de comlpexă a întregii 

personalități, care implică componente intelectuale, afective, voluntare și caracteriale.  

 Motivația intrinsecă, focalizată pe sarcină este esențială pentru creativitate. Oamenii nu 

ajung să facă ceva creativ într-un domeniu decât dacă iubesc cu adevărat ceea ce fac și se 

concentrează pe activitate mai degrabă decât pe recompense. 

 Pentru ca o persoană să fie creativă este nevoie de un mediu suportiv. Chiar dacă cineva 

are toate resursele interne pentru a fi creativ, fără suportul necesar de mediu, creativitatea nu se va 

manifesta. 

 De ce este importantă creativitatea? 

 Dan Pink, autorul cărții A Whole New Mind, afirma: „Ultimele decenii au aparținut 

programatorilor care pot sparge un cod, avocaților care știu să întocmească un contract sau 

economiștilor care știu să lucreze cu cifrele. Viitorul aparține unui gen de persoană cu un anumit 

tip de minte: creatori capabili să empatizeze, persoane care pot recunoaște tipare, persoane care 

pot da sensuri și semnificații lucrurilor, artiști, inventatori, consilieri, gânditori care văd “peisajul 

general”-ei vor culege laudele și bucuriile societății”. 

 Lumea în care trăim se schimbă foarte rapid, oamenii trebuie să facă față unor sarcini noi 

și unor situații noi. Viitorul este impredictibil. Totul este posibil, oportunitățile au crescut 

exponențial, însă mai multe opțiuni nu înseamnă neapărat o satisfacție mai mare. Mai mult 

înseamnă uneori mai puțin. 

 Creativitatea, fiind dimensiunea principală a omului contemporan trebuie să constituie o 

problemă centrală a școlii. Pentru a dezvolta capacitățile creatoare ale elevilor, cadrele didactice 

trebuie să cunoască în primul rând trăsăturile comportamentului creator, care se referă la: nivelul 

de inteligență general, gândirea divergentă, fluența gândirii, receptivitatea față de probleme, 

spiritual de observare, imaginația creatoare, originalitatea, capacitatea combinatorie, perseverența, 

inițiativa, nonconformismul în idei etc. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

739 

 Creativitatea este un proces complex, care angajează întreaga personalitate a elevului, ce 

urmează a fi dezvoltată pe diferite căi, atât în procesul de predare-învățare-evaluare cât și în cadrul 

activităților extrașcolare. 

 Pentru a putea dezvolta eficient acest potențial creativ al elevilor trebuie mai întâi înlăturate 

o serie de bariere, de blocaje: 

1. Blocaje culturale: conformismul (atât la nivelul elevului cât și a cadrului didactic), 

neîncrederea în fantezie și prețuirea exagerată a gândirii logice. 

2. Blocaje de tip emoțional: teama de a nu greși, graba de a accepta prima idee, descurajarea 

rapidă, tendința exagerată de a-i întrece pe alții. 

3. Blocaje metodologice: rigiditatea algoritmilor anteriori – care închistează gândirea, fixitate 

funcțională (folosirea obiectelor doar în scopul pentru care au fost create deși ele ar putea 

oferi lejer și alte utilizări) și critica prematură. 

     Aspiratia spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care, pe de o 

parte, să combată blocajele, iar pe de alta, să favorizeze asociația cât mai liberă a ideilor, utilizând 

astfel la maximum resursele inconștientului. Dintre acestea amintim: brainstorming-ul, metoda 

Phillips 6/6, gândirea critică, învățarea prin descoperire, sinectica, discuția panel, metoda 6-3-5, 

dezbaterea (pro și contra). 

      În activitatea de fiecare zi a copilului, jocul ocupă, evident, locul preferat. Jucându-se, el 

îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în 

diferite roluri şi situaţii care îl apropie de realitatea înconjurătoare. „Copilul râde: înţelepciunea şi 

iubirea mea e jocul!”-L. Blaga. Pentru copil, aproape orice activitate este joc: jocul este munca, 

este binele, este datoria, este idealul vieţii. 

       Folosirea jocului didactic în procesul de învăţământ face ca elevul să înveţe cu plăcere, să 

devină interesat de activitatea care se desfăşoară; face ca cei timizi să devină mai volubili, mai 

activi, mai curajoşi, să capete mai multă încredere în capacitatea lor, mai multă siguranţă şi 

tenacitate în răspunsuri. 

       Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care, paralel cu destinderea, cu buna 

dispoziţie şi cu bucuria, urmăreşte obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală şi fizică a 

copilului. Inclus în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu şi 

mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie, de divertisment, ceea ce previne apariţia 

monotoniei, a oboselii şi a plictiselii. 
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Prin jocurile didactice  introduse în diferite momente ale lecţiei, se realizează o învăţare 

activă, acordând un rol dinamic intuiţiei şi imaginaţiei. Rolul educatorului este nu de a preda 

cunoştinţele sau de a prezenta de-a gata soluţiile, ci de a provoca anumite situaţii, probleme, elevii 

găsind calea cea mai bună şi mai uşoară spre rezolvare. Copiii trebuie lăsaţi să-şi confrunte 

părerile, să înveţe din propriile greşeli, dând curs liber imaginaţiei şi fanteziei fiecăruia. 

Suntem, ca manageri ai resurselor clasei, responsabili cu succesul şi fericirea fiecărui copil. 

Acest lucru trebuie să fie scris “cu creta” în conştiinţa fiecărui educator, deoarece dezvoltarea 

personalităţii fiecărui copil depinde în mare parte de noi. Suntem din acest punct de vedere 

„profesorii de fericire”. „ Meseria de dascăl este o mare şi frumoasă profesiune care nu seamănă 

cu nici o alta, o meserie care nu se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru; o meserie aspră şi 

plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu este permisă, unde 

pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi înviorează, care te 

dispersează şi exaltă , o meserie în  care ,,a şti,,nu înseamnă nimic fără emoţie, în care  dragostea 

e sterilă fără forţa spirituală; o meserie când apăsătoare, implacabilă, ingrată şi plină de farmec...” 

Imaginaţia creatoare a copilului se manifestă şi în domenii aparent mai aride, cum sunt: 

matematica, ştiinţele naturii. Activitatea creatoare a micului şcolar presupune, alături de imaginaţie 

şi unele înclinaţii, aptitudini, spirit de observaţie. Imaginaţia creatoare este un proces de 

transformare, pe plan mintal, al reprezentărilor şi de creare de imagini noi, originale, care oglindesc 

independenţă şi spirit creator din partea elevului. 

Fără a exagera, consider că cea mai bună investiţie pe care trebuie să o facă factorii sociali 

este investiţia în domeniul creativităţii şi a creaţiei, în direcţia depistării acesteia, precum şi a  

susţinerii unor programe de antrenament, de dezvoltare şi valorificare a inventivităţii, imaginaţiei 

şi creativităţii. 
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Repere ale educației incluzive în învăţământul preşcolar 

Chiș Oana-Bianca, Grădinița cu P. P. “Așchiuță” Cluj-Napoca 

Popa Marioara Ancuța, Grădinița cu P. P. “Așchiuță” Cluj-Napoca 

 

                    România este o țară care se află la confluența mai multor culturi, a mai multor religii și a mai 

multor etnii. Acest lucru face ca țara noastră saăfie atât de variată, multicolora și atractivă.  

                    Multiculturalitatea aduce multe elemente pozitive dar, în același timp, implică și anumite 

dificultăți. Un copil (la fel ca și un adult), trebuie să înteleagă că cei din jurul său sunt altfel, dar totodată 

sunt persoane asemănătoare lui. Dacă acest lucru este înțeles încă din copilărie, atunci problemele legate 

de conviețuirea și interacțiunea cu oamenii diferiți, probleme care se pot ivi mai târziu, pot fi prevenite.  

               Educația are o influență cu atât mai mare cu cat începe mai de timpuriu. Un om învață cel mai 

usor în copilărie, când încă nu i s-au format prejudecățile în legătură cu ceva. E bine ca elevii să-și formeze 

singuri ideile și opiniile, pe baza realitaăților aflate și experimentate de ei înșiși. 

                Prin realizarea educației multiculturale se vor pune bazele unei conviețuiri pozitive, care va 

contribui la păstrarea multiculturalității și a identității fiecăruia în parte, asigurarea unui  respect reciproc, 

promovându-se educarea și participarea copiilor în învățământul de masă. 

                 Educația incluzivă constituie un process continuu de dezvoltare a practicilor șI politicilor 

educaționale cu scopul de a oferi șanse egale șI drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare șI 

educație în condițiile diversității umane, pentru persoanele marginalizate. 

                Incluziunea poate fi pusă în practică prin tehnici de predare, prin formarea șI dezvoltarea 

conștiinței copiilor pentru accepțiunea de orice tip. Grădinița are ca scop crearea unui program de 

incluziune a copiilor preșcolari cu diferite diyabilitățI, de alte etnii și pregătirea celorlalți copii în vederea 

acceptării acestora alături de ei. De asemenea, se urmăresc și dezvoltarea conștiinței și a 

comportamentelor copiilor în spiritual toleranței și nediscriminării, a acceptării de șanse egale pentru toți 

copiii.  
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                Incluziunea presupune ca sistemul educațional să se adapteze nevoilor copiilor, pe când 

integrarea presupune asimilarea copilului în cadrul învățământului, în cadrul instituției care rămâne 

neschimbată. 

                Incluziunea în educaţie presupune:  

- valorizarea egală a tuturor copiilor şi a personalului  

- creşterea participării tuturor copiilor la educaţie şi, totodată, reducerea numărului celor excluşi din 

cultură, curriculă şi valorile comunităţii promovate prin şcoala de masă  

- restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor din grădinițe și școli, astfel încât ele să răspundă 

diversităţii copiilor din localitate 

- reducerea barierelor în învăţare şi participare pentru toţi copiii, nu doar pentru cei cu dizabilităţi sau cei 

etichetaţi ca având „cerințe educaţionale speciale” 

- însuşirea învăţămintelor rezultate din încercările de depăşire a barierelor de accesare a şcolii şi de 

participare din partea unor elevi 

- înţelegerea diferenţelor dintre copii ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o problemă ce trebuie 

depăşită 

- recunoaşterea dreptului copiilor la educaţie în propria lor localitate 

- evoluţia gradului de incluziune în grădinițe și școli, atât în privinţa personalului, cât şi în privinţa copiilor 

- creşterea rolului grădinițelor șI şcolilor în construirea comunităţilor şi a valorilor lor, precum şi în 

creşterea performanţelor 

- cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între grădinițe, şcoli şi comunităţi 

- recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii în societate 

               În situația incluziunii unui copil în grădiniță, educatoarea trebuie să cunoscă deficiențele acestuia 

pentru a-și putea modela activitățile în funcție de necesitățile copilului respectiv. Educatoarea trebuie să 

sensibilizeze în prealabil copiii pentru a fi pregătiți să primească la grupa lor un coleg cu cerințe educative 

speciale sau cu dizabilități, prin povestiri, discuții, prin vizitarea unor personae cu deficiențe. Atitudinea 

copiilor trebuie să fie una de normalitate, toți copiii trebuind să fie tratați în mod egal.  
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             Un rol foarte important îl constituie colaborarea grădiniță-familie, ea furnizând informațional 

specificul dizabilității preșcolarului, date despre dezvoltarea acestuia. Grădinița sprijină familia să aibă 

încredere în resursele proprii, iar familia oferă informații referitoare la neplăceri, stimuli negativi, fobii ale 

copilului. 

             Pentru realizarea educației incluzive în grădiniță este nevoie ca educatoarea să: 

- realizeze parteneriatul grădiniță-familie 

- să asigure un mediu educațional primitor 

- să evalueze continuu progresele tuturor copiilor din grupă 

- să elaboreze planuri de acțiune individualizată în cazul în care unii copii necesită sprijin         

             Copilăria este una dintre marile valori, nu numai ca etapă de pregătire pentru viața adultă, ea oferă 

posibilitățI ce nu se mai întâlnesc în fazele ulterioare ale vieții. În aceste condiții, copilăria nu trebuie 

dominată de pregătirea pentru viață, ci trebuie respectată cerând de la fiecare copil atât cât poate da. 
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STUDIU DE CAZ- STIMULAREA PROGRESULUI ȘCOLAR ȘI A COMUNICĂRII LA 

ȘCOLARII MICI PRIN ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE PRIN COOPERARE 

Autor: prof. înv. primar Mocăiță  Mariana  

Școala Gimnazială Petrești, jud Dâmbovița 

 

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 

membri ai grupului.  

Obiectivele cercetării:  

1. evaluarea inițială pentru aria curriculară: Limbă și comunicare.  

2. selectarea și experimentarea unor metode și procedee moderne, interactive de grup, în 

concordanță cu specificul vârstei elevilor, cu profilul lor psihologic și cu cerințele noului 

curriculum.  

3. aplicarea în cadrul activităților instructiv-educative a unor metode interactive de stimulare a 

progresului școlar și a comunicării școlarilor;  

4. evaluarea finală a progresului școlar și a comunicării școlarului mic, la finalul experimentului 

pedagogic realizat. 

 Ipotezele cercetării  

Ipoteza generală: Avansăm ipoteza: utilizarea metodelor și procedeelor didactice care 

stimulează învățarea prin cooperare ameliorează progresul în învățare la școlarii mici.  

Ipoteze specifice:  

1. Utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare 

ameliorează în ansamblu rezultatele obținute de elevii din clasa experimentală la testele finale la 

Limbă și Comunicare, în raport cu rezultatele obținute de elevii de la clasa martor.  

2. Utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare 

ameliorează comunicarea în scris la elevii din clasa experimentală, la testele finale la Limbă și 

Comunicare, în raport cu rezultatele obținute de elevii din clasa martor. 

 Metodologia cercetarii  

Pentru a îndeplini obiectivele propuse și pentru a verifica ipotezele de cercetare am 

desfășurat întreaga activitate de cercetare cu două clase paralele din mediul rural.  

Deoarece mi-am propus sa declanșez o acțiune educațională, rezultatele acesteia fiind 

înregistrate si prelucrate pentru a demonstra eficiența utilizării metodelor de cooperare, prin 
metodologia adoptată se va ajunge la descoperirea unor relații cauzale, am organizat cercetarea 

experimentală.  

Etapele desfășurării cercetării  

În procesul de învațare la clasele I-IV trebuie să se folosească metode care creează 

posibilitatea elevului de a transforma cunoștințele pasive în cunoștințe active si de a favoriza 

descoperirea unor noi cunoștințe cât si aplicarea lor în activitatea practică.  

Primele teste au fost cele de evaluare inițială, în consens cu remarca lui D. Ausubel: Dacă 

aș vrea sa reduc toată psihologia la un singur principiu, eu spun: ceea ce contează cel mai mult în 

învațare sunt cunoștințele pe care le posedă elevul la plecare. Asigurați-vă de ceea ce știe si 

instruiți-l în consecință.  

Metoda de bază utilizată a fost experimentul psihopedagogic de tip ameliorativ, dar si 

metoda observației si analiza produselor activității.  
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Cercetarea a cuprins trei etape:  

A. Etapa inițială care a avut un caracter constatativ.  

B. Etapa intervenției ameliorative cu valoare formativă în stimularea proceselor psihice si 

a personalității elevilor.  

C. Etapa evaluarii ce a avut un caracter comparativ, cu privire la rezultatele obținute în 

urma demersului experimental formativ.  

A. Etapa inițială, s-a desfășurat la începutul anului școlar, prin aplicarea probei de 

evaluare inițială pentru a stabili nivelul de pregătire al elevilor. Astfel, am putut identifica 

competențele de care dispun elevii la disciplina Limba si literatura română.  

În această etapă am aplicat ambelor eșantioane de elevi o probă de evaluare scrisă, la 

disciplina Limbă și literatura română. În conceperea acestei probe am urmărit evaluarea 

cunoștințelor elevilor la începutul anului școlar. Scopul a fost acela de a stabili punctul de plecare 

în desfașurarea demersului experimental.  

Având un caracter constatativ, testul de evaluare inițială reflecta volumul si calitatea 

cunoștințelor, deprinderilor si priceperilor elevilor, constituind un punct de pornire în demersul 

formativ.  

Testele au fost aplicate ambelor clase.  

Proba de evaluare inițială la Limba și Literatura română conține 7 itemi, obiectivele 

urmărite și descriptorii de performanță.  

Variabilele cercetării:  

a) variabilele independente- metodele de stimulare a învățării prin cooperare: descrise în 

subcapitolul B, Etapa formativă.  

b) Variabilele dependente: 1) rezultatele finale ale elevilor la Limbă și Comunicare; 

                                                       2) comunicarea în scris=rezultatele la itemii din testul inițial și 

cel final de evaluare, care au impus construirea de enunțuri.  

B. Etapa formativă 

 La eşantionul experimental, pe tot parcursul acestei etape, am avut în vedere utilizarea 

metodelor şi tehnicilor de stimulare a comunicării şi promovarea învăţării prin cooperare. La 

eşantionul de control, maniera de lucru a fost una obişnuită, bazată pe metode tradiționale.  

Am încercat ca fiecare metodă implementată să fie făcută transparentă, să i se prezinte 

esenţa, valenţele, variantele şi denumirea, pentru ca elevul să îi poată descoperi utilitatea şi în alte 

situaţii, atunci când experienţa de învăţare o cere, crearea unui mediu şcolar propice dezvoltării 

cooperării, eliminarea factorilor care ar putea duce la blocarea creativităţii şi nu în ultimul rând, 

am căutat să apreciez efortul fiecărui copil sau grupă, realizând evaluarea muncii acestora într-un 

mod deschis, dialogat.   

C. Etapa finală 

  Etapa experimentală a cercetării a constat în administrarea unei probe de evaluare finală, 

identică pentru cele două clase: experimentală şi de control. În conceperea acestor probe am 

urmărit evaluarea cunoștințelor elevilor la sfârșitul anului școlar și construirea unor itemi 

echivalenți cu cei din proba de evaluare inițială.  

Concluzii 

  Așa cum rezultă din partea practic-aplicativă a lucrării, abordarea interactivă și 

interdisciplinară a conținuturilor învățării este determinată de necesitățile sociale, psihologice și 

pedagogice.  
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Societatea modernă pune în fața individului sarcini de cooperare, de inițiativă și creație, de 

asumare a răspunderii, care nu pot forma fără un exercițiu indelung la vărsta la care se cristalizează 

trăsăturile personalității copilului, respectiv vărsta școlarului mic.  

Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute indică o tendinţă pozitivă de ameliorare a 

rezultatelor şcolare ale elevilor, în favoarea clasei experimentale, care nu poate fi pusă exclusiv pe 

seama dezvoltării psihice şi fizice a elevilor, fapt ce îmi permite să afirm că ipoteza propusă de 

mine spre cercetare se confirmă.  

Prin aplicarea sistematică a metodelor şi tehnicilor interactive în cadrul lecţiilor de limba 

şi literatura română am sesizat ameliorări în dezvoltarea exprimării orale şi scrise a elevilor, în 

activizarea şi nuanţarea vocabularului, s-a îmbunătăţit relaţia învăţător-elev într-una modernă şi 

democratică, elevii bucurându-se de libertate, de o comunicare bazată pe cooperare, colaborare şi 

ajutor reciproc.  

A fost încurajată iniţiativa elevilor la lecţie, adresarea de întrebări, fiind înlăturată teama 

de a nu greşi, iar pe parcurs elevii s-au familiarizat cu metodele şi denumirile lor, au înţeles 

eficienţa lor şi paşii care trebuie urmaţi pentru realizarea acestora.  

Folosind metodele şi tehnicile de stimulare a creativităţii, atât individual, frontal cât şi pe 

grupe, am constat următoarele: 

•elevii îşi însuşesc mai uşor noile cunoştinţe;  

•creşte încrederea că pot să decodifice şi să înţeleagă conţinuturile, atât pe cont propriu cât şi în 

grup;  

•doresc să se implice în învăţare şi nu dau semne de oboseală pentru că se implică conştient, voit, 

învăţând activ şi logic;  

•elevii şi-au îmbogăţit şi nuanţat vocabularul, datorită unor metode precum: jocul didactic, 

cvintetul, cadranele, ciorchinele;  

•a fost valorificată inteligenţa lingvistică, exprimarea retorică, poetică; 

 •elevii au realizat un real progres în alcătuirea de texte, dialoguri,compuneri, dând dovadă de 

imaginaţie creatoare, originalitate, fluenţă, flexibilitate în exprimare.  

Învațarea prin cooperare reprezintă folosirea grupurilor mici în scopuri instrucționale, 

astfel elevii lucrând împreună îsi maximizează atât propria învățare, cât si pe a celorlalti colegi.  

Printr-o astfel de organizare a situațiilor de învatare, elevii depind într-un mod pozitiv unii 

de alții, iar această interdependență pozitivă îi conduce la devotament față de grup.  

Alte elemente esențiale în învățarea prin cooperare sunt:  

* responsabilitatea individual;  

*interacțiunea stimulatoare; 

* deprinderi si competențe interpersonale;  

* constientizarea si evaluarea modului în care funcționează grupul de lucru. 

  Atunci cand se realizează învatarea prin cooperare în mod regulat, elevii, din “singuratici 

care învată”, pot deveni “colegi care învață împreună”.  

Raportându-ne la climatul micro-social din școală, metodele învățării prin cooperare 

stârnesc participarea conștientă și activă a elevilor, aceasta presupune organizarea, în funcție de 

obiectivele operaționale bine stabilite, în care copiii lucrează împreună, în mod convergent, pentru 

a atinge scopuri comune. Astfel spus, ea constă în declanșarea și menținerea unor relații de 

cooperare și competiție între membri unui grup sau membri mai multor grupe de copii în vederea 

rezolvării sarcinilor învățării. 

  În procesul instructiv-educativ am alternat activitatea frontală cu cea individuală sau pe 

grupe, pentru a permite progresul tuturor elevilor în ritmul propriu de învățare. Rezultatele pe care 
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le-au obținut elevii la probele de evaluare finale, mă determină să consider că obiectivul propus a 

fost îndeplinit.  

Datele si concluziile cercetării întreprinse atestă posibilitațile de reevaluare și perfecționare 

a procesului instructiv-educativ prin abordarea metodelor interactive și a învățării prin cooperare 

a tuturor componentelor acestuia. Pot afirma că această cercetare a fost o provocare pentru mine, 

un prilej de a studia atât literatura de specialitate cât şi literatura psiho-pedagogică, de a-mi 

aprofunda şi îmbogăţi cunoştinţele despre creativitate ca fenomen complex, dar actual şi de foarte 

mare folos  pentru viitor. 
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II. PROIECTE DIDACTICE 
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Tema anuală: ”Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema săptămânii: ”Peste tot e primăvară!” 

 

 

 

Profesor,Grigoruț Sofia Crina  

 

 

 

”Tablou de primăvară!” 

Data: 06.04.2017 

Grupa: Buburuzele – mică B 

Educatoare: Grigoruț Sofia Crina 

Tema de studiu: ”Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema săptămânii: ”Peste tot e primăvară!” 

Tema zilei: ”Tablou de primăvară!” 

Categoria de activitate: Activitate integrată 

Mijloc de realizare: Activitate integrată ADP+ADE (DȘ+DOS)+ALA1+ALA2 

Tipul de activitate de consolidare și verificare a cunoștințelor 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

I. Activități de dezvoltare personală (ADP) 

ADP: 

➢ Întâlnirea de dimineață: ”Peste tot e primăvară!” 

➢ Tranziții: ”Gimnastica de înviorare” 

   ”Unu, doi!” poezie ritmată; 
”Hai veniți frați și surori!” cântec; 
”Barza” cântec; 
”Câte unul pe cărare” joc muzical. 

➢ Rutine: ”Chiar de suntem mici, suntem harnici ca niște furnici (deprinderea de a fi ordonat). 

 
II. Activități pe domenii experențiale (ADE)  

➢ DȘ 2 Activitate matematică - ”Tablou de primăvară”– joc didactic matematic , consolidare. 

➢ DOS Activitate practică – colaj, lipire.  
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III. Jocuri și activități alese ALA 1 

➢ Știință: Fluturele colorat – grupare după formă, figuri geometrice 

➢ Bibliotecă: ”Laleaua din tablou” antrenament grafic 

➢ Artă: ”Bulinele buburuzei” modelaj, tehnica basoreliefului 

 
IV. Jocuri și activități alese ALA2 

”Petrecerea buburuzei Rița” 

 

Scopul activității: 

➢ Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a opera cu grupe de obiecte constituite în funcție 

de diferite criterii și de a le plasa corect în spațiu în raport cu un reper dat.  

 

Obiective operaționale: 

O1 – să grupeze obiectele după criteriile: formă, culoare, mărime; 

O2 – să denumească poziția spațială pe care o ocupă un obiect în raport cu un reper prestabilit (pe, 

în, sus, jos); 

O3 – să asocieze formele geometrice după criteriul formă și mărime;  

O4 – să lipească elementele tabloului la locul indicat; 

O5 – să utilizeze corect tehnica de lipire, respectând criteriul de seriere, formă, culoare; 

O6 – să unească punctele realizând floarea lalelei; 

O7 – să modeleze bulinele buburuzei folosind tehnici specifice modelajului; 

O8 – să exprime prin mișcare starea sufletească sugerată de muzica audiată; 

 

Strategii didactice: 

Metode și procedee didactice: observația, conversația, explicația, exercițiul, expunerea, 

problematizarea, procedeul ”Mâna oarbă”, metoda interactivă Piramida. 

Materiale didactice și mijloace de învățămât: decorul de primăvară, costumul buburuzei Rița, 

cutia cu surprize a Riței – o barză, mai multe buburuze, mai mulți fluturi, mai mulți ghiocei, mai 

multe albine, mai multe lalele; o piramidă, un panou pe care este pictat iarbă, cer, copac, soare, 

nori, fâșii de carton pentru ramă, flori și fluturi pentru decorarea ramei, medalioane cu albină, 

buburuză, fluture, siluete cu buburuze, plastilină, fișă cu o lalea, carioca de culoare roșie, portocalie 

și mov, siluete de fluturi din fetru și forme geometrice (cerc și pătrat) de diferite culori și mărimi, 

pălării buburuză, CD cu muzică. 

Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici 

Elemente de joc: surprizele, aplauzele, mânuirea materialelor, jocul, recompense. 

Sarcina didactică: Gruparea obiectelor în funcție de criteriul dat 

Regulile de joc: Sarcina jocului va fi îndeplinită în funcție de respectarea regulilor:  

 -voi citi copiilor cerința scrisă pe bilețel; 

 -sarcinile sunt rezolvate în perechi sau individual; 

 -dacă rezolvă corect sarcina, copiii vor fi aplaudați; 
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 -răspunde doar copilul numit de buburuza Rița; 

Locul de desfășurare: sala de grupă. 

 

 

 

Scenariul zilei 

Întâlnirea de dimineață 

 Activitatea începe cu întâlnirea de dimineață. Îmbrăcați frumos copiii intră în sala de grupă, 

se așază în fața pernelor, în picioare, în semicerc. 

• Salutul 

Ne ridicăm în picioare, formăm un cerc și ne ținem de mână, recităm poezia: ”Dimineața a 

sosit 

Toți copii au venit 

În cerc să ne așezăm 

Cu toți să ne salutăm 

A-nceput o nouă zi 

-Bună dimineața buburuze mici 

Mă bucur că sunt aici 

-Bună dimineața, domnișoara Crina!” 

• Prezența  

”Din mulțimea de buburuze, oare cine nu-i aici?” 

La sosirea în grădiniță copiii își așează silueta buburuză cu fotografia lor, pe buburuza uriașă. 

Rămân în coș buburuzele absente, iar copii îi vor numi pe cei absenți. 

• Calendarul naturii 

Prin întrebările ajutătoare se completează calendarul naturii, cu elementele specifice acestei 

perioade, meteorologul de servici prezentând vremea. 

• Activitatea de grup 

Îndrept atenția copiilor spre decorul pregătit în grupă. Decorul reprezintă o poieniță, un peisaj 

de primăvară (flori, copac înflorit, rândunele, berze, fluturi, buburuze, albinuțe). Prin folosirea 

Tehnicii Viselor, rog copiii să se întindă pe jos și să  închidă ochii și să își imagineze ce fel de 

insecte ar dori să fie și cum ar fi să se plimbe prin poieniță și să simtă mirosul proaspăt al 

primăverii.   

• Noutatea zilei  

Aduc aminte faptul că și grupa noastră are denumirea specifică ”Grupa Buburuzele”, iar 

buburuza Rița, o buburuză harnică, veselă și prietenoasă dorește să vină la noi să o ajutăm să își 

decoreze camera, la fel de frumos cum e și la noi în grupă. 

Își face apariția în grupă personajul surpiză,  buburuza Rița, buburuza prietenoasă, care are 

nevoie de ajutorul nostru pentru a-și decora camera. Ea ne-a pregătit, în cutia cu surprize, 

materialele cu care vom realiza decorurile pentru camera ei. Pentru a putea deschide cutia surpriză 

trebuie să îi arătăm Riței, cum ne încălzim și ne înviorăm noi pentru activități. 
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• Gimnastica de dimineață 

”Dacă vreau să cresc voinic 

Fac gimnastică de mic 

Alergăm ca iepurașii 

Și zburăm ca fluturașii 

Mă opresc, respir ușor 

Întind brațele și zbor 

Toată lumea e a mea 

Când m-așez jos la podea. 

Asta-i doar un început 

Ia priviți cât am crescut. 

• Știrea zilei 

Alertă în grupa buburuzelor, buburuza Rița are nevoie de ajutorul buburuzelor iscusite pentru 

a-și decora camera.  

• Mesajul zilei 

”Prietenii se ajută între ei!” 

Prin tranziția ”Hai veniți frați și surori” (anexa1) se face trecerea la activitățile pe domenii 

experiențiale DȘ2 – Activitate matematică 

Rița are nevoie de un tablou cu un peisaj de primăvară pentru a-l pune în camera ei. Pentru 

realizarea tabloului Rița, ne-a pregătit prima cutie surpriză, cu elemente necesare pentru realizarea 

tabloului ( un afiș cu piramidă, o barză, mai multe buburuze, mai mulți fluturi, mai multe albine,  

mai mulți ghiocei, mai multe lalele), un panou pictat (un copac, soare, nori, iarbă). Copiii vor 

descoperi elementele cu care vom realiza tabloul, le vor numi, vor forma mulțimi cu ele după 

criteriul formă, culoare, mărime. Apoi vor forma mulțimi pe piramidă. La baza piramidei, pe 

culoarea roșie vor așeza insectele, pe culoarea verde vor așeza florile, iar pe culoarea albastră vor 

așeza barza. Vom observa unde avem mai multe/ mai puține elemente.  

Pentru realizarea tabloului, Rița, a pregătit sarcinile matematice notate pe bilețele. Pe rând, 

cele mai cuminți buburuze extrag câte un bilețel iar Rița le citește sarcina didactică (anexa).  

Pentru complicarea jocului, copiii închid ochii, iar Rița ascunde un element de pe tablou, iar 

copiii trebuie sa observe ce element a fost ascuns.  

Rița apreciază verbal munca buburuzelor. 

  

Tranziție: ”Câte unul pe cărare” (anexa) se face trecerea la activitatea de DOS – activitate 

practică – rama pentru tabloul Riței. La mese copiii găsesc fâșii de hârtie care reprezintă rama 

tabloului, fluturi și flori pe care le vor lipi prin alternare si vor decora rama tabloului. Înainte de a 

incepe munca facem exercițiile pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinilor. Finalizăm lucrarea și 

așezăm rama pe tabloul realizat la activitatea anterioară.  

Buburuza Rița, e foarte încântată că va avea  de acuma înainte un tablou în camera ei. 

Recompensează copiii cu câte un medalion cu însemnele primăverii (buburuză, fluture, albinuță). 
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Prin metoda ”Mâna oarbă” copiii își aleg medalioanele, se grupează apoi pe echipe și pornesc spre 

centre cântând cântecul ”Barza”. Fiecare sector îi corespunde unei echipe. 

1 Sector Știință – Fluturele colorat – aplică pe fluture formele geometrice după modelul dat; 

2 Sector Bibliotecă – Tabloul cu lalea – antrenament grafic; 

3 Sector Artă – Petele buburuzei – modelaj, aplatizare; 

După finalizarea lucrărilor de la sectoare, le expunem pe perete și facem aprecierea lucrărilor 

și recompensarea lor cu pălăriile buburuză și încheierea activităților cu o petrecere.   
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Eveniment 
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Asigurarea unui climat educațional favorabil prin: 

aerisirea sălii de grupă, amenajarea mobilierului și 

pregătirea materialelor didactice necesare. 

Copiii intră în sala de grupă, își fac prezența la 

panoul cu reprezentarea grupei, apoi se așează pe 

perne în semicerc. 

Întâlnirea de dimineață 

Debutează cu salutul și prezentarea oaspeților din 

sala de grupă. 

Salutul se realizează cu ajutorul poeziei: 

”Dimineața a sosit 

Toți copiii au venit. 

În cerc să ne adunăm 

Cu toți să ne salutăm 

A-nceput o nouă zi 

-Bună dimineața buburuze mici 

Mă bucur că sunt aici. 

-Bună dimineața, d-șoara Crina!” 

Formăm un cerc și ne ținem de mână în timp ce 

recităm poezia. 

Prezența  

”Din mulțimea de buburuze, oare cine nu-i aici?” 

Se verifică dacă fiecare copil buburuză, din grupa 

Buburuzelor are silueta de buburuza cu poza lui 

așezată pe panou. 

Calendarul naturii 

Un copil ”meteorolog” va prezenta vremea de astăzi 

și astfel se vor așeza corespunzător cartonașele din 

calendarul naturii. Se accentuează ideea de trecut, 

prezent și viitor prin formularea ”Ieri a fost…, azi 

este…, mâine oare ce va fi?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația  

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul  

Observația  

Conversația 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoul de 

prezență al 

grupei / 

reprezentarea 

grupei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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2.Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

Prin folosirea ”Tehnicii viselor” rog copiii să se 

întindă pe jos, să închidă ochii și să își imagineze că 

sunt insecte și se plimbă prin poieniță și observă 

toate schimbările petrecute în natură. Port o scurtă 

discuție cu copiii despre insecte și despre semnele 

primăverii, ajutați fiind de decorul din grupă, un 

peisaj dintr-o poieniță.  

Aduc aminte faptul că și grupa noastră are 

denumirea specifică ”Grupa Buburuzele” și o 

buburuză veselă și harnică, pe nume Rița, dorește să 

vină la noi să o ajutăm să își decoreze, aranjeze, 

camera la fel de frumos precum e și la noi în grupă.  

Noutatea zilei 

Își face apariția buburuza Rița, personajul surpriză. 

Îi salută pe copii și îi întreabă cum de e așa frumos 

la noi în grupă și ne roagă frumos, pentru că a auzit 

că suntem niște buburuze tare harnice să o ajutăm. 

Buburuza Rița are nevoie de ajutorul nostru pentru 

a-și decora noua ei cameră. Are nevoie de un tabloul 

ce reprezintă anotimpul primăvara și alte ornamente 

cu care să își decoreze pereții camerei.  

Știrea zilei 

Alertă în grupa buburuzelor, buburuza Rița are 

nevoie de ajutorul nostru pentru a-și decora noua 

camera, de aceea ne-a adus o cutie în care ne-a 

pregătit diferite materiale surpriză.  

Mesajul zilei 

”Prietenii se ajută între ei!” 

Pentru a putea deschide cutia, Rița dorește să vadă 

cum ne pregătim pentru activități.  

Gimnastica de înviorare. (anexa 1) 

Intuirea materialelor 

Observația  

Conversația  

 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

Conversația  

 

 

 

Povestirea  

 

 

 

Observația  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Calendarul 

naturii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorul din 

grupă 

reprezentând o 

poieniță în 

anotimpul 

primăvara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personajul 

Buburuza Rița 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală, 

individual   

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

nonverbal al copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

nonverbal al copiilor 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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3.Anunțarea 

temei și 

precizarea 

obiectivelor 

 

 

 

 

4.Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buburuza Rița a adus în grupă un panou pe care sunt 

pictate câteva elemente specifice anotimpului 

primăvara și o cutie surpriză în care sunt mai multe 

elemente necesare realizării tabloului. 

Explicarea jocului  

Copiii vor grupa pe trei categorii (păsări, flori, 

insecte) elementele descoperite în cutia surpriză.  

Executarea jocului probă 

Vor grupa elementele așezându-le pe piramida 

primăverii. La baza piramidei vor pune insectele, 

apoi florile și în vârful piramidei pasărea, barza. Vor 

indica unde sunt mai puține elemente și unde sunt 

mai multe. 

Desfășurarea propriu-zisă a jocului 

Se va urmări și dirija participarea copiilor la 

desfășurarea jocului. 

Copiii vor extrage, pe rând, câte un bilet pe care vor 

fi scrise sarcinile didactice ale jocului.  

-așază mai mulți ghiocei în fața copacului. 

-așază un ghiocel sub stupul de albine. 

-așază barza sus pe cer. 

-așază o buburuză jos pe iarbă. 

-așază mai multe buburuze pe frunză. 

-așază mai multe lalele în rondul cu flori. 

 -așază un fluture pe laleaua galbenă. 

-așază mai multe albine în stup. 

-așază mai mulți fluturi sus pe cer. 

Voi face aprecieri legate de corectitudinea și 

promtitudinea îndeplinirii sarcinilor 

Complicarea jocului 

Copiii vor închide ochii, iar buburuza Rița ascunde 

de pe tablou un element (barza). Copiii vor fi nevoiți 

să observe schimbările făcute de Rița.  

Explicația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Demonstrația 

 

 

 

 

Surpriza  

 

 

 

Demonstația  

 

Execițiul  

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoul cu 

elementele de 

primăvară 

 

Cutia cu surprize  

 

 

 

 

 

 

Piramida 

primăverii  

 

Siluete de: mai 

multe buburuze, 

mai multe 

albine, mai mulți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală, 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală, 

individuală 
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Copiii se bucură că au reușit să o ajute pe noua lor 

prietenă, buburuza Rița să își confecționeze un 

tablou pentru noua ei cameră.  

După realizarea tabloului buburuza Rița, apreciază 

munca copiilor și îi felicită pentru munca depusă. 

Prin cântecul ”Câte unul pe cărare” (anexa 2) se face 

tranziția spre activitatea practică DOS ”Ramă 

pentru tabloul Riței!”. 

Înainte de a începe lucrul facem încălzirea 

mușchilor mâinilor (Anexa).  

 La mese copiii găsesc fâșii de hârtie care reprezintă 

rama tabloului, fluturi și flori pe care îi vor lipi prin 

alternare (un fluture, o floare) decorând astfel rama 

tabloului.  

Finalizăm lucrarea și așezăm rama pe tablou. 

Buburuza Rița apreciază munca copiilor și îi 

recompensează cu câte un medalion cu însemnele 

primăverii (fluturi, buburuze, albine).  

Ne alegem medalionul prin metoda ”Mâna oarbă” 

apoi ne grupăm pe echipe și ne îndreptăm spre 

sectoare cu ajutorul tranziție ”Barza”, în funcție de 

medalioanele primite. 

Sector ”Știință” – fluturele colorat, copiii vor atașa 

pe future formele geometrice după modelul dat 

Sector ”Bibliotecă” – Tabloul cu lalea,  antrenament 

grafic (unește punctele)  capul de lalea 

Sector ”Artă” – bulinele buburuzei, modelaj, 

aplatizare  

Pe parcursul activității copiii vor fi îndrumați în 

realizarea sarcinilor de lucru.  

După finalizarea lucrărilor la activitatea de la 

sectoare, le vom expune pe panoul din spate, 

decorând astfel peretele pentru camera buburuzei. 

 

 

 

 

 

Explicația  

 

 

Demonstrația 

 

Exercițiul  

 

 

Aplauze  

 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

fluturi, mai 

mulți ghiocei, 

mai multe allele, 

o barză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloul de 

primăvară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală, 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare frontală 
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5.Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii îi prezintă buburuzei Rița decorațiunile 

pregătite pentru camera ei și tabloul cu peisajul de 

primăvară. 

Buburuza Rița apreciază munca copiilor și le oferă 

recompense, pălării buburuză tuturor copiilor. 

Se desfășoară jocul distractiv ”Petrecerea 

buburuzelor”. Copiii dansează împreună cu 

Buburuza Rița pe melodia ”Buburuza”, apoi se 

joacă jocul ”Am o căsuță mică” și jocul ”A ram, 

sam, sam”  

 

 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

Explicația  

 

Demonstrația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mâna oarbă 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Demonstrația  

 

 

 

 

 

 

Forme de fluturi 

și flori de 

diferite culori 

Fâșii de hartie 

reprezentând 

rama tabloului 

Lipici 

 

 

Cutia cu 

medalioane  

 

 

 

 

șablon future 

forme 

geometrice cu 

arici pentru 

prindere 

fișă cu lalea 

carioca  

siluetă buburuză 

plastilină neagră 

jocul Abacus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri frontale, 

individuale, pe grupuri 
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6.Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

 

 

 

 

 

7.Evaluarea 

activității 

 

 

8.Încheierea 

activității 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc distractiv  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pălării buburuză  

Cd cu muzică  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare  orală 
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ANEXE 

Anexa 1    Gimnastica de înviorare 

”Dacă vreau să cresc voinic 

Fac gimnastică de mic 

Alergăm ca iepurașii 

Și zburăm ca fluturașii 

Mă opresc, respir ușor 

Întind brațele și zbor 

Toată lumea e a mea 

Când m-așez jos la podea. 

Asta-i doar un început 

Ia priviți cât am crescut. 

 

Anexa 2   Câte unul 
 

Câte unul, pe cărare 
Mergem în pădurea mare. bis 

uite sus și uite jos 
Totu-i verde și frumos. bis 

 
În pădure păsărele 

Cântă sus pe rămurele. 
Uite sus și uite jos,  

Totu-i vesel și frumos. 
Fiecare-n fel și chip, 

Cip-cirip și cip, cip, cip. 
 

Umblă urșii prin pădure 
După fragi și după mure. 

Ascultați și glasul lor: 
Mor, mor, mor și mor, mor, mor. 

 
 
 
 

 

Anexa 3  Exerciții pentru incălzirea mușchilor mâinilor 
Spatele vom îndrepta 
Umerii îi vom mișca 

Sus, jos, sus, jos 
Ca să desenăm frumos.  

 
Mâna lebădă o fac 

Care dă mereu din cap 
Lebedele în jur privesc 
Mâinile eu le rotesc. 

 
Degetele-mi sunt petale  

Se deschid ca la o floare. 
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Anexa 4   Barza  
Tic tac tac,tic tac tac  

Copilașii buni imi plac -bis 
Barza, barza, ce-ai în gușă? 

Zarzare si corcodușe  
Barză, barză, ce ai in cioc? 

Un grăunte de noroc.  
 

Tic tac tac,tic tac tac  
Copilașii buni imi plac -bis 

 

Anexa 5 Hai veniți frați și surori 

Hai veniți frați și surori, să culegem mândre flori 

Flori ce le-am semănat și cu apă le-am udat 

Tra la la la la la la la și cu apă le-am udat 

Tra la la la la la la la și cu apă le-am udat 

 

În mănunchi să le legăm, mamei noastre să le dăm  

Și așa să-i arătăm, că iubire îi purtăm 

Tra la la la la la la la că iubire îi purtăm 

Tra la la la la la la la că iubire îi purtăm 

 

 

 

 

Anexa 6 Sarcini joc didactic matematic  

 
1. Așază mai mulți ghiocei în fața copacului 

2. Așază barza sus pe cer 
3. Așază o buburuză jos pe iarbă 

4. Așază mai multe buburuze pe frunză 
5. Așază o lalea sub stup 

6. Așază mai multe lalele în rondul de flori 
7. Așază mai multe albine în stup 

8. Așază mai mulți fluturi sus pe cer  

 

 

 

Anexa 7  Poezie ritmată 

Unu, doi, unu, doi 

Toți copiii vin cu noi 

Să vedem ce ne-a adus 

Buburuza pe ascuns! 
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PROIECT INTERDISCIPLINAR 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Specială Pașcani 

Propunător: Popovici Raluca Teodora 

Data: 

Clasa: a V-a C 

Descrierea colectivului: Colectivul clasei a V-a C este alcătuit din 9 elevi, 3 fete și 6 băieți, cu vârste cuprinse între 

11 și 18 ani. Din cei 9 elevi, 7 sunt prezenți permanent (2 fete și 5 băieți), o fată are frecvență redusă și un băiat 

beneficiază de învățământ la domiciliu. Toți cei 9 elevi ai clasei a V-a C prezintă deficiență mintală severă asociată 

cu o altă tulburare. Din cei 9, 8 prezintă și o tulburare  pervazivă de dezvoltare  (autism) și 1 elev prezintă ADHD. 

Din cei 9 elevi 4 sunt verbali: unul prezintă ecolalie și emite izolat cuvinte fără sens, puține și cu o frecvență redusă, 

unul prezintă mutism electiv vorbind doar cu părinții și fratele său și o fată prezintă tulburări grave de pronunție. 

Din cei 9 elevi doar 3 elevi și-au însușit actul grafic și scriu după dictare pe litere, neputând utiliza grafismele ca 

modalitate de comunicare cu cei din jur, știu să numere până la 10 și realizează operații matematice simple cu 

suport concret și/sau vizual. Din cei 9 elevi 3 au probleme comportamentale (agresivitate fizică și verbal, crize de 

plans isteric, autoagresivitate). 

Aria curriculară: Limbă și comunicare; Arte 

Disciplina: Trăistuța cu povești; Educație plastică 

Unitatea de învățare: Compoziția ca mijloc de comunicare 

Subiectul activității: Povestea steagului tricolor 

Tipul activității: Lecție de (re)sistematizare, consolidare și fixare a cunoștințelor 

Scopul lecției: Dezvoltarea capacității de receptare a mesajelor orale; dezvoltarea simțului patriotic și cunoașterea 

evenimentului marcat – 1 Decembrie
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Obiective operaționale: 

❖ Cognitive: 

➢ Trăistuța cu povești 

Oc1: Să asculte cu atenție povestirea cadrului didactic pentru a sesiza succesiunea momentelor acțiunii și mesajul 

transmis prin textul literar. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii ascultă cu atenție textul literar: 

Povestea steagului tricolor. 

Oc2: Să recunoască personajele din Povestea steagului tricolor. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă 

elevii recunosc cel puțin 2 personaje din poveste. 

Oc3: Să expună cu ajutorul imaginilor și al întrebărilor principalele momente ale povestirii. Obiectivul este realizat la 

nivel minim dacă elevii ordonează cronologic cel puțin 3 imagini. 

➢ Educație plastică 

Oc4: Să identifice materialele și instrumentele de lucru specifice educației plastice. Obiectivul este realizat la nivel 

minim dacă elevii identifică cel puțin 3 materiale de lucru. 

Oc5: Să recunoască culorile primare. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii recunosc cel puțin 2 culori 

primare. 

Oc6: Să enumere în ordinea corespunzătoare culorile steagului României. Obiectivul este realizat la nivel minim 

dacă elevii enumără în ordinea corespunzătoare culorile steagului României cu sprijin din partea cadrului didactic. 

❖ Psihomotorii: 

➢ Trăistuța cu povești 

Op1: Să selecteze imaginile cu personaje din Povestea steagului tricolor. Obiectivul este realizat la nivel minim 

dacă elevii selectează cel puțin 2 personaje din poveste.
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Op2: Să ordoneze imaginile date respectând succesiunea logică a evenimentelor din poveste. Obiectivul este realizat 

la nivel minim dacă elevii ordonează cronologic cel puțin 3 imagini. 

➢ Educație plastică 

Op3: Să indice materialele și instrumentele de lucru specifice educației plastice. Obiectivul este realizat la nivel 

minim dacă elevii indică cel puțin 3 materiale de lucru. 

Op4: Să selecteze culorile primare. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii selectează cel puțin 2 culori 

primare. 

Op5: Să picteze steagul României. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii pictează steagul României cu 

sprijin din partea cadrului didactic. 

 

 

❖ Afective: 

Oa1: Să își manifeste interesul pentru lecție prin participare activă. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii 

participă activ la cel puțin un exercițiu pe parcursul lecției. 

Oa2: Să manifeste o atenție activă față de subiectul lecției. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii 

îndeplinesc sarcinile propuse fără să le fie distrasă atenția pe parcursul a cel puțin 50% din timpul alocat activității. 

 

 

Metode și procedee: conversația, explicația, problematizarea, observația, exercițiul 

Mijloace de învățământ: tablă, magneți, imagine cu steagul României, imagini din poveste, imagini cu personajele 

din poveste, tempera, pensoane, pahare, apă, folie alimentară, șervețele umede, scaune, bănci, carioci, ascuțitoare, 

jucării, foi albe, pernuțe, saltea, laptop, boxe, cartonașe colorate, calendarul clasei 

Materiale didactice: Povestea steagului tricolor
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Loc de desfășurare: sala de clasă 

Resurse: 

- Umane: 4 elevi 

- Temporale: 45 de minute 

Forme de organizare: frontală, individuală 

 

Bibliografie: 

❖ Ghid de bune practici pentru cadrele didactice în elaborarea portofoliului la examenul de definitivare în 
învățământ , Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 2017 

❖ Crenguța Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive, 2007, Editura Didactică și Pedagogică, R.A. 

❖ https://www.didactic.ro/materiale-didactice/44231_pictura-cu-folie-alimentara 

❖ http://www.totuldespremame.ro/copilul-tau/activitate-si-joaca/10-idei-de-pictura-inedita 

❖ http://legendeleromanilor.ro/2012/03/legenda-tricolorului/

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/44231_pictura-cu-folie-alimentara
http://www.totuldespremame.ro/copilul-tau/activitate-si-joaca/10-idei-de-pictura-inedita
http://legendeleromanilor.ro/2012/03/legenda-tricolorului/


,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

767 

 

 

Momentele 

activității 

Timp Ob. op. Activitatea cadrului 

didactic 

Activitatea elevilor Metode Mijloce de 

învățământ 

Evaluare 

Moment 

organizatoric 

2 min Oa2 Cadrul didactic pregătește 

spațiul pentru desfășurarea 

activității. 

Elevii se așează în 

bănci și așteaptă 

începerea orei. 

Observația Pernuțe, 

saltea, 

scaune, 

bănci 

 

Captarea atenției 

elevilor 

3 min Oa1, Oa2 Cadrul  didactic 

completează calendarul 

clasei și poartă o discuție cu

 elevii  despre 

anotimpuri, lunile anului, 

zilele săptămânii și orarul 

zilei 

Elevii se uită cu 

atenție și participă la 

completarea 

calendarului. 

Conversația 

Observația 

Calendarul 

clasei 

 

Anunțarea 

subiectului lecției și 

a obiectivelor 

operaționale 

3 min Oa2 Cadrul didactic așează pe 

tablă imaginea steagului 

României (Anexa 1) și îi 

invită pe elevi să se așeze pe 

saltea și pernuțe. După ce 

elevii s-au așezat acesta le 

dezvăluie elevilor subiectul 

lecției, le explică cum se va 

desfășura lecția și ce 

obiective vor fi atinse. După 

aceea cadrul didactic pune 

muzică de relaxare. 

Elevii se uită cu 

atenție și apoi se 

așează pe saltea sau 

pernuțe.Elevii ascultă 

cu atenție. 

Conversația 

Explicația 

Imagine cu 

steagul 

României, 

tablă, 

magneți, 

laptop, boxe 
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(Re)sistematizarea, 

consolidarea, 

fixarea 

cunoștințelor 

asimilate anterior 

5 
min 

Oc1, Oc5, 
Oa1, Oa2 

 

 

 

 

 

 

Oc2, Op1, 

Oa1, Oa2 

Cadrul didactic le citește 

elevilor Povestea steagului 

tricolor (Anexa 2). În timpul 

lecturii cadrul didactic le arată 

elevilor imaginile cu 

momentele principale ale 

poveștii (Anexa 3). 

 

 
Cadrul didactic așează pe 

covor imagini cu personaje din 

povești (Anexa 4) și le solicită 

elevilor să le selecteze doar pe 

cele din povestea audiată. 

Elevii ascultă cu 
atenție povestea și 
analizează imaginile. 

 

 

 

 

 

 

 
Elevii se uită cu 

atenție la imagini și le 

aleg pe cele care 

conțin personaje din 

povestea audiată. 

Conversația 

Explicația 

Observația 

Problematizarea 

Exercițiul 

Povestea 

steagului 

tricolor, 

imagini cu 

momentele 

principale 

din poveste, 

pernuțe, 

saltea, 

imagini cu 

personaje, 

laptop, boxe 

 

Obținerea 

performanței 

15 
min 

Oc3, Op2, 

Oa1, Oa2 

 

 

 

 

 
Oc3, Oc4, 

Op3, Oa1, 

Oa2 

Cadrul didactic așează pe 

covor imagini cu momentele 

importante ale poveștii (Anexa 

3) și le solicită elevilor să le 

aranjeze în ordine cronologică. 

Cadrul didactic așează pe tablă 

imaginile în ordine 

cronologică și apoi pune pe 

covor diferite materiale și 

instrumente (tempera, 

Elevii se uită cu 

atenție la imagini și le 

aranjează în ordine 

cronologică. 

 

 
Elevii se uită cu 

atenție la obiecte și le 

selectează doar pe 

cele utilizate la 

educație plastică. 

Conversația 

Explicația 

Observația 

Problematizarea 

Exercițiul 

Imagini cu 

momentele 

importante 

ale poveștii, 

tablă, 

magneți, 

laptop, 

boxe, 

tempera, 

pensoane, 

apă, pahare, 

șervețele 
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Oc5, Op4, 

Oa1, Oa2 

 

 

 

 

 

 

Oc6, Oa1, 

Oa2 

 

 

 

 

 
Oc6, Oa1, 

Oa2 

pensoane, apă, pahare, 

șervețele umede, carioci, 

ascuțitoare, jucării, foi albe) 

și le solicită elevilor să le 

selecteze doar pe cele 

utilizate la educație plastică. 

După ce elevii au selectat 

obiectele necesare, cadrul 

didactic strânge restul 

obiectelor și așează pe 

covor cartonașe colorate. 

Acesta le solicită elevilor să 

identifice culorile primare. 

După ce elevii au identificat 

culorile primare cadrul 

didactic strânge celelalte 

cartonașe colorate și le 

solicită elevilor să așeze 

cartonașele rămase astfel 

încât să obțină steagul 

României. 

Cadrul didactic pune 

cartonașele care formează 

steagul României pe tablă și 

le solicită elevilor să 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elevii se uită la 

cartonașe și le 

selectează doar pe 

cele care au culori 

primare. 

 

 

 
 

Elevii formează din 

cartonașe colorate 

steagul României. 

 

 

 

 

 
Elevii se așează în 

bănci. 

 umede, 

carioci, 

ascuțitoare, 

jucării, foi 

albe, 

cartonașe 

colorate, 

bănci, 

scaune 
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   meargă în bănci.     

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

15 min Oc4, Oc5, 

Oc6, Op4, 

Op5, Oa1, 

Oa2 

Cadrul didactic pune pe 

banca fiecărui elev un scaun 

întors invers care are pe 

picioare folie alimentară. 

După aceea dă fiecărui elev 

o paletă pentru culori, pahar 

cu apă și penson. Acesta le 

solicită elevilor să își pună 

pe paletă culorile necesare 

pictării steagului României 

și apoi să îl picteze pe folia 

alimentară. 

După finalizarea activității 

cadrul didactic le oferă 

elevilor șervețele umede 

pentru a se șterge pe mâini. 

Elevii așteaptă să 

primească materialele 

și apoi pictează 

steagul României. 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Scaune, 

folie 

alimentară, 

pensoane, 

tempera, 

pahare, apă, 

șervețele 

umede 

 

Feed-back 2 min Oa2 Cadrul didactic va aprecia 

activitatea fiecărui elev. 

Elevii vor asculta cu 

atenție. 

Conversația  Aprecieri 

verbale 
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Anexa1 
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Anexa 2 

 

Povestea steagului tricolor 

 

 

A fost odată ca niciodată un steguleț alb. Acesta călătorea prin toată lumea căutând locul perfect unde să își construiască o  casă. Și pe drumul său el întreba 

pe toată lumea unde este cel mai bine să își construiască casa. Așa a aflat stegulețul nostru că România este o țară foarte frumoasă și a hotărât să o viziteze. 

Plimbându-se prin țara noastră s-a întâlnit cu un norișor albastru: 

- Vai, norișorule ce culoare frumoasă ai! Mi-aș dori și eu ca pânza mea să fie colorată cu albastru. 

Norișorul, bun la suflet, i-a oferit stegulețului puțin din culoarea sa. Bucuros, stegulețul a plecat mai departe și s-a întâlnit cu soarele. 

- Vai, soare dare ce culoare frumoasă ai! Mi-aș dori și eu ca pânza mea să fie colorată cu galben. 

Soarele, bun la suflet, i-a oferit puțin din culoarea sa. Bucuros, stegulețul a plecat mai departe și s-a întâlnit cu un câmp de maci. 

- Vai, ce culoare frumoasă au acești maci! Mi-aș dori și eu ca pânza mea să fie colorată cu roșu. 

Macii, buni la suflet, i-au oferit puțin din culoarea sa. Bucuros, stegulețul a plecat mai departe și, obosit și însetat, se oprește lângă un izvor pentru a se odihni. 

Când se apleacă să bea apă își vede reflexia în apă și spune surprins: 

- Vai, ce frumos sunt! Cu siguranță voi rămâne aici! România este casa mea! 

Și astfel stegulețul nostru și-a construit casa mult visată și a trăit fericit până la adânci bătrâneți. 
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Anexa 3 – imagini cu ideile principale ale poveștii
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PROIECT  DE  ACTIVITATE  INTEGRATĂ 

GRUPA: Mare 

NIVEL DE STUDIU: II 

EDUCATOARE: Bălan Elena Maria 

GRĂDINIȚA:G.P.N.POSMUȘ,BISTRIȚA 

TEMA ANUALA DE STUDIU: “Cum este/a fost și va fi pe pămînt?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC:” Viețuitoarele pămantului” 

TEMA SAPTAMANII: “In ograda bunicilor’’ 

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: ”Prietenii din ogradă” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE: 

    1ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE) 

Domeniul Limbă și Comunicare(D.L.C):,,Pedeapsa maței’’de Elena Farago-

memorizare 

                                Domeniul Om si Societate(D.O.S): “Pisica”– colaj; 

      2.JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA) 

               ALAI:Bibliotecă:”Lanțul lui Azorel”-exerciții grafice; 

        Artă: “Scenă din poezie” - desen; 

        Joc de masă: “ Cainele și pisica’’-puzzle; 

      Construcții:”Cușca cățelușului” 

ALAII:,,Pisica și pisoii’’-joc de mișcare; 

       „Cățelul și pisica”-joc distractiv; 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

   Intalnirea de dimineață:” Animalul preferat” 

                  Rutine: „ Apa-prietena mea”-exersarea deprinderilor igienico-sanitare; 

                 Tranziţii: “Azi Grivei e manios”, “Un motan cat un pisoi”; 

OBIECTIVE GENERALE: 

          Imbogățirea cunoștințelor copiilor referitoare la animalele domestice; 

          Stimularea și dezvoltarea proceselor psihice de cunoaștere ,spirit de observație,atenție 

voluntară,limbaj,   gandire, exersarea funcțiilor memoriei și educarea calităților ei prin memorarea 

poeziei;  

          Educarea independenţei în acţiune, a perseverenţei, a gustului şi simţului estetic prin utilizarea 

unor tehnici de lucru specifice activitǎţilor practice (  lipire); 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE Pe parcursul şi până la sfârşitul activităţii preşcolarii vor fi capabili: 

        O1- să  răspundă la intrebările educatoarei avand ca suport intuitiv planșele; 

        O2- să recite poezia expresiv și corect,respectand intonația,ritmul și pauzele; 

        O3- să-și imbogățească vocabularul cu cuvinte noi:”a bănui”,”dușmănoasă”; 

        O4- să recite o altă poezie invățată anterior; 

        O5- să utilizeze materialele puse la dispoziție pentru a realiza tema propusă; 

        O6- să utilizeze tehnicile de lucru însuşite anterior( lipire) în vederea realizării temei date; 

        O7- să finalizeze lucrările in vederea realizării tabloului; 

STRATEGII DIDACTICE: 

         Metode și procedee:conversaţia,explicația,observația,demonstația,exercitiul, 

problematizarea,munca independentă,”Turul galeriei”. 

         Resurse materiale:pisicuța Miaunica(jucărie de plus),ghicitoare,baghetă,soare, planșe,fire de 

ață,aracet, fișe cu pisică,șervețele, puzzle, mozaic,creioane colorate ,foi albe,ecusoane ,fișe de 

lucru,panou,recompense. 

         Forme de organizare:frontal,pe grupe,individual. 

        Tipuri de învăţare:Inteligentă,creatoare,receptiv-reproductivă. 

SISTEM DE EVALUARE 
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         Forme de evaluare:evaluare continuă; 

           Metode de evaluare:observare curentă,chestionare orală, analiza produselor activităţii; 

SCENARIUL ZILEI 

        Sala de grupă va fi organizată pe două compartimente: o jumătate in care scăunelele vor fi 

așezate in formă de semicerc (unde se va desfășura Intalnirea de dimineață,precum și prima parte a 

activității integrate)și cealaltă jumătate unde măsuțele vor fi aranjate sub formă de “U” unde se va 

desfășura activitatea practică. 

  Întâlnirea de dimineaţă va debuta prin recitarea unei poezii de către educatoare: 

Se discută apoi despre starea emoţională a copiilor din ziua respectivă. 

            Salutul se va realiza dupa formula: “Buna dimineata ,Sofia!Animalul meu preferat 

este…”fiecare copil salută,strangand mana copilului din stanga lui.Ultimul copil va saluta 

educatoarea,care la randul ei va saluta copiii..  

  Prezenţa o va realiza elevul de serviciu. El va spune numele copiilor, iar aceştia îşi vor 

confirma prezenţa. 

  Se vor stabili coordonatele zilei: ziua săptămânii, dată, luna, anul, anotimpul, condiţiile 

meteorologice şi se vor completa la Calendarul Naturii. 

                Povestitorul zilei va fi ales conform unei numărători, numărându-se câte un copil pe 

fiecare silabă: “Foaie verde, măr domnesc/Astăzi tu ne povesteşti”. Povestitorul zilei se aşează pe 

“scaunul povestitorului” şi expune o anumită experiență sau o idee importantă pentru el.Ceilalți 

copiii vor adresa intrebări și vor face comentarii.   

                       Activitatea de grup se va realiza prin jocul distractiv ”Hocus-pocus„. Se vor recita 

cateva versuri in timp ce copii se vor invarti in jurul soarelui,versuri pe baza cărora se vor produce 

transformări imitand animale:” Soare,soare lucitor,/Ne-nvartim in cerc ușor,/Hocus-pocus 1,2,3/Te 

transform in ...”In prima variantă de joc,transformarea va fi produsă de educatoare,cu ajutorul 

baghetei fermecate,apoi va fi nominalizat cate un copil care va face o vrajă și va transforma copii 

după imaginația personală. 

     Componenta noutățile zilei  include mesajul care prezintă informații referitoare la activitățile 

care se vor desfășura pe parcursul zilei și se vor prezenta prin intermediul unei ghicitori:“Cine 

indrăgește jocul/Și iși spală mereu cojocul?/Toarce-ntruna,cu mult spor,/ 

Fără furcă și fuior.”(Pisica) 

        Voi prezenta copiilor musfirul nostru de astăzi pisicuța Miaunica  venită special pentru ei din 

ograda bunicilor,captandu-le atenția și creandu-le motivația de participare la activitate.Voi intui 

impreună cu copiii materialele aduse de aceasta .          

       Voi  anunta in termeni accesibili tema activitatii integrate :’’Prietenii din ogradă’’,explicându-

le că in prima parte a activității  vor invăța o noua poezie:’’Pedeapsa maței’’de Elena Farago apoi 

vor lucra la măsuțe unde vor realiza prin lipire ,,Pisicuța’’ iar apoi vor lucra pe la centre.Numesc 2-

3 copiii să repete titlul activității integrate. 

      Trecerea de la intâlnirea de dimineață la activitatea de memorizare se face prin tranziția,,Un 

motan cat un pisoi’’ 

         Memorarea poeziei „Pedeapsa maței” de Elena Farago se realizează frontal și cuprinde 

următoarele verigi: familiarizarea copiilor cu textul poeziei, recitarea model a poeziei de către 

educatoare, reproducerea poeziei de către copii. 

     Copiii vor fi familiarizați cu textul poeziei cu ajutorul unor planșe.Voi familiariza copiii cu 

planșele,cerandu-le să enumere elementele observate.Printr-o scurtă narațiune voi prezenta 

conținutul poeziei:   “Iulia are acasă doi buni prieteni o pisică și un cățel pe care ii iubește foarte 

mult și ii ingrijește.Intr-o zi pisica ei a furat de pe masă un picior de rață și i-a ros toată carnea pană 

la os.Ca să nu fie bănuită că a furat ea carnea,a dus osul binișor in cotețul lui Azor.Fapta ei a fost 

descoperită de fetiță și pentru că a fost rea și dușmănoasă aceasta a pedepsit-o ne mai lăsand-o să 

intre in casă.” 

      Recitarea model a poeziei va fi expresivă,cu o intonație și o mimică adecvată și se va realiza de 

două-trei ori. Voi explica cuvintele necunoscute.(“bănui”,”dușmănoasă”). Poezia va fi memorată pe 
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unități logice.Se recită prima strofă model de către educatoare , se repetă cu toată grupa,după care 

se repeat cu 2-3 copii individual.La fel voi proceda și cu cea de-a doua strofă. 

     Se recită prima cu a doua strofă model de către educatoare ,se repetă  cu toată grupa,cu 2-3 copii 

individual.In același mod se procedează și cu următoarele două strofe.Se exersează memorarea 

poeziei cu fiecare copil in parte,antrenandu-i pe ceilalți să recite in șoaptă,odată cu cel numit.Copiii 

sunt incurajați și apreciați intr-un climat de bucurie și stimulare a efortului depus de fiecare. 

    Recitarea finală a poeziei se va realiza de către un copil care a memorat textul poeziei in 

intregime.In continuare solicit copiii să recite poezia in modul următor mai intai fetițele,iar apoi 

băieții.Se realizează aprecieri globale referitoare la modul in care copiii au memorat această 

poezie.Voi face ce aprecieri generale și individuale asupra modului cum au participat la activitate . 

         Prin tranziția,, Azi Grivei e manios’’ se va trece la activitatea practică .  Voi intui impreună cu 

copiii materialele de la măsuțe iar apoi ii voi anunța tema activității „Pisica”. Numesc 2-3 copiii să 

repete titlul activității. 

    Prezint copiilor modelul executat de mine și îi solicit la analiza acestuia .După analizarea modelului 

explic și demonstrez tehnica de lucru pe care o voi folosi pentru a realiza tema  propusă.Inainte de 

inceperea lucrului voi realiza cu copiii exerciții pentru incălzirea mușchilor mici ai mâinii.“La lucru 

să nu greșim,/Palmele le incălzim./Mâna lebădă o fac,/Care dă ușor din cap,/Ștergem tabla uite-

așa,/Să putem din nou lucra,Din palme aplaudăm/Și de lucru ne-apucăm.” Pe parcursul lucrului îi voi 

supraveghea  și îi voi îndruma pe cei care îmi cer  ajutorul .Le amintesc că trebuie să respecte ordinea 

și curățenia la locul de muncă. Cei care termină mai repede sarcina individuală trebuie să iși ajute 

colegii. 

      Lucrările realizate se vor expune la expoziție. 

          Pisicuța Miaunica se declară foarte mulțumită de lucrările pe care le-au realizat fiecare in 

parte pentru finalizarea tabloului apoi ii invită pe copiii să se joace cu ei pe la sectoare.Copii se vor 

indrepta  spre sectoare intonând cântecul:,, Pisicuța’’. 

și se vor așeza la centre in funcție de ecusonul din piept.Voi prezenta materialele pe centre de 

activitate și voi preciza sarcinile de lucru pentru fiecare centru in parte. 

                  La sectorul Bibliotecă, copiii vor avea sarcina de a realiza,cu ajutorul  semnelor  grafice 

“Lanțul lui Azorel”. 

                  La sectorul Artă, copiii  vor avea sarcina de a desena o imagine reprezentand o “Scenă din 

poezie”. 

  La sectorul Joc de masă vor avea de asamblat piese de puzzle pentru a realiza imaginea cu  

“Cainele și pisica”. 

  La sectorul Construcții copiii vor avea sarcina de a construi din mozaic  “Cușca cățelușului 

” 

       Inainte de inceperea lucrului pe sectoare voi realiza cu copiii cateva exerciții de incălzire a 

mușchilor mici ai maini:” inchidem si deschidem pumni”,”cantăm la pian” ,”stropim cu apă”. Pe tot 

parcursul desfăşurării activităţii la centre, copiii vor fi încurajaţi şi sprijiniţi în vederea realizării 

sarcinilor primite. Voi trece pe la fiecare sector, dând indicaţii şi oferind ajutor copiilor care au nevoie. 

      La sfârșitul activității preșcolarii vor face ordine la locul unde s-au jucat,lăsând pe măsuțe doar 

lucrările realizate. Voi aprecia atât finalizarea sarcini  și modul in care au colaborat cu colegii,cât și 

curățenia făcută la locul de joacă. Voi face evaluări parțiale la fiecare sector in parte folosind metoda” 

Turul galeriei”.In coloană câte unu ,copiii se vor deplasa la fiecare sector in parte privind lucrările 

realizate.Lucrările realizate vor fi aranjate la panou. 

          In ultima parte a zilei vom desfășura jocul de mișcare”Pisica și pisoii“ și jocul 

distractiv“Cățelul și pisica  “ 

        “Pisica și pisoii”-joc de mișcare 

La inceput,educatoarea deține locul pisicii și stă pe un scăunel in mijocul grupei.Copiii(pisoii)sunt 

grupați in jurul educatoarei in picioare.”Pisica” inchide ochii și adoarme,după care” pisoii “incep să 

alerge liber,”pisica “se trezește și strigă:”miau,miau”.La acest semnal,toți “pisoii” se adună 

imprejurul ei.”Pisoii” au voie să alerge numai atat timp cat doarme pisica.După invățarea jocului , 

rolul pisicii poate fi deținut de unul dintre copii. 
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        “Cățelul și pisica “-joc distractiv 

     Copiii sunt așezați pe covor in formă de cerc,iar un copil are in mană o pisică de pluș,iar altu un 

cățel.Pisica o să meargă la plimbare din mană in mană pe la fiecare copil pană  o prinde cățelul. 

     La sfarșitul zilei voi fixa impreună cu copiii care a fost tema activității integrate și ce am realizat 

pe parcursul intregii zile. 

     Voi face aprecieri globale si individuale referitoare  asupra modului in care preșcolarii au 

participat la desfășurarea activității.Se oferă preșcolarilor recompense. 
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Etapele 

activitatii 

Ob

.op

. 

Activitatea educatoarei Strategii didactice  

Evaluarea 

Metode Mijloac

e 

 

1.Moment 

organizatric 

    Voi asigura condițiile necesare pentru buna 

desfășurare a activității: aerisirea sălii de 

grupă,pregătirea materialului pentru activitate,intrarea 

organizată a copiilor  în sala de grupă. 

Conversația 

 

 

 Obs. 

curentă 

2.Captarea 

atentiei 

    Componenta noutățile zilei  include mesajul care 

prezintă informații referitoare la activitățile care se vor 

desfășura pe parcursul zilei și se vor prezenta prin 

intermediul unei ghicitori: 

“Cine indrăgește jocul 

Și iși spală mereu cojocul? 

Toarce-ntruna,cu mult spor, 

Fără furcă și fuior.”(Pisica) 

 Voi prezenta copiilor musfirul nostru de astăzi 

pisicuța Miaunica venită special pentru ei din ograda 

bunicilor,captandu-le atenția și creandu-le motivația de 

participare la activitate.Voi intui impreună cu copiii 

materialele aduse de pisicuța Miaunica .          

 

Conversația 

 

Problematiz

area 

 

 

Observația 

 

 

 

Ghicito

are 

 

Pisică 

 

Scrisoa

re 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. 

curentă 

3.Anuntare

a temei 

     Voi  anunta in termeni accesibili tema activitatii 

:’’Prietenii din ogradă’’,explicându-le că in prima 

parte a activității  vor invăța o noua poezie:’’Pedeapsa 

maței’’de Elena Farago apoi vor lucra la măsuțe unde 

vor realiza prin lipire ,,Pisicuța’’ iar apoi vor lucra pe 

la centre.Numesc 2-3 copiii să repete titlul activității 

integrate. 

 

 

Conversația 

 

 

  

Obs. 

curentă 

4.Dirijarea 

invățării 

prin 

abordarea 

integrate a 

conținuturil

o 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Memorarea poeziei „Pedeapsa maței” de Elena 

Farago se realizează frontal și cuprinde următoarele 

verigi: 

    a)Familiarizarea copiilor cu textul poeziei. Copiii 

vor fi familiarizați cu textul poeziei cu ajutorul unor 

planșe.Voi familiariza copiii cu planșele,cerandu-le să 

enumere elementele observate.Printr-o scurtă narațiune 

voi prezenta conținutul poeziei:   “Iulia are acasă doi 

buni prieteni o pisică și un cățel pe care ii iubește 

foarte mult și ii ingrijește.Intr-o zi pisica ei a furat de 

pe masă un picior de rață și i-a ros toată carnea pană la 

os.Ca să nu fie bănuită că a furat ea carnea,a dus osul 

binișor in cotețul lui Azor.Fapta ei a fost descoperită 

de fetiță și pentru că a fost rea și dușmănoasă aceasta a 

pedepsit-o ne mai lăsand-o să intre in casă.” 

   b)Recitarea model a poeziei de către 

educatoare.Recitarea model a poeziei va fi 

expresivă,cu o intonație și o mimică adecvată și se va 

realiza de două-trei ori. Voi explica cuvintele 

necunoscute.(“bănui”, “dușmănoasă”). 

”Pedeapsa mâţei „ 

de Elena Farago 

-I-auzi, draga mea păpuşă, 

Zgârie mâţa la uşă! 

 

Observația 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrați

a 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Planșe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. 

curentă 

 

 

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

 779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

O5 

 

O6 

 

 

 

O7 

Dar eu nu-i deschid deloc, 

Că sunt suparată foc. 

A furat iar, ca o hoaţă, 

Un întreg picior de raţă, 

Şi-apoi, dupa ce i-a ros  

Toata carnea, pân-la os, 

A dus osul, binişor, 

În coteţul lui Azor, 

Ca pe el să-l bănuim 

Şi să nu îl mai iubim. 

Şi acum n-o bat, n-o cert, 

Dar nu vreau de loc s-o iert. 

Deşi încă o iubesc, 

Trebuie s-o pedepsesc. 

C-a fost rea şi duşmănoasă, 

Şi n-o las să intre-n casă. 

   c)Reproducerea poeziei de către copii .Poezia va fi 

memorată pe unități logice.Se recită prima strofă 

model de către educatoare , se repetă cu toată 

grupa,după care se repeat cu 2-3 copii individual.La fel 

voi proceda și cu cea de-a doua strofă. 

   Se recită prima cu a doua strofă model de către 

educatoare ,se repetă  cu toată grupa,cu 2-3 copii 

individual.In același mod se procedează și cu 

următoarele două strofe.Se exersează memorarea 

poeziei cu fiecare copil in parte,antrenandu-i pe ceilalți 

să recite in șoaptă,odată cu cel numit.Copiii sunt 

incurajați și apreciați intr-un climat de bucurie și 

stimulare a efortului depus de fiecare. 

    Recitarea finală a poeziei se va realiza de către un 

copil care a memorat textul poeziei in intregime.In 

continuare solicit copiii să recite poezia in modul 

următor mai intai fetițele,iar apoi băieții.Se realizează 

aprecieri globale referitoare la modul in care copiii au 

memorat această poezie. 

    Voi face aprecieri generale și individuale asupra 

modului cum au participat la activitate . 

    Prin tranziția,, Azi Grivei e manios’’ se va trece la 

activitatea practică . Voi intui impreună cu copiii 

materialele de la măsuțe iar apoi ii voi anunța tema 

activității „Pisica”. Numesc 2-3 copiii să repete titlul 

activității. 

Prezint copiilor modelul executat de mine și îi solicit la 

analiza acestuia .După analizarea modelului explic și 

demonstrez tehnica de lucru pe care o voi folosi pentru 

a realiza tema  propusă.Inainte de inceperea lucrului 

voi realiza cu copiii exerciții pentru incălzirea 

mușchilor mici ai mâinii. 

           Lucrările realizate se vor expune la expoziție .Cu 

ajutorul copiilor voi  analiza  lucrările care după 

următoarele criterii : 

originalitate,acuratețe,corectitudine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Conversația 

Observația 

 

Demonstrați

a 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșa 

model 

Fișe cu 

pisica 

Fire de  

ață 

Aracet 

Șervețe

le 

Panou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificare 

Orală 

 

 

 

 

Obs. 

curentă 
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5.Obținerea 

performanț

elor 

      Pisicuța Miaunica se declară foarte mulțumită de 

lucrările pe care le-au realizat fiecare in parte pentru 

finalizarea tabloului apoi ii invită pe copiii să se joace 

cu el pe la sectoare.Copii se vor indrepta  spre sectoare 

intonând cântecul:,, Pisicuța’’și se vor așeza la centre 

in funcție de ecusonul din piept.Voi prezenta 

materialele pe centre de activitate și voi preciza 

sarcinile de lucru pentru fiecare centru in parte. 

      La sectorul Bibliotecă, copiii vor avea sarcina de a 

realiza,cu ajutorul  semnelor  grafice “Lanțul lui 

Azorel”. 

    La sectorul Artă, copiii  vor avea sarcina de a desena 

o imagine reprezentand o “Scenă din poezie”. 

    La sectorul Joc de masă vor avea de asamblat piese 

de puzzle pentru a realiza imaginea cu  “Cainele și 

pisica”. 

     La sectorul Construcții copiii vor avea sarcina de a 

construi din mozaic  “Cușca cățelușului ” 

Inainte de inceperea lucrului pe sectoare voi 

realiza cu copiii cateva exerciții de incălzire a mușchilor 

mici ai mainii: 

” inchidem si deschidem pumni”,”cantăm la pian” 

,”stropim cu apă”. Pe tot parcursul desfăşurării 

activităţii la centre, copiii vor fi încurajaţi şi sprijiniţi în 

vederea realizării sarcinilor primite. Voi trece pe la 

fiecare sector, dând indicaţii şi oferind ajutor copiilor 

care au nevoie. 

      La sfârșitul activității preșcolarii vor face ordine la 

locul unde s-au jucat,lăsând pe măsuțe doar lucrările 

realizate. Voi aprecia atât finalizarea sarcini  și modul 

in care au colaborat cu colegii,cât și curățenia făcută la 

locul de joacă. Voi face evaluări parțiale la fiecare 

sector in parte folosind metoda 

” Turul galeriei”.In coloană câte unu ,copiii se vor 

deplasa la fiecare sector in parte privind lucrările 

realizate.Lucrările realizate vor fi aranjate la expozitie. 

     In ultima parte a zilei vom desfășura jocul de 

mișcare”Pisica și pisoii“ și jocul distractiv“Cățelul și 

pisica  “ 

        “Pisica și pisoii”-joc de mișcare 

   La inceput,educatoarea deține locul pisicii și stă pe 

un scăunel in mijocul grupei.Copiii(pisoii)sunt grupați 

in jurul educatoarei in picioare.”Pisica” inchide ochii 

și adoarme,după care” pisoii “incep să alerge 

liber,”pisica “se trezește și strigă :”miau,miau”. 

  La acest semnal,toți “pisoii” se adună imprejurul 

ei.”Pisoii” au voie să alerge numai atat timp cat 

doarme pisica.După invățarea jocului , rolul pisicii 

poate fi deținut de unul dintre copii. 

        “Cățelul și pisica “-joc distractiv 

     Copiii sunt așezați pe covor in formă de cerc,iar un 

copil are in mană o pisică de pluș,iar altu un 

 

Conversația 

 

Observația 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Turul 

Galeriei 

 

 

 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Ecusoa

ne 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

 

Foi 

albe 

 

 

Creioan

e 

colorate 

 

Puzzle 

 

Mozaic 

 

 

 

 

 

Obs. 

curentă 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

produselor 

activității 
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curentă 
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cățel.Pisica o să meargă la plimbare din mană in mană 

pe la fiecare copil pană  o prinde cățelul. 

6.Asigurare

a retenției 

și a 

transferului 

       La sfarșitul zilei voi fixa impreună cu copiii care a 

fost tema activității integrate și ce am realizat pe 

parcursul 

 intregii zile. 

Conversația 

 

 

 Verificare 

Orală 

 

7.Incheiere

a activității 

    Voi face aprecieri globale si individuale referitoare  

asupra modului in care preșcolarii au participat la 

desfășurarea activității.Se oferă preșcolarilor  

recompense. 

     

Conversația 

 

 

Recom

pense 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DIDACTIC 

 

CLASA: a II-a A 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Teoretic ,, Gabriel Țepelea,, Borod                                          

PROF.ÎNV.PRIMAR:Morong Anamaria 

ARIA CURRICULARĂ: Arte şi Tehnologii 

OBIECTUL: Arte vizuale şi abilităţi practice 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  Animale 

SUBIECTUL:  Copacul înflorit (decupare, lipire, decorare) 

TIPUL: formare de priceperi și deprinderi practice 

DISCIPLINE INTEGRATE:     Muzică şi mişcare 

                                                 Comunicare în limba română 

                                              

OBIECTIV FUNDAMENTAL:  realizarea unui copac înflorit, folosind tehnica decupării, lipirii, 

asamblării si decorării, având un stil de muncă echilibrat şi îngrijit. 

COMPETENȚE GENERALE 

1.Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare 

2.Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare diverse 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

 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; 

  2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare 

specifice artelor; 

  2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

     O1 - Să descrie anotimpul Primăvara; 

     O2 - Să identifice materialele şi instrumentele de lucru primite pe bănci; 
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     O3 - Să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat; 

     O4 – Să respecte etapele și tehnicile de lucru folosite in realizarea lucrării; 

     O5 - Să asculte cîntece despre primăvară; 

     O6 - Să facă aprecieri generale și individuale asupra produselor realizate. 

           

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ŞI PROCEDEE:, observaţia, conversaţia, munca independentă,  

descoperirea,explicația, demonstrația, Turul galeriei. 

• RESURSE MATERIALE:  cântece de primăvară, laptop, videoproiector, lipici, hârtie 

colorată,,perforatoare,foarfece,hârtie cartonată colorată, aracet etc. 

• FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, în perechi. 

RESURSE: 

• UMANE:  23 elevi         

• TEMPORALE:   50 minute           

• SPAŢIALE:   sala de clasă 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:  

    *  Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a –Arte vizuale şi  Abilităţi 

practice, Bucureşti, 2013; 

    * www.didactic.ro 

http://www.didactic.ro/
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Nr 

crt 

ETAPELE 

LECŢIEI 

OB. 

 

      

CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

STRATEGII DIDACTICE 

E
V

A
L

U
A

R
E

 

ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI 
ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

Metode şi  

procedee 

 

Resurse 

materiale 

 

For

me 

de  

org

ani

zar

e 

1. 

 

 

 

MOMENT 

ORGANIZATO

RIC 

 

 

 

 

 

 

-Asigurarea condiţiilor optime pentru  

buna desfăşurare a lecţiei şi pregătirea 

materialelor necesare 

 

 

 

-Elevii se pregătesc 

pentru ora de arte 

vizuale şi abilităţi 

practice. 

 

 

conversaţia 

 

Instructajul 

verbal 

 

model, 

hârtie 

colorată 

cartonată, 

lipici, 

foarfece, 

ochișori 

mobili etc. 

Fro

ntal 

 

 

 

Observar

ea 

sistemati

că 

 

2. 

 

 

 

CAPTAREA 

ATENŢIEI 

 

 

 

 

 

 

- O realizez cu ajutorul ghicitorii: 

“Zăpada s-a topit, 

  Ghiocelul a răsărit. 

  Pomii au  înmugurit, 

  Ce anotimp a sosit ?”  

 

- Elevii sunt atenţi 

şi oferă răspunsul 

la ghicitoare, 

primăvara. 

 

conversaţia 

 

 

 

Ghicitoare 

 

 

 

Fro

ntal 

 

Observar

ea 

sistemati

că 
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O 1 

 

                         (Primăvara) 

 

-Port o scurtă discuţie cu elevii legată 

de anotimpul în care ne aflăm şi despre 

caracteristicile acestuia: 

• În ce anotimp ne aflăm? 

• Care este prima zi de 

primăvară? 

• Care este vestitorul 

primăverii? 

• Ce alți vestitori ai primăverii 

cunoașteți? 

 

 

 

 

Pentru că și fluturele este unul dintre 

vestitorii primăverii, vă voi citi legenda 

fluturilor. 

-  Elevii vizionează ,,Legenda 

fluturilor”     (anexa 1) 

 

 

-Elevii răspund la 

întrebări: 

*Noi ne aflăm în 

anotimpul 

primavara. 

*Prima zi de 

primăvară este 1 

martie. 

*Vestitorul 

primăverii este 

ghiocelul. 

Alți vestitori ai 

primăverii sunt 

florile, 

fluturii,păsările 

călătoare care se 

întorc în țara 

noastră etc. 

Vizionează 

legenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecier

i 

verbale 
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O 1 

 

 

 

 

 

 

-Pe baza ghicitorii spuse anterior, 

adresez  elevilor următoarele întrebări: 

 

-Ce schimbări au loc în natură în 

anotimpul primăvara? 

 

- Care sunt culorile primare și 

secundare/ binare? 

 

 

-Primăvara vremea 

este mai caldă, se 

întorc păsările 

călătoare, iar natura 

reînvie. 

 

-Culorile primare 

sunt: Roşu, Galben 

şi Albastru. 

 

-Culorile 

secundare/ binare 

sunt: 

Violet, Oranj, 

Verde. 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

ghicitoare 

 

 

 

 

 

 

întrebări 

 

 

 

Fro

ntal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar

ea 

sistemati

că 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNŢAREA  

TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELO

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dragi copii, pentru că suntem  în 

anotimpul primăvara, m-am gândit să 

realizăm un copac înflorit  . Astfel, la 

activitatea de astăzi veți decupa iarba, o 

veți lipi pe o foaie de hârtie iar pe copac 

vom aplica floricele colorate  . 

 

- Asculţă cu atenţie 

explicaţiile 

 

 

 

 

 

 

explicaţia 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fro

ntal 

 

 

 

 

 

 

Observar

ea 

sistemati

că  

 

 

 

4. 

 

DIRIJAREA 

ÎNVǍŢǍRII 

a)  prezentarea  

si analiza 

modelului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prezint apoi lucrarea model-,,Copacul 

înflorit,, și demonstrez, prezentând 

procesul tehnologic.(ANEXA 2) 

- Orientez atenţia elevilor spre etapele 

de realizare a lucrării. 

✓ Decuparea ierbii; 

✓ Perforarea/Decuparea florilor; 

✓ Decorarea  copacului. 

 

- Elevii vor repeta etapele de realizare a 

lucrării practice . 

 

- Analizează 

lucrarea model. 

 

 

- Observă 

materialele de 

lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copacul 

înflorit-

model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fro

ntal 

 

 

 

 

 

Observar

ea 

sistemati

că  
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    b) 

recunoaşterea 

materialelor 

    

 

  c) 

demonstrarea 

tehnicii de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 2 

  

 

 

 

 

 

O 6 

 

 

 

O 3 

  

 

- Se enumera materialele și tehnicile de 

lucru cu care vor lucra. 

 

-Exerciţii de încălzire a mușchilor mici 

ai mâinii. 

 

- Elevii vor lucra pe fond muzical 

(cântece de primăvară). 

- Se oferă îndrumări şi explicaţii 

necesare atât individual cât şi colectiv 

(atunci când va fi cazul). 

 - Se urmăreşte capacitatea elevilor de a 

folosi corect materialele necesare, de a 

respecta etapele de lucru şi de a se 

încadra în spaţiul oferit de fiecare 

element. 

 

 

- Urmăresc 

operaţiile efectuate 

de cadrul didactic. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii numesc 

materialele de 

lucru. 

 

 

 

 

Elevii încep lucrul. 

 

 

 

 

 

 

 

demonstraţia 

 

 

 

 

observarea 

dirijată 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

materiale 

necesare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observar

ea 
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   d)     

executarea 

lucrării de 

către elevi 

 

 

 

 

O 5 

 

 

 

- Cer ajutorul 

atunci când este 

nevoie, de la 

învățătoare sau de 

la colegi. 

 

munca in 

echipa 

 

 

Copacul 

înflorit- 

executare 

Indi

vi-

dua

l 

 

sistemati

că  

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUAREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  4 

 

 

 

 

 

 

O  3 

- După finalizarea lucrărilor, fiecare 

copil va trece şi va analiza modul de 

lucru al celorlalţi colegi, observând 

dacă s-au respectat etapele de lucru, 

dacă s-a lucrat îngrijit şi dacă copacul 

este sau nu estetic. 

- Urmăresc capacitatea elevilor de a 

aprecia calitatea şi corectitudinea 

produsului final al colegilor. 

 

- Elevii vor evalua 

propriile lucrări  şi 

pe cele ale 

colegilor. 

 

 

conversaţia 

 

observaţia 

  

expunerea 

 

Turul galeriei 

 

 

Copacul 

înflorit-

finalizare 

 

 

fron

tal 

 

indi

vi-

dua

l 

Evaluare 

reciproc

ă 

 

 

Aprecier

i 

verbale; 

Autoeval

u-are  
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6. ÎNCHEIEREA 

LECȚIEI 

       

 

 

 

 

O 5 

- Voi face aprecieri individuale şi 

colective cu privire la participarea 

elevilor la lecţie, la corectitudinea cu 

care au realizat lucrarea ,,Copacul 

înflorit” sub aspect estetic şi creativ. 

 

 

- Ascultă cu 

atenţie. 

 

 

conversaţia 

 

 

Cântece de 

primăvară 

fron

tal 

 

indi

vi-

dua

l 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

                   ANEXA 1 

Legenda fluturilor 

 

                Demult, demult ... la începutul vremurilor si după ce Dumnezeu a creat lumea, într-o dimineață de primăvară, Dumnezeu a ieșit în grădină 

pentru a admira și a se bucura de frumusețea florilor. Doar că, în acea dimineață, florile nu i se păreau la fel de minunate ca în alte dăți. Parcă le-

ar fi lipsit ceva. Dumnezeu crease florile pentru a bucura sufletul oamenilor, pentru a fi iubite si prețuite. Doar că oamenii, prinși în goana lor 

zilnică au uitat să se bucure de ele. Așa încât, florile au devenit triste si s-au simtit abandonate. 

            Dumnezeu s-a gândit atunci sa creeze niste fiinte pentru care florile sa fie indispensabile si care sa stapaneasca aceasta imparatie minunata 

de arome, culori si fantezie. Astfel, Dumnezeu a creat niste coconi mici si le-a dat porunca ingerilor sa-i duca in livezi si sa-i atarne pe crengile 

copacilor, printre mugurii care tocmai stateau sa plesneasca. Odata cu desfacerea mugurilor, coconii au crescut si din ei au iesit niste fiinte gingase, 

firave si frumoase, albe ca zapada. Dumnezeu le-a pus numele de fluturi. Si de atunci, zi de zi, Dumnezeu iesea in gradina si isi desfata privirea 

cu dansul minunat al fluturilor. Si florile erau din nou fericite si degajau mai multa frumusete. Fluturii zburau si se cufundau in cupele florilor. 

Florile si fluturii se intelegeau perfect. 

               Doar un singur fluture nu iubea florile, nici lumina soarelui, nici compania celorlalti fluturi. El prefera locurile intunecoase in timpul zilei 

si doar noaptea iesea de pe unde statea ascuns. In loc sa soarba nectarul florilor, acest fluture prefera sa roada hainele unde se ascundea, umplandu-

le de gauri, spre supararea oamenilor. Dumnezeu privea tot ceea ce se intampla. Dar dupa un timp, lui Dumnezeu i se paru iar ca ceva nu era in 
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regula. Prea semanau fluturii cu fulgii de zapada. Si dat fiind faptul ca pamantul primavara era plin de culoare Dumnezeu s-a gandit ca poate ar fi 

mai bine ca si fluturii sa aiba culori. El i-a dat porunca Sfantului Ilie sa-si intoarca norii si carul de foc cu care iesea si sa trimita deasupra pamantului 

o ploaie. Sfantul Ilie, cu un semn al mainii, a luat culoare de la fiecare floare si a trasat pe cer un arc minunat, multicolor, care avea sa se numeasca 

curcubeu. A luat din nou culoare de la flori si a colorat norii. Acestea fiind facute a inceput apoi sa stoarca norii deasupra pamantului. Intr-o clipa, 

aripirile fluturilor au fost acoperite de pete si stropi de diferite culori si nuante, astfel ca fiecare fluturas era special si nu existau doi fluturi la fel. 

Un fluture mai lenes si putin speriat de ceea ce ce intampla s-a pitit mai inainte de inceperea ploii la radacina unei verze. Astfel, stopii de culoare 

nu au ajuns la el, ramanand alb cum a fost creat de la inceput. Acest fluture este fluturele numit de noi fluturele “de varza”.  

                Dupa terminarea ploii, Dumnezeu a numarat fluturii pentru a vedea daca toti sunt in buna regula. Doar unul lipsea, era fluturele cel 

morocanos. Suparat ca acest fluture nu isi indeplineste menirea de a poleniza florile, de a se bucura de soare si lumina, si ca facea rau distrugand 

hainele oamenilor, Dumnezeu l-a condamnat sa stea pe veci in intuneric si sa nu poata suporta razele soarelui. Si astfel, traind doar in intuneric, cu 

timpul, fluturele cel alb si frumos la inceput s-a trasformat intr-un fluture cu aripi mici, de un gri murdar. Acesta a devenit fluturele de molie, care 

dantuieste doar noaptea in jurul becurilor aprinse. Abia acum fluturele de molie a inteles ceea ce si-a dorit Domnul de la el si spera ca va fi iertat 

candva. Ii este dor de fratii lui si de lumina. Poate, intr-o zi, va fi iertat. 

                Ceilalti fluturi, binecuvantati de Dumnezeu, au ramas stapanii florilor pe care le iubeau atat de mult si printre care se pierdeau intr-o 

maretie de culori. Oamenii se pot bucura de frumusetea lor, iar copiii adora sa urmareasca dansul lor fantastic in lumina soarelui. 
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PROIECT  DIDACTIC  PENTRU  ACTIVITATE  INTEGRATĂ 

 

Ed.  Dulgheriu Maria 

GPP”Licurici” Fălticeni 

 

GRUPA : NIVEL I 

TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA PROIECTULUI:”Sărbătorile iernii” 

TEMA  SĂPTĂMÂNII:”Obiceiuri de iarnă” 

TEMA ACTIVITĂȚII  INTEGRATE: ”Spiriduşii lui Moş Crăciun”  

SCOP: Dezvoltarea achiziţiilor logico-matematiceşi a deprinderilor practic-aplicative,  pe baza 

percepţiei analitico-sintetice, a reprezentărilor despre realitatea înconjurătoare însuşite 

anterior, stimulând capacitatea de aplicare a acestora în contexte noi. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• Să  realizeze  clasificări de obiecte  după  mărime,  culoare; 

• Să identifice pozițiile  spațiale indicate; 

• Să alcătuiască grupe de obiecte după criteriile date, în limitele numerației 1-5; 

• Să asocieze corect cifra cu numărul de elemente și invers; 

• Să identifice schimbările apărute, verbalizând corect; 

• Să redea teme plastic, exersând tehnici învățate; 

• Să exerseze elemente de activitate practice- gospodărească, împodobind bradul. 

TIPOLOGIA: Dobândire de cunoştinţe, priceperi, deprinderi 

STRATEGII DIDACTICE: 

Regulilejocului: Un globulet ”jucăuș” se plimbă de la un copil la altul. Când educatoarea suna 

din clopoțel, globulețul se oprește ,iar copilul la care a ajuns alege din coș un jeton pe care 

este scrisă o  sarcină, ascultă sarcina și o rezolvă. Realizând sarcina didactică a jocului, copilul 

așază totodată globul în brad, îmbodobindu-l.Se apreciază modul în care a fost rezolvată 

sarcina. Se apreaciază răspunsurile corecte.  

Elemente de joc: surpriza, globulețul vesel, lait-motivul jocului, mânuirea materialului, 

semnalul sonor, aplauze, recompense. 

Metode şi procedee: jocul, conversaţia, observația, problematizarea, expunerea, explicaţia, 

demonstraţia, exerciţiul, problematizarea ; 

Resurse materiale: Globuri colorate, acuarele, pensoane, bețișoare, clopoțel, coșuri, sacul 

Moșului, cifre, bradul pentru împodobit. 

FORME DE ORGANIZARE:frontal și individual. 

DURATA: 1 oră. 

MODALITĂȚI DE EVALUARE:proba practică, proba orală, aprecierea verbală. 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ABORDATE: ADE (ACTIVITĂȚI PE 

DOMENII EXPERIENȚIALE): 

DȘ- ”Cu globulețe ne jucăm,matematică învățăm” (joc –exercițiu); 

DEC- ”Globuricolorate” (pictură/dactilopictură); 

    DOS- ”Împodobim bradul” (activitate practico- gospodărească). 

DURATA: 1 h. 

BIBLIOGRAFIE: 

1.M.E.C.T.- “Curriculum pentru educație timpurie”-Bucureşti, 2018- proiect; 

2.Culea, Laurenția, Seșovici, Angela, Grama, Filofteia, 2008. Activitatea integrată 

în grădiniță, Ed. Did. Publishing House, București; 
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3.XXX  -  “Activităţi integrate în grădiniţă” – ghid pentru Cadrele didactice în  

Învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008. 

 

 

SCENARIUL  ACTIVITĂȚII 

 

Copiii intră în sala de grupă și se așază în semicerc.Doamna educatoare le captează 

atenția, povestindu-le că s-a întâlnit cu Moș Crăciun pe drumul spre grădiniță, când venea 

de la Fălticeni, iar acesta i-a spus că va sosi chiar a doua zi la ei. Dar, înainte de aceasta, le-

a trimis niște surprize  (materiale)pentru ca el să găsească grupa împodobită, pregătită de 

venirealui. Doamna educatoare le arată copiilor sacul luiMoș Crăciun, le arată bradul pregătit 

pentru a fi împodobit. 

Se vainiția o discuție despre sărbătorile de iarnă, despre evenimentele din această 

perioadă, precizându-se că, în anotimpul iarna, pregătirile pentru sărbători, pentru primirea 

lui MoșCrăciun include și ornarea brăduțului de Crăciun cu globuri. 

Apoi educatoarea le propune să înfrumusețeze globurile,pictându-le cum doresc 

ei.Se impart copiii în două grupe, se îndrumă spre măsuțe, unde găsesc acuarele, bețișoare, 

pensoane.Ei vor realiza, prin tehnica picturii și amprentării,diferite ornamente pe globuri. Se 

fac câteva exerciții de încălzire a musculaturii mâinii,apoi copiii pictează, exersând tehnici 

însusite anterior.Se discută despre sosirea lui Moș Crăciun, despre mult-așteptata sărbătoare 

a Crăciunului. 

După finalizarea lucrărilor, copiii adună globurile pictate lângă brad, iar doamna 

educatoare le propune să împodobească bradul cu aceste globuri,  fiind sigură că Moșul se 

va bucura de ornamente și de bradul împodobit.  

Doar că, pentru a-i arăta Moșului cât de isteți suntem, nu putem împodobi oricum 

bradul, ci doar prin rezolvarea unor sarcini care se găsesc tot în sacul Moșului.Educatoarea 

scoate din sac cutiuța de cadouri în care sunt puse sarcinile matematice și le propune copiilor 

să joace un joc: ”Cu globulețe ne jucăm, matematică învățăm.” 

Un globule vessel va porni jocul, mergând de la un copil la altul. Când educatoarea 

sună din clopoțel,globulvesel se oprește, copilul va extrage din cutie o sarcină matematică, 

educatoarea va spune:  ”Globulețul s-a oprit/ Spune iutece-ai găsit!”, va citi sarcina,iar 

copilul o va rezolva, folosindu-se de materialele aduse tot de Moș Crăciun (globurile 

decorate de copii, ghirlande, steluțe, fulgi). 

Se apreciază dacă sarcina a fost correct rezolvată și, apoi, se reia jocul rezolvându-

se altă sarcină. Jocul continuă până au fost rezolvate toate sarcinile . 

Globulețul vesel le propune copiilor să continue jocul și să ghicească ce se schimbă 

în brad.Îi roagă să privească cu atenție la brad, sa închidă ochii și, la semnalul sonor al 

educatoarei, să îi deschidă și să anlizeze schimbările făcute în brad, să le numească și să le 

explice. Între timp, educatoarea va schimba poziția unor globuri/ decorațiuni din brad. Copiii 

care au sesizat schimbarea intervenită și vor verbaliza modificarea.Fiecare răspuns corect   

va fi recompensat cu aplauze.Jocul se poate repeta, schimbările putând fi efectuate și de către 

copii. 

  La final, se vatermina de împodobit bradul cu decorațiunile rămase, se va aprecia 

modul în care au răspuns copiii la jocul mathematic și la întreaga activitate și li se va propune 

să așeze alături,lângă brad, și lucrările pe care le-au realizat în alte activități din acea zi, 

pentru a-l aștepta pe MoșCrăciun cu grupa ornată cât mai frumos. 
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EVENIMENTE 

DIDACTICE  

  

CONTINUTUL ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE Evaluare 

Metode/ 

Indicatori 

Metode 

şiprocedee 

Mijloace de 

învăţământ 

CAPTAREA ŞI 

ORIENTAREA 

ATENŢIEI 

Se realizează prin prezentarea sub formă de surpriză a 

materialelor primite de la Moș Crăciun, a globuleţului 

vesel, a clopoțelului. 

 

 

Conversaţia   

ELEMENTE DE 

REACTUALIZARE 

 

Se iniţiază o scurtă discuţie cu copiii privind pregătirile 

pentru sărbătorile de iarnă, după care se intuiesc 

materialele din coș: globuri de formă rotundă, de culori și 

mărimi diferite.  

Conversaţia  

 

Observaţia 

 

 

Globuri de 

diferite 

mărimi și 

culori 

 

ANUNŢAREA 

TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR 

Se va enunţa tema activităţii și obiectivele, în termeni 

accesibili (”Cu globulețe ne jucăm, matematică învățăm”). 

Expunerea   

PREZENTAREA 

NOULUI 

CONŢINUT ŞI 

DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Consolidarea deprinderilor și priceperilor artistice și 

practic- gospodărești ale copiilor se vor realiza prin situații 

de învățare din domeniulartistic și practic, preșcolarii 

exersând capacități dobândite anterior. 

Dezvoltarea bazei senzoriale de cunoaștere și de 

familiarizare cu forme de gândire matematică și logică se 

va realiza prin antrenarea copiilor în acțiuni concrete cu 

obiecte, operaţiile matematice vor fi valorifica în interiorul 

grupului de copii prin îmbinarea elementelor de joc cu 

munca intelectuală,  

a acţiunii cu verbalizarea specifică domeniului știință. 

         Se vor realiza, prin tehnici specifice 

picturii,decorațiuni pe globurile colorate. Produsele 

activității copiilor vorfi așezate într-o cutie, pentru a fi 

folosite ulterior la împodobirea bradului. Apoi,  se va 

desfășura jocul matematic, rezolvându-se sarcini privind 

Explicația 

Demostrația 

Exercițiul 

 

 

Jocul 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

Globuri de 

mărimi și 

culori diferite 

 

 

 

 

 

 

Acuarele, 

pensoane, 

bețișoare, 

Probapractică 

- Decorarea  cu 

elemente de limbaj 

plastic a globurilor ; 

- Aplicarea regulii în 

joc ;  

Corectitudinea 

grupării globurilor 

după  criteriul dat ; 

Respectarea criteriilor 

în formarea grupelor; 

-Gradul de 

receptivitate al 

grupului  la realizarea 

corectă a unei sarcini 

(aplauze, aprecieri 

verbale) ; 
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mărimea obiectelor, numerația în limitele 1-5, pozițiile 

spațiale, respectându-se criteriile date de educatoare. 

         Se vor explica regulie jocului matematic, precizându-

se necesitatea respectării regulilor jocului, utilizarea lait-

motivului jocului de către copii, verbalizarea acțiunilor 

efectuate. 

         Se va realiza un joc de probă. 

          Desfăsurarea jocului propriu-zis va antrena fiecare 

copil pe rând, făcând apel la elementele de joc. 

          Răspunsurile copiilor vor fi apreciate verbal, cu 

aplauze.  

 

 

 

 

Jocul 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

palete pentru 

culori 

Brad de 

împodobit, 

clopoțel, cifre 

 

 

 

 

 

-Folosirea limbajului 

adecvat situaţiilor de 

învăţare; 

Probapractică: 

-Creativitate în 

decorarea globurilor. 

OBȚINEREA 

PERFORMAN -ȚEI 

        Etapa de complicare a jocului matematic va provoca 

copiii să efectueze exerciții de problematizare, să identifice 

schimbările/ erorile apărute și să le verbalizeze. 

Jocul 

Problematizarea 

 Proba orală 

-Rapiditate și spirit de 

observație,în 

identificarea şi 

eliminarea erorii. 

EVALUAREA  

ACTIVITĂȚII 

Stimularea autoevaluării în rândulcopiilor. 

           Se va determina calitatea demersului realizat prin 

raportare la obiectivele anticipate și finalitățile obținute. 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Stimulente 

pentru    copii 

 

Autoevaluarea 

Aprecierea  verbală 

aplauze 
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ANEXE 

Sarcinile de joc: 

 

1. Alege și așază în brad două globuri mari și roșii 

2. Alege și așază în brad trei globuri mari și galbene. 

3. Așază în partea de sus a bradului trei globuri albastre și mari. 

4. Așază în brad, în dreapta, o mulțime de globuri mijlocii, indiferent de culoarea lor. 

5. Așază în brad, în stânga, 2 globuri mijlocii, roșii. 

6. Așază în brad tot atâtea globuri mici și galbene câte îți arată cifra. 

7. Așază în brad, în partea de jos,  tot atîtea globuri mici câte culori are steagul României. Câte ai 

așezat? 

8. Așază în brad, în vârf, steluțele. Câte ai așezat? 

9. Așază în brad, sus, tot atâtea globuri mici și albastre câțe ani ai tu. 

10.Așază sub brad un cadou mare. 

11. Așază în brad tot atâtea globuri mici și roșii , câte silabe are cuvântul..... 

12. Așază sub brad tot aâtea cadouri mici câți ani ai tu. 

 

    Sarcini pentru complicarea jocului: 

 

• Se iau două  cadouri mici de sub brad. 

• Se așază langă globuri mari și galbene încă unul.  

• Se mai așază o steluță în vârful bradului. 
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PROIECT DE LECȚIE 

Învăţător: Kupás Enikő 

Instituţia : Şcoala Gimnazială “Dr Balási József” 

Clasa  :  a III-a B 

Aria curriculară  : Limbă  şi comunicare  

Disciplina :  Limba și lieratura   română  

Subiectul : Corbul  şi  vulpea  

Tipul lecţiei: predare-învățare  

Scop: 

Competențe generale 

            2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare 

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 

Competențe specifice: 

2.4. Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje în diferite situații de comunicare 

3.1. Desprinderea semnificației globale a unui text scurt citit 

3.3. Extragerea unor informații de detaliu din texte citite 

            Obiective operaționale : 

  – să citească fluent, corect şi expresiv textul  

– să formulize întrebări și  răspunsuri corecte 

– să identifice sinonime ale unor cuvinte propuse  

– să sesizeze mesajul transmis prin lecţie; 

– să redea prin cuvinte proprii conţinutul textului; 
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– să ordoneze momentele principale ale conţinutului textului;  

 Metode și procedee: conversație, explicaţia, metoda prezicere, metoda Cuburi curioase, metoda 

cooperativă Student cvartet,  joc didactic: Jocul chelnerului, Ce îți aduc aminte?” 

 Mijloace de învățământ: cartonaşe de cuvinte, imagini, cuburi 

 Forme de organizare: frontală, individuală, în echipă.
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Etapele  lecţiei  Activităţi  de  învăţare  Metode si 

procedee 

Forme de organizare Evaluare 

. Moment 

organizatoric 

Se asigură cadrul necesar desfăşurării lecţiei. 

Materialele necesare: manual,caiete, creioane colorate. 

 

 frontală  

Captarea 

atenţiei 

-Haideți să ne jucăm jocul ”Ce îți aduc aminte?” 

Voi rosti un cuvânt, arunc mingea la un elev care spune 

primul cuvânt de care  aduce aminte, și aruncă  mingea 

mai depare. Dacă relația între noțiuni nu este evidentă 

elevul trebuie să explice de ce a ales acest cuvânt. De 

exemplu: pădure-copac 

Joc didactic frontală  

observarea 

sistematică 

Anunţarea 

temei  

activităţii  

 

Astăzi vom face cunoștință cu povestea: Corbul şi vulpea. 

Voi scrie titlul lecţiei pe tablă, iar copii vor scrie  în 

caiete. 

 

 

Conversaţia 
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 Dirijarea 

învăţării 

- Ce sugerează titlul? Ce gândiți despre ce va fi vorba? 

Elevii se manifestă liber. 

După citirea textutlui voi adresa câteva întrebări 

referitoare la lecție: 

- Care sunt personajele lecturii? 

- Unde stătea corbul? 

- Ce avea în plisc? 

- Cine a trecut pe acolo? 

- Cine a lăudat vulpea? 

- Ce a făcut corbul? 

Citirea în gând.  

Citirea textului cu oprire la stop. ( un copil citeşte, la 

bataia din palme a învăţătoarei se opreşte şi numeşte 

urmatorul elev care va citi )  

 

Cuburi curioase: 

Pe un cub sunt scrise cuvinte interogative :Cine? Ce? 

Când? Unde? De ce? Câte?  Elevii aruncă pe rând și 

alcătuiesc o întrebare folosind cuvântul interogativ, se 

  metoda 

prezicere 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

individuală 
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adresează la membrii echipei care trebuie să răpundă. În 

final discutăm împreună întrebările și răspunsurile date. 

 

 

Jocul chelnerului: 

Alegem un  chelner care primeşte cartonaşe de  cuvinte.  

Elevii comandă un meniu de exemplu: Eu comand un 

cuvânt asemănător cu: ramură, plisc, bot, a ispiti, 

îngămfat, linguşitor 

 Chelnerul  oferă  cartonașul potrivit și se așează  pe tabla 

magnetică. 

 

        

Recitire selectivă cu metoda Student cvartett  

- Citiţi fragmentul în care vulpea se adresează corbului. 

- Citiţi fragmentul din care reiese cum a fost păcălit 

corbul. 

metoda 

interactivă Cuburi 

curioase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joc didactic 

 

 

 

 

munca în echipă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 
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-Citiţi enunţul care exprimă învăţătura textului. 

 

Elevii discută rezolvarea în grup, șeful grupei trebuie să 

se asigure că fiecare elev știe răspunsul corect. 

 

 

 

 

 

 

metoda 

cooperativă: 

Student cvartett 

 

 

 

 

 

 

 

munca în echipă 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

 

 

Obţinerea  

        

performanţei 

Se aşează trei imagini pe tablă şi se cere elevilor să 

identifice cele trei fragmente ale lecţiei. 

 

Se citeşte fiecare fragment în parte, se povesteşte oral, se 

formulează ideea principală, se scrie ideea pe tablă şi în 

caiete 

1. Corbul s-a aşezat pe o ramură cu caşcavalul în plisc. 

2.  Vulpea a lăudat corbul. 

explicația frontală  

aprecieri verbale 
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3. Vulpea a păcălit corbul îngămfat. 

Se povesteşte tot textul, pe baza planului de idei 

alcătuit. ( 2-3 copii) 

 

Asigurarea 

transferului şi 

a retenţei 

 

Am scris câteva proverbe, vă rog să le alegeţi pe cele care 

se referă la lecţia noastră. 

 

Ascultă tot dar nu crede tot! 

Prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte! 

Fereşte-te de linguşitori, dacă   nu vrei să mori! 

 

conversaţia 

 

frontală aprecieri verbale 

 

Evaluarea Apreciez comportamentul elevilor pe parcursul lecţiei şi 

dau calificativepentru cei care s-au evidenţiat în mod 

deosebit. 

 

 

 aprecieri verbale 
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PROIECT  DIDACTIC 

COLEGIUL NAȚONAL „Onisifor Ghibu” Oradea 

Disciplina:Informatică 

Clasa: a XI –a  

Profesor: Luncan Ioana Alina 

Unitatea de învăţare: Grafuri 

Subiectul lecţiei: Determinarea drumurilor minime în grafuri. Algoritmul Roy-Floyd  

Tipul lecţiei: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe 

Locul de desfăşurare: Laborator de informatică 

Durata: 2X50 min  

 

Competenţe Generale: 

▪ Identificarea datelor care intervin într-o problemă şi a relaţiilor dintre acestea 

▪ Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor 

▪ Implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare 

 

Competenţele specifice : 

▪ Transpunerea unei probleme din limbaj natural în limbaj de grafuri, folosind corect terminologia 

specifică 

▪ Analizarea unei probleme în scopul identificării datelor necesare şi alegerea modalităţilor 

adecvate de structurare a datelor care intervin într-o problemă 

▪ Descrierea unor algoritmi simpli de verificare a unor proprietăţi specifice grafurilor 

▪ Descrierea algoritmilor fundamentali de prelucrare a grafurilor şi implementarea acestora într-

un limbaj de programare 

▪ Aplicarea în mod creativ a algoritmilor fundamentali în rezolvarea unor probleme concrete 

Competenţe operaţionale : la sfărşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

▪ Definirea corecta a notiunilor de graf orientat, arce, drum, cost minim: CO1  

▪ Modelarea cu ajutorul teoriei grafurilor a situatiei practice prezentate: CO2 

▪ Descrierea structurilor de date necesare implementarii algoritmului: CO3 

▪ Descrierea algoritmului Roy-Floyd: CO4 

▪ Implementarea algoritmului lui Roy-Floyd într-un limbaj de programare: CO5 

▪ Urmarirea executiei “pas cu pas” a algoritmui lui Roy-Floyd: CO6 
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Strategii didactice: 

▪ Principii didactice: 

- principiul participării şi învăţării active 

- principiul conexiunii inverse 

 

▪ Metode de învăţământ: 

- Algoritmizarea (A), problematizarea (P), expunere (E), conversaţia (C), exerciţiul 

introductiv (ExI) şi exerciţiul de consolidare (ExC) 

              

▪ Mijloace didactice: - tabla, manualul, fişă cu probleme 

▪ Forme de organizare ale lecţiei: 

- frontal cu tot colectivul 

- frontal cu fiecare elev 

 

Evaluare: 

- evaluare iniţială: întrebări orale 

- evaluare pe baza observaţiei 

- set de aplicaţii 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

EVENIMENTE 

LECŢIE 

ACTIVITATE 

PROFESOR 

ACTIVITATE 

ELEV 

OBS. 

Moment 

organizatoric 

          5’ 

Verificarea prezenţei; captarea 

atenţiei; anunţarea lecţiei si a 

obiectivelor. 

Îşi pregăteşte locul de muncă; 

este atent; îşi notează titlul 

lecţiei si (ev.) obiectivele 

 

Recapitulare 

cunoştinţe 

          5’ 

Prin intrebari se readuc aminte 

noţiuni legate de grafuri, 

drumuri, matricea costurilor. 

Participă la dialog; răspunde 

la întrebări 

Îşi lămureşte eventualele 

neclarităti. 

 

Transmiterea 

noilor       

cunoştinţe 

- Prezintă o situaţie practică care 

să necesite determinarea unui 

drum minim de la un punct fixat 

la alte puncte. 

Este atent la prezentarea 

profesorului. 
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         40’ - prezintă teorema lui Bellman. 

- descrie algoritmul în limbaj 

natural 

- prezintă transformările pe care 

le suferă matricea costurilor 

- prezintă variabilele şi structuri 

de date necesare implementării în 

C a algoritmului 

- prezintă şi explică 

subprogramele necesare 

implementării 

Îşi notează in caiet noţiunile 

prezentate de catre profesor. 

Pune întrebări pentru 

lamurirea lucrurilor 

neinţelese. 

Îşi desenează în caiet graful de 

pe tablă şi inţelege exemplele 

prezentate. 

Descoperă transformările pe 

care le suferă matricea 

costurilor la fiecare pas. 

Face comparaţii între 

diversele lanţuri încercând să 

descopere ce le face diferite. 

Notează în caiet datele şi 

subprogramele necesare 

implementării algoritmului. 

Fixarea 

cunoştinţelor 

         20’ 

Propune două exerciţii care 

cuprinde toate noţiunile studiate. 

Conduce si supraveghează 

munca elevilor. 

Ofera explicatii pentru lamurirea 

neclaritatilor. 

Observă greselile la munca 

independentă şi acordă sprijinul 

necesar. 

Participă la rezolvarea 

problemelor propuse. 

Îşi notează în caiet graful 

prezentat la retroproiector. 

Este atent la rezolvarea 

exerciţiului, vine cu 

completări, oferă şi alte 

răspunsuri. 

Pune întrebări pentru 

lămurirea neclarităţilor. 

Implementează în C 

algoritmul 

 

Fişa de 

lucru 

Evaluarea 

cunoştinţelor 

           25’ 

- verifică modul de rezolvare a 

problemelor  

- verifică rezultatele obţinute de 

elevi 

Răspunde la întrebările puse 

de către profesor.  

Este atent la răspunsurile 

colegilor, eventual 

intervenind la cererea 
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profesorului, atunci când 

acesta greşeşte. 

Pune întrebări legate de 

noţiunile introduse, unui 

coleg . 

Este atent la aprecierile 

făcute. 

Tema de casă 

           5’ 

Propune spre rezolvare problema 

1 pag.255 din manual. 

Îşi notează în caiet tema de 

casă. 

Este atent la indicaţiile 

profesorului legate de 

rezolvarea problemelor din 

tema de casă. 

Îşi aranjează locul de muncă si 

pleacă. 

 

 

 

Fişă de lucru 

 

1. Se cosideră graful ponderat din imagine. Pentru acest graf  

a) să se construiască matricea costurilor 

b) Să se indice un drum de cost minim de la vârful 1 la vârful 4. 

c) să se descrie în limbaj natural un algoritm de determinare a 

drumului minim între toate nodurile grafului.  

d) pe baza algoritmului Roy-Floyd să se prezinte transformările pe care le suferă matricea costurilor la 

fiecare din cei n paşi.  

 

2. Sunteţi antrenorul marelui sportiv Gigel, campion mondial la orientare turistică. În curând Gigel va 

participa şi la Olimpiada de orientare turistică. Pentru acest concurs s-au amenajat N puncte de control 
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şi M drumuri bidirecţionale între aceste puncte. Pentru fiecare drum se cunoaşte distanţa care leagă două 

puncte de control. Determinaţi care va fi distanţa minimă între oricare două puncte de control. 

Date de intrare: Prima linie a fişierului concurs.in conţine două numere întregi  N şi M- numărul de puncte 

de control, respectiv numărul de drumuri. Următoarele M linii conţin câte un triplet de numere: două 

puncte de control (numere distincte între 1 şi N) şi lungimea drumului dintre ele (întreg între 1 şi 5000 

inclusiv). 

Date de ieşire : Fişierul concurs.out mai multr linii, fiecare linie conţinând trei valori întregi i, j, c cu 

semnificaţia că distanţa minimă de la nodul i la nodul j este c.  

 

Exemplu: 

concurs.in concurs.out Explicaţie 

5  7 

1 2 2 

1 5 7 

2 3 12 

2 5 1 

2 4 9 

3 4 6 

4 5 4 

1 2  2  

1 3  13  

1  4  7  

1  5  3  

2  3  11  

2  4  5  

2  5  1  

3  4  6  

3  5  10  

4  5  4  

Drumul minim de la punctul 1 la 2 are lungimea 2 

Drumul minim de la punctul 1 la 3 are lungimea 13 

Drumul minim de la punctul 1 la 4 are lungimea 7 

Drumul minim de la punctul 1 la 5 are lungimea 3 

Drumul minim de la punctul 2 la 3 are lungimea 11 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof.înv.preșcolar Marinescu Anicuța 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu program prelungit „Prichindel”, Jibou,Jud Salaj 

NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPA: 3-5 ani, nivel I, Grupa mijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI: ,,De vorbă cu toamna”. 

TEMA SÂPTĂMÂNII: „Zâna Toamnă și alaiul ei” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Surpriza Toamnei” 

ELEMENTELE COMPONENTE  ALE  ACTIVITĂȚII  INTEGRATE: ADE- Domeniul Limbă și 

Comunicare, Domeniul Om și Societate 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic; activități practice gospodărești; 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

• Exprimare orală a mesajului, a emoțiilor etc. 

• Activare și manifestare a potențialului  creativ 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

• Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate de vorbitor. 

• Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice. 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

• Verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre anotimpul toamna; consolidarea unor 

deprinderi de lucru în echipă pentru realizarea ,,tabloului de toamnă” prin confecționare. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:    

- să răspundă corect la întrebările legate de anotimpul toamna din plicul Zânei. 

- să recite poezii despre fructe, legume și flori 

- să răspundă corect la ghicitorile din plicul Zânei 

- să mânuiască corect materialul pus la dispoziţie; 

- să respecte tehnica de lucru şi etapele realizării lucrării 
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STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: expunerea, explicația, conversația, problematizarea, observația, demonstrația,  

Resurse materiale: imagini,  fructe de toamnă (mere, pere, prune, gutui, struguri); copac în miniatură, 

jetoane reprezentând fructe şi legume, calculator, planşă cu anotimpul toamna, stimulente. 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

DURATA ESTIMATĂ: 40 min 

BIBLIOGRAFIE: 

***Curriculum pentru educație timpurie 2019 

 

 

 

Scenariul activității 

 

Copiii vor intra în sala de grupa şi vor descoperi surpriza pregătită de Zâna Toamnă. Apoi vor 

merge la scăunele recitand poezia:                                 

                                     O surpriză am găsit, 

                                    Cu sarcini de împlinit, 

                                                  Sarcinile le-ascultăm. 

                                                  Şi corect le rezolvăm. 

                                                Creăm , dar ne şi distrăm, 

                                                 Lucruri multe învăţăm 

                                                Și pe locuri ne-asezam. 

Toţi copiii vor primi ecusoane cu ajutorul cărora vor fi  împărţiţi în doua grupe (frunze verzi și frunze 

îngălbenite). Se deschide primul plic de la Zâna Toamna în care Zâna cere fiecărei echipe să termine un 

tablourile  aduse de ea. 

 Înainte de  rezolvarea sarcinilor copiii vor executa câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor 

mici ai mâinilor 

„Ne spălăm pe mâini, scuturăm mâinile de apă, frământăm aluatul”. Pentru a realiza acest tablou frumos, 

copiii au de rezolvat câteva probe. 

 Educatoarea anunţă copiii că va urma un joc numit,,Ce ne aduce toamna?” în care vor avea de 

rezolvat anumite sarcini: vor avea de răspuns la întrebările Zânei și la ghicitorile ei, vor recita poezii 

despre fructe, legume și flori și astfel vor înfrumuseța tabloul. Se intuiește tabloul adus de Zâna Toamnă: 

Frunzele pe ramuri 
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Au îngălbenit 

Ploua,ploua într-una 

Ce anotimp reprezinta tabloul?(Toamna) 

   Educatoarea explică copiilor regulile jocului ,,Ce ne aduce toamna?”.  

Un copil desemnat va alege imaginea ce sugerează răspunsul corect la întrebare/ghicitoare si îl va 

amplasa în tablou la locul potrivit. Fiecare raspuns corect va fi recompensat cu câte o frunza, un fruct, 

o floare sau o legumă.. Educatoarea pune cate o întrebare fiecarei echipe, iar un copil de la fiecare echipa 

este solicitat să răspundă și să vină să amplaseze imaginile corespunzatoare în tablou. Pe rând vor 

raspunde la diferite întrebări și ghicitori, iar prin răspunsurile corecte vor îmbogății tabloul. 

Jocul ,,Ce ne aduce toamna? Are trei variante presarăte cu poezii despre caracteristicile toamnei. Ca o 

obținere de performanță educatoarea le propune copiilor să finalizeze tablourile. 

Haideți dragi copii acum, 

După ce i-am aratat Zânei, cum, 

Știm lucra și recita 

Și un tablou a realiza. 

Noi acum tablourile îl vom înfrumuseța 

Cu flori, frunze îl vom termina 

Urmăresc ca toți copiii să folosească corect instrumentele de lucru şi să lipească corect elementele de 

toamnă. Voi acorda sprijin dacă este necesar. Se asigură fond muzical la calculator “Toamna”, de 

Antonio Vivaldi. 

Se apreciază modul de lucru şi cooperare pe echipe.  Se precizează că tablourile pe care le-au realizat în 

activitate  vor fi expuse pentru a fi admirate de colegi și părinți. Se fac aprecieri privind modul de 

participare la activitate, răspunsurile şi comportamentul copiilor. Copiii vor fi recompensaţi pentru buna 

desfăşurare a activităţii cu un ecuson specific toamnei. 
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Proiect didactic 

 
PROF. ALSTANEI MIHAELA 

 Clasa:Pregătitoare 

  
 Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani 

 Propunător:  

 Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

 Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 

 Unitatea tematică: „O călătorie în Univers” 

 Subiectul: „O NAVĂ COSMICĂ ÎN UNIVERS” -  Figuri geometrice plane 

 Forma de realizare: lecţie integrată 

 Tipul lecţiei: predare - învățare 

Competenţe specifice: 

➢ MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI: 

       1.4. Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea/ extragerea a 1- 5 elemente 

dintr-o mulțime dată; 

       2.2. Identificarea unor figuri geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc),  în obiecte   

manipulate de copii și în mediul înconjurător; 

 

Competenţe specifice integrate: 

 

➢ COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

       1.2  Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit, clar şi rar; 

       3.2. Identificarea semnificației unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente 

familiare; 

 

 

➢ DEZVOLTARE PERSONALĂ 

      2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale; 

 

➢ ARTE VIZUALE/ ABILITĂȚI PRACTICE 

       2.3. Realizarea de aplicații/ compoziții/ obiecte/ construcții simple, pe baza interesului direct;   

 

Obiective operaționale: 

➢ MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI: 

• 1. Să descrie figurile geometrice din mediul apropiat; 

• 2.Să recunoască figurile geometrice în mediul înconjurător și în materialele tipărite; 

• 3.Să reproducă prin desen figurile geometrice plane, cu mâna liberă, pe foaia cu pătrățele; 

• 4.Să folosească figurile geometrice (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi) în realizarea unor desene; 

• 5.Să rezolve exerciții de adunare și scădere, în concentrul 0 - 31; 

• 6.Să recunoască elementele componente ale  Sistemului Solar. 

 

➢ COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

• 6.Să obțină mesaje scrise prin ordonarea figurilor geometrice; 

• 7.Să citească corect un enunț / un text. 
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Nr. 

crt. 

Momente 

 

 

Durata 

Comp. 

deriv. 

Conţinut – activităţi de învăţare 

Strategii 

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Moduri de 

organizare 
Activitatea învăţătorului 

Activitatea 

elevilor 

 

1. 

Moment 

organizatoric 

1' 

 

 

 

  

Asigură condiţiile optime 

pentru desfăşurarea 

activităţii propriu-zise 

 

 

Se pregătesc 

pentru începerea 

activităţii 

 

 

Conversaţia 

 

  

 

Frontală 

 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 

2. 

Captarea şi 

orientarea 

atenţiei 

3' 

C.6 

 

 

 

 

În fața clasei este o navă 

cosmică din carton și un 

copil, cosmonautul. Acesta 

dă startul navei cosmice de 

lansare în spațiu. Nava 

spațială va poposi la cele 8 

echipe, reprezentând 

planetele: Mercur, Venus, 

Terra, Marte, Jupiter, 

Saturn, Uranus, Neptun. 

 

 

 

Participă activ.  

 

Denumesc 

planetele 

Sistemului Solar 

și spun ceva 

reprezentativ 

pentru fiecare în 

parte. 

 

Jocul de rol 

 

Conversația 

 

 

 

Navă cosmică 

3D 

 

Trusă 

experiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 
 

 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 

 

 

3. 

 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

1' 

 

 

C 1 

 

 

 

 

După ce copiii observă că 

nava spațială a fost 

construită din figuri 

geometrice, se anunță titlul 

lecției: „Figuri 

geometrice”- 

PĂTRAT 

DREPTUNGHI 

TRIUNGHI 

Ascultă cu 

atenție și percep 

pe plan mental 

titlul lecției. 

 

 

Conversaţia 

  

 

 

Frontală 
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CERC 

 

4. 

Dirijarea 

învăţării 

20' 

 

C 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

Dirijează activitatea de 

învățare: 

1. Prezintă filmulețul -  

„Figuri geometrice”, în 

care se redau 

caracteristicile figurilor 

geometrice. 

2.Conduce elevii pentru a 

descrie figurile 

geometrice. 
 
 
 

 

 

3.A. R.- Coordonează 

jocul: „Ce figură 

geometrică ții în mână?” 

 

4. Încurajează copiii 

pentru a realiza figuri 

geometrice, utilizând 

bețișoare, sârmă și apoi să 

le traseze pe foaia cu 

pătrățele.(Anexa 1)  

 

 

 

5. A. R.- Cântecelul : - „Să 

învățăm figurile 

geometrice!” 
 

6. Solicită elevii pentru a 

da exemple de obiecte din 

 

Vizionează cu 

atenție 

filmulețul 

prezentat. 

Descriu figurile 

geometrice, 

precizând 

numărul 

laturilor și 

vârfurilor 

(unghiurilor). 

Participă la joc. 

Redau cu 

ajutorul 

bețișoarelor 

figurile 

geometrice și le 

desenează apoi 

și pe spațiul foii 

de matematică.  

Ascultă 

cântecul. 

 

 

Observaţia 

 

 

 

Conversaţia 

 

Explicația 

 

Problematiza

-rea 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiția 

 

 

 

Observația 

Videoproiector 

 

 

Forme 

geometrice 

decupate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bețișoare 

 

Sârmă plușată 

 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 
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C4 

 

 

mediul înconjurător care 

seamănă cu figurile 

geometrice învățate. 

 

6.Inițiază un joc de rol: 

„Figuri geometrice” 

 

 

7.A.R- Coordonează 

activitatea de joc: 

„Construiește după 

dictare”(Anexa 2) 
 

Observă 

planșele și 

obiectele din jur 

și exemplifică. 

 

Interpretează 

jocul de rol. 

 

Construiesc 

după dictare un 

pitic. 

 

Exemplul 

 

 

 

Jocul de rol 

 

 

 

Exercițiul 

creativ 

ilustrative  

 

 

 

 

Pe grupe 
 

 

Individuală 

 

5. 

Obținerea  

performanței 

15' 

 

 

 

C2 

 

 

 

C6 

 

C7 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

 

C8 

Organizează copiii pentru 

a lucra în echipă și a 

rezolva următoarele 

sarcini: 

1.Numără figurile 

geometrice și precizează 

câte sunt de fiecare fel. 

(Anexa 3). 

 

2.Ordonează figurile 

geometrice, respectând 

regula șirului și citește 

enunțul obținut. (Anexa 4). 

 

 

3.Rezolvă exercițiile de 

adunare și scădere și 

realizează corespondența 

 

 

Lucrează în 

echipă, 

precizând corect 

numărul 

figurilor 

geometrice. 

Ordonează 

figurile 

geometrice și 

citesc corect 

enunțurile. 

Descoperă și 

interpretează 

 
 

 

Exercițiul 

 

 

 

Lectura 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Fișe de lucru în 

echipă, plicuri 

cu forme 

geometrice, 

lipici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul în 

echipă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

formativă 
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dintre rezultatele obținute, 

figura geometrică și literă. 

(Anexa 5). 

conținutul 

mesajului: 

„SALVAȚI 

TERRA!” 

 

Conversația 

6. 

Realizarea 

feedback-ului - 

7' 

 

C9 

 

A.R.- Solicită elevii să fie 

creativi și să realizeze, prin 

colaj, o navă cosmică din 

figuri geometrice. 

Realizează 

colajul. 

Exercițiul Figuri 

geometrice 

decupate, 

lipici, foaie 

velină 

 

 

Evaluarea 

formativă 
 

7. 

Concluzii și 

aprecieri - 3' 
 

Se fac aprecieri pozitive 

referitoare la activitate. 

Copiii sunt recompensați 

cu bomboane. 

Sunt încântați de 

reușita 

activității. 

Conversația    

 

➢ DEZVOLTARE PERSONALĂ 

• 8.Să interpreteze conținutul unui mesaj educativ; 

 

➢ ARTE VIZUALE/ ABILITĂȚI PRACTICE 

• 9.Să realizeze un colaj ce reprezintă o navă spațială cu care să facă o călătorie imaginară în cosmos; 

 

STRATEGII DE ÎNVĂȚARE (RESURSE): 

I. Metodologice  

 
Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, observația, exerciţiul, analiza, jocul didactic, jocul de rol.
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b) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, navă cosmică 3D, figuri geometrice decupate, 

videoproiector, lipici, carioci. 

c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe/ în echipă. 

 

II. Temporale: 50 minute (35 activitate propriu-zisă + 15 minute activitate recreativă- A.R.) 

 

      III. Bibliografice: 
   

➢ Programe şcolare pentru clasa pregătitoare, nr. 3656/29.03.2012 

  Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învăţământul primar, Clasa Pregătitoare, Bucureşti, 

2013; 

➢ Neagu, Mihaela; Mocanu, Mioara -  Metodica predării matematicii la ciclul primar,  Ed. 

Polirom, 2007. 

➢ "Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la 

școlarii din clasele I-IV - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele 

didactice din învățământul primar"- suport de curs – 2013; 
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PROIECT ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Prof. Ciubotariu Elena 

G.P.P.”Licurici” Fălticeni 

 

 

GRUPA: Nivel II (5-6 ani) 

TEMA ANUALĂ: „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI: „Animalele de la ferma bunicilor” 

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: „Prieteni fara grai” 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

 ADP: „Întâlnire cu animalele din curtea bunicii” 

 ALA 1: „Animalele – prietenele copiilor” 

- joc de masă (puzzle, cuburi) 

- colaj                                        

- exerciţii interdisciplinare de asociere  

 

ADE: DLC: „Spune ce ştii despre mine!” (joc didactic) 

 DEC: „La ferma bunicilor” (pictură/ diferite tehnici) 

 

ALA 2: „Câinele ciufulit” (joc distractiv) 

 

SCOPUL: - Stimularea capacităţii de interrelaţionare în situaţii concrete şi variate, în  diverse activităţi 

frontale şi de grup, prin valorificarea şi consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor de muncă intelectuală 

specifice, cât şi practic-aplicative . 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• să efectueze operaţii de explorare investigare cu ajutorul unor simboluri, exprimându-şi 

acordul sau dezacordul în legătură cu fapte, întâmplări, caracterizarea vremii; 

• să interrelaţioneze în cadrul grupului, în vederea executării corecte a sarcinii primite; 

• să reconstituie întregul din părţi componente, pe baza analizei şi sintezei; 

• să îmbine creativ tehnici (rupere, mototolire, lipire) şi materiale diverse în vederea 

realizării unor colaje; 
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• să rezolve fişe de lucru, respectând cerinţele acestora, efectuând exerciţii interdisciplinare 

de asociere. 

• să identifice animale domestice specificând caracteristicile fiecăruia, pronunţând clar şi 

corect onomatopeea corespunzătoare animalului denumit; 

• să utilizeze corect limbajul oral în contexte variate, pe baza înţelegerii cerinţelor de joc, 

alcătuind propoziţii simple/dezvoltate; 

• să obţină efecte plastice prin diferite tehnici de pictură specifice domeniului artistico-

plastic (dactilo-pictură, amprentare cu diverse materiale, pictură); 

• să execute acţiuni motrice simple, participând activ în spiritul jocului, în vederea 

îndeplinirii unei sarcini date. 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, dialogul, demonstraţia, 

exemplul, mâna oarbă, expunerea, jocul didactic,  exerciţiul, învăţarea prin cooperare, 

metoda fonetico-analitico-sintetică, Tehnica Blazonului, Diagrama Venn, Diamantul 

• Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual 

• Resurse materiale: puzzle, cuburi, imagini cu animale domestice, coş cu fân, frunze 

trifoi, plicuri cu imagini şi cerinţe, hârtie colorată autocolantă şi creponată, lipici, fişe 

interdisciplinare, panouri, fotografiile copiilor, calendarul naturii, simboluri, calendarul 

evenimentelor, blazonul (Ferma de animale), Diagrama Venn (trei cercuri mari colorate 

diferit), jetoane, Diamant, ghicitori, acuarele, burete, beţişoare urechi, pensule, 

ghemotoace hârtie, şerveţele, recipiente apă, combină muzicală, CD-uri. 

• Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialului, mulaje – animale domestice, aplauze, 

onomatopee, clopoţel, formulă ritmată. 

DURATA: O zi 

BIBLIOGRAFIE: 

• M.E.C. – „Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar” – aprobat O.M. Nr. 5233, din 

01.09.2008 

• L. Culea, A. Sesovici, F.Grama, M. Pletea, D. Enescu, N. Anghel, 2008 – „Activitatea 

integrată din grădiniţă”, Bucureşti, Editura Didactica Publishing House 

• M. Restoiu, G. Toma, M. Anghel, I. Nicolae, D. Petre, 2009 – „Suport pentru aplicarea 

noului curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Piteşti, Editura Delta Cart Educaţional 

• S. Breben, E. Gorgea, G. Ruiu, M. Fulga, 2007 – „Metode interactive de grup – ghid 

metodic” Craiova, Editura Arves 

• I.S.J. Suceava, C.C.D., 1984 – „Jocuri didactice pentru dezvoltarea vorbirii”, Suceava 

• Dima Silvia, 1995 – „Veniţi să ne jucăm copii!”, antologie de jocuri didactice, Bucureşti, 

Editura Coresi 
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

  Copiii intră în sala de grupă, în rând câte unul şi sunt îndrumaţi să rămână în semicerc. 

În momentul următor îşi face apariţia un fermier care aduce copiilor, un coş cu fân, drept hrană pentru 

animalele domestice de la centrul tematic (noutatea zilei). Curioşi, copiii se adună în jurul coşului şi 

observă că în acel coş nu se află doar fân, ci şi frunze de trifoi, ce conţin diferite mesaje lăsate de fermier. 

Cu ajutorul educatoarei, copiii află conţinutul primului mesaj: 

• „Vă rog să folosiţi ecusoanele pe care le-aţi găsit în plic, să vă împărţiţi pe trei echipe, 

după simbolul pe care il aveţi şi apoi, să refaceţi întregul din piese puzzle şi cuburi, să 

realizaţi colaje cu animale domestice şi să rezolvaţi sarcinile fişelor primite, discutând 

despre ele!” 

Grupaţi după ecusoanele din piept (iepuraşi, miei şi iezi), copiii intuiesc împreună cu 

educatoarea materialele de lucru de pe măsuţe. Se explică sarcina de lucru pentru fiecare echipă. Astfel, 

primul grup va reconstitui întregul din părţi componente (piese puzzle şi cuburi), al doilea grup va realiza 

colaje folosind diferite materiale de lucru (hârtie colorată autocolantă, hârtie creponată mototolită, 

secărică, lâniţă) şi animale domestice tridimensionale (calul şi vaca), iar ultimul grup va completa fişe, 

rezolvând cerinţele primite pe acestea şi va discuta despre modul de îngrijire al animalelor domestice în 

propria lor gospodărie. 

După finalizarea sarcinilor fiecărui grup, se apreciază activitatea copiilor printr-o discuţie şi 

se completează centrul tematic cu lucrările realizate de ei. 

Tranziţie: 

„Iepuraş coconaş” (cântec) – ANEXA 1 

Educatoarea cere copiilor să găsească un alt trifoi în coşul cu fân, aflând astfel următoarea 

cerinţă a fermierului: 

• „Acum, trebuie să vă salutaţi şi număraţi, să completaţi calendarul, să stabiliţi 

programul zilei, regulamentul grupei, responsabilităţile voastre, mesajul zilei şi tot ce 

ţine de întâlnirea de dimineaţă!” 

După citirea mesajului, educatoarea cere copiilor să se reaşeze în semicerc şi îi salută pe 

copii, de exemplu: „Bună dimineaţa, iepuraşi veseli! Sunt bucuroasă că ne vedem iar!”. Copiii răspund 

şi se salută şi ei, după modelul prezentat, de la stânga la dreapta, folosindu-se de simbolurile din piept, 

denumindu-le şi adresând un mesaj pozitiv colegului. Exemplu: „Bună dimineaţa, iepuraşule! Eşti  

foarte elegant azi!”. În timpul salutului, copiii îşi dau mâna. Se procedează în aceeaşi manieră cu toţi 

copiii grupei. 

Educatoarea cere apoi copiilor să ia loc pe scăunele şi, pe rând, să vină în faţă să îşi aşeze 

fotografia pe panou, pentru a se afla numărul copiilor prezenţi. 

Îi invită apoi să-şi aleagă de pe o măsuţă animalul potrivit, astfel: fetiţele aleg pisicuţe, iar 

băieţii aleg căţeluşi. Copiii, vor fi învăţaţi să îşi motiveze alegerea spunând: „Am ales o pisicuţă pentru 

că sunt fetiţă” sau „Am ales un căţel pentru că sunt băieţel”. Simbolurile alese vor fi aşezate de copii pe 

un panou, în dreptul unor imagini sugestive cu hrana acestor două animale (un castronel cu lapte – pentru 
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pisicuţe şi un os – pentru căţei), astfel, stabilindu-se câte fete şi câţi băieţi sunt prezenţi în grupă. După 

completarea panoului, se observă că sunt tot atâtea pisicuţe câte fete sunt prezente în grupă şi tot atâţia 

căţei câţi băieţi sunt prezenţi. Se consemnează rezultatul în grafic, alături de data zilei. (Exemplu: 

„Astăzi, „x” ianuarie  2011, sunt prezenţi: 11 băieţi, 8 fete, în total 19 copii.) 

Educatoarea organizează apoi un joc de autocunoaştere . Ea cere copiilor să-şi aleagă dintr-

un bol, animalul  domestic preferat, pe care să îl aşeze pe un panou, în faţa grupei. După ce toţi copiii 

au participat la selecţie, sunt ajutaţi să compare numeric preferinţele: numără câte animale de fiecare fel 

au fost preferate de copii, asociază cifra corespunzătoare fiecărui şir, se face totalul preferinţelor pe 

animale, se compară între ele şi apoi cu numărul total al copiilor din grupă. 

Se poartă o mică discuţie despre animalele existente în gospodăriile lor, despre cum sunt 

îngrijite şi hrănite în această perioadă. Pe fondul acestei discuţii, se evidenţiază caracteristicile 

anotimpului iarna, fenomenele acestuia, se aleg imagini pentru vremea din ziua respectivă şi se stabileşte 

data, completându-se astfel calendarul naturii.  

Se comunică preşcolarilor programul zilei , aşezând pe un panou imagini reprezentative 

activităţilor ce s-au desfăşurat şi se vor mai desfăşura: ne-am salutat, am făcut prezenţa, am reconstituit 

întregul, am lipit şi  am completat fişe; vom vorbi frumos, vom picta şi ne vom juca. 

Se reamintesc regulile grupei , stabilite la începutul anului şcolar, printr-o formulă specifică: 

„Astăzi, mă aştept să aveţi răbdare, să vorbiţi frumos şi cu voce joasă, să vă ascultaţi colegii!” 

Se reactualizează împreună cu copiii responsabilităţile lor la nivelul grupei (ex.:”copilul X – 

adună jucăriile, copilul Y – aranjează scăunelele, copilul Z – mă ajută să strâng materialele”) 

Se organizează grupa de copii (se aşază copiii pe 2-3 rânduri) şi se execută exerciţii motrice 

relaxante (exerciţii de înviorare), într-un ritm impus de cântecelul intonat de copii, „Bat din palme!” 

(ANEXA 2) 

Se vor număra apoi zilele care au trecut din luna februarie şi câte zile au mai rămas până la 

sărbătorile care se apropie: 1 Martie (prima zi de primăvară) şi 8 Martie (Ziua Femeilor) – marcate cu 

simboluri sugestive pe calendarul evenimentelor. 

Dintr-o scurtă discuţie referitoare la animalele domestice şi rolul lor, copiii vor desprinde 

mesajul zilei. Acesta poate fi: „Animalele domestice sunt prietenele omului!” 

Rutina: „Şi acum să ne spălăm, 

          Micul dejun să-l luăm!” 

Copiii se spală pe mâini („Prosopelul însetat”), apoi servesc masa. Înainte şi după servirea 

mesei, copiii îşi spun rugăciunea. 

Educatoarea numeşte un copil care va aduce un alt trifoi din coş, cu o altă cerinţă: 

• „Să vorbiţi politicos, 

Căci veţi juca un joc frumos!       
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Despre animale, voi 

Să îmi spuneţi lucruri noi!” 

Educatoarea anunţă denumirea jocului didactic: „Spune ce ştii despre mine!” (ANEXA 3). 

Se exersează aparatul fonoarticulator prin exerciţii-joc, de respiraţie corectă şi emitere de 

onomatopee: bate vântul: vâjjj-vâjjj!, plouă: pic-pic, e cald: uff-uff!, zboară păsărelele: fâll-fâll!, 

mirosim floarea: exerciţii de inspiraţie şi expiraţie. 

Se prezintă elementul surpriză al jocului: săculeţul cu animale. Se denumeşte jocul pe care îl 

vor desfăşura; se explică şi se demonstrează. (jocul de probă) 

Se prezintă copiilor sarcina didactică a jocului: identificarea animelelor domestice şi 

emiterea corectă a onomatopeelor specifice; prezentarea unor caracteristici ale acestora (hrană, foloase 

etc.). Pe parcursul derulării jocului de probă se prezintă copiilor şi regulile de joc. 

Jocul didactic se va desfăşura astfel: 

- la semnalul sonor al educatoarei (clopoţelul), săculeţul va merge din mână în mână, iar la 

un alt semnal se va opri. Educatoarea va rosti o formulă ritmată (un lait-motiv al jocului): „Săculeţul s-

a oprit! 

               Ce-ai găsit? Ce-ai găsit?” 

- copilul la care a ajuns săculeţul, scoate din el un mulaj în miniatură al unui animal domestic, 

îl denumeşte şi emite onomatopeea corespunzătoare, adăugând caracteristici, prin formulare de 

propoziţii simple şi dezvoltate.  

- jocul va continua până ce vor fi antrenaţi toţi copiii. 

- complicarea jocului se va face prin denumirea familiei fiecărui animal domestic extras din 

săculeţ, urmată de despărţirea în silabe a cuvântului ce-l denumeşte şi formarea diminutivului 

corespunzător (formulă de alint). 

În finalul jocului didactic, se aplică metoda activă Diagrama Venn, după cum urmează: 

colectivul de copii se imparte din nou în cele trei grupuri, conform ecusoanelor din piept. În faţa lor se 

aşază 2 cercuri mari de culoare diferită şi un alt cerc mai mic, de altă culoare, ce reprezintă partea lor 

comună. (ANEXA 4). Se pun în discuţie două animale domestice: oaia şi vaca. Se cere primului grup să 

găsească caracteristicile oii şi să le aşeze sub formă de imagini, pe cercul din faţa lor; cel de-al doilea 

grup trebuie să găsească caracteristicile vacii şi să le aşeze în cercul din faţa lor, iar cel de-al treilea grup, 

să găsească asemănările dintre cele două animale şi să le aşeze pe cercul din mjiloc, ce reprezintă patrtea 

comună celor două cercuri laterale.. Se dă semnalul începerii completării Diagramei Venn, folosindu-se 

tot clopoţelul. 

Tranziţie: „Azi, Grivei e mânios!” – cântec – (ANEXA 5) 

În coşul cu fân, copiii vor găsi un alt trifoi cu o nouă cerinţă a fermierului: 
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• „Împărţiţi-vă din nou în cele trei grupuri, după ecusoanele din piept şi realizaţi diferite 

lucrări, pictând prin diferite tehnici şi utilizând materialele de pe măsuţe!” 

Copiii se grupează după rugămintea fermierului, intuiesc materialele aflate pe măsuţe 

(beţişoare cu vată, hârtie mototolită, burete, pensule, recipiente apă, tempera şi siluete de animale 

domestice), apoi execută sub îndrumarea educatoarei, câteva exerciţii simple pentru încălzirea 

musculaturii fine a mâinilor. Se explică sarcinile de lucru pentru fiecare grupă în parte. Se supraveghează 

cu atenţie munca fiecărui copil, oferind sprijin diferenţiat. 

Lucrările realizate de copii, vor umple compartimentele blazonului „Ferma de animale” ( 

Tehnica Blazonului), stabilite anterior de către educatoare. Se apreciază activitatea copiilor. Acest 

blazon va fi un nou element al centrului tematic. 

Tranziţie: „Căţeluşul şchiop”,de Elena Farago – recitarea poeziei(ANEXA 6)    

Cuprinşi de entuziasmul activităţilor, copiii caută în coşul cu fân, un alt trifoi. De data 

aceasta, fermierul îi trimite pe copii la joacă: 

• „Vă invit să vă jucaţi 

Şi bine să vă dsitraţi!” 

Educatoarea anunţă denumirea jocului distractiv: „Câinele ciufulit”. Ea delimitează un 

spaţiu ce reprezintă „cuşca câinelui”. Unul dintre copii este „câinele ciufulit” şi stă în această „cuşcă”. 

Ceilalţi copii se plasează în alt loc, marcat la o distanţă mai mare de „cuşcă”, denumit „casa copiilor”. 

Ţinându-se de mâni, copiii se apropie tip-til de „câine”, recitând următoarele versuri: 

„Câinele cel ciufulit 

S-a culcat în cuşcă. 

Stă cuminte, liniştit, 

Nu latră, nu muşcă. 

Doarme? 

Haide să-l trezim, 

Să vedem ce face 

Ş-apoi să fugim!” 

La atingerea „câinelui” de către copii, acesta începe sî latre şi să alerge după ei. Copilul 

prins îi ia locul, iar ceilalţi  se întorc la „casa copiilor” şi jocul se reia. 

După finalizarea jocului distractiv, un copil va verifica dacă mai sunt frunze de trifoi în 

coşul adus de fermier. 

Va scoate şi ultima frunză pe care va găsi ultima cerinţă a fermierului: 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

824 

• „Răspundeţi corect la întrebările din plic, completând şi formând astfel diamantul 

animalelor domestice” (ANEXA 7) 

     Se cere copiilor să răspundă la cerinţele din plic, pe rând, completându-se de sus în jos 

(întâi în ordine crescătoare şi apoi în ordine descrescătoare), compartimentele diamantului. 

     Se fac aprecieri asupra întregii activităţi desfăşurate de copii pe parcursul zilei şi se oferă 

stimulente. 
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Nr. 

crt. 

 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

 

 

CONŢINUTUL ŢTIINŢIFIC 

 

STRATEGII    DIDACTICE 

 

 

 

TIPUL  DE 

INTELIGENŢĂ 
Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Evaluare/met./ 

indicatori 

 

1. 

 

Captarea şi 

orientarea atenţiei 

 

     Se va face prin elementul surpriză 

(noutatea zilei) – fermierul şi coşul cu fân 

şi frunze de trifoi în care se află diferite 

mesaje (cerinţe) pentru copii. Mesajele 

cuprind sarcinile pe care preşcolarii le au 

de îndeplinit pe parcursul derulării 

activităţilor. 

     Materialele didactice surpriză şi 

simbolurile folosite vor constitui 

elementele de legătură între conţinutul de 

idei al activităţilor şi sarcinile pe care le  au 

de rezolvat copiii. 

 

 

Conversaţia 

 

Mâna oarbă 

 

Expunerea 

 

Explicaţia 

 

 

Conversaţia 

 

-Coş cu fân 

-Frunze de trifoi 

-Plic cu 

ecusoane 

-Puzzle 

-Cuburi 

-Fişe 

-Hârtie 

autocolantă şi 

creponată 

-Lipici 

-Siluete animale 

-Imagini cu 

animale 

domestice 

  

Inteligenţă 

lingvistică 

 

Inteligenţă 

emoţională 

 

 

Inteligenţă vizual-

spaţială 
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2. 

 

Elemente de 

reactualizare  

(cunoştinţe, 

priceperi, 

deprinderi) 

 

     Se desfăşoară întâlnirea de dimineaţă, 

respectându-se următoarele etape: salutul, 

prezenţa, jocul de autocunoaştere, 

calendarul naturii, programul zilei, regulile 

grupei, responsabilităţile, exerciţiile de 

înviorare, calendarul evenimentelor, 

discuţii de grup, mesajul zilei. 

 

     Se poartă o conversaţie referitoare la 

carcateristicile anotimpului iarna ( pentru o 

bună completare a calendarului naturii şi a 

calendarului evenimentelor). 

     Se anunţă tema activităţii integrate: 

„Din lumea celor care nu cuvântă” şi se 

explică expresia folosită („nu cuvântă”). 

 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

 

Explicaţia 

 

Observaţia 

-Frunze trifoi 

-Ecusoane 

-Panou fotograf. 

-căţei 

-pisicuţe 

-panou cu hrana 

animalelor 

-imagini 

tematice 

-calendarul 

naturii şi al 

evenimentelor 

-simboluri 

specifice 

-programul zilei 

în imagini 

 

 

Probă orală: 

-adresarea de 

întrebări; 

-comunicarea 

impresiilor; 

-completarea 

panourilor şi a 

calendarelor; 

-exprimarea în 

propoziţii 

corecte d.p.d.v. 

gramatical; 

interrelaţionarea 

în grup; 

-conversaţia 

examinatoare 

 

Inteligenţa 

lingvistică 

 

Inteligenţa 

interpersonală 

Inteligenţa  

vizual-spaţială 

 

Inteligenţa 

naturalistă 
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3. 

 

Prezentarea noului 

conţinut 

 

    

       

        Fermierul, coşul cu fân şi frunzele de 

trifoi – vor constitui noutatea zilei. 

     Se explică sarcinile de lucru pentru 

fiecare grup (ALA 1); se prezintă jocul 

didactic cu sarcina, regulile şi elementele 

de joc (DLC); se explică modul de realizare 

a unor imagini artistice, valorificându-se 

deprinderile practice prin transpunerea 

conţinutului jocului didactic în lucrări 

artistice, utilizând tehnici de pictură diverse 

(DEC). 

 

 

 

 

     Se urmăreşte modul de interrelaţionare 

în cadrul grupului prin dezvoltarea 

spiritului de fair-play, în cadrul jocului 

distractiv „Câinele ciufulit”, după 

explicarea şi demonstrarea acestuia. 

 

 

 

Explicaţia 

 

Demonstraţia 

Exemplul 

Exerciţiul 

Conversaţia 

Expunerea 

 

Munca 

individuală 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

-Coş cu fân şi 

frunze trifoi 

-puzzle 

-cuburi 

-hârtie colorată 

-lipici 

-fişe 

interdisciplinare 

-săculeţ cu 

animale 

-clopoţel 

-acuarele 

-pahare,pensule 

-beţişoare cu 

vată 

-hârtie 

mototolită 

-combină 

muzicală, CD-

uri 

 

Proba orală: 

-alcătuirea de 

propoziţii 

simple/dezv. 

-creativitate 

verbală. 

-identificarea 

animalelor dom. 

-emiterea 

onomatopeei 

 

Proba practică: 

-aplicarea unor 

tehnici de 

pictură. 

-interrelaţionare 

în grup. 

-realizare colaje 

-completare fişe 

interdisciplinare 

-executarea 

unor exerciţii 

motrice simple 

Inteligenţa 

lingvistică 

 

Inteligenţa 

matematică 

 

Inteligenţa 

naturalistă 

 

 

Inteligenţa vizual-

spaţială 

 

 

 

 

 

 

Inteligenţa 

corporal-

kinestezică 
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 Explicaţia 

Exerciţiul 

- cretă 

albă/panglică 

colorată 

 

Inteligenţa 

interpersonală 

 

4. 

 

Obţinerea 

performanţei 

 

     Se face prin complicarea jocului 

didactic cu următoarele sarcini:  

 

 

 

- despărţirea cuvintelor în silabe,  

- găsirea familiei animalelor domestice; 

- identificarea diminutivelor 

corespunzătoare, precum şi prin 

completarea Diagramei Venn, a Blazonului 

„Ferma de animale”  şi desfăşurarea jocului 

distractiv propus. 

      

Explicaţia 

 

 

 

Met. 

Fonetico-

analitico-

sintetică 

 

Diagrama 

Venn 

 

Tenhica 

Blazonului 

-săculeţ cu 

animale 

-clopoţel 

-jetoane,marker 

 

 

Diagrama Venn 

Blazonul 

 

Cretă colorată 

Proba orală: 

-identificarea 

diminutivelor; 

-asocierea 

animalelor cu 

familiile lor; 

-alcătuirea 

propoziţiilor; 

-Identificarea 

asemănărilor/ 

deosebirilor  

Proba practică: 

-completarea 

diagramei Venn 

-aplic. unor 

tehn. de pictură 

-realiz. Blazon 

-execut. Mişcări 

simple 

Inteligenţa 

lingvistică 

 

 

Inteligenţa 

naturalistă 

 

Inteligenţa  

vizual-spaţială 

 

Inteligenţa 

interpersonală 

 

 

Inteligenţa 

corporal-

kinestezică 
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-expoziţia 

tematică 

 

5. 

 

Evaluarea 

 

     Se realizează prin aplicarea metodei 

Diamantul, pe tema animalelor domestice, 

în concordanţă cu toate activităţile zilei. 

     Se apreciază comportamentul copiilor 

pe întreg parcursul zilei, analizându-se 

împreună cu ei toate lucrările realizate şi 

subliniind utilitatea acestora. 

 

 

Expunerea 

Explicaţia 

Execiţiul 

Diamantul 

 

Conversaţia 

 

 

-Panou pt. 

aplicarea 

metodei 

Diamantului 

-jetoane 

-plic cu cerinţe 

-lucrările 

copiilor 

-stimulente 

 

Proba orală: 

-identificarea 

răspunsurilor 

corecte 

Proba practică: 

-realizarea 

diamantului cu 

imagini 

corespunzătoare 

 

Inteligenţa 

lingvistică 

 

 

Inteligenţa 

naturalistă 
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ANEXA  1 

BAT DIN PALME 

(cântec) 

  Bat din palme: clap-clap-clap! 

  Din picioare: trap-ptrap-trap! 

  Ne-nvârtim, ne răsucim 

  Şi la horă noi pornim! 

  Hai la dreapta uite-aşa! 

  Şi la stânga tot aşa! 

  Ne-nvârtim, ne răsucim 

  Şi cu toţi ne-nveselim! 

ANEXA  2 

IEPURAŞ COCONAŞ 

(cântec) 

  Iepuraş coconaş, 

  A fugit peste imaş. 

  Şi s-a dus, colo sus, 
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  Într-o tufă s-a ascuns! 

  Iar Codău, câine rău, 

  L-a stârnit din cuibul său 

  Şi-a plecat speriat 

  În cel codru-ntunecat! 

ANEXA   3 

SPUNE CE ŞTII DESPRE MINE! 

( Joc didactic) 

Scop: îmbogăţirea cunoştinţelor privind animalele domestice, prin 

           rezolvarea  unor sarcini de joc; 

Sarcina:  

 - identificarea animalelor domestice şi emiterea onomatopeelor specifice; 

 - prezentarea unor caracteristici ale animalelor domestice (hrană, foloase) 

Regulile jocului: 

 - La semnalul sonor (clopoţelul), săculeţul porneşte din mână în mână şi se opreşte la următorul semnal sonor al educatoarei. Copilul la care s-a 

oprit săculeţul, trebuie să extragă din el un animal domestic, să-l denumească şi să emită onomatopeea corespunzătoare. El trebuie să alcătuiască 

propoziţii simple/dezvoltate referitoare la hrana, adăpostul şi foloasele acelui animal. Se procedează în aceeaşi manieră cu toţi copiii grupei. 

Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialelor, mulaje-animale domestice, aplauze, onomatopee, clopoţel, formulă ritmată. 
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Material didactic: săculeţ, mulaje de animale domestice, clopoţel. 

Desfăşurarea jocului: 

 - Copiii primesc un nou trifoi –surpriză care conţine rugămintea fermierului de a se juca şi vorbi frumos şi corect. Se stabileşte denumirea jocului 

didactic: „Spune ce ştii despre mine!”, se execută câteva exerciţii de încălzire a aparatului fono-articulator, apoi, la semnalul sonor stabilit anterior 

(clopoţelul), săculeţul va merge din mână în mână, oprindu-se la următorul semnal. Educatoarea foloseşte o formulă ritmată, de câte ori săculeţul 

se opreşte la un copil ( „Săculeţul s-a oprit/ Ce-ai găsit? Ce-ai găsit?”). Copilul la care s-a oprit săculeţul, va scoate un animal domestic, îl va 

denumi, va spune câteva caracteristici ale acelui animal (formulând propoziţii simple şi dezvoltate corecte din punct de vedere gramatical) şi va 

emite onomatopeea corespunzătoare. Se procedează în aceeaşi manieră cu toţi copiii grupei. 

Complicarea jocului:  

- Tot la semnalul sonor al educatoarei, se extrage un animal domestic din sac, se denumeşte, se desparte cuvântul în silabe, se denumeşte întreaga 

familie a animalului respectiv şi se pronunţă corect diminutivul corespunzător. 

• Pe tot parcursul jocului, copiii vor fi încurajaţi şi stimulaţi prin aplauzele colegilor. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA ,,CASUTA COPILARIEI”- BUFTEA,ILFOV 

PROF.INV.PRESC: PĂUN ELENA FLORINA/BALEA LILIANA CARMEN 

GRUPA: MIJLOCIE 

TEMA ANUALĂ: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  

TEMA PROIECTULUI:  LUMEA ANIMALELOR 

TEMA  SĂPTĂMĂNII: CĂLĂTORIE PRIN LUMEA ANIMALELOR (EVALUARE) 

TIPUL ACTIVITĂŢII: VERIFICARE SI CONSOLIDARE DE CUNOSTINTE 

FORMA DE ORGANIZARE: JOC DIDACTIC 

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI: DŞ- CUNOAŞTEREA MEDIULUI :  Joc didactic „Aşează-mă acolo unde eu trăiesc!” 

Rutine: - Întâlnirea de dimineaţă: ,,Bine ati venit la gradi,dragi copii” , Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii 

      Joc de dezghet:”Numeste un animal care traieste pe uscat/in apa!”   

           Deprinderea de a relationa armonios cu ceilalti ”Te rog! Poftim! Multumesc! ”      

Tranziţii: -Si era un mos... (joc muzical).   

                 - Music mouvement! (joc de miscare sugerate de text). 

                 - Bat din palme!      

SCOP: Evaluarea si sistematizarea cunostintelor dobindite de copii in cadrul Proiectului “ Lumea animalelor”. 

 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să  descrie un animal sălbatic/domestic pe baza explicaţiilor educatoarei şi a conţinuturilor învăţate în cadrul proiectului; 

- să clasifice animalele  după zona în care trăiesc : ferma, padurile din tara noastra,  savana, jungla, apa . 

- să clasifice animalele după modul de hranire,pa baza explicaţiilor primite. 

 

REGULILE JOCULUI ŞI SARCINILE DE JOC: 

Pe rând copiii vor extrage câte un animal din săculeţ. 

       Copiii vor descrie animalele şi le vor grupa după locul în care trăiesc . 

ELEMENTE DE JOC : surpriza, aplauze, ghicitori. 
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STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee:  conversaţia euristica, brainstormingul, explicaţia, exerciţiul, jocul, lucrul individual, în perechi sau în grupuri mici, turul 

galeriei; 

Mijloace de învăţământ:  

Fişa suport, săculeţ, figurine din plastic reprezentând animale diverse, siluete animale marine  , puzzle cu animale domestice şi sălbatice, 

jetoane, cărţi, enciclopedii pentru copii, reviste, animale în miniatură, cuburi şi lego, PC, prezentare ppt a unor ghicitori despre animale, CD 

music mouvement, CD cu muzică pentru copii. 

Forme de organizare:frontal, pe grupuri, individual. 

Durata: 20-25 minute 

Material bibliografic:  

*** Curriculum pentru învătământul prescolar (3-6/7 ani), M.E.C. -2008; 

• Revista învătământului prescolar 1-2/2009; 

• Mihaela Păisi Lăzărescu, Liliana Ezechil, Laborator prescolar,Ghid metodologic, Bucuresti, 2002; 

• Hristu Barbu, Eugenia Popescu, Filofteia Serban, Activităti de joc si recreativ- distractive, E.D.P., Bucuresti, 1993; 

• www.didactic.ro 

Nr. 

crt. 

Eveniment 

didactic 

Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare/ 

Instrumente şi 

indicatori 
Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

 Moment 

organizatoric 

Acestia vor participa la Intalnirea de dimineata dupa 

urmatorul plan: 

- salutul; 

- prezenta 

- calendarul naturii(coordonatele 

temporale:luna,ziua,anul;se completeaza imaginea ce 

reprezinta starea vremii respective); 

 

 

conversatia 

 

Calendarul 

naturii 

Catalog 

 

 

Participarea 

activa la discutii  

Completarea 

corecta a 

calendarului 

naturii 

1. Captarea 

atenţiei 

Se realizeaza prin prezentarea unui saculet si dezvelirea 

machetei ce reprezinta patru medii de viata ale 

animalelor: ferma, padurea, savana si apa. 

conversaţia Saculet cu 

figurine de 

animale, 

machete 

 

http://www.didactic.ro/
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2. Anuntarea 

temei si 

obiectivelor 

  Se  prezinta copiilor tema zilei „Calatorie prin lumea 

animalelor”.Se vor anunta tema,obiectivele si modul de 

desfasurare a activitatii. 

 

conversatia 

  

3.  

Prezentarea 

optima a 

continutului 

 

 

 

 

 

 

CUNOASTEREA MEDIULU- JOC DIDACTIC 

„Aseaza-ma acolo unde eu traiesc!” 

Copiii sunt asezati in semicerc.Se intuiesc cele patru 

medii de viata ale vietuitoarelor.Se explica regulile de 

joc si sarcinile de lucru.Pe rand ,cate un copil va veni si 

va extrage din saculet un animal pe care va trebui sa-l 

denumeasca, sa-l descrie si sa-l clasifice dupa criteriile 

date de educatoare: mod de hranire, locul de trai,etc.Pe 

urma va trebui sa aseze animalul pe macheta la locul 

unde acesta traieste:ferma,padure,savana,apa. 

 

 

 

 

Conversatia 

explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontala 

Individuala 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

Obţinerea 

performanţei. 

Asigurarea 

feed-back-ului. 

 

Se realizeaza jocul de proba. 

Se trece efectiv la desfasurarea propriu-zisa a jocului. 

 

 

Complicarea jocului:educatoarea extrage un animal si il 

aseaza in alt loc decat traieste.copiii trebuie sa gaseasca 

„intrusul” si sa-l aseze corespunzator, la „locul sau”. 

In incheierea jocului se foloseste prezentare ppt cu 

ghicitori despre animale, copiii intuind animalul descris. 

  

 

 

 

Ppt ghicitori 

despre animale 

 

 

 

 

Frontala 

individuala 

 

5. 

 

 

Evaluare 

 

 

Se vor face aprecieri verbale asupra modului în care s-a 

desfăşurat activitatea. 

 

   

 Trazitie:Copiii vor asculta cantecul “music mouvement” 

si vor executa miscarile sugerate de textul cantecului. 
 Copiii se vor deplasa la sectoare , intuind materialele, si  li se 

vor prezenta sarcinile de lucru. 

conversatia Textul 

cantecului 
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6.  Prezentarea 

optima a 

continutului 

La acest centru de interes prescolarii vor avea  sarcina sa 

decoreze masti reprezentand figuri de animale prin 

lipirea unor materiale decorative(paiete,margele,forme 

stantate,etc)   ,respectand criteriile de 

evaluare:originalitatea lucrarii,lipirea intr-un spatiu 

dat,acuratetea lucrarii.Se executa exercitii de incalzire a 

muschilor mici ai mainii inainte de a se apuca de lucru. 

CONSTRUCTII: “Adaposturi pentru animale” 
La acest centru prescolarii vor avea ca sarcina sa construiască 

prin alăturare si suprapunere adaposturi pentru animale  Se 

pune accentul permanent pe colaborare. 
JOC DE MASA: ”Puzzle cu animale” 

La acest sector copiii trebuie sa imbine corect piesele de 

puzzle pentru a realiza imaginea animalelor. 

BIBLIOTECA: “Cotetul lui Pluto” 

La acest sector copiii trebuie sa traseze grupuri de 

bastonase orientate in jos pentru a realiza acoperisul 

cotetului lui Pluto. 

Nu se oferǎ un model absolut pentru activitate, fiecare 

copil va realiza activitatea în felul sǎu. 

 

 

Exercitiul 

 

 

Explicatia 

 

 

 

Explicatia  

 

 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lego 

Cuburi de lemn 

Figurine 

animale 

Puzzle animale 
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7. Obtinerea 

performantei 

Educatoarea le propune copiilor alegerea unui centru 

unde sa lucreze cu specificatia ca se pot roti in ordinea 

preferintelor,precizandu-le ca toate lucrarile vor fi 

expuse si vor fi vizitate si apreciate si de parinti. 

În cadrul tuturor sectoarelor se pune accent atat pe 

procesul de desfǎşurare a activitǎţii  cat şi  pe produsul 

acesteia. 

Educatoarea va oferi sugestii fǎrǎ a lua conducerea în 

jocul copiilor şi va încerca sǎ creeze situaţii de cooperare 

şi de înţelegere a altor puncte de vedere. 

 Dacǎ va fi necesar, educatoarea va reorienta copiii spre 

alte jocuri 

 

  Comportamentul 

copiilor 

8. Evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.D.P. 

Se vor aranja lucrarile copiilor astfel incat toti copiii sa 

le poata vedea, atinge, comenta si bucura de lucrul 

mainilor lor. 

Se va  trece cu prescolarii  pe la fiecare centru, se va  

discuta despre ceea ce au realizat, asigurandu-se de 

indeplinirea obiectivelor propuse. 

La ARTAsunt emise aprecieri verbale si autoaprecieri 

asupra modului de lucru,asupra calitatilor estetice ale 

lucrarilor expuse.  

JOC DE MASA-aprecieri referitoare la respectarea 

sarcinilor date; 

BIBLIOTECA-aprecieri verbale asupra corectitudinii si 

acuratetii lucrarilor;  

CONSTRUCTII -aprecieri verbale asupra creativitatii si 

originalitatii temei. 

Se va initia o scurta discutie despre vietuitoare si 

importanta lor pentru lumea inconjuratoare si pentru om. 

 

 

 

    Turul galeriei 

Exercitiul 

conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Aprecieri 

generale 

 

Aprecieri 

individuale 
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Activitatea se va incheia cu mini-atelierul de creatie prin 

modelarea baloanelor , Jocul de miscare “Carnavalul 

animalelor” si jocul linistitor “Plimba catelul” 

9.  A.L.A.II 

Captarea 

atentiei 

 

Se pregatesc baloanele pentru modelat. 

 

exercitiul 

  

10. Anuntarea 

temei 

Se anunta programul distractiv:  

1. „Carnavalul animalelor” 

2.Mini atelier -“Catelul”- modelare a baloanelor 

3.Joc linistitor:”Plimba catelul” 

Explicatia 

conversatia 

  

11 Prezentarea 

continutului 

Prezentarea jocurilor si a regulilor acestora: 

“Carnavalul animalelor” 

Copiii vor prezenta animalul a carei masca o poarta. Pe 

un fond muzical adecvat (cantece despre animale pentru 

prescolari) copiii vor dansa si vor executa miscari ale 

animalelor respective 

Jocul se poate complica sau nu , in functie de starea de 

spirit a copiilor la momentul respectiv. 

 

 

 “Plimba catelul” 

Copiii sunt asezati in formatie de semicerc, in mijlocul 

caruia se afla un copil, care la inceperea jocului, cheama 

la el un alt copil care trebuie sa vina cu pasi usori, fara 

sa faca zgomot. Dupa ce a ajuns, il saluta reverentios pe 

cel care l-a chemat. Daca a reusit sa mearga fara zgomot, 

copiii schimba rolurile si jocul continua; in caz contrar, 

primeste o sanctiune hazlie. 

“Catelul” 

Copiii, asezati in semicerc, vor primi baloane pentru 

modelat. Educatoarea va explica atat pasii de urmat 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jocul 

 

 

 

 

 

 

 

Antrenarea 

copiilor in joc 
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pentru realizarea catelului din balon, cat si a modului de 

modelare specific baloanelor. Dupa ce a demonstrat 

pasii si modul de realizare, educatoarea va modela  inca 

o data si in acelasi timp cu prescolarii.  

 

12. Obtinerea 

performantelor 

Dupa explicarea regulilor de joc se trece la realizarea 

jocurilor de proba,elementele de joc fiind:miscarile 

imitative,fondul muzical,dansul,aplauzele. 

In desfasurarea jocurilor de catre copii se pune accent pe 

regulilor de joc. 

 

Demonstratia 

Jocul 

Exercitiul 

explicatia 

  

13. Evaluarea Sunt emise aprecieri asupra desfasurarii 

activitatilor,asupra respectarii regulilor jocului,asupra 

comportamentului individual si colectiv al copiilor. 

Vor fi oferite stimulente si vor fi apreciati copiii pentru 

efortul depus. 

Conversatia 

Exercitiul 

 Antrenarea 

copiilor in 

aprecieri si 

autoaprecieri 
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Proiect de lectie 
 

 

Centrul Școlar de Educație  Incluzivă, Oraşul Vălenii de Munte 

Clasa: a III-a (deficienţă mintală moderată) 

PROFESOR: Voinescu Angelica  

Aria curriculară: Om si societate 

Disciplina: Educaţie civică           

 Subiectul: Persoane din lumea întreagă  

Tipul lecţiei: achiziţionare de cunoştinţe 

 

Obiectiv cadru: 1.  Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană 

Obiectiv de referinta:  1.1. Explorarea calității de persoană pe care o are orice om 

Obiective operationale:pe parcursul lecției elevii vor fi capabili: 

 - O1. Să identifice, prin numire, asemanarile şi diferenţele dintre persoane, pe baza imaginilor, discuţiilor şi informaţiilor noi dobândite; se 

admite o greşeală, din două încercări pentru fiecare elev. Obiectivul va fi considerat atins când 9 din 13 elevi identifică corect cel puţin 2 asemanari 

şi deosebiri. 

Obiective afective: pe parcursul  activităţii elevii vor fi capabili să accepte observaţiile/ indicaţiile profesorului în cadrul  rezolvării sarcinilor. Nu  

sunt acceptate opinii diferenţiate. 

 Obiective psihomotrice: : elevii pe parcursul lectiei vor manifesta deprinderi necesare rezolvării  sarcinilor.  

Metode : conversaţia, explicaţia, exercitiul. 

Resurse materiale: planşe, tablă, marker, manual 

Forma de organizare:  frontal, individual. 

 

Bibliografie: 

• Pedagogie- ed a II-a revizuită şi adăugită- Constantin Cucoş, Ed. Polirom, Bucureşti, 200 

•  Programa școlară pentru disciplina  EDUCAȚIE CIVICĂ CLASELE a III-a 

• Manual Educatie civica, clasa aIII-a , Ed Aramis, 2005 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

841 
 

 

Secvenţele lectiei T Ob. 

Op. 

Conţinutul lecţiei Strategii 

didactice 

Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

1’  Asigurarea condiţiilor organizatorice necesare  desfăşurării eficiente a 

lecţiei 

  

2. Captarea atenţiei 3  Se realizează prin prezentarea unor imagini cu personae din diferite ţări –

analiză minima  

Anexa1 

Frontal 

conversaţie 

plansa 

Elevii sunt activi 

şi identifică 

diferenţele 

3. Comunicarea titlului 

si a obiectivelor 

1  Tema de astazi este: Persoane din lumea întreagă; se scrie titlul pe table 

şi se anunţă obiectivele, la nivelul de întelegere al elevilor 

frontal  

4.Dirijarea învăţării şi 

obţinerea performanţei 

30’ O1 Se solicită elevilor explicarea termenului –persoană (oamenii sunt 

personae pentru ca spre deosebire de alte finiţe, gândesc, vorbesc articulat, 

comunică, au sentimente, muncesc,…) 

Se prezintă Fişa lecţiei-Anexa2 

Împreună cu elevii se poartă discuţii şi se rezolvă sarcinile cuprinse în Fişă: 

- 1.Priviţi cu atenţie chipurile copiilor din imaginile de mai jos şi realizaţi 

corespondenţa: 

-2. Completaţi tabelul următor, stabilind asemănări şi deosebiri între cei trei 

copii 

-3.  Scrieţi limba vorbită de locuitorii ţărilor scrise în coloana de mai jos : 

Frontal 

Fişă 

Explicaţia, 

exerciţiul 

Elevii  explică 

termenul; 

-6/13 necesită 

suport, explicaţii 

suplimentare    şi 

sprijin pe 

parcursul 

activităţii 

5 Asigurarea feed-

back-ului 

6  Completează  oral textul cu cuvinte potrivite : 

▪ Pe întreg globul pământesc trăiesc persoane care se deosebesc prin : 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Cu toate că sunt deosebite, acestea trebuie să se bucure de aceleaşi : 

________________________________________________________ 

 

Frontal 

exerciţiul 

-elevii participă 

activ şi răspund 

corect 8/13 

6. Asigurarea retenţiei 

şi transferului 

4  Anexa 3 

Se fac aprecieri asupra participării la oră 

-Se trag concluziile. 

frontal 8/13 formulează 

răspunsuri 
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Proiect de lecție 

 

                     

Unitatea:G.P.N Nr 1 Borod  , Liceul Teoretic ,, Gabriel Țepelea,, Borod                                                          

Educatoare:Tepele Alina 

Nivel:ΙI (Grupa mare) 

Categoria de activitate:DOS-Educaţie ecologică 

Tema :”Eu simt,eu creez, eu exprim” 

Tema săptămânii:”Fantezie şi culoare” 

Tema activităţii: ”Să plantăm o floare” 

Mijlocul de realizare :activitate practic-gospodărească 

Tipul activităţii:formare de priceperi şi deprinderi practice 

Durata activităţii:30-35 minute 

 

Scopul activităţii: 

• Cultivarea interesului preşcolarilor pentru protejarea mediului înconjurător şi adoptării unui comportament eco-civic faţă de natură. 

 

Obiective operaţionale: 

• OO1: Să denumească acţiuni prin care pot contribui la menţinerea curăţeniei şi a 

sănătăţii mediului înconjurător;  

• OO2: Să conştientizeze importanţa plantării şi îngrijirii pomilor/florilor ,protejarea mediului înconjurător; 

• OO3: Să planteze  flori, respectând indicaţiile primite. 

 

Strategia didactică: 

Metode :explicaţia,conversaţia ,demonstraţia,observaţia,exerciţiul,turul galeriei. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

843 
 

Mijloace didactice: puzzle-”plic surpriză”,răsad de flori;unelte pentru grădinărit; pământ,ecusoane,hârtie ,lipici . 

Forma de organizare:individual,în echipă; 

Evaluarea activităţii: continuă 

 

Bibliografie: 

• Geamănă,N.A ., Dima ,M., & Zainea ,D.” Educaţia ecologică la vârsta preşcolară – mic îndrumar pentru educatoare , Supliment 

al revistei învăţământul Preşcola”,Editura C.N.I Coresi.Bucureşti,2008 

• Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani),Ministerul ,Educaţiei,Cercetării şi Tineretului,2008. 

 

Desfășurarea activităţii 

 

     ETAPELE LECŢIEI 
CONŢINUTUL ŞTINŢIFIC 

STRATEGIA DIDACTICĂ 
EVALUAREA 

Metode Mijloace Forme 

 
1.Moment      organizatoric 

 

Se asigură condițiile optime 

pentru buna desfășurare a 

lecției: aerisirea sălii de 

grupă,aranjarea mobilierului şi 

pregătirea materialului didactic 

necesar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Captarea  

   atenţiei 

 

 

 

 

Educatoarea va  purta o scurtă 

conversaţie  cu copiii despre 

două “plicuri  surpriză” pe care 

le-a primit prin poştă. 

Educatoarea  decide să împartă 

copiii, prin număre aleatorie în 

două echipe. 

Fiecare echipă primeşte un 

„plic surpriză” .Copiii deschid 

 

 

Conversația; 

 

 

Expunerea; 

 

 

 

 

Plicul cu 

surprize 

 

 

Planşă cu 

imaginea 

ce se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea copiilor de a 

răspunde la întrebări. 

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

844 
 

plicul si  urmăresc indicaţiile 

primite de la educatoare. 

În interiorul plicului se găsesc 

piesele unui puzzle,care prin 

alăturarea  lor compuneau o 

imagine ce reprezenta “micii 

ecologişti”,adică imaginea unor 

copii care  planta o floare. 

 

 

 

 

Surpriza; 

 

 

Observarea. 

compune  

din 

puzzle  

 

 

 

Hârtie 

 

 

Lipici 

 

 

 

 

3.3.Reactualizarea 

cunoștinƫelor teoretice  

 

 

Educatoarea va purta o 

conversaţie cu grupa de copii 

despre diferite activităţi de a 

proteja natura  înconjurătoare. 

Copiii enumeră câteva activităţi 

pe care le-ar putea desfăşura 

pentru a proteja Pământul : 

- să-i dăruim flori; 

- să-l curăţăm de gunoaie; 

- să sădim pomi; 

- să îngrijim plantele şi florile; 

- să avem grijă de păsări şi 

animale; 

- să nu tăiem pădurile; 

- să păstrăm apele curate şi 

aerul nepoluat 

- să nu mai fie poluare de la 

maşini şi fabrici. 

- De ce plantăm pomi şi flori? 

(pentru oxigen, pentru 

 

 

 

 

 

Conversaţia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea copiilor de a 

răspunde la întrebări. 
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a împiedica alunecările de 

teren, pentru adăpostclădiri/ 

culturi, pentru foc, mobilier, 

pentru fructe, 

agrement…) 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

4. Anunƫarea temei 

 și a obiectivelor 

 

 

Se anunƫă tema lecƫiei și 

obiectivele ce se cer a fi 

urmărite: 

Dragi copii,azi  vom 

fi ,,micii ecologişti “ şi vom 

desfăşura o activitate practică 

prin care vom ajuta şi noi 

Pământul să fie mai sănătos : 

vom planta flori. 

Copiii sunt împărţiţi în două 

echipe,aşa cum au fost împărţiţi 

chiar de la începutul orei. 

Fiecare echipă primeşte 

ecusoane  distincte cu simbolul 

reprezentativ al echipei.(Anexa 

2) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecusoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

  5.Dirijarea invatarii 

 

 
 

 

 

Vor cunoaşte uneltele 

 necesare :ghiveci ,stropitoare şi 

materialul săditor:  

florile,pământul . 

Se precizează câteva norme  

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

Unelte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Capacitatea copiilor de a 

răspunde la întrebări. 
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Intuirea materialului 

 

 

de protecţia muncii. 

Copiii identifică părţile 

componente ale plantelor. 

 

 

 

 

Observarea 

 

Material 

săditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Explicarea modului de 

lucru/Demonstraƫia model  

 

     

Se descrie amănunţit fiecare 

etapă specifică plantării florilor 

în ghiveci ; 

 În ghiveciul gata pregătit se 

pune un pumn de pământ 

pentru flori şi se plasează planta 

astfel încât radacinile să fie 

împrăştiate uniform în ghiveci. 

Cu o mână vom menţine 

stabilitatea plantei,iar cu 

cealaltă vom continua să 

adăugam treptat pământ peste 

floare ,pământ pe care îl vom 

tasa din când în când . 

La sfârşit se adaugă apă . 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

 

 

 

 

Proba 

practică 

 

 

Încurajarea 

prin 

evidenţierea 

muncii pe echipe 

 

 

 
 

Încălzirea mușchilor mâinii 

 

 

 

Se solicită copiilor realizarea 

unor exerciţii pentru încălzirea 

muşchilor mâinii: 

Să facem păine pentru 

prânz! 

• Ne spălam pe mâini 

• Căutăm faina 

• Aducem apa 

 

 

 

 

 Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

    

 

  

 

 

 

 

Observaţii curente 
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• Punem făina si apă 

• Frământăm pâinea 

• Punem pâinea la cuptor 

• Taiem pâinea 

• Ne relaxam 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

6.Obtinerea performantei 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

7.Asigurarea retentiei si a 

transferului 

 

După explicarea modului de 

lucru, fiecare echipă îşi 

plantează floarea dupa 

instrucţiunile primite. 

Lângă fiecare  ghiveci cu floare 

plantată se pun tăbliţe cu 

numele copilului, grupa şi data 

plantării. 

 

,,Ecologiştii, adică oamenii şi 

copii care iubesc şi 

ocrotesc natura, nu lasă în urma 

lor mizerie şi 

dezordine, aşa că va trebui să 

ne strângem şi noi 

uneltele de lucru şi să lăsăm 

curat în urma noastră!” 

Odată plantate, florile ca şi 

oamenii, au nevoie şi de iubire; 

copiii se prind cu toţii în hora 

prietenilor naturii, cântând în 

jurul florilor. 

Dupa ce vom face ordine şi 

curăţenie în  sala de grupă, 

 

     

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

Proba practică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţii curente 
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fiecare copil se va spăla pe 

mâini cu apă şi săpun. 

 

 

 

 
 

 

8.Evaluarea lucrărilor-criterii de 

evaluare 

 

 

Se apreciază modul de 

participare a copiilor la 

activitate,li se recomandă ca şi 

la celelalte activităţi să participe 

la fel de activ . 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

 

 

 
 

9.Încheierea 

 lecƫiei 

 

 

 

 

Se va face o apreciere generală 

asupra activităţii desfășurate. 

Copiii primesc ca şi  

recompense floricele. 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Aprecierea 
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PROIECT DIDACTIC 

PROF. BARA SILVIA IOANA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR.46, ORADEA 

 

DATA: 10.04.2019 

GRĂDINIŢA: GPP NR 46 

GRUPA: MICĂ B 

PROF.  ÎNV. PREȘCOLAR: BARA SILVIA IOANA 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT? 

TEMA SAPTAMANII: ,,GÂZE CĂLĂTOARE AU PORNIT SPRE SOARE” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DLC- Educarea limbajului 

MIJLOC DE REALIZARE:  Povestea educatoarei 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,POVESTEA FLUTURAȘULUI CU O MIE DE CULORI” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Transmitere de noi cunoștințe 

 

SCOPUL:  

• Dezvoltarea deprinderii de exprimare corectă și coerentă (lexical, fonetic și gramatical)  

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1 - să precizeze titlul povestirii; 

O2 - să enumere personajele din poveste; 

O3 - să repovestească, cu ajutorul educatoarei, în succesiuni logice, povestea; 

O4 - să își îmbogățească vocabularul cu cuvinte;  

O5 - să dea dovada ca au înțeles mesajul moralizator pe către ni-l transmite povestea;  

 

STRATEGII DIDACTICE: 

a. METODE ŞI PROCEDEE:  

M1- conversația, 

M2- explicația  
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M3- povestirea  

M4- exercitiul  

M4- argumentarea 

b. MATERIAL DIDACTIC: siluete, imagini din poveste, recompense 

DURATA: 15 min. 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

• ,,Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii” – editura V& Integral, Bucureşti, 2005 

• „Elemente de pedagogie preșcolară aplicată”– Carmen Popa Ed.Universității din Oradea 

• ,,Laborator preşcolar – ghid metodologic”, ediţia a II-a, – editura  V& Integral, Bucureşti, 2002 

• ”Educăm și vindecăm prin povești” IoanaDrugaș, Delia Bîrle 2008 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Etapele 

activității 

Conținutul activității Strategii didactice Evaluare (instrumente 

si indicatori) 

1. Moment 

organizatoric 

Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a 

activităţii: 

- aranjarea scăunelelor în semicerc;  

- pregătirea materialelor necesare;  

- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă; 
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2. Captarea 

atenției 

Se va realiza prin prezentarea sub formă de surpriză a cărții magice de 

povești trimisă de înțeleptul Papa Ștrumf din Poienița Ștrumfilor. 

M1  

3. Enunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

-Dragi copii, astăzi o să vă spun Povestea fluturașului cu o mie de culori. 

Era un fluturaș deosebit de frumos. 

Pe parcursul poveștii voi va trebui sa fiți foarte atenți pentru ca mai apoi să 

precizați titlul poveștii, să enumerați personajele care apar în poveste, să 

repovestiți apoi povestea cu ajutorul imaginilor, săînvățați cuvinte noi și 

săînțelegeți cum ne învață povestea să fim mai buni unii cu alții. 

Se va repeta titlul poveștii de către 2-3 copii 

M1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 
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4. Prezentarea 

conținutului și 

dirijarea 

învățării 

Voi  reda conținutul poveștii clar, coerent și expresiv, în concordanță cu 

acțiunea desfășurată de personaje. De asemenea, voi folosi un ton și o 

mimică adecvată și o serie de alte mijloace prin care voi încerca să nuanțez 

expunerea în funcție de stările afective pe care textul le implică. 

Pe parcursul poveștii voi descoperi copiilor succesiunea evenimentelor 

prin intermediul siluetelor. Se vor explica cuvintele necunoscute. 

ANEXA 

 

M3 

M2 
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5. Obținerea 

performanței 

 

Se va realiza prin intermediul întrebărilor ajutătoare referitoare la poveste 
și cu ajutorul imaginilor din poveste. Copiii vor repovesti firul poveștii. 

-Cum se numește povestea noastră?(Povestea fluturașului cu o mie de 
culori) 

-De ce stătea el ferit de privirile altor fluturași?(Deoarece îi era rușine cu 
aripioarele lui care erau deosebite de a altor fluturași) 

- Cine era singura lui prietenă? 

- Cum a încercat floarea să îl ajute? 

- Cu cine s-a întâlnit ea pe drum? Etc. 

M1 

 

 

 

 

M2 

M5 

 

 

M1 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

6. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

 

Se va realiza prin evidențierea mesajului moralizator al poveștii și 

exemplificarea situațiilor în care ei se vor putea folosi de ce au învățat în 

această poveste și anume că trebuie să fie buni prieteni cu toți copiii 

indiferent de aspectul exterior.  

-Putem să spunem despre floare că este o adevărată prietenă? 

-Voi sunteți prieteni așa cum sunt personajele noastre din poveste?(Da) 

 

M2 
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-Vă jucați unii cu alții frumos fără să vă loviți sau să vă jigniți?(Da) 

-Ce învățăm din această poveste? (Că trebuie să fim prieteni unii cu alții) 

Copiii au înțeles cât este de important să oferim prietenia noastră unii 

altora și să ne iubim.  

 

M1 

 

 

 

O4 

O6 

 

 

 

 

Aprecierea verbală 

 

7. Aprecierea 

activității 

copiilor si 

incheierea 

activitatii 

 

 

Voi face aprecieri cu privire la participarea copiilor la activitate, în funcție 

de obiectivele propuse: 

-au reținut titlul poveștii; 

- au enumerat personajele poveștii; 

- au repovestit povestea cu ajutorul imaginilor; 

- și-au îmbogățit vocabularul cu cuvinte noi; 

- au dat dovada că au înțeles mesajul poveștii; 

 

M1 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea verbală 
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La sfârșitul activității copiii vor fi recompensați. 

Prin tranziția ”Imnul Ștrumfilor” copiii vor iesi din sala de grupa 
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PROIECT DE LECŢIE 

Data:  29.03.2019 

Clasa: Pregătitoare  

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă’’ Albești 

Structură: Școala Gimnazială nr. 1 Cotu Văii 

Institutor: Voicu Anișoara 

Arria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 

Unitatea tematică:”Salutare,Primăvară!” 

Subiectul: Adunarea şi scăderea numerelor în concentrul 0-31 

Forma de realizare: integrată 

Tipul lecţiei: consolidare a cunoștințelor 

Durata: 45 minute(35 min.+10 min.) 

Discipline integrate: 

Comunicare în limba română 

Dezvoltare personală 

Competenţe specifice:  
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 MEM                                                                                                              

 

1.1. Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31 

1.3.Ordonarea  numerelor în concentrul 0 – 31, folosind poziţionarea pe axa numerelor; 

1.4.Efectuarea  de adunări și scăderi în concentrul 0-31,prin adăugare/extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulțime dată 

3.1.Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat,în scopul identificării unor regularități 

 

CLR 

 

4.3.Exprimarea unor idei,trăiri personale și informații prin intermediul limbajelor neconvenționale 

DP 

2.2. Identificarea  regulilor de comunicare  în activitatea şcolară. 

 

Obiective operaţionale: 

a)cognitive: 

O1 - să ordoneze crescător şi descrescător numerele în concentrul 0-31; 

O2 - să precizeze vecinii unui număr dat, din concentrul 0-31; 

O3 - să folosească adecvat semnele +, - , =,<,>; 

O4 - să rezolve adunări şi scăderi cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31; 

O5 – să recunoască numerele pare și numerele impare; 

O6- sa deseneze,prin simboluri,primăvara; 

 

b) psiho-motorii: 

OPM1 :  sa adopte o pozitie corecta a corpului pentru scris; 

OPM2  : sa manuiasca corect instrumentul de scris;  
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c) afectiv- atitudinale: 

OA1 : stimularea participării active in desfășurarea scenariului didactic 

 

 Strategii didactice: 

Metode:   A) Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor: 

                     a)metode de comunicare orală: 

                       -metode conversative: conversaţia, discuţia colectivă 

                       -metode expozitive: explicaţia, descrierea 

                  B) Metode de explorare şi descoperire: 

                       -metode de explorare directă: observarea,problematizarea  

                       -metode de explorare indirectă: demonstrarea 

                  C) Metode bazate pe acţiune: 

                      -metode de învăţare prin acţiune reală: exerciţiul 

                  D) Metode activ-participative: exercițiul, jocul didactic 

 

Mijloace: A) Mijloace informativ-demonstrative: 

                     -reprezentări simbolice:jetoane,imagini, planşe,fișe de lucru 

                 B) Mijloace tehnice audio-vizuale: calculator, video-proiector/laptop 
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Materiale: cartoane colorate, lipici, creioane,coli A3  

Forme de organizare:  -activitate frontală, 

                                            - activitate individuală,  

                                             -activitate pe grupe/echipe. 

Forme şi tehnici de evaluare: - observarea sistematică, 

                                                           - aprecieri verbale, 

                                                           - autoevaluare, 

                                                           - interevaluare 

Bibliografie 

1.***,Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6,7ani), aprobat prin OMECT nr. 5233 din 01.09.2008 

2. Curriculum pentru clasele pregătitoare 

3.Programe şcolare pentru clasele pregătitoare, Bucureşti 2013 

4.Alexandra Manea, Liliana Ioan, ,,Matematică şi explorarea mediului”Editura Delta Cart Educaţional, 2018 

5.Dumitru Alexandrina, Dumitru Viorel-George, ,, Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi ciclul primar – jocuri didactice”, Editura 

Paralela 45, Piteşti
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SCENARIU DIDACTIC 

 

 

Momentele 

lecţiei 

Op Elemente de conţinut Strategii didactice Evaluare  

Metode  Mijloace  Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

2 min. 

 Se va organiza spaţiul şi climatul educativ într-un 

mod optim desfăşurării activităţii propuse. 

conversaţia  

 

Activitate 

frontală 

 

Observare 

sistematică 

 

2. Captarea 

atenţiei 

5 min. 

 

 

 

Pe catedră sunt câteva cartonașe cu numere.Un 

elev le va așeza în ordine crescătoare.Întorcând 

cartonașele se va forma cuvântul,,PRIMĂVARA’’ 

Se discută puțin pe seama acestui anotimp. 

Vă place acest anotimp? De ce? Care sunt lunile 

de primăvară? Ce se întâmplă cu natura?Cum este 

vremea?Cu ce se ocupă oamenii cănd vine 

primăvara? 

 

 

Conversaţia 

 

 

Exercițiul 

 

 

Joc didactic 

Cartonașe 

cu 

numere/ima

gini 

Activitate 

frontală 

 

 

 

Activitate  

individuală 

Observare 

sistematică 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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3.Anunţarea 

subiectului 

lecției și a 

obiectivelor  

2 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  Se anunţă titlul lecţiei: ,,Numere de la 0 la 31” 

 - Se prezintă elevilor obiectivele lecţiei: veţi 

preciza vecinii unui număr dat, veţi număra 

crescător şi descrescător în concentrul 0-31, veţi 

compara perechi de numere naturale mai mici decât 

31, veţi efectua adunări şi scăderi cu 1-5 unităţi în 

concentrul 0-31,veti recunoaste numerele pare și 

numerele impare și la final veți desena prin 

simboluri primăvara. 

Rezolvând corect și cât mai repede o putem ajuta 

pe Zâna Primăvară să scape din castelul zmeului 

cel rău. 

Conversaţia  

 

 

explicaţia 

 

 

 Activitate 

frontală 

Observare 

sistematică 
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4.Consolidare

a cunoștințelor 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

 

O5 

 

 

Prima activitate matematică va fi organizată sub 

forma unui joc,,Sunt la locul potrivit?”. 

Voi așeza pe podea cartoane colorate cu desene, 

flori si,pe fiecare floare sunt scrise numerele de la 

1 la 10. 

Elevii vor fi solicitați să: 

-să numere crescător în diferite concentre sărind pe 

acele numere; 

-să numere descrescător pășind pe acele numere; 

-să pășească doar pe numerele pare/impare; 

-să se așeze pe vecinul mai mic/mai mare al unui 

număr; 

-aleg două numere și cu ajutorul brațelor copiii vor 

realiza semnul mai mic/mai mare al unui număr; 

-numara crescator începând cu cel mai mic număr 

format din două cifre până la 18 și apoi sări pe 

căsuța cu numărul 2; 

-să adune două numere și să sară pe rezultatul 

găsit; 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

Numere  

cartonate 

sub forma 

de flori 

 

 

 

 

bilețele cu 

sarcini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

Activitate  

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Sarcinile vor fi scrise pe bilețele și se vor trage la 

sorți.Cine reușește să resolve sarcina cu succes va 

putea pune o floricica pentru echipa lui. 

Cei care nu au reușit să pună câte o floricică la 

echipă,dar și restul vor fi anunțați că,dacă vor fi 

atenți și vor rezolva corect sarcinile din 

următoarea fișă,la sfârșitul orei vor mai avea o 

șansă să facă acest lucru. 

 

 

 

 

5.Obtinerea 

performantei 

14 min. 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

 

Pe băncuțe elevii vor avea,o fișă cu diferite 

exerciții: 

*Scrie numărul de elemente al fiecărei mulțimi 

*Taie sau adaugă elemente pentru a avea atâtea 

căte arată cifra 

*Scrie pe floricele numere de la 20 la 31,în ordine 

crescătoare 

*Colorează numerele pare din șirul de numere 

*Scrie pe floricele numerele de la 10 la 20 în 

ordine descrescătoare 

Jocul didactic 

 

exerciţiul 

Anexa 1 Activitate pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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*Scrie vecinii numerelor  

*Colorează floricica cu numărul mai mic,petala cu 

numărul mai mare,frunzulița cu numere egale. 

Elevii lucrează in bănci,pe echipe. 

După rezolvarea exercițiior,iese la tablă câte un 

reprezentant din  fiecare echipă și se face 

verificarea rezultatelor obținute. 

(Anexa 1) 

6.Activitate 

recreativă 

5 min. 

O6 Cum putem arăta prin ,,scris’’ce frumoasă e 

primăvara?  

Elevii vor folosi simboluri din imaginația lor. 

Conversația 

 

explicația 

Coli A4 Activitate 

individuală 

Aprecieri 

globale 

pozitive 

6.Încheierea 

activităţii 

2 min. 

 Se fac aprecieri globale pozitive.  

Echipa câştigătoare primește al doilea indiciu 

(,,AM”) . 

Conversaţia  

 

Al doilea 

indiciu 

Activitate 

frontală 

Aprecieri 

globale 

pozitive 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

865 
 

 

PROIECT  DIDACTIC 

 

Școala: Palatul Copiilor Oradea 

Profesor: Lukács Eugenia Nadia 

Disciplina: Informatică 

Clasa: a IX-a 

Data: noiembrie 2019 

Unitatea de învăţare: Crearea paginilor web  

Tema lecţiei: Liste în HTML 

Tipul lecţiei: comunicare şi dobândire de noi cunoştinţe 

Locul de desfăşurare: laboratorul de informatică 

Durata: 100 min 

Competenţe generale: 

1. Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator; 

2. Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru; 

3. Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea. 

Competenţe specifice: 

          CS1- utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML;   

CS2- folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: liste ordonate, liste 

neordonate, liste de definiții;  

CS3- realizarea unor aplicaţii practice.  

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

OO1- să insereze și să formateze o listă ordonată în pagina web;  

OO2- să insereze și să formateze o listă neordonată în pagina web; 

OO3- să insereze și să formateze o listă de definiții; 

           OO4- să aprecieze utilitatea cunoașterii noțiunilor despre liste în HTML. 

 Strategii didactice: 
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• Principii didactice: 

 - principiul participării şi învăţării active; 

 - principiul asigurării progresului gradat al performanţelor;  

 - principiul conexiunii inverse. 

• Metode de învăţământ: 

 - metode de comunicare orală: conversaţia frontală, conversaţia individuală, observația, 

explicaţia, conversia euristică, problematizarea; 

 - metode bazate pe acţiune: exerciţiul, exerciţiul practic, învăţarea prin descoperire dirijată, 

lucrul cu calculatorul. 

• Forme de organizare a activităţii:  frontală, individuală; 

• Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor sau independentă 

• Metode de evaluare: evaluare iniţială – orală, întrebări şi exerciţii, fișă de lucru 
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SCENARIUL  DIDACTIC 

 

Momentele lecţiei 

Compe- 

tențe/ 

Obiectiv

e 

        Activitatea  profesorului        Activitatea elevilor 

Strategii 

didactice 
Evaluare 

 

1. 

Organizare şi 

pregătirea clasei  

(5 min) 

 

 

 

 

 

 

  

▪ verifică prezenţa elevilor; 

▪ verifică starea reţelei de calculatoare 

▪ verifică curățenia, ordinea, aerisirea, temperatura, 

luminozitatea în laboratorul de informatică, 

materialele necesare  

▪ aplică strategia de pregătire psihologică proiectată 

pentru această lecție 

 

▪ raportează absenţii şi motivele 

absentării 

▪ raportează eventualele defecţiuni 

tehnice 

▪ verifică și optimizează condițiile în 

laborator, în bancă, la propria 

persoană, în grupul clasei 

▪ se concentrează, își manifestă 

curiozitatea, interesul, emoțiile în 

funcție de atractivitatea presupusă a 
temei, activității 

 

 

Conversaţia  

 

Observația 

 

 

2. Reactualizarea 

cunoștiințelor 

învățate 

(10 min) 

 ▪ verifică noțiunile predate anterior din capitolul 

HTML 

 

▪ elevii răspund la întrebări 

▪ reactualizează cunoștințele anterioare 

conform strategiei propuse de profesor 

▪ cer eventuale lămuriri în raport cu 

tema efectuată 

▪ lămuresc noțiunile confuze 

 

Conversaţia 
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Momentele lecţiei 

Compe- 

tențe/ 

Obiectiv

e 

        Activitatea  profesorului        Activitatea elevilor 

Strategii 

didactice 
Evaluare 

  

Explicaţia 

3.  

Enunțarea subiectului 

și a obiectivelor lecției 

(3 min) 

 ▪ anunţarea subiectului: Liste în HTML 

▪ anunţarea obiectivelor urmărite; 

▪ anunţarea modului de desfăşurare a activităţii. 

▪ elevii ascultă profesorul 

▪ se orientează după interesele sugerate/ 

activate 

Conversaţia 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS1 

 

 

 

 

 

▪ organizez activitatea de învățare și asigur 

descoperirea, explorarea, comunicarea 

conținutului nou 

▪ profesorul prezintă: 

- In HTML există posibilitatea ca anumite enunţuri să 

fie numerotate sau marcate într-un anumit fel.  

O astfel de organizare poartă numele de listă.  

 

In HTML se pot descrie trei tipuri de liste: 

- prezintă tag-ul <ol> 

▪ Desfășoară activ și participativ 

activitatea de învățare după 

obiectivele si strategia proiectate 

 

▪ notează, participă activ 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia, 

 

 

 

 

 

Explicaţia, 
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Momentele lecţiei 

Compe- 

tențe/ 

Obiectiv

e 

        Activitatea  profesorului        Activitatea elevilor 

Strategii 

didactice 
Evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comunicarea  

noilor conținuturi  

(50min) 

 

 

 

 

OO1 

 

 

 

CS2 

 

 

CS3 

 

a)Liste ordonate (Ordered Lists): sunt liste în care 

elementele sunt numerotate. 

- propune inserarea unei liste în fişierul html al 

elevilor. 

Obiective pe termen lung: 

1. Să termin școala; 

2. Să termin liceul; 

3. Să merg la facultate; 

4. Să găsesc un loc de muncă în orașul natal. 

 

Inserarea lor în cadrul documentului HTML se face 

prin tag-urile <ol>...</ol>. Elementele (itemii) lor 

fiind introduse între aceste două tag-uri prin 

<li>...</li> (tag-ul de sfârşit nefiind obligatoriu).  

 

Implicit, numerotarea se face cu numere arabe (1, 2, 3, 

...). 

- prezintă atributele type şi start 

▪ inserează liste ordonate în fişierul 

HTML creat 

Codul sursă HTML: 

<p> 

<h4>Obiective pe termen lung:</h4> 

<ol> 

<li>Să termin școala;</li> 

<li>Să termin liceul;</li> 

<li>Să merg la facultate;</li> 

<li>Să găsesc un loc de muncă în orașul 

natal.</li> 

</ol> 

</p> 

 

▪ participă activ 

▪ inserează în listă atributele dorite 

 

Descoperirea 

deductivã, 

 

Observaţia,  

 

Exercițiul 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practică, 

Activitate 

individuală 
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Momentele lecţiei 

Compe- 

tențe/ 

Obiectiv

e 

        Activitatea  profesorului        Activitatea elevilor 

Strategii 

didactice 
Evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS3 

Ea poate fi modificată prin folosirea atributului type 

în cadrul tag-ului OL. Acesta poate lua una dintre 

valorile: 

 

- a : numerotarea se va face cu litere mici (a, b, c, ...).           

Exemplu: <ol type="a"> 

- A : numerotarea se va face cu litere mari (A, B, C, 

...).    Exemplu <ol type="A"> 

- i : numerotarea se va face cu numere romane mici (i, 

ii, iii, iv ...). Exemplu <ol type="i"> 

- I : numerotarea se va face cu numere romane mari (I, 

II, III. IV, ...). Exemplu <ol type="I"> 

- 1 : (implicit) numerotarea se va face cu numere arabe 

obişnuite (1, 2, 3, ...). Exemplu <ol type="1"> 

Elementul OL poate avea un atribut de start care sa 

stabileasca valoarea initiala a secvrntei de ordonare. 

 

Codul sursă HTML: 

<h4>Obiective pe termen lung:</h4> 

 <ol start="4"> 

 <li>Să termin școala;</li> 

 <li>Să termin liceul;</li> 

 <li>Să merg la facultate;</li> 

 <li>Să găsesc un loc de muncă în 

orașul natal.</li> 

 </ol> 

 

 

▪ participă activ 

▪ inserează în listă atributele dorite 

 

 

 

 

Conversaţia, 

 

Explicaţia, 

Descoperirea 

deductivã, 

Observaţia, 

Exerciţiul 

practic 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

Practică, 

Activitate 

individuală 
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Momentele lecţiei 

Compe- 

tențe/ 

Obiectiv

e 

        Activitatea  profesorului        Activitatea elevilor 

Strategii 

didactice 
Evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- propune stabilirea unei valori pentru elementul 

listei 

De asemenea elementul <LI> poate avea un atribut de 

value care sa indice valoarea pentru elementul 

respectiv al listei. 

In cazul in care doar primul element primeste prin 

atributul value o valoare de inceput restul elementelor 

vor fi numerotate in ordine crescatoare. 

 

- prezintă tag-ul <ul> 

b)Liste neordonate (Unordered Lists): sunt liste în 

care elementele nu sunt numerotate, ci în  dreptul 

fiecăruia este afişat un marcator. 

- prezintă modalitatea de inserare al unui element 

al listei neordonate 

 Inserarea lor în cadrul documentului HTML se 

face prin tag-urile <UL>...</UL>, elementele (itemii) 

 

Codul sursă HTML: 

<h4>Obiective pe termen lung:</h4> 

 <ol start="4"> 

<li value="7">Să termin școala;</li> 

<li value="10">Să termin liceul;</li> 

<li value="15">Să merg la facultate;</li> 

<li value="17">Să găsesc un loc de muncă 

în orașul natal.</li> 

 </ol> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

Conversaţia, 
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Momentele lecţiei 

Compe- 

tențe/ 

Obiectiv

e 

        Activitatea  profesorului        Activitatea elevilor 

Strategii 

didactice 
Evaluare 

 

4. Comunicarea  

noilor conținuturi  

(50min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO2 

 

lor fiind introduse între aceste două tag-uri prin 

<LI>...</LI> (tag-ul de sfârşit nefiind obligatoriu). 

- propune inserarea unei liste în fişierul html al 

elevilor. 

Obiective pe ziua de azi: 

1. Să primesc o notă bună la matematică; 

2. Să mă joc pe calculator; 

3. Să mă uit la meci; 

4. Să învăt 10 cuvinte în limba engleză 

- prezintă atributul type 

 Implicit, marcarea lor se face prin cerculeţe 

pline. Ea poate fi modificată prin folosirea atributului 

type în cadrul tag-ului UL.  

 

- propune stabilirea unui tip pentru elementul listei 

Acesta poate lua una dintre valorile: 

▪ realizează inserarea listei în fişierul 

HTML propriu 

 

 

 

 

 

Codul sursă HTML: 

<p> 

  <h4>Obiective pe ziua de azi:</h4> 

  <ul> 

 <li>Să primesc o notă bună la 

matematică;</li> 

 <li>Să mă joc pe calculator;</li> 

 <li>Să mă uit la meci;</li> 

 

Explicaţia, 

Descoperirea 

deductivã, 

Observaţia, 

Exerciţiul 

practic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practică, 

Activitate 

individuală 
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Momentele lecţiei 

Compe- 

tențe/ 

Obiectiv

e 

        Activitatea  profesorului        Activitatea elevilor 

Strategii 

didactice 
Evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- disc : marcarea se face cu cerculeţe pline (implicit).                         

Exemplu: <ul type="disc"> 

- square : marcarea se face cu pătrăţele.  

               Exemplu: <ul type="square"> 

- circle : marcarea se face cu cerculeţe goale.  

             Exemplu: <ul type="circle"> 

- none : nu se face marcare.  

             Exemplu: <ul type="none"> 

 

- prezintă tagurile <dl>, <dt> și <dd> 

c) Liste de definiţie (Definition Lists): au rolul de a 

descrie o listă de definiţii. 

Inserarea lor în cadrul documentului HTML se face 

prin tag-urile <DL>...</DL>. Elementele lor sunt de 

două tipuri: 

 <li>Să învăț 10 cuvinte în limba 

engleză;</li> 

      </ul> 

</p> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia, 

 

Explicaţia, 

Descoperirea 

deductivã, 

 

Observaţia, 

Exerciţiul 

practic 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practică, 

Activitate 

individuală 
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Momentele lecţiei 

Compe- 

tențe/ 

Obiectiv

e 

        Activitatea  profesorului        Activitatea elevilor 

Strategii 

didactice 
Evaluare 

 

 

 

4. Comunicarea  

noilor conținuturi  

(50min) 

 

 

CS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Termenul care este definit: este introdus între tag-

urile <DT>...</DT> (definition term -tag-ul de sfârşit 

nefiind obligatoriu). 

- Definiţia propriu-zisă: este introdusă între tag-urile 

<DD>...</DD> (definition description tag-ul de sfârşit 

nefiind obligatoriu). 

- prezintă modalitatea de inserare al unui element al 

listei  

- propune inserarea unei liste în fişierul html al 

elevilor. 

▪ realizează inserarea listei în fişierul 

HTML propriu 

Codul sursă HTML: 

      

<p> 

     <h4>Lista de definiții</h4> 

     <dt>Gaius Iulius Caesar (n.13 iulie, 

ca. 100 î.Hr. – d. 15 martie, 44 

î.Hr.)</dt> 

<dd>  

Iulius Cezar a fost un lider politic și militar 

roman și una dintre cele mai    influente și 

mai controversate personalități din istorie. 

Rolul său a fost esențial în instaurarea 

dictaturii la Roma, lichidarea democrației 

Republicii și instaurarea Imperiului 

Roman. A provocat războaie de cucerire 

fără acceptul senatului roman. Cucerirea 

Galiei, plănuită de Cezar, a inclus sub 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia, 

 

Explicaţia, 

Descoperirea 

deductivã, 

Observaţia, 

Exerciţiul 

practic 
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Momentele lecţiei 

Compe- 

tențe/ 

Obiectiv

e 

        Activitatea  profesorului        Activitatea elevilor 

Strategii 

didactice 
Evaluare 

 

 

 

 

 

OO3 

 

CS2 

    CS3 

 

 

dominația romană teritorii până la 

Oceanul Atlantic. În anul 55 î.Hr. Cezar a 

lansat prima invazie romană în Marea 

Britanie.  

</dd> 

<dt>Antonius Marcus (82î.e.n - 

30î.e.n)</dt> 

<dd> 

Antonius Marcus -(n. 82 î.Hr., Roma — d. 

1 august 30 î.Hr., Alexandria, Egipt) a fost 

un general şi politician roman, locotenent 

al lui Cezar, membru, alături de Octavian 

şi Lepidus, al celui de-al II-lea triumvirat 

(43 î.Hr.). Victorios la Philippi (42 î.Hr.) 

asupra forţelor lui Brutus şi Cassius, 

ucigaşii lui Cezar, devine figura 

dominantă a triumviratului. 

</dd> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practică, 

Activitate 

individuală 
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Momentele lecţiei 

Compe- 

tențe/ 

Obiectiv

e 

        Activitatea  profesorului        Activitatea elevilor 

Strategii 

didactice 
Evaluare 

</p>  

 

 

 

Practică, 

Activitate 

individuală 

 

5. Sistematizare, 

sinteză, consolidare, 

recapitulare 

    (25 min) 

 

CS3 

▪ Clarific și sintetizez prin comunicare cu elevii 

▪ Profesorul prezintă spre rezolvare o Fișă de 

lucru 

▪ Comunică și îsi confruntă rezultatele, 

ideile, opiniile 

▪ Rezolvă cerințele din Fișa de lucru 

 

Observaţia, 

Exercițiul, 

Problematizarea 

Exerciţiul 

practic 

Practică, 

Activitate 

individuală 

Fișă de 

lucru 

6. Evaluare formativă  ▪ Se vor face aprecieri individuale şi colective 

asupra activităţii desfăşurate. 
• elevii sunt atenţi la aprecieri şi la 

recomandările făcute de profesor 
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Momentele lecţiei 

Compe- 

tențe/ 

Obiectiv

e 

        Activitatea  profesorului        Activitatea elevilor 

Strategii 

didactice 
Evaluare 

(a realizării 

obiectivelor și 

progresului unor elevi) 

        (5 min) 

OO4 ▪ Apreciez toate rezultatele 

▪ Apreciez lucrările practice deosebite 

▪ Notez lucrările practice deosebite 

• se autoevaluează 

 

 

 

Conversaţia  

7.Recomandări  

pentru studiu 

individual 

(2 min) 

 

 ▪ Precizez sursa, tema, paginile ▪ notează cu precizie 

▪ pun întrebări 

Conversaţia  
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. Solcan Maria 

CLASA  a XI-a  B 

Domeniul: Industrie textilă - pielărie 

Calificarea profesională:  Confecționer produse textile 

Modul:  M2 - Confecţionarea produselor textile 

Unitatea de învăţare: Cusături manuale, mecanice și termochimice 

Durata: 50 minute 

Tema: Variante ale cusăturii tighel - aplicații 

Tipul lecţiei: De fixare a cunoştintelor, aplicare a cunoştinţelor, formare de abilităţi 

practice 

I. Unitatea de rezultate ale învățării: 

 URÎ 8. Confecționerea produselor textile 

II. Rezultate ale învățării: 

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

➢ Să identifice variantele cusăturii tighel utilizate la confecționarea detaliilor produsului 

➢ Să execute cusăturile tighel identificate la confecționarea detaliilor produsului 

➢ Să identifice materialele de bază și materialele auxiliare folosite la confecționarea 

produsului 

➢ Să colaboreze în echipă pentru rezolvarea unei sarcini la locul de muncă  

➢ Să utilizeze limbajul de specialitate în comunicare 

III. Abilități: 

8.2.1.   Selectarea cusăturilor necesare confecționării modelului produsului  

8.2.3.   Efectuarea cusăturilor specifice fiecărui tip de operație 

8.2.6.   Aplicarea NSSM, PSI și de protecție a mediului în timpul activităților de confecționare 

8.2.10. Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun și a celui de specialitate 

IV. Atitudini: 

8.3.1. Asumarea inițiativei pentru selectarea cusăturilor necesare confecționării modelului 

produsului 
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8.3.2. Executarea în mod independent a operațiilor de deservire a mașinilor de cusut, reglând 

corespunzător parametrii 

8.3.8.  Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 

muncă 

8.3.3.   Asumarea calității/noncalității operațiilor de coasere și de călcare realizate 

8.3.5.   Respectarea normelor specifice de SSM și de protecția mediului în executarea operațiilor 

procesului tehnologic de confecționare 

Resurse materiale: 

➢ Repere ale produsului 

➢ Mostre de cusături  

➢ Bluze de pijama 

➢ Ustensile de lucru 

➢ Mașini de cusut 

➢ Mașina de călcat 

➢ Fișe de documentare  

➢ Fişe de lucru 

Metode şi procedee utilizate: 

➢ conversaţia  

➢ explicaţia,  

➢ exerciţiul practic,  

➢ observaţia,  

➢ problematizarea,  

➢ descrierea. 

Forme de organizare: 

• individual  

• frontal  

• grupe  

 

Locul de desfăşurare:  

-  atelier școală 

Bibliografie: 

- Gheorghe Ciontea, Utilajul și tehnologia meseriei, Confecționer îmbrăcăminte din țesături și 

tricoturi, EDP, București, 1998. 

- Coordonatori: Daniela Costache, Romița Ț. Lupașcu, Gheorghe Ciontea,  Manual pentru 

Școala de arte și meserii, Calificarea profesională Lucrător în tricotaje confecții, clasa a X-a, 

Ed. Oscar Print, București, 2006. 
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DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

 

Momentele lecţiei 
Timp 

alocat 
Activitatea profesorului 

Activităţi de învăţare pentru 

elevi 

Metode şi 

procedee 

didactice 

Resurse 

materiale 

Evaluarea 

activităţii 

Organizarea 

clasei 

3 min Asigurarea ambianţei plăcute în 

atelier 

Verificarea ţinutei elevilor  

Notarea absenţelor în catalog 

Elevii îşi corectează ţinuta, 

dacă este cazul 

Elevii de serviciu anunţă 

prezenţa 

- se pregătesc pentru activitate 

 

Observaţia 

Conversaţia 

Portofoliu de 

practică 

 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

5 min Pune întrebări elevilor despre 

normele SSM în atelier 

Cere elevilor să enumere 

identifice variantele cusăturii 

tighel  

Elevii prezintă normele de 

SSM în atelierul școală 

Enumeră variantele cusăturii 

tighel și asociază cu varianta 

desenată 

 

Observaţia 

Conversaţia 

problematizarea 

 

Mostre de cusături 

Panou, desene  

 

 Identificarea 

corectă a 

cusăturilor tighel 
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Comunicarea 

temei și a 

rezultatelor 

învățării  

 

3 min Prezintă tema lecției și precizează 

rezultatele învățării ce urmează a 

fi atinse prin activitatea propusă  

 

Urmăresc prezentarea realizată 

de profesor 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

Produse 

mostre 
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Desfăşurarea 

activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  min Organizează elevii pe grupe și 

împarte sarcina de lucru pe grupe 

Distribuie fișele de lucru 

 

G1:  Metoda cubului  

Cere elevilor să completeze fețele 

cubului urmărind cerințele date. 

 

 

 

 

G2: Cere elevilor să execute 

sarcina de lucru. 

 

 

 

Urmăreşte şi corectează elevii în 

rezolvarea sarcinii de lucru 

Elevii se așează pe grupe și 

primesc sarcina de lucru 

 

 

G1: Rezolvă cerințele primite, 

completând fețele cubului 

(selectează materiale, 

identifică organe de lucru, 

enumeră cusăturile utilizate, 

detaliile produsului) 

 

G2: Execută sarcina de lucru 

primită (selectează reperele 

specifice bluzei de pijama și 

execută varianta cusăturii 

tighel) 

 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

 

 

Exercițiul 

Problematizarea 

Observația 

 

 

 

 

Exercițiul 

Problematizarea 

Observația 

 

 

 

Produse 

 

Mostre de cusături 

 

Repere de 

prelucrat 

 

 

Mașini de cusut 

 

Masini de călcat 

 

 

-Selectarea corectă 

a materialelor  

-Identificarea 

organelor de lucru 

-Idetificarea 

cusăturilor 

utilizate la produs 

-Executarea 

variantelor de 

cusături tighel 

-Asociază reperele 

cu desenul bluzei 

de pijama. 
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Fixarea 

cunoştinţelor 

6 min Profesorul cere grupelor de elevi 

să evalueze lucrările încrucișat 

Elevii verifică lucrările 

realizate de colegii lor și le 

apreciază 

Observația 

Conversația 

Lucrările 

finalizate 

Evaluează 

încrucișat lucrările 

realizate 

Finalizarea 

activităţii  

3 min Concluzii  

Notează activitatea elevilor 

Ascultă concluziile 

profesorului 

Notează precizările 

profesorului 

Conversaţia 

Observaţia 

Catalog Notarea elevilor  
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PROIECT DIDACTIC TRANSDISCIPLINAR 

Prof. Sandu Adrian, Școala Gimnazială ,,George Călinescu” Onești 

Profesori: (socio- umane), (religie), Sandu Adrian Cornel (educație fizică)  

Școala Gimnazială ,,George Călinescu” Onești 

Clasa: a VIII-a A  - 1 oră/săpt. 

Aria curriculară: Educație fizică 

Tema: Educația fizică-noțiuni introductive 

Tipul lecţiei: însușiire de noi cunoștințe 
 

SCOPUL LECŢIEI: dobândirea de către elevi a cunoştinţelor generale privind noțiuni generale, 

introductive despre educația fizică. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.1.Culegerea de date din surse variate de informare despre lumea educația fizică; 

4.1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice educației fizice în diferite situaţii de comunicare; 

4.2. Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare. 

 

COMPETENŢE DERIVATE: la sfârşitul lecţiei elevul trebuie: 

C1- să precizeze istoria sportului în Roma antică (educație fizică+ religie); 

C2- să enumere tipurile de jocuri romane(educație-fizică); 

C3- să explice în ce constă educația morală și intelectuală la tinerii soldați romani(socio-

umane); 
 

 

RESURSE EDUCAŢIONALE: 

a) PROCEDURALE: conversaţia euristică, observarea independentă, problematizarea, 

explicaţia, turul galeriei, Starbusting (explozia stelară) 

b) MATERIALE: fişe de lucru individuale şi pe grupe, manual, atlas şcolar, tabla, prezentare 

PPT, retroproiector, fişă de evaluare, caiet de notiţe; 

c) FORMA DE ACTIVITATE: frontală, pe grupe şi individuală; 

d) METODE DE EVALUARE: formativă prin chestionare orală; 

e) TEMPORALE: 50 de minute. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

 

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Organizarea 

clasei, 2 min. 

-pregăteşte materialul didactic; 

- notarea în catalog a elevilor absenţi; 

 

 Captarea 

atenţiei, 3 min. 

- profesorii solicită elevilor să observe imaginile 

din prezentarea PPT privind istoria educației 

fizice  

-observă imaginile și își 

reamintesc cunoștințe 

dobândite în gimnaziu 

privind Roma antică 

Prezentarea 

temei şi a 

competenţelor 

Profesorul de educație fizică scrie pe tablă titlul 

lecţiei și prezintă competenţele cu ajutorul 

prezentării PPT pe care elevii trebuie să le 

-noteză pe caietele de 

notiţe titlul lecţiei şi 
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derivate, 15 

min. 

rezolve la terminarea lecţiei prin evaluare. Se 

prezintă de către prof. de religie cunoștințele 

generale despre Roma antică și viața socială; 

Profesorul deeducație fizică prezintă sporturile 

practicate în Roma antică; prof. de socio-umane 

evidențiază tipul de educație ce avea loc în acea 

perioadă, subliniind relațiile interpersonale 

dezvoltate la tinerii soldați romani. 

urmăresc prezentarea 

competenţelor derivate. 

 Dirijarea 

învăţării, 25 

min. 

- împarte elevii pe 3 grupe şi distribuie fişe de 

lucru diferite pe grupe astfel: 

• Grupa 1- fişa de lucru 1 (Anexa 1); 

• Grupa 2-  fişa de lucru 2 (Anexa 1); 

• Grupa 3- fișa de lucru 3 (Anexa 1). 

- oferă elevilor indicaţii privind sarcinile de 

lucru; 

- adresează clasei întrebări care urmăresc 

rezolvarea cerinţelor din fişele de lucru; 

-solicită reprezentanţilor grupelor 1 și 2 să 

rezolve fişele de lucru pe colile de hârtie puse la 

dispoziţie  frontal şi copie rezolvarea lor pe 

caietele de notiţe; 

- solicită grupei 3 să rezolve sarcinile de lucru și 

cere reprezentanților celor 3 subgrupe să prezinte 

în fața clasei rezolvarea sarcinilor. 

-rezolvă şi completeză 

fişele de lucru oferite de 

profesor; 

- ascultă indicaţiile 

oferite de profesori; 

-răspund întrebărilor 

profesorului; 

- utilizează resurselor 

materiale puse la 

dispoziţie de profesor; 

- rezolvă fişele de lucru 

pe colile de hârtie puse la 

dispoziţie  frontal; 

Evaluarea 

performanţei 

elevilor, 5 min. 

-prin chestionare orală pe parcursul lecţiei; 
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Anexa 1 

 

Grupa 1- Fişa de lucru - Starbusting (explozia stelară)- prof.de religie 
 

Scrieţi sub fiecare întrebare răspunsul corect: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa 2- Fişa de lucru- Starbusting (explozia stelară)- prof. de socio-umane 
 

Scrieţi sub fiecare întrebare răspunsul corect: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma 

antică 

CUM  explicați termenii Î. Hr 

și D. Hr? 

CE reprezintă mottoul ,,mens 

sana in corpore sano”? 

CARE este perioada Romei antice 

privind evoluția sportului în 

antichitate ? 

UNDE se făceau la început 

ceremoniile funerare? 

CINE participa în viața 

Romei ca gladiator? 

 

 

Educaț

ia 

intelect

uală și 

morală 

CUM au dezvoltat tinerii romani 

educația morală? 

CE înțelegeți prin termenul de 

disciplină în viața unui tânăr 

roman? 

CARE erau competențele 

dobndite de tinerii soldați 

romani? 

UNDE a apărut prima dată 

din punc de vedere istoric 

educația patriarhală? 

CINE avea acces la 

educația intelectuală? 
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PROJET DIDACTIQUE 

Date: le  6 mars 2018 

École: Le Collège Vasile Lovinescu Fălticeni 

Professeur: Fodor Lucia Oana 

Classe: la XIèmeHB    L1 - 2h/semaine, niveau du CECRL B1-B2 

Sujet : L’avenir professionnel des jeunes : préoccupations et options professionnelles  

Durée : 50 minutes 

Type de leçon: leçon d’acquisition de nouvelles connaissances 

Compétences visées : 

Compréhension ecrite/Compréhension orale/ Production orale/Interaction orale 

Compétences spécifiques visées : 

- illustrer la compréhension d’un texte ecrit  

- s’exprimer oralement et/ ou par écrit en utilisant correctement les nouvelles informations  

Compétences dérivées : 

-  donner des synonymes pour le mot métier 

-  énumérer des secteurs du marché de travail 

     -      se familiariser  avec l’environnement économique, les métiers de secteurs professionnels 

-  illustrer la compréhension du document ecrit Le jeu des 7 familles 

-  chercher des professions pour chaque familles des individus presentées dans le document écrit 

-  repérer les avantages/les inconvénients de différents métiers 

-  identifier les compétences nécessaires pour certains métiers 

-  s’exprimer librement sur leur orientation professionnelle 

-  participer volontairement et spontanément à des interactions verbales en utilisant correctement les nouvelles notions 

-  exprimer oralement dans des situations de communication variées 

- collaborer avec le professeur pour réaliser les objectifs proposés  

Méthodes et procédés didactiques: 

la lecture, la conversation, l’exposé, l’observation, la discussion- dialogue, la traduction  sélective, le dialogue guidé,  la synthèse, la remue 

méninge,  la rédaction, le jeu 

Moyens didactiques:  le manuel,  la fiche d’exercices, les moyens du cabinet phonique (le vidéoprojecteur, 1'ordinateur), le flip-chart. 
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Formes d’organisation : activité frontale, individuelle, par deux, par groupe 

Évaluation: formative, orale, observation systématique 

Supports utilisés : le manuel/ Campus 3, methode de francais, Clé international, 2003 

 

 

 

Déroulement des activités 

 

Les séquences de la 

leçon/ La durée 

Déroulement Activité des élèves Rôle du professeur Méthodes/Orga-

nisation de classe 

Matériel 

utilisé 

Phase 1: 1’  

Mise en train: 1’ 

Salut, appel, 

conversation 

situationnelle 

 

L’élève de service donne le 

nom des absents. 

 

Il crée une atmosphère favorable à 

l’apprentissage 

 

-activité frontale 

 

 

Phase 2: 4’ 

Réactualisation des 

connaissances 

acquises :  

Présentation du 

devoir 

 

Lecture à choix de 

l'exercice. Travail avec les 

cahiers. 

Il fait le contrôle quantitatif et qualitatif du 

devoir écrit  (Rayez la variante incorrecte.) 

 

 

-grand groupe 

-travail individuel 

-dialogue dirigé 

-lecture 

-observation 

-activité frontale 

-activité individuelle  

- le manuel 

Phase 3: 2’ 

Précision du titre et 

des compétences à 

suivre 

Présentation des 

objectifs de la 

séance 

 

Les élèves suivent la 

présentation du professeur. 
Il annonce le titre de la nouvelle leçon et 

l’écrit au tableau noir.Il communique les 

compétences à acquérir, au niveau des élèves. 

- exposition 

-grand groupe 

 

-le flip chart 

-le tableau noir 
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Phase 4 :5’ 

Transition à la 

nouvelle leçon 

Remue-méninges  

 

 

Les élèves donnent des  

mots équivalents pour le 

terme métier, de faire une 

liste de principaux secteurs 

professionnels et d’associer 

des métiers à des secteurs 

professionnels. 

   En utilisant la   méthode de la grappe 

l’enseignant écrit au tableau noir les 

principaux secteurs professionnels et  

demande aux élèves, d’associer des métiers à 

des domaines d’activité.         

 

-activité frontale 

 

-activité individuelle 

-dialogue dirigé  

-conversation 

- l’ordinateur 

- le vidéo-

projecteur 

-les fiches de 

travail 

Phase 5 : 10’ 

Communica-tion 

des nouvelles 

connaissances 

Direction de 

l'apprentissage 

Présentation du 

document 

authentique écrit, 

Le jeu des 7 

familles 

Les élèves lisent a haute-

voix les textes proposes.  

Les élèves réalisent leur 

tâche. Ils font la traduction 

selective.  

Les élèves prennent des 

notes et posent des 

questions. 

Le professeur corrige la lecture des élèves et 

note les mots inconus 

Il demande aux élèves de faire la traduction 

sélective 

-activité frontale-

activité individuelle 

-explication 

conversation 

-lecture 

-traduction 

-évaluation collective 

- le flip chart 

-la fiche 

d’exercices 

Phase 6: 24’ 

Fixation des 

nouvelles 

connaissances et 

réalisation du feed-

back 

Résolution des 

exercices 

proposés par 

l’enseignant 

Présentation des 

devinettes  

Les élèves commencent à 

résoudre les exercices, 

oralement et par écrit. Les 

élèves corrigent les fautes. 

Les élèves doivent deviner 

quelques métiers, en tenant 

compte des compétences 

(les savoir-être/ les savoir-

faire) aux métiers 

correspondants  

 

On distribue la fiche d’exercices. On dirige 

l’activité, en précisant les tâches à accomplir : 

Activité 1 : Inspirez-vous du dessin de la septième 

carte, définissez  la septième famille, et résumez ses 

caractéristiques 

Activité 2 : Lisez les présentations des 7 familles et 

choisissez dans les phrases suivantes celles qui 
correspondent le mieux à chacune des familles 

Activité 3 : Recherchez les professions que 

pourrait exercer chaque famille d’individus 

-activité frontale 

- activité individuelle 

-activité par groupes 

-activité par deux 

-fiche d’exercices   

explication 

 

-la fiche 

d’exercices  
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Activité 4 :. Trouvez deux avantages et deux 

inconvénients pour les métiers précisés : 

infirmière, journaliste, policier, avocat, 

agriculteur,  coiffeur, hôtesse de l’air 

Activité 5 : En groupe, cherchez les dix compétences 

nécessaires pour être : infirmier,dessinateur,plombier, 

enseignant,secretaire,epicier, pilote 

Activité 6 :  Reliez correctement les qualités 

nécessaires à chaque métier indiqué: 

Activité 7 : De qui s’agit-il ? (devinettes) 

-répétition  

-lecture 

-dialogue dirigé 

-conversation 

-exercices oraux et 

écrits 

Phase 7 :3’ 

Évaluation  

 

Évaluation des 

connaissances 

acquises 

Les élèves participent aux 

interactions verbales, 

exprimant leur opinion 

personnelle surle métier 

dont ils rêvent. 

On demande aux élèves de parler librement 

des qualites exiges du metier dont ils revent. 
-conversation 

-exercices oraux  

 

- la fiche 

d’exercices 

Phase 8 :1’ 

Devoir à la maison 

Précision et 

explication des 

tâches à 

accomplir à la 

maison. 

Conclusions 

Ils notent la consigne         Quel métier voudriez-vous 

exercer ?Pourquoi ? 

On apprécie et on note l’activité des élèves. 

-exposé 

-activité frontale 

- la fiche 

d’exercices 
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ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  ,,MIHAI EMINESCU”,  LESPEZI 

STRUCTURĂ  ȘCOALA  GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ”,  

 GÎRLENII DE SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR : Cîrlan Maria Ramona 

CLASA:  I   

DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului 

UNITATEA TEMATICĂ: ,, Creştem sănătoşi” 

SUBIECTUL LECŢIEI: „Adunarea şi scăderea numerelor naturale    în concentrul 0-10”
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TIPUL LECŢIEI: Recapitulare şi sistematizare 

 FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

 

DISCIPLINE INTEGRATE ÎN LECŢIE: Matematică şi explorarea mediului 

                                                                           Comunicare în limba română 

                                                                            Arte vizuale și abilități practice 

                                                                            Muzică şi mişcare 

COMPETENȚE SPECIFICE INTEGRATE: 

❖ Matematică şi explorarea mediului 

❖  – utilizarea  limbajului matematic corespunzător temei: termeni, sumă, descăzut, scăzător, rest, 

diferență; 

❖  – aplicarea corectă a regulilor de rezolvare  a exercițiilor ce conțin cele două operații învățate     

respectând ordinea de calcul. 

❖  – efectuarea de operații de adunare și scădere în concentrul 0 – 10, recurgând la numărare sau 

grupare când este necesar; 

❖  –   sintetizarea în rezolvarea unei probleme într-un calcul matematic. 

 

❖  –   recunoaşterea organelor  majore ale corpului uman 

• COMPETENȚE INTEGRATE: 

❖ Comunicare în limba română 

❖ 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare 

cunoscute; 

❖ 2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes și încredere în sine; 

❖ Arte vizuale şi abilităţi practice 

❖ 2.2. Exprimarea ideilor și a trăirilor personale prin utilizarea liniei, a punctului, a culorii; 

❖ 2.6.  Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază 

elemente de exprimare vizuală, verbală, kinestezică.  

❖ Muzică şi mişcare 

❖ 2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm; 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

➢ COGNITIVE 

OC1 - să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă  

OC2 - să efectueze corect adunări şi scăderi cu numerele naturale în concentrul  0 – 10 

OC3 - să recunoască organele majore ale corpului uman  

OC4 - să recunoască situații sau expresii concrete care cer efectuarea unei anumite operații 

matematice,         respectând algoritmul de calcul. 

OC5-să sintetizeze rezolvarea unei probleme într-un calcul matematic. 

➢ PSIHO-MOTRICE 

OM1 - să păstreze poziţia corectă în bancă în timpul orei 

OM2 - să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru 

➢ AFECTIVE 

OA1 - vor manifesta interes pentru lecţie 

OA2 - vor relaţiona pozitiv cu membrii grupului de apartenenţă (grupul şcolar) 

RESURSE: 

III. Metodologice  

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, 

problematizarea, metoda “Copacul ideilor” 

b) Mijloace de învăţământ: tablă, plic cu o scrisoare, caiete,cărţi,flanelograf,planşe,copacul 

ideilor,videoproiector,PC, panou întâlnirea de dimineață 

c) Forme de organizare: frontală,  individuală, pe grupe 

IV. Temporale-  45 min  

V. Umane - clasa are un număr de 13 elevi. 

VI. Evaluare: Strategii, metode și instrumente  de evaluare:observarea sistematică a activității și a 

comportamentului elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare. 
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 V.  Bibliografice: 

Oficiale:  

●  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 

            Științifice: 

1.      Mihăescu,M. , Pacearcă, Șt., Matematica și explorarea mediului –manual petru clasa I, 

BucureștiEditura Intuitext, 2015 

2.       Mihăescu, M. , Pacearcă, Șt., Matematică și explorarea mediului-caietul eleviului clasa I, 

București,Editura Intuitext, 2015 

3.       Berechet, B. , Berechet, F., Costache, L., Tița, J., Matematica și explorarea mediului-

Modalități de lucru diferențiate, Pitești 

Editura Paralela 45, 2015                

        Metodico-didactice:    

1.     Neagu, M., Metodica  predării matematicii în învățământul primar, Iași, Editura Polirom, 

2007 

 2.   Roșu , M., Metodica predării  matematicii, București,Editura Credis, 2004 
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PROIECT DIDACTIC 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.1 Livezi 

CLASA: Pregătitoare 

DATA: 14.11.2019 

ÎNVĂȚĂTOR: Prof. înv. Primar Bulai Georgiana-Roxana 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ: Copilărie fericită 

SUBIECTUL: Turtița fermecată 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE:  - Dezvoltare personală;           

      - Arte vizuale și abilități practice  

SCOPUL LECTIEI:  

- Dezvoltarea auzului fonematic 

- Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere gramatical 

       

COMPETENȚE SPECIFICE:  

Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar  

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare 

cunoscute 

2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple        

 

Dezvoltare personală 

3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar 

 

 

Arte vizuale și abilități practice: 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

A. Cognitive 

OC1 - să denumească personajele poveștii; 

OC2 -  să identifice aspecte din povestea ascultată; 

OC3 - să ordoneze imaginile corespunzător; 

OC4 - să povestească cu ajutorul imaginilor; 
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B. Motrice 

OM1 - să reprime tendința de a practica mișcări inutile în timpul activității; 

C. Afective 

OA1 -  vor manifesta interes în timpul activității; 

OA2 - vor coopera cu interes pentru realizarea sarcinilor. 

 

STRATEGII DIDACTICE 

a) Metode și procedee: conversația, metoda analitico-fonetică, explicația, exercițiul, 

problematizarea, metoda cadranelor 

b) Mijloace de învățământ: scrisoarea de la Zâna Primăvară, prezentare ppt, fișe de lucru 

c) Forme de organizare: frontal, individual 

RESURSE: 

A. Bibliografice 

Programa şcolară pentru disciplina „Comunicare în limba română” - Clasa pregătitoare, clasa I şi 

clasa a II-a, București, 2013 

B. Temporale 

Ora are o durată de 45 de minute. 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

Str.CALEA BUCOVINEI, Nr.56,725100,CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUD. SUCEAVA, ROMÂNIA 

Tel./Fax.0230/314094 ;0230/314093 

WEB.http://silvagrup.ro   E-mail. csilvic@yahoo.com; gss@silvagrup.ro 

 

SCENARIU DIDACTIC 

 

Nr. 
crt. 

Evenimentele 
lecției 

 
Ob. 

Conținuturi STRATEGII DIDACTICE  
Evaluare Activitatea învățătorului Activitatea 

elevilor 
Metode și 
procedee 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizare 

1. Captarea 
atenției 

 O realizez cu ajutorul personajului 
surpriză - Rilă Iepurilă, ce a fost 
păcălit de o turtiţă năzdrăvană. 

  
Conversația 

scrisoarea 
de la Zâna 
Primăvară 

 
Frontal 

 
Observarea sistematică 

2. Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 

 Astăzi, copii, vă spun povestea 
„Turtiţa” şi aflăm cum au fost 
păcălite şi alte animale sălbatice, 
în felul acesta vom ști mai multe 
povești și veți ști să le povestiți și 
voi.” 

Ascultă 
prezentarea 
obiectivelor lecției   

    

3. Dirijarea 
învățării 

OC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vă rog să fiţi foarte atenţi la 

povestea care urmează ca să 

înţelegeţi mai bine ce se întâmplă 

cu Turtiţa. 

      Voi expune conţinutul 

povestirii clar, corect şi expresiv. 

Voi explica cuvintele 

necunoscute : ciufulit, neatent, 

obraznic. 

 

 

 

 

 

Ascultă cu 

atenție povestea. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Explicația 
 

 
 
 
 
Prezentare 
ppt 

 
 
 
 
Frontal 
 
Individual 
 
 
 

 
 
 
Observarea sistematică 
 
 
 
 
 
 

http://silvagrup.ro/
mailto:csilvic@yahoo.com
mailto:gss@silvagrup.ro


,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

898 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC2 
 
 
 
 
 
 
 
OC3 
 
OC4 

  

Momentele povestirii sunt : 

1.Un moşneag îi spune babei sale 

să îi facă o turtiţă. 

2. Turtiţa fuge de pe fereastră ,sări 

pe prag,opoi pe prispă,ajunge în 

curte şi de acolo se rostogoli 

departe pe drum. 

3. Întâlnindu-se   cu un iepure pe 

drum îi cântă şi astfel scapă de el 

şi nu este mâncată. 

 

4. Mai  departe se întâlneşte cu 

lupul căruia îi cântă un  cântec şi 

scapă nemâncată. 

 

5. Rostogolindu-se prin pădure se 

întâlneşte cu un urs de care scapă 

cântându-i un cantec. 

 

6. Vulpea îi iese în cale, începe să 

o laude şi o păcăleşte pe turtiţă 

convingând-o  să se urce pe limbă 

să îi cânte cântecul. Astfel turtiţa 

noastră este mâncată. 

Li se cere elevilor să ordoneze 

imaginile de la flanelograf cu 

ajutorul întrebărilor: 
- Cine este personajul din 

această povestire? 

- Cine a făcut  turtiţa? 

- Cu cine s-a întâlnit turtița? 

- Cum a scăpat de iepuraş? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspund la 

întrebări și 

ordonează 

imaginile. 

 

 

 

 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea sistematică 
Evaluarea orală 
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-     Dar de lup? 

- Dar de urs? 

- Cum a păcălit-o vulpea? 

- Vulpea chiar era surdă? 

- Ce am învăţat noi din 
această poveste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

4. Obținerea 
performanței 

 
 
OC6 
OC7 
 

Pe baza imaginilor elevii vor 

povesti întâmplările turtiței. 

 

 
 
Povestesc 
întâmplările 
turtiței. 

 
 
 
 

 
 
 
Planșe 

 
 
 
Individual 

 
Aprecieri verbale 

5. Asigurarea 
retenției și 
transferul de 
cunoștințe 

 
 
OC7 

Activități în completare 
Elevii vor volora imaginile cu 
personajele din poveste. 

 
Colorează 
corespunzător 
imaginile. 

 
 

 
Fișe de 
lucru 

 
Individual 

 
Aprecieri verbale 

6. Încheierea 
activității 

 Fac aprecieri individuale si colective 
asupra modului în care elevii au 
participat la lectie. Școlarii vor fi 
motivați cu emoticoane vesele. 

Aplaudă elevii care 
sunt felictați și 
care primesc 
emoticoane. 

   Aprecieri verbale 
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GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „MUGUREL” 

GALAŢI 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

 

 

 
INSPECȚIA SPECIALӐ GRADUL DIDACTIC I 

PROPUNĂTOR: ed. Rusu Camelia 
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                        DATA: 22.02.2019 

UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa "Mugurel", Galaţi 

GRUPA: Mică 

EDUCATOARE: Rusu Camelia 

TEMA DE STUDIU: "Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim ?" 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:  "Călătorie pe tărâmul poveştilor” 

TEMA ZILEI:  "Să îl salvăm pe omuleţul de turtă dulce" 

F ORMA DE REALIZARE:  activitate integrată  (ALA 1 +  DLC + DOS +  ALA 2 )  

TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă (Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/consolidare  de  priceperi  şi  deprinderi) 

DURATA : 1 zi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

Dezvoltarea imaginației creatoare;  

Îmbogățirea vocabularului, stimularea interesului pentru povești  și personajele lor; 

Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 I. ALA I.  JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE 

Joc de masă: “Sortează omuleţii după culoare” 

Ştiinţă: “Pot mirosi - Mirosuri …dulci”  

Artă: “Colorăm, decupăm, măști frumoase realizăm! ”- confecționare măști de animale domestice (din poveste)  

                        II. ADP. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE  PERSONALĂ 
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Întâlnirea de dimineață: ,, Dacă aş fi un personaj din poveste, aş vrea să fiu ... ” 

Rutine: "Mă pregătesc pentru  activităţi "- deprinderi de ordine şi disciplină 

Tranziţii: "Cum poate merge un omuleţ de turtă dulce ? (vesel obosit, şchiop, trist...)" – joc de mişcare 

                 "Facem fursecuri" – joc de mișcare 

                 "Cinci omuleți de turtă dulce" – recitativ cu mișcare 

III. ADE.  ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

DLC: Educarea limbajului  : “Omuleţul de turtă dulce” - povestea educatoarei 

DOS:  Activitate practică: “Să-l deghizăm pe omulețul de turtă dulce, vulpea în gură să nu-l mai apuce !” – aplicaţie 

IV. ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES 

Biblioteca: “Citim povestea Omulețului de turtă dulce” – cărticică interactivă cu figurină mobilă; “Ne jucăm cu personajele poveștii” - teatru 

de masă cu siluete pe bețișor;  

Construcţii : “În ajutorul omului de turtă dulce, apa să o poată trece !” – soluționarea creativă a problemei combinând diferite materiale 

Joc de masă : “Omulețul de turtă dulce și căsuța lui” – îmbinarea creativă a elementelor decupate 

Artă:  “Să-l deghizăm pe omulețul de turtă dulce, vulpea în gură să nu-l mai apuce !” – aplicaţie 

V. ALA II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE 

Joc de mişcare: „ Sunt Omul de turtă dulce, nici vântul nu mă ajunge“ 

Dramatizare: “Povestea Omulețului de turtă dulce” – folosind măștile realizate la ALA I 

I. ALA I.  JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE 

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 comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; 

✓ Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (grupul de joacă). 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 
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JOC DE MASĂ: “Sortează omuleţii după culoare” 

        O1: Să denumească culorile tăvilor de pe foile-suport;   

        O2: Să sorteze siluetele de omuleți în funcție de culoarea lor; 

        O3: Să așeze figurinele colorate pe planșa-suport ce are culoarea corespondentă; 

         O4: Să colaboreze cu partenerii de la masa de joc. 

ȘTIINȚĂ: “Pot mirosi - Mirosuri …dulci”; 

O1: Să analizeze mirodeniile și esențele puse la dispoziție, folosindu-și organul olfactiv; 

O2: Să motiveze alegerea aromei preferate; 

O3: Să amestece în bucăți de aluat diferite mirodenii și esențe, făcând combinații de arome. 

ARTĂ: “Colorăm, decupăm, măști frumoase realizăm! ”- confecționare măști de animale domestice (din poveste)  

O1: Să aleagă culorile preferate pentru realizarea sarcinii; 

O2: Să coloreze măștile de oameni și animale, completând în mod creativ desenul prin aplicarea de fire textile ; 

O3: Să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau faţă de lucrările celorlalţi copii. 

 RESURSE: 

      Procedurale: jocul, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, aprecierea verbală. 

      Materiale: *siluete diferit colorate de omuleți, planșe-suport reprezentând tăvi de diferite culori;  

                        *6 castronele conținând mirodenii sau esențe folosite pentru aromatizarea prăjiturilor ( scorțișoară, ghimbir ras, zahăr vanilat…), tavă cu  

bucățele de aluat, planșete de lucru, lingurițe;  

                        *măști din carton alb, creioane colorate și cerate, fire textile, lipici.       

     Organizatorice: pe grupuri, individual. 

 

      La sosirea copiilor în sala de grupă, vor găsi materialele deja pregătite  pentru activităţile pe care le vor desfăşura în cursul dimineţii, alegându-şi centrul  

       în  care îşi vor desfăşura activitatea. 
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MOMENTELE PROIECTĂRII DIDACTICE - ALA I 

MOMENTELE 

ACTIVITĂŢII 

 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE 

ACTIVITATEA 

EDUCATOAREI 

ACTIVITATEA 

COPIILOR 

RESURSE 

PROCEDU 

RALE 

RESURSE 

MATERIALE 

FORME 

DE 

ORGANIZ

ARE 

1. MOMENT 

ORGANIZA-

TORIC 

 

Se vor asigura condiţiile optime 

desfăşurării activităţii: 

-aerisirea sălii de grupă; 

 -amenajarea sălii de grupă şi a 

mobilierului pe arii de stimulare; 

-pregătirea materialului didactic 

necesar desfăşurării activităţii; 

-introducerea copiilor în sala de 

grupă. 

 

 

 

 

 

Copiii vor sosi pe rând în 

sala de grupă. 

   

2. CAPTAREA 

ATENŢIEI ŞI 

INTUIREA 

Se va realiza prin prezentarea 

ariilor de stimulare şi 

descoperirea materialelor. 

Copiii sunt atenţi la 

prezentarea educatoarei şi 

Conversaţia;  Frontal; 
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MATERIALE-

LOR 

“Ce observaţi pe măsuţe?” 

 

denumesc materialele 

existente pe măsuţe. 

 

3.ANUNŢARE

A TEMEI ŞI A 

OBIECTIVE-

LOR 

 

Se vor anunţa temele propuse şi 

obiectivele urmărite pentru 

fiecare arie de stimulare. 

 

1.Ştiinţa: "Pot mirosi ...Mirosuri 

dulci"- activitate senzorială. 

Le voi prezenta copiilor 

castronelele cu esențe și 

mirodenii. Le propun să le 

exploreze folosindu-și simțurile. 

Apoi, demonstrez cum pot 

amesteca una din acestea într-o 

bucată de aluat prin frământare 

pe planșetă. Îi invit să miroasă 

bucata de aluat pentru a observa 

cum s-a transferat mirosul. Le 

propun să experimenteze și 

 

Copiii ascultă cu atenţie 

explicaţiile educatoarei de 

la fiecare sector deschis şi 

denumesc materialele 

observate pe măsuţe. 

 

Copiii sunt atenti la modul 

de realizare a sarcinilor de 

la fiecare sector deschis. 

 

Instructajul 

verbal; 

 

Conversaţia; 

 

Explicaţia; 

 

Demostraţia; 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castronele cu 

esențe și 

mirodenii 

Bucăți de aluat 

Planșete de 

lucru 

Lingurițe 

 

 

 

Frontal; 

 

            

Pe 

grupuri 

mici; 
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singuri diferite combinații de 

miros, pentru a face cele mai 

delicioase fursecuri. 

2.Joc de masă “Sortează 

omuleții după culoare"- 

discriminare vizuală. Vom 

repeta împreună numele 

culorilor tăvilor de pe planșele 

suport și ale siluetelor de 

omuleți. Sarcina de lucru este să 

așeze fiecare omuleț pe tava care 

are aceeași culoare ca și el. 

3.Artă:” Colorăm, decupăm, 

măști frumoase realizăm! ”.Le 

voi prezenta materialele    puse 

la dispoziţie şi planşele de lucru. 

Stabilesc împreună cu copiii ce 

culori ar fi potrivite pentru a 

colora măștile, în funcție de 

personajul pe care îl reprezintă. 

Din biblioteca clasei vor fi aduse 

 

Instructajul 

verbal; 

 

Conversaţia; 

Explicaţia; 

Demostraţia; 

Exercițiul 

 

 

 

 

Instructajul 

verbal; 

 

 

 

 

Planșe-suport 

reprezentând 

tăvi de diferite 

culori 

Siluete de 

omuleți de 

diferite culori 

 

 

 

Măști din 

carton alb 

Creioane 

colorate 

 

Frontal; 

 

 

Pe 

grupuri 

mici; 

 

 

Frontal; 

 

 

Pe 

grupuri 

mici; 
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enciclopedii ilustrate pentru a 

observa fotografii reale ale 

animalelor. Demonstrez modul  

în care pot colora măștile, 

combinând diferite culori și cum 

pot aplica fire de melană pentru 

o cât mai bună asemănare cu 

modelul real.  

 

Conversaţia; 

 

Explicaţia; 

 

Demostraţia; 

Exerciţiul 

Fire de melană 

în diferite 

culori 

Lipici 
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4. 

REALIZAREA 

SARCINILOR 

DE CĂTRE 

COPII 

Le voi propune copiiilor să se 

aşeze la sectorul unde doresc să 

se joace.  

Le voi atrage copiilor atenţia 

asupra modului în care stau la 

masa de lucru, luând o poziţie 

corectă. 

În timp ce copiii lucrează, voi 

trece pe la fiecare , dând 

indicaţii, stimulând la discuţii, 

încurajând şi oferind ajutor 

acolo unde este cazul. 

Copiii se aşază la sectorul 

pe care îl preferă şi trec apoi 

la lucru. 

 

 

Instructajul 

verbal; 

 

Conversaţia; 

Explicaţia; 

Demostraţia; 

Exerciţiul; 

Jocul 

 Pe 

grupuri 

mici; 

5.EVALUA-

REA 

PERFORMAN-

ŢELOR 

Împreună cu copiii voi merge pe 

la fiecare grupă pentru a observa 

dacă toţi au finalizat lucrările 

respectând indicaţiile primite. 

Copiii participă la 

aprecierea lucrărilor proprii 

şi ale colegilor. 

Conversaţia;  Frontal; 

 

Frontal; 
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6. 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂŢII 

Voi face aprecieri globale şi 

individuale asupra modului în 

care au participat copiii la 

activitate. 

Copiii ascultă aprecierile 

făcute de educatoare. 

Aprecierea 

verbală. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Data: 04.11.2019 

Clasa: a IV-a; a VI-a -  a VII-a S. 

Propunator: inv.-ed. Soare Natalia Nicoleta; inv.-ed. Ene Larisa Mariana 

Aria curricular: Terapie educationala complexa si integrata 

Modul: Stimulare cognitiva 

Tema activitatii: ,,Povestea preferata,, 

Tipul activitatii: activitate de consolidare si sistematizare de cunostinte 

Obiectiv cadru: Formarea, exersarea si dezvoltarea abilitatilor de receptare a mesajului oral  

Obiectiv de referinta: Intelegerea sensului cuvintelor in functie de contextul dat 

Obiective operationale:  

Cognitive: OC1: Sa identifice titlul povestii dupa ascultarea unui fragment reprezentativ; 

                  OC2: Sa formuleze propozitii cu urmatoarele cuvinte: lup, ogar, capra, urs, padure, caine; 

                  OC3: Sa desparta corect in silabe cuvintele date: tremura, fantana, cocos, buzunar, cojoc; 

Motorii:     OM1- sa-si adapteze corect pozitia in banca, in functie de sarcinile invatarii; 

                  OM2 - sa-si dirijeze efortul oculomotor catre centrul de interes sugerat de educator; 

Afective:   OA1 - sa manifeste interes pentru activitate; 

                  OA2 - sa coopereze la realizarea sarcinilor. 

Strategii didactice: a) Resurse procedurale – metode si procedee: explicatia, exercitiul, conversatia; 

                               b) Resurse materiale: -imagini din povestile: ,,Capra cu trei iezi,, ,,Ciubotelele ogarului,, carte cu povesti, creta alba si colorata, fise de lucru, 

cos cu imagini din povesti, bagheta fermecata 

                               c) Resurse informationale:  

    1. Programa de Terapie educaţionala complexa şi integrata clasele I-X pentru deficiente mintale severe, profunde si/sau asociate   Nr. 5234/01.09.2008; 

        2. Constantin Paunescu, Ionel Musu 1990, Recuperarea medico-pedagogica a copilului handicapat mintal, Bucuresti,   

                                                                                            Editura medicala. 

Forme de organizare a activitatii elevilor: frontal, individual. 

Modalitati de evaluare: frontala, prin observarea comportamentului elevilor, prin analiza raspunsurilor. 
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Resurse de timp: 45 minute 

Nr. 

crt. 

Secvantele 

activitatii 

Obiective 

operationale 

 

Continuturi Metode si 

procedee 

Material didactic Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

 Se pregateste materialul si se asigura conditii optime pentru 

desfasurarea lectiei. 

 

   

2. Captarea atentiei  Se prezinta materialul surpriza ,,Zana buna,, care are in 

mana o bagheta fermecta si un cos ce contine imagini din 

cele doua povesti. 

 

conversatia Bagheta 

fermecata 

Cos cu imagini 

din povesti 

 

3. Anuntarea temei  ,,Zana buna,, doreste ca astazi la activitate, folosind 

materialele pe care le avem, sa desfasuram jocul ,,In lumea 

povestilor,,. In cadrul acestuia trebuie sa recunoasteti 

povestea, personajele, sa vorbiti corect, clar si sa folositi 

expresii cunoscute. 

  

conversatia  Frontala 

4. Desfasurarea 

activitatii 

O1: Sa 

identifice 

titlul povestii 

dupa 

ascultarea 

unui fragment 

reprezentativ 

Explic si demonstrez modul de desfasurare al jocului si 

regulile acestuia. Voi spune versurile: 

,,Zana minunata, 

  Te rog sa spui pe data ce ascunzi in darul tau 

  Ca vreau sa stiu si eu,, 

Voi citi cate un enunt reprezentativ din poveste. Elevii vor 

identifica titlul povestii si vor selecta din plic o imagine 

reprezentativa. 

Prin sondaj in perechi de cate doi, copiii atinsi cu bagheta 

vor indeplini sarcina dupa procedeul explicat mai sus. Jocul 

se repeta. 

 Odata epuizate plansele illustrate din cosul zanei, elevii vor 

formula oral cate o propozitie din doua-trei cuvinte avand 

drept suport imagini din cele doua povesti. 

conversatia 

exercitiul 

Bagheta 

fermecata 

Planse illustrate 

Carte cu povesti 

Frontala 

Analiza 

raspunsuri-lor 

  O2: Sa 

formuleze  

Dupa ce si-au amintit si au mentionat titlul celor doua 

povesti, prin sondaj, elevii vor formula pentru inceput 

exercitiul 

conversatia 

 Individuala 
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propozitii cu 

urmatoarele 

cuvinte: lup, 

ogar, capra, 

urs, padure, 

caine 

 

propozitii simple cu urmatoarele cuvinte: lup, ogar, iepure, 

capra, urs, padure. Propozitiile vor fi de tipul: ,,Lupul 

omoara,, ,,Iepurele fuge,, ,,Capra gateste,, Ogarul minte,, 

,,Ursul doarme,,. 

Ulterior propozitiile se pot completa cu cel de-al treilea 

cuvant, devenind propozitii dezvoltate. 

 

Observarea 

comportamentul

ui elevilor 

  O3: Sa 

desparta 

corect in 

silabe 

cuvintele: 

tremura, 

fantana, 

cocos, 

buzunar, 

cojoc 

 

Se prezinta pe rand imagini din cele doua povesti si se vor 

mima actiunile. 

Exemplu: Privind cu atentie imaginea cu iepurele din 

povestea ,,Ciubotelele ogarului,, elevii vor observa, cu 

ajutorul intrebarilor puse de profesor, ca iepurasul este 

descult si, deci, tremura de frig. Asadar vor desparti in 

silabe cuvintul: ,,tremura,, dupa ce am explicat sensul 

acestuia, se desparte in silabe si vor alcatui propozitii. 

Pentru a intelege mai bine sensul, elevii vor mima. 

Se va proceda in mod asemanator si cu urmatoarele cuvinte: 

fantana, cocos, buzunar, cojoc. 

 

explicatia  

exercitiul 

imagini din 

povesti 

Individuala 

Analiza 

raspunsuri-lor 

5. Evaluare  Se distribuie elevilor fise de lucru reprezentand actiuni sau 

personaje din povesti. Acestia au sarcina de a le incercui 

numai pe cele reprezentative pentru  cele doua povesti. 

 

exercitiul 

explicatia 

 

fise de lucru 

 

Frontal 

Analiza 

raspunsuri-lor 

6. Incheierea 

activitatii 

 Se apreciaza comportarea elevilor din timpul activitatii, 

promptitudinea si rapiditatea raspunsurilor. 

  frontala 
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PROIECT DIDACTIC 

SIMBOLUL LUMINII ÎN POEZIA INTERBELICĂ 
 

Profesor: Spălnăcan Diana Rodica 

Colegiul Tehnic “Victor Ungureanu”, Câmpia Turzii 

 

Clasa : a XII-a 

Obiectul: Limba şi literatura română 

Subiectul: Simbolul luminii în poezia interbelică 

Obiective operaţionale: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili 

                                      -să identifice simbolul lminii în texte poetice 

                                      -să interpreteze corect simbolul, în funcţie de autor 

                                      -să coreleze simbolul literar cu valoarea lui religioasă 

                                      -să-şi dezvolte gustul pentru textul liric 

Tipul lecţiei: recapitulare şi sinteză 

Metode şi procedee: problematizarea, conversaţia euristică, dezbaterea, activitatea pe grupe. 

Resurse: fişe de muncă în grup, fleep-chart, bibliografie critică (Ion Pop, “Lucian Blaga-universul liric”; Marin 

Mincu,  “Ion Barbu -Poezii”; Dicţionar de simboluri, Filozofie-manual pentru liceu) 

 

Descrierea activităţii 

 

1.Punerea în context 

Profesorul propune un exerciţiu de încălzire pornind de la întrebarea”Ce semnifică pentru voi soarele?” 

şi notează pe tablă cele mai originale răspunsuri ale elevilor. 

 

2.Anunţarea obiectivelor 

Profesorul anunţă tema lecţiei “Simbolul luminii în poezia interbelică” şi ceea ce urmează să facă: 

descoperirea şi interpretarea simbolului luminii în diferite texte lirice şi corelarea simbolului literar cu cel 

religios. 

 

3.Desfăşurarea activităţii didactice 

  Profesorul împarte clasa în patru grupe, împarte fişele de lucru şi anunţă sarcinile pentru fiecare grupă. 

Elevii rezolvă sarcinile de lucru sub îndrumarea profesorului care dirijează activitatea. 

Grupa I primeşte poezia “Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” scrisă de Lucian Blaga şi trebuie 

să răspundă la întrebările:  

                          -Care este simbolul textului? 

                                     -Ce reprezintă “lumina ” la Blaga? 

                                     -În ce constă filozofia cunoaşterii la Blaga? 

Elevii descoperă că simbolul central este “lumina”. Acesta conotează sensurile cunoaşterii ca act de 

înălţare, deoarece “lumina”, semn ascensional şi atribut divin, eliberează fiinţa şi o pune în legătură cu 

Dumnezeu. Blaga are în vedere şi sensurile metafizice ale luminii-reflex divin şi materie primordială.  

În concepţia filozofică a lui Blaga, pentru om nu există decât o cunoaştere limitată. Cunoaşterea 

presupune două căi: cunoaşterea paradisiacă şi cunoaşterea luciferică. Primul tip de cunoaştere presupune 

investigaţiile spiritului, iar cunoaşterea luciferică presupune revelaţie prin participare. Creaţia presupune un 

act de iluminare spirituală, de cunoaştere revelată. 

Grupa a II-a primeşte poezia „Lumina” de Lucian Blaga şi trebuie să răspundă la întrebările:  -Ce rol 

are metafora „luminii” în acest text? 

                  -În ce constă cosmogonia lui Blaga? 

                  -Ce legătură există între lumină şi femeie?  

Elevii arată că „lumina” este un liant al sufletelui uman cu natura primă, cu începuturile. Cosmogonia 

lui Blaga se opune celei eminesciene, universul izbucnind într-o imensă revărsare de lumină şi de energie, 
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care pune în mişcare imensa maşinărie a timpului şi a spaţiului. Lumina originară ce se aprinde în simţirea 

poetului, e o sursă de revitalizare a fiinţei sub semnul dragostei, al sentimentului erotic proiectat la scara 

întregului univers. 

Fiinţa iubită ia înfăţişare de oglindă cosmică, receptacol al semnelor primare ale luminii, simbol al purităţii şi 

al armoniei începuturilor. 

 Grupa a III-a primeşte poezia „Riga Crypto şi lapona Enigel” scrisă de Ion Barbu şi trebuie să 

răspundă la următoarele întrebări:  

              -Care este metafora „luminii” în acest text? 

              -Ce simbolizează soarele în această poezie? 

              - De ce este imposibil ca Enigel să rămână împreună cu Crypto? 

Elevii observă că metafora „luminii” acum este soarele care devine pentru Enigel un principiu al 

cunoaşterii totale, un simbol al luminii înalte, de neatins pentru o fiinţă comună. Lapona este desprinsă dintr-

o realitate mitică, primordială, situată la începutul lumii, aspirând la magia reîntoarcerii. Aspiraţia spre lumină 

a rigăi Crypto este determinată de încercarea omului de a se autodepăşi permanent. Lapona Enigel vine din 

gheţurile veşnice ale Polului Nord şi urmăreşte firul luminii. În această interpretare, poemul devine o aspiraţie 

spre solaritate, văzută ca un mijloc de purificare spirituală şi de situare în sfera înţelepciunii de origine divină. 

Crypto nu are statutul de fiinţă cu aspiraţii cosmice, pentru că trăieşte într-un regim al energiilor joase, 

vegetale, lipsite de putere. 

 Grupa a IV-a trebuie să observe şi să prezinte aspectele religioase ale simbolului „luminii”. Ei trebuie 

să răspundă la următoarele întrebări: 

               -Ce aspecte preia Lucian Blaga din viziunea biblică a Genezei? 

                -Comparaţi viziunea biblică asupra Genezei cu viziunea cosmogonică indiană aşa cum reiese ea din 

câteva citate primite. 

Elevii descoperă că Lucian Blaga preia din mitologia creştină motivul luminii care dă „chip” creaţiei 

divine şi înlătură pustiul spaţial. Temporalitatea se naşte din lumină: „şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua 

întâia”. Dumnezeu ordonă, prin cuvântul prim al lumii, „Să fie lumină!”, naşterea lumii din haos şi întuneric. 

Astfel, lumea se naşte din lumină, dând formă şi mişcare unui spaţiu primordial.  

În literatura indiană, în „Rig Veda” sau „Upanişade”, în raport cu Geneza biblică, principiul ordonator 

este altul. Se vorbeşte de o ciclicitate a timpului, a universurilor care se succed. În mitologiile indiene se 

vorbeşte de o luptă între Bine şi Rău, două părţi ele întregului iniţial. Din când în când se produce o dispariţie 

a zeilor pentru a reapărea. Vestirea sfârşitului este proiectată pe pământ sub forma evenimentelor malefice: 

omoruri, cutremure, mărirea răutăţii omului dincolo de limite, întunecarea soarelui, iarnă lungă de trei ani etc.  

 

4.Asigurarea retenţiei şi a transferului  

Se discută ceea ce elevii au prezentat şi se notează în caiete esenţialul, după care profesorul dă 

următoarea temă pentru acasă: Realizează un eseu 150-300 de cuvinte în care să evidenţiezi relaţia dintre 

poezie şi religie în raport cu simbolul „luminii” . 
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PROIECT   DIDACTIC 

PROFESOR: Stingaciu Paraschiva 

ȘCOALA: Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc     

CLASA: a X-a p B 

MODULUL: SORTIMENTE DE PREPARATE SI BAUTURI 

TITLUL LECȚIEI: TEHNOLOGIA DE OBȚINERE A DULCIURILOR DE BUCĂTĂRIE 

UNITATEA DE COMPETENȚĂ: UC5 - COMUNICARE 

REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII: C2 – Obţinerea sempireparatelor de patiserie cu grad redus de complexitate 

TIMP DE LUCRU: 50 minute 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă 

DATA: 1.XI.2019 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Până la finalul orei elevii vor fi capabili: 

O1 - să definească dulciurile de bucătărie; 

O2 - să prezinte clasificarea dulciurilor de bucătărie şi valoarea nutritivă a 

acestora;  

O3 - să identifice tehnologiile specifice pentru Griş cu lapte şi Orez cu lapte; 

O4 - să prezinte condiţiile de calitate, defectele, cauzele şi remedierile 

dulciurilor de bucătărie; 

O5 – să rezolve cerințele date. 

OBIECTIVE CU EFECT ASUPRA PERSONALITĂȚII: 

 Cognitive: să fie capabili să definească şi să utilizeze intr-o unitate de alimentaţie 

dulciurile; 

 Afective: stimularea interesului pentru utilizarea cunoştinţelor însuşite, creşterea 

coeficientului de satisfacţie în condiţiile aplicării corecte a unor noţiuni teoretice  

învăţate; 

 Psihomotorii: formarea deprinderilor de a realiza  o reţetă dintr-o unitate de 

alimentaţie. 
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METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: ”spargerea gheţii”, metoda ciorchinele, munca independentă, munca de 

grup, conversaţia, explicaţia. 

METODE DE EVALUARE: observarea sistematică, evaluarea formativă. 

MATERIAL DIDACTIC: videoproiector, flipchart, fișe de lucru, tabla, prezentare PPT. 

MODURI DE INSTRUIRE: individuală, frontală. 

BIBLIOGRAFIE: Curs de gastronomie, Manual Turism şi Alimentaţie pentru clasa a-X-a, Editura CD PRESS 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Momentul 

lecţiei 

 

Obiective 

 

Activitatea profesorului 

Activitatea 

elevului 

Durata 

min. 
Stiluri de 

învăţare 

Mijloace  

de 

învăţare 

Forme de 

evaluare 

Moment 

organizatoric 

 

 

- 

Salută elevii. Face prezenţa şi notează absenţii dacă este 

cazul. 

Răspund la salut. 

Anunţă elevii 

absenţi 

 

3 

V A P - - 

 X  

 

 

Verificarea 

cunoştinţelor 

din lecţiile 

anterioare 

 

 

 

- 

Profesorul le cere elevilor să prezinte tema. 

*După prezentarea temei, profesorul scrie pe tablă o serie 

de cuvinte pentru a le atrage atenţia elevilor şi le cere să 

găsească titlul lecţiei noi. Împarte o fişă de lucru ce 

reprezintă metoda ciorchinelui în care trebuie să realizeze 

un câmp lexical de cuvinte, pentru tema dulciuri de 

bucătărie, fiind actualizate cunoştinţele dobândite de către 

elevi. Elevii pot scrie orice cuvânt legat ca sens de ideea de 

la care se porneşte. 

 

 

 

Prezintă tema 

Rezolvă cerinţa 

 

 

 

 

10 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

- 

 

 

Frontal 

Individual 

Metoda 

ciorchinelui 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

- 

Profesorul anunţă titlul lecţiei ”Tehnologia de obţinere a 

dulciurilor de bucătărie’’ și obiectivele de atins până la 

sfârșitul orei. 

 

Notează în caiete 

 

5 

 

X 

 

X 

 Foi 

flipchart, 

PPT 

 

- 

  

O1, O2, O3 

Profesorul prezintă definiţia dulciurilor de bucătărie- sunt 

preparate culinare care se pot servi în diferite momente ale 

Notează în caiete 

și adresează 

 

20 

   PPT  

Frontal 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

918 
 

Dirijarea 

activităţii 

zilei, ca desert la dejun sau la cină sau la gustarea de la ora 

10 sau ora 17. 

întrebări dacă nu 

au înțeles. 

X X Caiet de 

notițe 

 

 

Feed-back-ul 

 

 

O4, O5 

Pentru a verifica gradul de inţelegerere şi 

însuşire a noii teme se va oferi o fişă de 

documentare însoţită de 4 fișe de lucru în care 

elevii trebuie să identifice condiţiile de 

calitate, defectele, cauzele şi remedierile 

dulciurilor de bucătărie. 

Elevii citesc fişa 

de documentare 

şi completează 

fişele de lucru 

 

 

35 

 

X 

 

X 

 

X 

Fişă de 

document

are, Fişe 

de lucru 

 

 

Individuală 

 

 

Evaluarea 

 Voi ruga elevii să citescă câteva dintre răspunsurile lor, de 

asemenea voi solicita elevilor să rezolve fișa de evaluare. 

Voi nota elevii care au susținut eficient procesul didactic. 

 

TEMĂ PENTRU ACASĂ - realizarea unei reţete privind 

dulciurile de bucătărie precum și a Fișei tehnologice a 

produsului ales. 

Citesc întrebările 

notate în fişa de 

lucru și rezolvă 

fișa de evaluare. 

Notează în 

caiete 

 

20 

 

 

 

7 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Fişă de 

lucru 

Fișă de 

evaluare 

 

Individuală 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad 

Data: 21.02.2019  

Clasa: a VIII-a A 

Profesor: Stana Gianina 

Subiectul: Recapitulare pentru Evaluarea Națională 

Tipul lecţiei: lecţie  de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor   

Competenţe specifice: 

1.1.dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la 
cerinţe date dovedirea înțelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind 
de la cerințe date 

1.2.sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor 

morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a 

categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi punctuaţiei 

Obiective operaţionale:  

- să identifice categoriile semantice învățate; 

- să justifice modul de formare a unor cuvinte; 

- să explice rolul unor semne de punctuație și ortografie; 

- să recunoască diftongii, triftongii și vocalele în hiat; 

- să extragă ideile principale și secundare dintr-un text; 

- să recunoască valorile morfologice și funcțiile sintactice ale 

cuvintelor; 

Strategia didactică: 
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Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura selectivă, metoda cadranelor, exerciţiul (recunoaştere, 

exemplificare, completare), jocul didactic; 

Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, pe grupe; 

Mijloace de învăţare: tablă, cretă, fişe de lucru, planșe cu punctele cardinale, bol, bilețele, manual de Limba și 

literatura română pentru clasa a VIII-a- Metoda știu-descopăr-aplic, editura Art, București, 2011;  

Modalități de evaluare : evaluare continuă pe parcursul lecţiei; fişă de autoevaluare; produse rezultate din 

activitatea pe grupe; feed-back-ul raportat contribuţiei elevilor. 

Resurse:  

Bibliografice 

a) metodice:  

- Florentina Sâmihăian, O didactică a limbii și literaturii române- Provocări actuale pentru profesor și elev, 

editura Art, București, 2014   

- Emanuela Ilie, Didactica literaturii române, editura Polirom, Iași, 2014 

 b) didactice:  Limba și literatura română pentru clasa a VIII-a- Metoda știu-descopăr-aplic, editura Art, 

București, 2011;   

c) oficiale: 

- Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a. Aria curriculară limbă şi comunicare, 

Bucureşti, 1999 

- Programa pentru disciplina Limba și literatura română, Evaluare națională- Anexa nr. 2 la OMEN nr. 

4431/29.08.2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul 

școlar 2014 – 2015 

 Temporale: 50 de minute 

 

 

DEMERSUL DIDACTIC 

EVOCAREA  
❖ Profesorul îi invită pe elevi să-și exprime sentimentele ce îi încearcă ca fiind cei mai mari elevi ai gimnaziului, care 

se pregătesc pentru o nouă etapă din viața lor, viața de liceu și perioada adolescenței. 

❖ Ca exercițiu de dezgheț, profesorul le lansează provocarea de a realiza portretul-robot al adolescentului, 

absolvent de clasa a VIII-a. (Anexa nr.1) 

CONSTITUIREA SENSULUI  
❖ Anunțarea subiectului lecției noi. 

❖ Profesorul anunță elevii că ora în curs va fi dedicată recapitulării pentru Evaluarea Națională care se 

apropie. 

❖ Se notează titlul lecţiei pe tablă şi se comunică elevilor obiectivele în termeni accesibili. 

❖ Activitatea de învățare 1 

❖ Pe cei patru pereți ai clasei sunt lipite patru planșe pe care sunt trecute punctele cardinale și cerințele 

aferente. Într-un bol sunt introduse bilețele cu inițialele punctelor cardinale (câte cinci pentru fiecare). Elevii 

extrag câte un bilețel din bol și în funcție de inițiala de pe bilet se vor deplasa în punctul cardinal indicat.  Fiecare 

grupă va primi o fișă pe care sunt ilustrate patru cadrane, conform celor patru puncte cardinale.  Sarcinile pentru 

fiecare punct cardinal vizează următoarele aspecte: mijloace de îmbogățire a vocabularului, fenomene fonetice, 

părți de vorbire și părți de propoziție. (Anexa nr. 2) 

❖ Profesorul precizează care sunt rolurile din grupă: moderatorul, secretarul (care notează ce s-a discutat în 

grupă), responsabilul cu fișa de lucru, supervizorul, raportorul. Un elev din fiecare grupă ține fișa cu cadranele în 
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care vor fi notate răspunsurile grupei. Rolurile sunt alese de membrii grupei, fiecare știind de la început ce are de 

făcut.  

❖ La semnalul profesorului, grupele se vor deplasa în alt punct cardinal, deplasarea se va face în direcția 

acelor de ceasornic. Vor rezolva sarcinile, notând răspunsurile în cadranele corespunzătoare. Se repetă mișcarea 

până când elevii ajung în poziția inițială.  

❖ Se verifică răspunsurile date de cele patru grupe. Câștigă grupa care are cele mai multe răspunsuri corecte.  

❖ Activitatea de învățare 2 

❖ Elevii vor fi anunţaţi  ca vor avea de analizat un text literar la prima vedere, din mai multe perspective: a 

vocabularului, din perspectivă fonetică, morfologică, a înțelegerii textului etc.  

❖ Profesorul împarte elevii pe grupe,  fiecare elev primind câte o fișă de lucru. Se realizează lectura model a textului-

suport de către  elevi. (Anexa nr.3) 

❖ Se acordă timp de lucru (10’) pentru ca elevii să rezolve fiecare dintre cerinţele date. 

❖ Profesorul urmărește și monitorizează fiecare grupă, intervine și îi ajută pe elevi să lucreze mai eficient în grup. 

❖ După expirarea timpului acordat, răspunsurile sunt notate la tablă, profesorul ascultă răspunsurile elevilor şi face 

unele precizări și concluzii. 

REFLECȚIA 
❖ Profesorul solicită elevilor completarea unei fișe de autoevaluare referitoare la activitatea desfășurată. (Anexa 

nr.4) 

❖ Se fac aprecieri cu caracter general legate de modul şi gradul de participare a elevilor la activitatea desfăşurată, 

recomandări individuale și generale asupra activităţii, evidenţiind şi notând elevii care s-au remarcat prin corectitudinea, 

originalitatea şi promptitudinea răspunsurilor. 

❖ Se anunță tema pentru acasă. 
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Proiect didactic 

 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Stefan Luchian”, Moinesti, judetul Bacău 

Clasa: a V-a A 

Profesor: Stoian Corina 

Disciplina: Istoria antică și medievală 

Unitatea de învățare: Europa medievală 

Conţinut: Europa creștină în mileniul I 

Tipul lecției: mixtă (predare-învățare-evaluare) 

Locul de desfășurare: sala de clasă 

Timp: 50 de minute 

Competența generală: dezvoltarea interesului elevilor pentru cunoaşterea şi înţelegerea creștinării 

popoarelor din vestul și estul Europei, a cauzelor Marii Schisme și a urmărilor ei  si despre atribuțiile 

monarhului în Europa medievală. 

Competente operaţionale: 

C1 – Să definească termenii istorici: misionar, rit, schismă, cnezat, voievodat. analizând Dictionarul. 

C2 – Să identifice distributia geografică a celor două religii crestine (a catolicismului, respectiv a ortodoxismului), 

pe baza hărtii A din manual. 

C3 – Să precizeze numele inventatorilor alfabetului chirilic, analizând documentul 3.B. din manual. 

C4 – Să mentioneze numele ceremoniei religioase descrisă în documentul 1.B, din manual. 

C5 – Să identifice trei cauze ale Marii Schisme.(1054). 

C6– Să enumere patru atributii ale monarhului, analizând punctul C al lectiei. 

b) Afective:  -  să manifeste spirit de colegialitate si cooperare în cadrul echipei. 

 c) Psihomotorii: – să localizeze pe hartă principalele regiuni istorice; să noteze definiţiile. 

Strategii didactice: 

a) metode şi procedee: -  cvintetul, comparaţia, expunerea, explicaţia, conversaţia euristică, lucrul cu manualul, 

învătarea prin descoperire. 

b) mijloace didactice: - manual, documente, tabla, creta, caietul de notiţe, hărti/atlase, fişe de lucru, dicţionar 

explicativ, fise de lucru individuale, fisa de evaluare. 
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Bibliografie:       

➢ Atlas istoric ilustrat al lumii, Editura Litera, 2009. 

➢ Ochescu, Maria, Oane, Sorin, Istorie. Clasa a V-a, Editura Art Klett SRL, 2017. 

➢ Stan, Magda, Istorie. Manual pentru clasa a V-a, Editura Litera, Bucuresti, 2017. 

➢ Stoica, Stan, Becheru, Dragos-Sebastian, Istorie. Manual pentru clasa a V-a, Editura CD PRESS, Bucuresti, 2017. 

Resurse:: - oficiale: programa şcolară, planificarea calendaristică orientativă 

               - umane: elevii clasei a VI- a  

      Evaluare: -continuă prin întrebări frontale şi analiza răspunsurilor la fişele de muncă în echipă 

                  -finală – fişă de evaluare 

Desfăşurarea lecţiei 

 

Competențe 

operaționale 

Etapele lecției și 

timpul afectat 

Conținut științific Activitatea 

profesorului 

Activitatea elevilor Metode 

Procedee 

didactice 

Material 

didactic 

 1.Moment 

organizatoric 

2 min 

 Notează absenţele. 

Pregăteşte materialele 

necesare desfăşurării 

lecţiei. 

Elevul de serviciu prezintă situaţia 

absenţelor. Elevii îşi pregătesc 

manualele şi caietele. 

 

Conversatia 

-manuale 

-caiete 

 

 2.Reactualizarea 

cunoștințelor 

dobândite 

anterior 

5 min 

 

 

Unitatea: Europa 

medievală 

Lectia 1: 

Formarea 

popoarelor 

europene. 

Etnogeneza 

românească 

 

Solicită elevilor să 
menționeze cvintetele 

pe care   le-au avut de 

realizat. 

 

 

 

Elevii citesc cvintetele pe care le-au 
creat.  

 

 

 

 

 

 

 

Cvintetul 
 

 

 

 

 

 

Conversația 
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Solicită elevilor să 

răspundă la 

următoarele întrebări: 

1. Explicați următorii 

termeni: migrație, 

creștinism, 

etnogeneză. 

2. Să enumere 2 cauze 

ale migrațiilor. 

3. Să precizeze cele 

două categorii de 

popoare migratoare. 

4. Să menționeze 

patru urmări ale 

migrațiilor. 

5. Să enumere trei 

categorii de popoare 

din Europa din 

mileniul I. 

 

Elevii vor răspunde la întrebările 

adresate. 

 

examinatoare 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

3. Anunțarea 

titlului lecției si 

al planului de 

idei al acesteia 

1 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa crestină în 

mileniul I 

A. O lume 

crestină 

   a) Crestinarea 

popoarelor din 

vestul Europei 

   b) Crestinarea 

popoarelor din 

estul Europei 

  c) Marea 

Schismă din 1054  

Scrie pe tablă titlul 

lecţiei noi şi planul de 

predare. 

 

Prezintă obiectivele 

lecţiei şi le discută 

împreună cu elevii. 

 

 

 

Cere elevilor să 

explice termenul de 

misionar, analizând, în 

Elevii receptează mesajul. 

 

Notează în caiete titlul lecţiei şi planul 

de predare. 

 

 

 

 

Explică: 

 - misionar – persoană care răspândește 

creștinismul în rândul celor de o altă 

credință. 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual, 
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B. Monarhul si 

supusii săi 

 

 

 

 

perechi, Dicționarul 

din manual, p. 106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

4. Dobândirea 

noilor 

cunoștințe 

32 min. 

A. O lume 

crestină 

Creștinarea-cel mai 

important fenomen 

petrecut în Europa 

între secolele V-X 

d. Hr. Până în 

secolul V d. Hr, 

aria de propagare a 

acestei religii 

fusese Imperiul 

Roman. După 

această dată, 

creștinismul se 

răspândeste în 

întreaga Europă, 

propagarea sa 

pornind din două 

centre: Roma 

pentru Occident și 

Bizanț pentru 

Răsărit. 

 

 

 

 

Profesorul explică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cere elevilor să 

identifice distributia 

geografică a celor 

Își completează pe caiete schema 

lecției. 

 

Sunt atenți la explicații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precizează: 

- popoarele din Europa Apuseană și 

Centrală au adoptat creștinismul de rit 

catolic 

- cele din Europa de Sud-Est  și 

Răsăriteană, pe cel de rit ortodox. 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartă 

Manual 
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C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- s-au constituit 

două centre 

religioase 

principale: cel de la 

Roma (catolic) 

condus de papa, și 

cel de la 

Constantinopol 

(ortodox), avându-

l în frunte pe 

patriarh. 

 

 

două religii crestine (a 

catolicismului, 

respectiv a 

ortodoxismului), în 

perechi, într-un minut, 

pe baza hărtii 1.A din 

manual, pagina 107. 

 

 

 

Cere elevilor să 

explice termenul de rit, 

analizând, în perechi, 

Dicționarul, într-un 

minut, din manual, p. 

106. 

 

 

Explică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expune: 

 

 

 

 

 

Explică: 

 - rit – formă de organizare 

bisericească 

 

 

  

 Își completează schema în caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Își completează pe caiete schema 

lecției. 

Sunt atenți la explicații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicționar 

Manual 
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a)Creștinarea 

popoarelor din 

vestul Europei 

- Episcopul Romei 

a câștigat treptat 

supremația și a luat 

titlul onorific de 

Papă (de la 

cuvântul grecesc 

papas, adică 

părinte). 

- Autoritatea lui a 

crescut și mai mult 

după anul 476 d. 

Hr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - În vestul 

Europei, 

creștinismul a fost 

răspândit prin două 

metode: 

1) fie prin metoda 

convertirii 

conducătorului 

(ex. regele franc 

Clovis, în 496, sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cere elevilor să 

menționeze 

semnificația istorică a 

anului 476 d. Hr., pe 

baza cunoștințelor 

însușite anterior. 

 

 

Completează 

informația: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precizează: 

 - 476 d. Hr. – dispare Imperiul Roman 

de Apus. 

 

 

 

Își completează pe caiete schema lecției. 

Sunt atenți la explicații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii rǎspund: 

- frații Chiril și Metodiu au inventat un 

alfabet numit chirilic sau slavon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 
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C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

Ștefan regele 

maghiarilor în 

1001) 

2)fie prin 

răspândirea lui de 

către apostoli 

izolați sau trimiși 

de la Roma (ex. 

Sf. Patrick – 

Irlanda; Sf. 

Augustin – Anglia;  

Sf. Bonifaciu - 

Germania). 

 

b) Creștinarea 

popoarelor din 

estul Europei 

 

  

 

 

 

- 863 d. Hr. - frații 

Chiril și Metodiu 

au fost desemnați 

de împăratul 

Imperiului Bizantin 

să îi creștineze pe 

moravi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cere elevilor să 

precizeze numele 

inventatorilor 

alfabetului chirilic, 

analizând documentul 

3.B. din manual, în 

echipa, într-un minut. 

 

 

Completează 

informația: 

 

 

 

 

 

 

 

Cere elevilor să 

menționeze numele 

 

 

Își notează informațiile. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii identifică: 

- botezul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Își notează informațiile. 

 

 

 

Explică: 

 - cnezat – stat medieval timpuriu, 

condus de un cneaz. 

 

 

 

Își notează informațiile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

Manual, 

pagina 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual, 

pagina 107 
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C1 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- în 988 d. Hr. 

cneazul Vladimir 

 s-a orientat spre 

creștinism.  

 

 

 

 

 

 

- În Europa 

Centrală, de S-E și 

de Răsărit, slavi și-

au întemeiat state 

proprie între 

secolele VII-IX. 

- În secolul IX, în 

spațiul românesc 

existau 

voievodatele lui 

Gelu, Glad și 

Menumorut 

 

ceremoniei religioase 

descrisă în 

documentul 1.B, în 

perechi, în două 

minute. 

 

 

 

 

Completează schema 

lecției: 

 

 

 

Cere elevilor să 

explice termenul 

cnezat, analizând în 

perechi, într-un minut, 

Dicționarul. 

 

Completează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menționează: 

-voievodat, stat medieval condus de un 

voievod. 

 

 

 

 

 

Explică: 

- despărțire; aici separarea Bisericii 

catolice de cea otodoxă. 

 

 

 

 

 

Explică: 

- iesirea lumii occidentale de sub 

autoritatea împăratului bizantin și 

reorganizarea ei în timpul lui Carol cel 

Mare 

- catolicii condamnau fastul liturghiei 

ortodoxe 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

Dicționar 

Manual 

p. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicționar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicționar 
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Cere elevilor să 

explice termenul 

voievodat, pe baza 

Dicționarului, în 

echipa, într-un minut. 

 

 

 

 

Cere elevilor să 

definească termenul 

schismă, analizând în 

perechi, într-un minut, 

Dictionarul. 

 

 

 

 

 

Cere elevilor să 

enumere trei cauze ale 

Marii Schisme,în 

echipe, pe baza anexei 

A.4., într-un minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- în timp ce patriarhul de la 

Constantinopol era subordonat 

împăratului bizantin, papalitatea a 

devenit independentă. 

 

 

 

 

 

Își notează informațiile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enumeră: 

- stabilea legi 

- conducea armata 

- declara război 

- încheia pace 

- acorda pământuri supușilor săi 

 

 

 

 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa A.4. 
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C6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Marea Schismă 

din 1054 

În 1054, papa de la 

Roma și patriarhul 

de la 

Constantinopol s-

au excomunicat 

reciproc – Marea 

Schismă. 

Urmări: 

-separarea 

religioasă a Europei 

creștine: 

Occidentul-catolic, 

Răsăritul-ortodox. 

-statele catolice s-

au îndepărtat de 

cele ortodoxe. 

 

B. Monarhul și 

supuși săi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completează schema 

lecției: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cere elevilor să 

identifice patru 

atribuții ale 

monarhului, analizând 

punctul C al lecției, 

 

 

Își notează informațiile. 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual 
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- El era ajutat de 

curteni sau de 

sfetnici, care 

formau nobilimea, 

precum și de 

conducătorii 

bisericii. 

individual, într-un 

minut. 

 

 

Completează 

informația: 

 

 

Explicația 

 5. 

Sistematizarea  

si fixarea 

cunostintelor 

6 min 

 Elevii primesc fişe de 

evaluare pe care 

trebuie să le rezolve. 

Elevii rezolvă fişa de evaluare. Muncă 

independentă 

 

Exercitiu 

Fișe de evaluare 

 6. Evaluarea 

3 min 

 Face aprecieri verbale 

asupra fişei de 

evaluare şi noteaza 

elevii în funcţie de 

activitatea desfăşurată. 

Elevii sunt atenţi la aprecierile făcute 

de profesor. 

  

Catalog 

 7. Tema pentru 

acasă  

1 min 

 Tema pentru acasă: să 

găsească cinci 

personalități marcante 

ale creștinătății din 

perioada studiată și să 

le meționeze 

realizările. 

Elevii notează tema şi ascultă 

explicaţiile oferite pentru efectuarea 

acesteia. 

 

Explicația 
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PROIECT DIDACTIC 
 

 

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.5 Săcele 

Clasa: a III-a A 

Profesor: Greiner Rodica 

Aria curriculară: Limbă și comunicare                                                                                               

Disciplina dominantă: Limba și literatura română   

Discipline secundare: Muzică și mișcare                                                                                                                  

Unitatea tematică: Salutare, primăvară!   

Subiectul lecţiei: Verbul 

Tipul lecţiei: dobândire de cunoștințe 

Formă de organizare: activitate integrată 

Competenţe specifice: 

      Limba și literatura română: 

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare 

3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit 

            Muzică și mișcare: 

2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare şi a 

acompaniamentului instrumental 

3.2. Exprimarea prin mişcări corporale a unor lucrări/fragmente muzicale 

Obiective operaţionale: 

Cognitive: 

O1 – să interpreteze căntecul propus de învățătoare 

O2 – să execute mișcările sugerate de text 

O3 – să definească substantivul, adjectivul, pronumele personal și pronumele personal de politețe 

O4 – să enumere numerele gramaticale (singular- plural) explicând ce indică fiecare 

O5 – să enumere genurile gramaticale (feminin/ masculin/neutru) explicând cum se stabilesc acestea 

O6 – să deducă definiția verbului 

O7 – să dea exemple de verbe 

O8 – să recunoască verbele într-un text dat 

O9 – să găsească verbe cu înțeles opus pentru verbe date 

O10 – să completeze ciorchinele cu elemente lipsă 

O11 – să potriveasă pronumele personale cu verbe date, realizând acordul gramatical 

O12 – să alcătuiască enunțuri în care un cuvânt să aibă valori morfologice diferite 

Psiho- motrice: 

O13 – să mânuiască corect rechizitele școlare 

O14 – să adopte o postură corectă în timpul scrisului 

Afectiv-motivaționale: 

O15 – să colaboreze cu colegii în vederea rezolvării unor sarcini didactice 

O16 – să aprecieze obiectiv lucrările colegilor 

 

Resurse:  

• Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, mnca în echipă, exercitiul, jocul didactic, 

învățarea prin descoperire, ciorchinele 

• Materiale/mijloace didactice: casetofon, minge de burete, fișe de lucru 

• Organizatorice: frontal, individual, în perechi, pe grupe 

• Temporale: 45 min 

• Bibliografie:
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MEN, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014, „Programa şcolară pentru disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASELE a III-a – a IV-a”  

 MEN, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014, „Programa școlară pentru disciplina MUZICĂ ȘI MIȘCARE a III-a – a IV-a” 

Prof. Dr. Marian Barbu (coord.), ş.a. – „Metodica predării limbii şi literaturii române – învăţământul primar” – Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2003; 

MOMENTELE 

LECŢIEI 

OB 

OP 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

RESURSE 

EVALUARE 
PROCEDURALE 

(metode si 

procedee) 

MATERIALE 
TEMPO 

RALE 

FORME 

DE ORG 

1. Moment  
organizatoric 

 Se asigură materialele și climatul nrcesar 

desfășurării lecției. 

Conversația   1 min Frontal   

2. Captarea 
atenției 

O1 

O2 

Se interpretează cântecul „Dacă vesel se trăiește” 

executându-se mișcările sugerate de text. 

Exercițiul    

 

Casetofon 2 min Frontal  Aprecieri 

verbale 
3. Anunțarea 

subiectului și a 
obiectivelor 

 Pornind de la îndemnurile cântecului, prin discuții se 

ajunge concluzia că aceste îndemnuri exprimă 

acțiuni. 

Se anunță subiectul lecției și obiectivele urmărite. 

Se notează titlul pe tablă și pe caiete: „Verbul” 

Explicația   1 min Frontal   

4. Reactualizarea 
cunoștințelor 

O3 

O4 

O5 

Se reamintesc cunoștințele referitoare la părțilre de 

vorbire prin jocul „Frige mingea”. Învățătoarea 

adresează întrebări, aruncând mingea la câte un elev. 
Acesta trebuie să dea repede răspunsul corect și să 

arunce mingea înapoi. În caz contrar mingea „îi 

frige” și ies din joc. 

Întrebări: 

Despre ce părți de vorbire am învățat? 

Ce este substantivul? 

De câte feluri este și ce arată fiecare? Dați exemple. 

Câte numere are, care sunt acestea și ce arată fiecare? 

Câte genuri are și care sunt acestea? Dați exemple. 

Cum aflâm genul unui subsatntiv? 

Ce este adjectivul? 

Conversația 

Jocul didactic  

Mingea  5 min Frontal  Aprecieri 

verbale 
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Cum stabilim numărul și genul unui adjectiv? 

Ce este pronumele personal? Dar pronumele 

personal de politețe? Dați exemple. 

Ce mai analizăm la pronume în afară de număr și 

gen. 
5. Dirijarea 

învățării 
O6 

O13 

O14 

 

 

 

 

O7 

 

O8 

 

 

 

 

 

 

O9 

 

 

 

O10 

 

 

O11 

Se notează pe tablă și caiete trei exemple: 

Fetița se joacă fericită. 

Ea este în curte. 

Câinele stă lângă ea. 

Pornind de la cele trei exemple se deduce definiția 

verbului: „Verbul este partea de vorbire care exprimă 

acțiunea, starea și existența ființelor, obiectelor, 

fenomenelor ale naturii, etc. 

Se notează pe tablă și caiete. 

Se cere elevilor să dea exemple de verbe. 

1. Elevii primesc câte o fișă de lucru. 

  Subliniază verbele din textele următoare: 

a) Cu tine două fete stau 

Şi torc în rând cu tine 

Sunt încă mici şi tată n-au 

Şi George nu mai vine.  

Un basm cu pajuri şi cu zmei 

Începe-acum o fată. 

Tu torci şi-asculţi povestea ei 

Şi stai îngândurată. 

                                                      (G. Coşbuc -  

„Mama”) 

b) „Într-o zi, capra a chemat iezii de afară şi le-

a zis: 

– Dragii mamei copilaşi, eu voi merge în pădure 

după mâncare. Voi staţi în casă cuminţi. Nu 

deschideţi uşa nimănui! 

Capra  a plecat. Iezii au încuiat uşa cu zăvorul.” 

Conversația 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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                                     (Ion Creangă -  „Capra cu trei 

iezi”) 

Între timp învățătoarea lucrează cu elevul CES: îi 

scrie pe caiet cuvinte cu literele de tipar învățate, 

ajutându-l să le citească și să le transcrie. 

Se verifică frontal rezolvarea sarcinii de lucru și se 

lipește fișa pe caiete. 

 

2. Elevii trebuie să găsească verbe cu înțeles opus 

pentru: intră, vorbește, plânge, vinde, coboară, 

curăță, merge, țipă, aruncă, adoarme. Exercițiul se 

lucrează pe tablă și caiete 

 

3. Elevii împărțiți în 6 grupe (câte 4 în grupă) au de 

completat următorul ciorchine. Câte un elev din 

fiecare grupă (desemnat de colegii de grupă) va citi 

la final ce au completat în ciorchine. 

 
4. Se cere elevilor să unească pronumele personale 

din prima coloană cu verbe potrivite din a doua 

coloană, astfel încât exprimarea să fie corectă,  (să 

existe acord gramatical)   

Ei                       doarme 

Tu                      vorbim 

Noi                     cânt 

Ea                     desenezi 

Voi                    scriu 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

Ciorchinele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe  

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

Frontal   

 

 

 

Pe grupe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual                

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Aprecieri  

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observații 

individuale 
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Eu                     priviți 
6. Obținerea 

performanței 
O12 

O15 

Elevii, în pereche cu colegul de bancă, au de alcătuit 

câte 2 enunțuri în care cuvintele toc, sare și car să fie 

pe rând substantiv și verb. 

2-3 elevi citesc enunțurile. Se analizează 

corectitudinea acestora de către ceilalți colegi. 

Exercițiul   5 min În  

perechi 

Autoevaluare  

Interevaluare  

7. Încheierea 
activității 

O16 Se fac aprecieri asupra activității.  

Se dă și se explică tema pentru acasă. 

  1 min Frontal  Aprecieri  

verbale 
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METODA JOCULUI DE COMPETIȚIE- PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. Richea Maria – Adriana, Colegiul Economic”George Barițiu” Sibiu 

 

 

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ 

 

Școala: 

Data:  

Clasa: a XII-a, Specializare: Tehnician în activități economice 

Profesor: Richea Maria Adriana 

Modulul: Elemente de statistică, finanțe și asigurări 

Subiectul: Rolul asigurărilor în economie 

Tipul lecţiei: de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor 

 

Competența generală : - Analizează rolul asigurărilor în economie 

 

Competențe specifice: 

       CS 1    Identificarea funcțiilor asigurărilor 

CS 2   Analizarea elementelor asigurărilor  

CS 3   Caracterizarea contractului de asigurare 

  CS 4   Clasificarea asigurărilor 

 CS 5   Calcularea indemnizațiilor de asigurare 

Strategia didactică : 

 

    Metode și procedee didactice:  

 - din cămara minții (exercițiu de spargere a gheții) 

- conversaţia euristică  

- observaţia   

- exerciţiul aplicativ 

- jocul de competiție 

- aritmogriful 

- instructajul 

- lucrul cu ajutorul fișelor 

 

    Forme de organizare: frontal,  pe grupe 

    Locul de desfăşurare a activităţii: sala de clasa 

    Mijloace de învățământ : 

- fişe de lucru 

- fișa punctaje  

- culegere de probleme 

- tabla 

- creta 
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Surse bibliografice: 

1. Valentina Capotă, Elena Tanța- Camelia Chitcă, Florica Popa, Asigurări.Clasa a XI-a, Editura 

Akademos Art, București, 2006;  

2. Suzana Ilie, Albu Rodica, Georgescu Roxana,Ioana Sanda, Asigurări.Clasa a XI-a, Editura Oscar 

Print, București, 2007; 

3. Violeta Ciurel, Aigurări și reasigurări:abordări teoretice și practici internaționale, Editura All 

Beck, București 2000  

4. Cristina Ciumaș, Asigurări genrale, Ed. Casa Cărții de știință, Cluj-Napoca,2007  

5. Gh. Bistriceanu, Sistemul asigurărilor din România, Ed. Economică, București, 2002 

 
 

Anexa nr.1 

 

Clasa:         Numele şi prenumele: 

Grupa: 

FIŞĂ DE LUCRU 

- recapitulare: analiza asigurărilor în economie 

 

I. 

1. Explicaţi diferenţa dintre asigurările  obligatorii şi asigurările facultative. 

 

2. Alături de colegii tăi de grupă identifică cel puţin patru trăsături ale contractului de asigurare. 

 

3. Completaţi spaţiile libere: 

 

3.1  Prin asigurările de răspundere civilă asigurătorul î-şi asumă obligaţia de a plăti 

.............................................pentru prejudiciul adus de ................................... unor........................persoane. 

3.2 Asigurările................................................sunt o formă de ..................................... a membrilor societății, 

obținerea beneficiilor fiind condiționată  de ............................................................ . 

 

II. 

4. Încercuiţi răspunsul corect: 

 

4.1  Asigurările de daune: 

1. au caracter de despăgubire 

2. reunesc asigurările de bunuri şi de răspundere civilă 

3. repezintă o măsură de prevedere , de capitalizare a unor sume de bani 

4. sunt asigurări contra pagubelor 

a) 1+4  b) 2+3+4 c) 1+2+4 d) 1+2+3+4 

 

4-2.   Într-o poliţă de asigurare la rubrica „Asigurat ” se va scrie: 

a) numele firmei 

b) datele personale ale titularului poliţei 

c) datele de identificare ale obiectului asigurat 

d) vârsta asiguratului 

 

5. Adevărat sau fals 

 

5.1 Funcţia de compensare a pagubelor are ca obiectiv despăgubirea asiguratului în vederea îmbogăţirii 

acestuia 
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5.2 Franşiza deductibilă se scade întotdeauna din valoarea pagubei indiferent de valoarea acesteia  

 

III. 

6. Rezolvând următorul aritmogrif vei descoperi pe verticala haşurată cuvântul „asigurare”: 

 

1. Persoană juridică care în schimbul primei de asigurare încasate îşi asumă răspunderea de a acoperi pagubele 

2. Ori! 

3. Eveniment produs care datorită efectelor sale obligă pe asigurător să plătească asiguratului suma asigurată 

4. Persoană fizică sau juridică care îşi asigură bunurile , în schimbul primei de asigurare 

5. Etapă importantă în procesul încheierii asigurării 

6. Intermediar care acționează în numele clientului 

7. Sumă de bani dinainte stabilită pe care asiguratul o plăteşte asigurătorului 

8. Sumă de bani pe care asigurătorul o datorează asiguratului 

9. Obligativitatea unei firme de asigurări de a acoperi riscul falimentului  

 

                                                                   

1 

2 

          

    

3     

4          

                                      

5 

              

6             

7       

            

       9            

 

 

IV. 

 

7 O persoană fizică âşi asigură un bun al carui valoare reală este V= 10000 lei pentru o sumă asigurată (SA) 

de 8000 lei. Ulterior se înregistrează o pagubă (P) de 9000 lei,ca urmare a producerii riscului asigurat.  

Se cere să se calculeze despăgubirea acordată asiguratului în conformitate cu cele trei principii de 

acordare a despăgubirilor, în condiţiile în care există o franşiză deductibilă  de  5% din valoarea sumei 

asigurate. 

 

Principiul Valoarea (V) SA Paguba (P) Despăgubirea (D) 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

8 
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Anexa nr. 2 

PUNCTAJUL PE GRUPE 

Recapitulare: analiza asigurărilor în economie 

GRUP

A 

1 2 

3 4 5 

6 

7 
TOTA

L 
3.1 3.2 4.

1 

4.

2 

5.

1 

5.

2 

R

P 

R

L 

P

R 

4

p 

4*2p=8

p 

3*4p=12

p 

3*4p=12

p 

4p 4p 4p 4p 9*4p=36

p 

 

4p 4p 4p 100 p 

1              

2              

3              

4              

5              

 

Barem de corectare: 

 

1. asigurările obligatorii sunt încheiate prin efectul legii, iar asigurările facultative au la bază contractul de 

asigurare şi presupun acodul de voinţă al părţilor – 4p 

 

2. sinalagmatic, aleatoriu, consensual, cu titlu oneros, de adeziune, succesiv, de bună credinţă 

 pentru fiecare trasătură identificată corect se acordă se acordă 2p (maxim 8p) 

 

3. 3.1 despăgubirea, asigurat, terţe    3*4p=12p 

3.2  sociale, protecție, contribuție  3*4p=12p 

 

4. 4.1 c   4p 

       4.2 b   4p 

 

5. 5.1  F   4p 

5.2 A  4p 

 

6. 9*4p=36p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

7.  3*4p= 12p 

 

                                                                         

1                    

2 

a s i g u r a t o r 

s a u  

3 r i s c 

4 a s i g u r a t  

                                      

5 

e v a l u a r e       

6  b r o k e r      

7 p r i m a  

d e s p ă g u b i r e  

       9 r e a s i g u r a r e 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

942 
 

Principiul Valoarea (V) SA Paguba 

(P) 

Despăgubirea (D) 

Răspunderii proporţionale 4p 10000 8000 9000 S/V*P= 8000/10000*9000= 7200 

Primului risc     4p 10000 8000 9000 D=P= 8000     D = max. SA 

Raspunderii limitate      4p 
10000 8000 9000 

D= P- Fransiza 

8000-5/100*8000=7600 

 

 

 

 
Care este starea de spirit la sfârşitul orei? 

 (Se bifează figura care o exprimă cel mai bine!)   

                    Vă mulţumesc! 

 

 

 

 Care este starea de spirit la sfârşitul orei? 

 (Se bifează figura care o exprimă cel mai bine!)   

                         Vă mulţumesc! 

 

 

Care este starea de spirit la sfârşitul orei? 

 (Se bifează figura care o exprimă cel mai bine!)   

                         Vă mulţumesc! 

 

 

 

 Care este starea de spirit la sfârşitul orei? 

 (Se bifează figura care o exprimă cel mai bine!)   

                           Vă mulţumesc! 

 

 

 

TOPUL GRUPELOR 

LOCUL GRUPA PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

I  100  

II  100  

III  100  

IV  100  

V  100  
 

    TOPUL GRUPELOR 

LOCUL GRUPA PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

I  100  

II  100  

III  100  

IV  100  

V  100  
 

 

TOPUL GRUPELOR 

LOCUL GRUPA PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

I  100  

II  100  

III  100  

IV  100  

V  100  
 

TOPUL GRUPELOR 

LOCUL GRUPA PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

I  100  

II  100  

III  100  

IV  100  

V  100  
 

TOPUL GRUPELOR 

LOCUL  GRUPA PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

I  100  

II  100  

III  100  

IV  100  

V  100  
 

TOPUL GRUPELOR 

LOCUL  GRUPA PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

I  100  

II  100  
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Care este starea de spirit la sfârşitul orei? 

 (Se bifează figura care o exprimă cel mai bine!)  

                    Vă mulţumesc! 

 

 

 

Care este starea de spirit la sfârşitul orei? 

 (Se bifează figura care o exprimă cel mai bine!)  

 Vă mulţumesc! 

 

 

 

 

 Care este starea de spirit la sfârşitul orei? 

 (Se bifează figura care o exprimă cel mai bine!)                        

Vă mulţumesc! 

 

 

 

 

 

III  100  

IV  100  

V  100  
 

TOPUL GRUPELOR 

LOCUL  GRUPA PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

I  100  

II  100  

III  100  

IV  100  

V  100  
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Etape / 

Timp 

Compet

enţe 

Strategie didactică 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme de 

organizare/ 

Metode şi procedee 

Evaluare 

1. 

Moment 

organizat

oric 

 

7’ 

 Salutul adresat elevilor. 

Verificarea prezenţei și captarea atenției elevilor. Explică 

modul de desfășurare al lecției. Împarte elevii pe grupe. 

Împarte grupelor Fișa: Din cămara minții – cât mai multe 

cuvinte care încep cu acceași literă. 

Explică sarcinile ce trebuie îndeplinite de către fiecare grupă 

(face instructajul).  

Adună fișele de la elevi. 

Răspund la salut. 

Sunt atenți la explicații 

Rezolvă sarcina din fișa 

de lucru primită 

Activitate frontală și 

pe grupe 

Conversaţia 

Din cămara minții 

Instructajul 

 

Observarea 

activității 

elevilor 

2. 

Consolida

rea și 

sistematiz

area 

cunoștinț

elor 

 

23' 

 

 

CS1 

CS2 

CS3 

CS4 

CS5 

 

Organizează un concurs între grupele formate. În vederea 

creşterii motivaţiei se anunţă de la început că fiecare membru 

al echipei câştigătoare va primi un premiu. Cinci dintre ale au 

rolul de „participanţi la concurs”, iar a şasea grupă formează 

„juriul”. Concurenţii primesc o fişă de lucru care conţine patru 

părți (Anexa nr.1). Acestea sunt rezolvate pe rând, contra 

cronometru. După expirarea timpului pentru rezolvare, 

fiecare „echipă concurentă” predă rezolvarea „echipei juriu” 

în vederea corectării. (echipa juriu a primit în prealabil 

baremul de corectare şi notare (Anexa nr.2). În timp ce juriul 

corectează, concurenţii rezolvă cerinţele din următoarea parte 

a fişei de lucru. La finalul timpului acordat, acestea se predau 

juriului.  

 

Fiecare grupă de elevi are 

la dispoziție 20 minute (5 

minute pentru fiecare 

parte) pentru rezolvarea 

cerințelor din Fișa de 

lucru 

 

 

Activitate frontală și 

pe grupe 

 

Exerciţiul aplicativ 

Jocul de competiție 

Aritmogriful 

Lucrul cu ajutorul 

fișelor  

 

Aprecierea 

spiritului de 

echipă 

 

3. 

Feedback 

 

15' 

CS1 

CS2 

CS3 

CS4 

CS5 

În timpul în care juriul deliberează echipa câştigătoare, 

participanţii verifică împreună cu profesorul răspunsurile 

corecte. Analizează Activitatea fiecărei grupe. Ser 

redistribuie elevilor fisele adunate la inceputul orei. Se face 

topul grupelor. 

Elevii fac aprecieri cu 

privire la activitățile per- 

sonale, dar și ale cole- 

gilor 

Frontal 

 

 Conversația 

Explicația 

Aprecierea 

răspunsurilor 

elevilor.  
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4. 

Momentu

l final 

5' 

 Se anunță echipa câștigătoare. Se face topul echipelor. Se fac 

aprecieri asupra stării de spirit de la sfârșitul orei. 

Apreciază starea de spirit 

de la sfârșitul orei prin 

bifarea căsuței 

 corespunzătoare de la 

finalul fișei de lucru. 

Activitate 

individuală 

Fișa cu topul 

grupelor 

Acordă 

premiile 
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PROIECT DIDACTIC 

GRĂDINIȚA CU P.P PRICINDEL 

PROF. ÎNV PREȘC.:PUHA CRINA-RAFILA 

DATA:21.10.2019 

GRĂDINIŢA: G.P.P. Prichindel Jibou 

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: 3-5 ani, nivel I, grupa mijlocie  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”   

TEMA PROIECTULUI: „Toamnă darnică” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Hora legumelor” 

TEMA ACTIVITĂŢII : „Legumele din coș”  

 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

ADE: Domeniul Științe (cunoașterea mediului) 

          Domeniul Estetic și Creativ (pictură) 

MIJLOC DE REALIZARE: observare, pictură 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

-Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

-Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

-Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

-Activare și manifestare a potențialului creativ 

-Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

 

COMPORTAMENTE VIZATE:   

-Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate 

-Utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil, mirosul etc.) în interacțiunea cu mediul apropiat 

-Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți 

-Demonstreză creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri 

creative 

-Demonstrează capacitate clară de comunicare a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare 

expresivă) 

 

OBIECTIVE: 

O1- Să denumească legumele din coș; 

O2- Să precizeze caracteristici pentru fiecare legumă; 

O3-Să  utilizeze culoarea potrivită pentru fiecare legumă la realizarea picturii; 

O4- Să realizeze lucrări care dovedesc gust estetic și preocupare pentru frumos. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 
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Metode și procedee: conversația,observarea,explicația,problematizarea, demonstrația, exercițiul; 

Resurse materiale: legume, coș, acuarela, pensule, pahare cu apă, coala de hârtie; 

Forme de organizare: frontal, individual 

                                       DEMERSUL DIDACTIC 

 

EVENIMENTE 

DIDACTICE 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE              

(instrumente şi 

indicatori) 

Moment 

organizatoric 

Pentru o bună desfăşurare a 

activităţii se vor lua următoarele 

măsuri:  

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea scănelelor sub formă de 

semicerc; 

- intrarea ordonată a copiilor în sala 

de grupă; 

  

 

Captarea 

atenţiei 

Le voi povesti copiilor că pe drum 

spre grădiniţă m-am întâlnit cu Zâna 

Toamna care mi-a spus că a lasat în 

grupă la noi un pachet. Îmi voi 

exprima mirarea faţă de pachetul ce 

se află în mijlocul sălii de grupă. 

Pentru a trezi interesul copiilor voi 

încerca să deschid pachetul, dar 

pentru ca nu reuşesc o să- i rog pe 

copii să mă ajute. În pachet se află 

coşul cu legume de toamnă. 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

 

Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

 

 

 

Prezentarea 

noului conţinut 

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 „ Pentru că toamna este atât de 

generoasă şi ne oferă o mulţime de 

fructe şi legume foarte gustoase care 

nouă ne plac şi care au foarte multe 

vitamine m-am gândit ca astăzi să 

discutăm despre legumele care se 

coc in anotimpul toamna. ” 

 

Astăzi  vom vedea ce legume ne 

aduce toamna în coş și vom picta 

legume. 

 

Se citeşte copiilor următoarea 

ghicitoare: 

 

Au plecat spre ţări cu soare 

Păsările călătoare, 

 Căci la noi e frig şi plouă. 

Vântul bate cu putere 
Frunzele au căzut şi ele. 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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În cămară adunate 

Stau la sfat fructele toate 

Nu este greu de ghicit  

Ce anotimpă a sosit? 

                      ( Anotimpul Toamna ) 

 

şi se solicită răspunsul. 

Se prezintă copiilor coşul cu legume. 

- Acum vreau sa-mi spuneti ce avem 

pe măsuţă? 

 Se formulează întrebări ajutătoare 

pentru a antrena copiii in activitate:  

- Ce culoare are roşia din mâna mea? 

- Am văzut cum sunt roşiile, dar 

morcovul din mâna mea ce culoare 

are? Dar ceapa, ardeiul,cartoful, 

varza, vânata? 

- Eu am o minge. Puteti să-mi 

spuneţi de ce se rostogoleste 

mingea? Ce formă are ea? 

- Să vedem dacă roşia se 

rostogoleşte ca şi mingea. 

- De ce se rostogoleste roşia? 

- Da copii, roşia este rotundă. 

Vreau să vină un copil şi să încerce 

să rostogolească roşia pe masă. 

Haideţi să facem acelaşi lucru şi cu 

ceapa.Ce observaţi, se rostogoleşte? 

- Ce înseamnă acest lucru, cum este 

ceapa? 

- Haideţi să facem acelaşi lucru şi cu 

vânata.Să încercăm mai întâi să o 

rostogolim. Ce observaţi? 

- Vânata nu are aceeaşi formă ca şi 

roşia şi de aceea nu se rostogoleşte 

ca şi ea. Spre deosebire de roşie care 

este rotundă, vânata este ovală. 

- Nici ardeiul, nici morcovul nu se 

rostogolesc. 

- Am în mână o bila de plastilină. O 

apăs cu degetele şi vedeţi că rămâne 

urmă pe ea. Apasaţi şi voi. 

Acum voi apăsa pe roşie şi în acelaşi 

timp apăsaţi şi voi pe roşia. Ce 

observaţi? Pe roşie au mai rămas 

urme ca pe bila de plastilină? Cum 

este roşia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conversația 

 

 

 

Evaluarea 

răspunsurilor 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez 

capacitatea 

copiilor de a se 

exprima corect, 

clar si expresiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Da roşia este tare, dar poate fi şi 

mai moale. 

- Acum facem acelaşi lucru cu 

vânata. Apăsăm cu degetele vânata. 

Ce observăm? Cum este vânata? 

- Acelaşi lucru îl facem şi cu 

morcovul, ceapa, ardeiul şi varza. Ce 

observăm? 

- Roşia, vânata, ardeiul, morcovul, 

ceapa şi varza sunt legume tari. 

- Acum vreau să mirosiţi morcovul. 

Ce simţiţi? Vă place mirosul de 

morcov? Mai există legume care 

miros la fel? (le dau să miroasă un 

ardei, o roşie). 

- Ce observaţi? Seamănă la miros 

roşia cu morcovul? 

- Fiecare legumă are un miros 

specific, adică îl intalnim numai la 

ea. 

- înainte să consumăm legumele 

trebuie să le spălăm bine pentru a nu 

ne îmbolnăvi. 

- Cum consumăm noi legumele? Ce 

pregătesc mamele voastre cu ele? 

- Dacă tot am discutat despre legume 

de toamnă, vreau să pictăm şi noi un 

coş cu legume. 

Înainte de a ne deplasa spre măsuţele 

unde o să pictăm, o să rostim 

cântecul cu mişcare „Dacă vesel se 

trăiește”. 

Acum o să pictăm și noi un coș cu 

legume și vom avea grijă să redăm 

corect culorile specifice fiecărei 

legume.  

Prezint modelul educatoarei: 

   a) Demonstrarea actiunilor ce 

urmeaza sa le efectueze pentru 

realizarea temei. 

❖ Luăm pensula în mână  

❖ Introducem vârful ei în apă 

❖ Punem în culoarea dorită 

❖ Întindem culoarea pe suprafața 

dată. 

b)Încălzirea musculaturii mici a 

mâinii. 
Rog copiii să înceapă lucrul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 
 

Evaluarea 

răspunsurilor 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 
copiilor 
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 Urmăresc modul cum realizează 

acțiunile. 

Dau explicații individuale acolo unde 

este nevoie. 

  

 

 

 

Încheierea 

activităţii 

 

În finalul activităţii se fac aprecieri 

asupra modului de comportare şi 

participare al copiilor pe parcursul 

activităţii.  

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Aprecieri verbale 

stimulente 
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Proiect Didactic 

 

Prof. Înv. Preșc.: Paraschiv Areta 

Grupa: mare 

Grădiniţa: Grădiniţa cu Program Prelungit nr.26 Iaşi 

Domeniul experenţial: Domeniul estetic și creativ 

Categoria de activitate: Educaţie plastică 

Tema anuală: „Ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Subtema: „Ghiocei și mărțișoare, primele raze de soare” 

Unitatea de învăţare: Elemente de limbaj plastic 

Tema plastică: Culori calde si culori reci 

Tehnica de lucru: acuarelă 

Mijlocul de realizare: pensulaţie / Șablonul 

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi 

Subiectul: „Ghiocelul” 

Scopul: formarea priceperilor și deprinderilor de a realiza o planșă cu tema Ghiocelul, după modelul dat, 

folosind tehnica pensulației și a șablonului 
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Obiective operaţionale: 

O1: să definească acuarela; 

O2: să precizeze etapele de lucru; 

O3: să picteze, respectând tehnica acuarelei și indicațiile menționate de educatoare; 

O4: să respecte încadrarea în pagină a punctelor de interes; 

O5: să aprecieze frumusețea lucrărilor. 

 

Strategia didactică:  

a) Metode și mijloace: conversaţia, expunerea, observația, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul; 

b) Mijloace şi materiale didactice: planșa model, planșa cu etapele de lucru, acuarele, pensoane, foi albe, recipient pentru apă, șabloanele, buline 

colorate. 

c) Forme de organizare: frontal, individual 

Bibliografie: 

• Curriculum pentru  învăţământul preprimar 3-6/7 ani, 2008; 

• Planificare calendaristică pentru Domeniul estetic și creativ; 
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Durata: 30-35 de minute 

Nr. 

Crt. 

Secvențele activității Ob. 

op. 

Desfășurarea activității Strategia didactică Evaluarea 

 
Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forma de 

organizare 

1 Etapa pregătitoare 
a) Momentul organizatoric 

 Asigurarea condiţiilor optime pentru 

desfăşurarea activităţii: aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea mobilierului, pregătirea materialelor 

didactice, introducerea organizată a copiilor în 

sala de grupă. 

Conversația  acuarele, 

penson, 

apă, foaie 

albă. 

Frontal 

 

Capacitatea 

preșcolarilor 

de a se 

organiza. 

b) Discuții pregătitoare  Se pun întrebări copiilor pentru a-i introduce în 

tema activității. 

„În ce dată suntem astăzi? 

În ce anotimp suntem? 

Ce anotimp urmează după anotimpul de iarnă? 

Știe careva dintre voi care sunt vestitorii 

primăverii?” 

Conversaţia 

 

 Frontal 

Individual 

 

Capacitatea 

de a răspunde 

la întrebări 

c) Informare și instructaj  „Copii, astăzi vom lucra cu acuarelă, pensoane 

și recipient pentru apă.” 

Conversaţia  Frontal   

d) Crearea ambianței 

necesare 

 Fiecare copil va primi materialele necesare 

pentru realizarea lucrării: acuarele, penson, 

recipient pentru apă, foaie albă. 

 Scrisoarea 

de la 

Ghiocel 

Frontal 
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Se citește o scrisoare de la „Ghiocel” pentru      a-

i introduce în tema activității(Anexa 1). 

2 Etapa de incubație 

a) Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

 „Copii, astăzi vom picta cu acuarele și șabloane. 

Cine îmi poate spune ce este acuarela? Dar 

șablonul ce este?”  

 „Copii, în cadrul activităţii de astăzi vom picta 

ghiocei, inspirându-ne de planșa model, 

folosind tehnica șablonului” 

Conversaţia  Frontal 

Individual 

Capacitatea 

copiilor de a 

defini punctul 

 

b) Prezentarea lucrării 

model 

 Se va arăta planşa model copiilor. 

(Anexa 2) Se vor analiza planşele şi elementele 

componente ale acestora. 

 „Ce observați în acestă imagine?” (În acestă 

imagine este un ghiocel.) 

„Ce culori am folosit pentru a realiza planșa?” 

„Ce am reprezentat în fiecare șablon?” 

„În acest mod le vom picta și noi, folosind 

șablonele de pe masă.” 

Expunerea 

 

Conversaţia 

 

planșa 

model 

 

Frontal 

Individual 

Capacitatea 

copiilor de a 

recunoaşte 

povestea 

ilustrată 

 

Capacitatea 

de a analiza 
planşa model 

 

c) Demonstrarea și 

explicarea modului de 

lucru 

 Se va face demonstraţia: 

„Copii, vă rog să fiţi foarte atenţi la cum 

trebuie să pictăm planșa. Mai întâi vom așeza 

pe masa foaia albă. Apoi vom umple foaia 

folosind forme făcute cu pensonul și 

șabloanele de pe masa în ordinea ptrivită 

(înmuiem pensonul în apă după în acuarelă, 

apoi pictăm formele coloând spațiile libere ale 

Conversaţia 

Observaţia 

 

Demonstrația 

 

Planșa cu 

etapele de 

lucru 

Frontal 

 

Capacitatea 

preșcolarilor 

de a înțelege 

modul de 

lucru și cele 

explicate și 

demonstrate 
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fiecărui șablon). La final vom adăuga 

detaliile.” 

d) Verificarea noilor 

informații 

 Se va adresa copiilor o întrebare  referitoare la 

etapele de lucru pentru a le fixa: 

“Care sunt etapele de lucru?” 

(Etapele de lucru sunt: 
1. Etapa de a pregăti și ordona corect șabloanele 

primite, după indicațiile cadrului didactic; 
2. Etapa de a realiza formele cu ajutorul 

șabloanelor;  
3. Etapa de a adăuga detalii.) 

 

Conversaţia  Frontal 

 

 

3 Etapa de iluminare 

Realizarea lucrărilor 

 Înainte de a se apuca de lucru se vor face câteva 

exerciţii de încălzire a musculaturii mâinilor: 

• Cântăm la pian; 

• Morișca 

• Închidem şi deschidem pumnii; 

“Acum vom începe să lucrăm! Să fiţi atenţi şi 

să lucraţi îngrijit. Spor la lucru!” 

Se va supraveghea modul de lucru al fiecărui 

copil. Se atenţionează eventualele greşeli de 

lucru şi se reia, dacă este cazul, explicarea 

modului de lucru. 

Conversaţia 

 

Exercițiul 

 

 

Demonstrația  

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

acuarele, 

penson, 

foaie albă. 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 

realiza 

lucrarea 

respectând 

tema plastică 

4 Etapa de evaluare  

a)Verificarea noilor 

cunoștințe 

 Se adresează întrebări copiilor referitoare la ce au 

realizat ei astăzi: “Copii ce am relizat noi 

Conversația 

 

 Frontal 

 

Capaciatea de 

a reda 
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astăzi?Vă mai amintiți ce este acuarela? Dar 

șablonul?” 
 

Individual 

 

conținuturie 

noi 

 

b)Aprecieri generale și 

individuale 

 Copiii din rândul din față se vor ridica, vor veni 

în față și vor arăta planșele colegilor. Se 

procedează în același mod și cu rândul din spate. 

Copii vor preciza care este lucrarea lor preferată, 

urmând să își motiveze răspunsul. 

Se primesc stimulente. 

“Copii, pentru că aţi păstrat liniştea şi aţi lucrat 

frumos şi îngrijit, veţi primi fiecare câte un 

stimulent.” 

Conversaţia 

 

Observaţia 

 

Planșele 

preșcola-

rilor 

 

Buline 

colorate 

Frontal 

Individual 

Capacitatea 

copiilor de a 

aprecia 

frumuseţea 

lucrărilor. 

5 Încheierea activității  Se strâng materialele şi se curăţă spaţiul de lucru. Conversația  Frontal  
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Predarea limbii franceze utilizând teoria inteligenţelor multiple 

 

                            Prof. Ioana-Cristina Urcan 

   Colegiul  Tehnic “Victor Ungureanu”, Câmpia Turzii 

 

Titlul lecţiei : Le Petit Prince (fragment)   

Tipul  lecției: lecție pentru dobândirea de noi cunoștințe  

Competenţe specifice: 

- să extragă ideile esențiale ale unui text audiat ; 

- să selecteze informațiile relevante dintr-un text pentru a îndeplini o sarcină de lucru; 

- să  producă, oral, enunțuri simple despre evenimente sau experiențe personale ; 

- să comunice interactiv în timpul unui schimb simplu și direct de  informații; 

Obiective operaționale: 

O1- identifică structurile lexicale ale textului, mijloacele de expunere și figurile de stil 

O2- clasifică structurile lexicale în funcție de intensitatea sentimentelor exprimate 

O3 - utilizează structurile dobândite într-o situație de comunicare; 

O4 - exprimă în cuvinte, imagini, muzică și mișcare ideile textului, în funcţie de tipurile de 

inteligențe 

Strategii didactice: ascultarea, repetarea, lectura, luarea de notiţe 

Metode și procedee: explicație, observare directă, citire, conversație, exercițiu, prezentare. 

Resurse: CD, fișă de lectură, fișă de lucru, power-point, tablă. 

Forma de organizare: muncă colectivă, muncă în grup, muncă individuală. 

 

Scenariul didactic 

 

I. Moment organizatoric: 2 min. 

Profesorul salută elevii și înregistrează absenții. Profesorul trezește atenția elevilor și creează 

o atmosferă propice desfăşurării activităţii. 

II. Controlul temei: 6 min. 

Li se cere elevilor să prezinte tema; corectăm greșelile împreună.  

III. Desfăşurarea activităţii: 30 min. 

Momentul 1- Activitatea de „spargere a gheții” 

Profesorul le cere elevilor să exprime sentimentele pe care le trăiesc în acel moment. Elevii 

își exprimă stările sufletești vorbind, mimând sau folosind emoticoane. 

Momentul 2 - Ascultarea textului  

Profesorul anunță tema lecției: Sentimentele, și îi invită pe elevi să asculte textul înregistrării. 

Elevii sunt întrebați dacă recunosc povestea și autorul. Facem o scurtă prezentare asupra 

operei lui Antoine de Saint Exupéry- prezentare power-point 

Momentul 3- Analiza textului 

Elevii audiază încă o dată înregistrarea având şi textul scris ca suport: 

“ - Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le cœur. 

L'essentiel est invisible pour les yeux.  

- L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir.  
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- C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.  

- C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose... fit le petit prince, afin de se souvenir.  

- Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens 

responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose...  

- Je suis responsable de ma rose... répéta Le Petit Prince, afin de se souvenir.” 

Le Petit Prince (Antoine de Saint-Exupéry) 

Analiza textului se face pe grupuri formate în funcție de tipul de inteligență al 

elevilor. Fiecare grup are sarcini diferite de lucru: 

1. Grupul lingvistic - elevii citesc textul cu voce tare, caută figuri de stil, caută perechi de 

antonime și dau sinonime pentru cuvintele: a îmblânzi, să-și amintească, invizibil, privire. 

2. Grupul logic - elevii trebuie să rezume fragmentul în câteva rânduri. 

3. Grupul vizual – elevii reprezintă ideile fragmentului folosind o caligramă. 

4. Grupul muzical – elevii găsesc rime simple pentru cuvintele din text și le expun utilizând o 

linie melodică adecvată. 

5. Grupul corporal - trebuie să mimeze pentru ceilalți câteva cuvinte reprezentative ale 

textului. 

6. Grupul interpersonal - se angajează într-o discuție pentru extragerea și interpretarea 

simbolurilor textului. 

7. Grup intra-personal - elevii au de scris o pagină de jurnal sau pot împărtăşi o experiență 

personală legată de sentimentele trezite prin citirea textului. 

IV. Evaluare - feedback: 10 min. 

Profesorul le cere elevilor să prezinte rezultatele fiecărui grup. Elevii fac aprecieri sau 

observații. 

V. Tema pentru acasă: 2 min. 

Profesorul indică tema pentru data viitoare: fiecare elev trebuie să extragă din text o 

propoziție care să-l reprezinte și să-și argumenteze alegerea în 8-10 rânduri. 

 

 

 

 

 

 Bibliografie: 

 

1. Dragomir, M., (2001), Considérations sur l´enseignement-apprentissage du français  

    langue étrangère, ed. Dacia, Cluj-Napoca 

2. Gardner, H. (1993), Multiples intelligences: The theory in practice. New York: Basic    

     Books 

3.  http://faculty.spokanefalls.edu/Prince/chapitre21.htm    

 

 
 

 

 

http://faculty.spokanefalls.edu/Prince/chapitre21.htm
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. Înv. Preșc.: Apetrei Silvia 

Grădinița: PP. Nr.26, Iași 

Grupa: mare  

Domeniul experiențial: Domeniul Științe 

Categoria de activitate: Activitate matematică 

Mijloc de realizare: Joc didactic 

Tipul activității: predare- învățare 

Scopul: dezvoltarea capacității preșcolarilor cu privire la folosirea corectă a 

numeralelor ordinale și cardinale în limitele 1-8   

Obiective operaționale: 

O1 – să stabilească locul fiecărui număr în șirul numerelor naturale (concentrul 

1- 8); 

O2 – să discrimineze numeralul ordinal de cel cardinal; 

O3 – să identifice numărul care lipsește. 

Strategia didactică: 

• Metode și procedee:  conversația, explicația, observarea, demonstrația, 

jocul didactic; 

• Mijloace didactice: păpuşa Jojo, cuiburi, râme din hârtie colorată, 

săculețul primit; 

• Forme de organizare: frontal, individual. 

   
Regulile jocului:   1. Acțiunea jocului începe la comanda educatoarei; 
                               2. Doar copilul numit va răspunde cerințelor. 
                               3. Fiecare răspuns corect va fi răsplătit cu aplauze. 
Sarcina didactică: stabilirea locului fiecărui număr în șirul natural; folosirea 

corectă a numeralului ordinal. 
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Elemente de joc: mișcarea, mânuirea ,, hranei pentru vrăbiuţe”, încurajările, 

aplauzele. 

Durata:  30-35 de minute 

Bibliografie:  

• M.E.C.T., Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2008.; 

•  Ana, Aurelia; Cioflica, Samanda Maria - Jocuri didactice matematice, 

editura Emia, Deva, 2000 

• Neagu, Mihaela, Beraru, Georgeta, Activități matematice în grădiniță. 

Îndrumar metodologic, Editura Polirom, Iași, 1997. 

• Culea, Laurenția, Îndrumător metodologic, Editura Diana, 2017; 
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NR. 

CRT. 

SECVENȚELE ACTIVITĂȚII 

DIDACTICE 

OB.O

P. 

CONȚINUTUL INSTRUCTIV-

EDUCATIV 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

EVALUARE 
Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Formă de 

organizare 

1. MOMENT ORGANIZATORIC  

Asigurarea condițiilor optime 

pentru buna desfășurare a 

activității: aerisirea sălii de grupă,  

pregătirea materialelor necesare 

pentru începerea activității. Copiii 

vor intra în rând în sala de grupă, 

după care se vor  așeza pe scaune, 

în semicerc. 

Conversația  Frontal 

Deprinderea 

preșcolarilor de 

a se organiza 

pentru 

activitate. 

2. 
INTRODUCEREA ÎN 

ACTIVITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii vor face cunoștință cu 

păpuşa Jojo, după ce li se va 

povesti de este prezentă astăzi la 

activitate: 

Copii, astăzi dimineaţă când m-am 

trezit , un porumbel alb a bătut cu 

ciocul în geamul meu şi mi-a lăsat 

această scrisoare(Anexa 1) , un 

săculeţ şi această frumoasă 

păpuşă,pe nume JOJO. 

Porumbeleul acela era poştaşul din 

tărâmul păsărilor. Sunteţi curioşi 

          Conversația 

 

 

 

Observarea 

 

 

Păpuşa 

Jojo 

 

 

 

 

 

         Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Interesul 

copiilor pentru 
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de la cine e scriosarea şi de ce am 

luat-o ca ajutor pe Jojo? 

Se va citi scrisoare iar copii vor 

afla de la cine este şi cum de a 

venit păpuşa Jojo astăzi la 

activitate. 

După cum am aflat din scrisoarea 

primită de la vrăbiuţa Cici, aceasta 

vrea ca noi să o învăţăm pe păpuşa 

Jojo prin jocul pe care l-a pregătit 

pentru noi  să folosească 

numeralul cardinal şi ordinal în 

limitele 1-8 pentru a şti să împartă 

corect când se întoarce acasă 

hrana pentru cele 8 rândunele. 

 Jocul se numește Hrăneşte cele 8 

rândunele!  Ce spuneți? o ajutăm 

pe Jojo?(Da.) 

Păpuşa Jojo va sta lângă copii, iar 

copiilor li se va spune că aceasta se 

va uita la ei pentru a putea învăța 

cum să  folosească numeralul 

cardinal și ordinal de la 1 la 8 şi 

îmi va şopti la ureche pe cine să 

numesc în timpul jocului.La final, 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Păpuşa Jojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Păpuşa 

Jojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesajul 

transmis. 

 

 

 

 

 

Interesul 

copiilor pentru 

mesajul 

transmis. 

 

 

 

Interesul 

copiilor pentru 

mesajul 

transmis. 
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păpuşa Jojo, mulțumită că a învățat 

lucruri noi de la copii, îi va răsplăti 

pe cei care vor participa . 

 

 

Păpuşa Jojo 

 

Frontal 

3. 

ANUNȚAREA TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

OPERAȚIONALE 

O1 

 

O2 

O3 

Astăzi vom juca jocul Hrăneşte 

cele 8 rândunele! Preșcolarii 

urmează să transporte  hrana pentru 

vrăbiuţe în cuibul indicat în biletul 

extras. 

Conversația 

Râme din 

hârie 

colorată 

   

Opt cuiburi 

Săculeț 

Frontal 

Capacitatea de 

folosi numeralul 

ordinal și 

cardinal în 

limitele 1-8 
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4. 

PREZENTAREA, EXPLICAREA 

ȘI VALORIFICAREA 

CONȚINUTULUI TEMEI NOI 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

Se vor așeza materialele necesare 

începerii jocului. 

Regulile jocului: 

1. Acțiunea jocului începe la 

comanda educatoarei; 

2. Doar copilul numit va răspunde 

cerințelor. 

3. Fiecare răspuns corect va fi 

răsplătit cu aplauze. 

Demonstrarea jocului și jocul de 

probă: Educatoarea o va întreba pe 

păpuşa Jojo în timp ce preşcolarii 

numără în şir crescător de la 1 la 8 

care din copiii din faţa ei să iasă, să 

primească insigna de AJUTOR  şi  

să extragă un bilet din săculeţul 

lăsat de vrăbiuţa Cici. 

Preșcolarul care va fi numit de 

păpuşa Jojo va primi insigna de 

AJUTOR ,va ieși în față şi va duce 

după cerința ce se află în săculeţul 

primit, hrana pentru rândunele. 

(Anexa 2) Se continuă astfel până 

când vor fi epuizate biletele din 

săculețul primit. Dacă răspunsul lui 

va fi corect, ceilalți copii îl vor 

aplauda. În caz contrar, i se va 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Demonstrația 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Joc didactic 

 

 

 

Râme din 

hârtie 

colorată 

  Opt cuiburi 

Săculeț 

Insigna de 

AJUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

Râme din 

hârtie 

colorată 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 

înțelege regulile 

jocului. 

 

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 

folosi corect 

numeralul 

ordinal și 

cardinal în 

limitele 1-8 
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O2 

 

 

 

 

 

 

O3 

spune să se gândească mai bine, iar 

dacă răspunsul va fi tot greșit, se va 

interveni pentru a-l ajuta. 

Jocul propriu-zis: Preșcolarul care 

este numit de păpuşa Jojo şi are 

insigna de AJUTOR, va extrage un 

bilet din săculețul primit și va duce 

hrana în cuibul indicat în cerință.  

Fiecare copil care va răspunde 

corect va fi aplaudat de ceilalți 

colegi și de către doamna 

educatoare. 

Complicarea jocului:   

Cuiburile vor fi numerotate , pe 

spate , cu cifre de la 1 la 8.  Le voi 

spune preșcolarilor să închidă 

ochii, în acest moment voi întoarce 

cuiburile. „Ce observați ,copii?(Pe 

spate sunt cifre.) Verific dacă 

recunosc cifrele iar după aceea le 

spun, din nou,să închidă ochii. Voi 

scoate un cuib din șirul 

respectiv.Voi întreba al câtelea 

cuib din șirul respectiv lipsește. 

„Cum am numărat?(De la cel mai 

mic la cel mai mare) Haideți acum 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

  Opt cuiburi 

Săculeț 

Insigna de 

AJUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

Opt cuiburi 

 

 

 

Opt cuiburi 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

copiilor de  

duce hrana 

pentru vrăbiuţe 

în cuibul 

indicat. 

 

 

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 

identifica 

numărul 

cuibului care 

lipsește. 
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să numărăm și descrescător , de la 

cel mai mare la cel mai mic.” 

Se face o dată jocul de probă, după 

care se trece la jocul propriu-zis. 

Încheierea jocului:  

Toți copiii aplaudă pentru felul în 

care au participat la activitate. 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

5. EVALUARE  

Copiii repetă titlul jocului 

 ~Hrăneşte cele 8 rândunele!~ și 

precizează ce au învățat ei să facă 

la finalul activității. 

Se fac aprecieri cu privire la 

comportamentul și participarea 

copiilor pe parcursul activității. 

Conversația  Frontal 

Capacitatea 

copilor de a-și 

însuși noțiunile 

predate. 
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6. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII  

Fiecare copil va primi bulină 

colorată, iar la final se vor aplauda 

unii pe ceilalți, după care vor ieși în 

rând din sala de grupă. 

Conversația 

Stimulente 

(buline 

colorate) 

Frontal 

Aprecieri 

globale și 

individuale. 
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Anexa 1 

Dragii mei, 

Vă scriu aceste rânduri de foarte departe, eu sunt vrăbiuţa Cici şi prin intermediul poştaşului 

nostru, porumbelul Lulu ,v-am trimis această scrisoare. 

Zilele acestea am fost foarte ocupată şi nu am reuşit să o învăţ pe prietena mea, pe păpuşa 

Jojo, să folosească numeralul ordinal şi cardinal de la 1 la 8 pentru a ştii după aceea să 

impartă hrana pentru cele 8 rândunele. 

Aşa că am trimis-o la voi pentru a o învăţa cât de bine puteţi, numeralul. 

Vă rog să faceţi linişte deoarece ea nu poate vorbi tare, iar de aceea va sta lângă Paula şi îi 

va şopti orice cuvânt pe care vrea să vi-l transmită. 

Lângă scrisoare v-am  lăsat într-un săculţ ,jocul prin care să o învăţaţi pe Jojo şi 

recompense pentru ajutorul pe care mi l-aţi oferit. 

Nu uitaţi de reguli şi sper să aud că  aţi văcut o treabă bună! 

                                                                      Cu drag,vrăbiuţa Ci
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PROIECT DIDACTIC 
 

A. Algoritm introductiv 

Unitatea de învățământ: Colegiul Național “Iosif Vulcan” Oradea 

Profesor: CHIRILĂ ADRIANA 

CLASA: a VIII-a ; 

Disciplina: Matematică - algebră; 

Titlul lecției: Funcţii. Aplicaţii 

Tipul lecţiei: lecţie de fixare şi sistematizare a cunostintelor 

 

Obiective operaţionale : 

La sfârşitul orei elevii vor fi capabili : 

➢  să definească şi să recunoască anumite caracteristici ale unor funcţii; 

➢  să reprezinte grafic o funcţie într-un sistem de axe ortogonal; 

➢  să determine o funcţie liniară ştiind că un punct aparţine/două puncte aparţin graficului 

funcţiei; 

➢  să analizeze dacă un punct aparţine sau nu graficului funcţiei ; 

➢  sa analizeze coliniaritatea a trei  sau mai multe pucte date  

➢  să determine  coordonatele punctelor de  intersecţie a graficului unei funcţii  cu axele de 

coordonate  

➢  să determine  coordonatele punctului de intersectie a graficelor a doua functii 

 

Strategii didactice: 

  Principii didactice: 

➢ principiul participării şi învăţării active;  

➢ principiul asigurării progresului gradat al performanţei; 

➢ principiul conexiunii inverse; 

       Metode şi procedee: 

➢ conversaţia; 

➢ expunerea; 

➢ exerciţiul; 

➢ munca independentă. 

➢ Investigaţia 

➢  

Mijloace de realizare: 

➢ fişe de lucru 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

970 

 

Strategii didactice : 

 Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, algoritmizarea, observaţia, expunerea, 

exerciţiul.                                    

 Mijloace şi materiale didactice: manual, culegeri, fişă de lucru,  

 Forme de organizare: frontală, individuală. 
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B. DEMERSUL DIDACTIC 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

METODE MIJLOACE PROCEDEE 

DE 

EVALUARE 

Moment 

organizatoric 

1min 

Verificarea prezenţei elevilor, notarea 

absenţelor în catalog. 

Se pregătesc pentru lecţie.     

Captarea 

atenţiei  

1min 

Se anunţă clasa că lecţia prezentată se 

intitulează Funcţii.Aplicaţii 

Elevii  notează şi ascultă cu 

atenţie  

Conversaţia. 

Explicaţia. 

Sala de clasă  

Dirijarea 

învăţării  

 

20 min 

 

 

 

 

Profesorul adreseaza  întrebări pentru 

reactualizarea cunoştinţelor din capitolul 

Funcţii:  

1.Cum definim funcţia? 

2.Care sunt cele trei componente ale unei 

funcţii?  

3. Ce înţelegem prin  graficul funcţiei ? 

4.Care este condiţia ca un punct să aparţină 

graficului unei funcţii? 

 

Elevii ascultă cu atenţie şi 

răspund la întrebările puse 

de către profesor. 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică. 

Explicaţia. 

Exerciţiul. 

Observaţia 

 

 

 

Caietul de 

clasă. 

Tablă 

Cretă caiet 

Fişă de lucru 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 
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Comunicarea şi 

însuşirea noilor 

cunoştinţe 

25 min 

 

 

5.Care este forma generală a unei funcţii 

liniare? 

6.Ce este graficul unei funcţii liniare? 

7.Cum trasăm graficul funcţiei liniare? 

 

 

Profesorul propune rezolvarea exercitiilor 

din fisa de lucru Anexa 1. 

 

 

 

 

 

Elevii rezolvă la tablă şi în 

caiete exerciţiul propus. 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică. 

Explicaţia. 

Exerciţiul. 

Observaţia 

 

 

 

 

Caietul de 

clasă. 

Tablă 

Cretă caiet 

Fişă de lucru 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

 

 

 Asigurarea 

feed–back-ului 

1min 

Fişă de lucru  Munca 

individuală 

 Analiza 

răspunsurilor 

 Evaluare 

1min 

Aprecierea elevilor care au răspuns în timpul  

lecţiei 

 Conversaţia   

Tema 

1min 

Aplicaţiile din  Anexa 2. Elevii notează tema. Conversaţia   
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Anexa 1 

FIŞĂ DE LUCRU 

 

1. Reprezentaţi grafic funcţia :   ( ) 12,2;1;0;12: +−=→−− xxff R    

2. Fie funcţia ( ) .12,: +=→ xxff RR Stabiliţi daca punctele ce urmează aparţin graficului funcţiei : 

( ) ( )2;0,1;1 BA −− . 

3.  Reprezentaţi grafic funcţia  ( ) 12,: +−=→ xxfg RR  folosind punctele de intersectie ale graficului cu 

axele de coordonate. 

4. Stabiliţi dacă următoarele puncte sunt coliniare: ( ) ( ) ( )7;5,4;2,0;2 CBA − . 

5. Se consideră funcţiile ( )  şi  1,: +=→ axxff RR ( ) .3,: bxxgg +=→ RR  

a) Să se determine funcţiile ştiind că punctul de intersecţie a graficelor celor două funcţii este ( )2;1A  ; 

b) Să se traseze graficele celor două funcţii în acelaşi sistem de axe de coordonate. 

6. Se consideră funcţiile : 

                      ( ) 2,: +=→ xxff RR  şi    ( ) 32,: +=→ xxgg RR . 

 Să se determine coordonatele punctului  de intersecţie a graficelor  celor două  funcţii. 

 

         Anexa 2 

Tema pentru acasă 

 

1) Fie funcţia ( ) .3,: axxff +=→ RR  Să se determine valoarea lui a   ştiind că punctul ( )3;2 −−A  

apartine  graficului funcţiei. 

2) Stabiliţi dacă următoarele puncte sunt coliniare: ( ) ( ) ( )7;3,2;2,7;1 −−− CBA .                   

3) Se consideră funcţiile   ( ) 1,: +=→ xxfRRf  şi    ( ) ( )32,: −=→ xfxgRRg . 

  a)   Să se determine funcţia g şi să se traseze în acelaşi sistem de axe de coordonate graficele 

celor două funcţii.                      

              b)  Să se determine coordonatele punctului  de intersecţie a graficelor  celor două funcţii. 
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PROIECT DIDACTIC 

ȘCOALA GIMN.”OCTAVIAN GOGA” JIBOU 

PROF.ÎNV. PRIMAR: PINTEA ANDREEA 

CLASA:  

ARIA CURRICULARA:Limba si comunicare  

DISCIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Limba şi literatura romana 

UNITATEA DE INVATARE:” PRIMAVARA” 

SUBIECTUL LECŢIEI: Verbul 

7. FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: predare-invatare 

 

  Lecţia este importantă, deoarece în cadrul acesteia elevii vor însuşi noţiuni noi despre o noua parte de 

vorbire (verb)cu care vor lucra pe toata perioada şcolară, având posibilitatea exersării   gândirii prin 

metodele interactive utilizate,precum şi posibilitatea de a activa cunoştinţe anterioare . 

Competenţe generale 

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare  

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

Competenţe specifice 

 1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ  sau literar accesibil    

 2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog  

3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare  

4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând,de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de texte    

4.5. Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei  

3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit  

3.5 Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit  

 

8.       Arte vizuale si abilitati practice: 

9.     2.2 Exprimarea ideilor prin utilizarea culorii; 

10.     2.6 Participarea la activitati integrate ,in care se asociaza elemente de exprimare vizuala,muzicala. 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1- să definească verbul ca partea de vorbire care denumeşte acţiunea, existenţa şi starea fiinţelor, lucrurilor, 

fenomenelor naturii; 

O2-să completeze corect rebusul; 

O3-să identifice verbele  în textele date; 

O4 -să grupeze verbele în funcţie de ceea ce exprimă fiecare (acţiunea, starea, existenţa) 

O5- să transforme substantivele  in verbe; 

O6 -să completeze  proverbele cu verbe corespunzătoare 

O7 -să înlocuiască expresii cu verbe potrivite; 

O8-să găsească verbe cu sens opus/asemanator pentru cuvintele date  ; 

09-să aplice cunoştinţele gramaticale dobândite in diverse exercitii. 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  manualul, fişele de evaluare, planşe,flip-chart, laptop,videoproiector 

METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observatia, jocul didactic ,ciorchinele,jocul 

de rol, cubul ,munca independentă 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe . 

RESURSE: 

• umane: 24 de elevi  

• materiale: caiet,instrument de scris marker,flip-chard, rebus, ciorchinele, cubul ,fişe de lucru, . 

• timp: 45 min. 

EVALUARE:  observatia sistematica ,aprecieri verbale, evaluare scrisa. 
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Etapele 

lectiei 

Ob

. 

op. 

 

Elemente de conţinut 

Metode, 

procedee 

Materiale 

didactice 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

 

2.Verificarea 

temei si 

reactualizarea 

cunostintelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Se asigură liniștea în clasă și se verifică dacă toți 

elevii au cele necesare desfășurării orei de limba și 

literatura română. 

 

 Se verifică tema pentru acasă cantitativ şi calitativ. 

Reactualizarea cunoştinţelor referitoare la părţile de 

vorbire învăţate. 

-Ce părţi de vorbire cunoasteti? 

-Ce este substantivul? 

-De câte feluri sunt substantivele? 

-Care sunt genurile substantivului? 

-Definiţi pronumele! 

-Ce este numeralul?  Exemple...    

 

Joc de rol: Mimează acţiunea! Ghicește ce mimează 

colegul tău!(anexa nr.1) 

      Sase elevi vor extrage din plic, cate un bilet . Pe 

aceste biletele sunt scrise acțiuni pe care elevii le vor 

mima. 

 

observația 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

jocul de rol 

 

 

 

caiete 

 

 

instrument

e de scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

recompense 
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O2 

 

 

 

 

 

 

 

    La sfârșitul jocului, copiii sunt întrebați ce au 

desfășurat prin aceste mimări, iar ei vor răspunde că au 

mimat niște acțiuni. 

 

 

 
 

Pentru a afla cum se numește această parte de vorbire,se 

propune rezolvarea unui rebus. 

   Pe coloana verticală de la A la B se va obţine 

cuvântul „VERBUL” (anexa nr.2) 

Cerinţe : 1. Cuvintele sunt părţi de ................. 

                2. Exprimă însuşirea unui obiect. 

                3. Ţine locul unui nume. 

                4. Cuvântul carte este ........................ 

                5. Exprimă un număr. 

                6. Fuge - cuvânt cu înțeles                  

         asemănător   

 

     -Astazi vom invata despre o noua parte de vorbire si 

anume, verbul. Vom rezolva diferite exercitii cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

biletele 

 

plic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coală 

Flip -chart 

marker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

recompense 
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4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aceasta parte de vorbire,ca să ştiţi bine verbul şi să 

puteţi comunica corect între voi, atât în scris cât şi oral.  

Voi scrie titlul la tabla. 

        Se va scrie la tabla definitia verbului.  

   Spun câteva propoziţii cu verb şi câteva fără verb, 

explicându-le copiilor ca într-o comunicare nu are voie 

sa lipseasca verbul pentru ca acea comunicare nu mai 

are înţeles. Verbul este elementul esenţial. 

Exemple: Eu merg la munte. Căţelul se plimbă în parc. 

Eu la limba română. Mihai o carte. 

 Înţelegi ceva?De ce? 

      Putem să ne exprimăm fără verbe? 

 

CUVINTE CARE EXPRIMĂ ACȚIUNEA: 

a lăsat, a îndepărtat, privește,plecăm, înaintează, 

admirăm, spune, adaugă 

CUVINTE CARE EXPRIMĂ EXISTENȚA: 

*e, există, este, sunt, se află 

CUVINTE CARE EXPRIMĂ STAREA: 

*așteaptă, stă, doarme,tace  

 

  Alcatuiti(oral) enunturi in care verbele sa exprime 

actiunea,starea sau existenta. 

    

1.Subliniază verbele: 

 

 

Conversatia 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observația 

 

 

 

 

 

Conversatia 

caiete 

 

 

instrument

e de scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

creta 

 

tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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5. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Toţi copiii azi se -mbracă 

                        Cu ce au ei mai frumos, 

                        Şi părinţilor le cântă 

                        Învierea lui Hristos. 

                        Şi la masă, ciocnesc astăzi, 

                        Toţi copiii cei cuminţi, 

                        Ouă roşii şi pestriţe, 

                        Cu iubiţii lor părinţi. 

                                       (In ziua de Paste,Elena Farago) 

 

  Treceti  verbele date în ciorchine, în funcţie de  ceea 

ce exprimă ( acţiunea, existenţa sau starea (anexa nr 3) 

 

 

-Vă plac poveștile?  

-Atunci ascultați povestea: 

  Era odată o babă și un moș.Într –o zi baba l- a chemat 

pe moș și i – a zis: 

-Moșule, ia aceste  substantive  și  sădește – le în 

grădină, udă – le ca din ele să crească verbe.     Moșul a 

avut grijă de ele ,dar ,ca verbele sa creasca mari si 

frumoase ,trebuie să – l ajutăm pe moș ! Să vedem cine 

il va ajuta …  

 

Explicatia 

 

 

ciorchinele 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciorchinele 

 

 

observația 

 

caiete 

 

 

instrument

e de scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plans,fuga,scris,munca,dans,poveste,vorba,iubire. 

  

    Pune în locul punctelor verbele potrivite pentru 

ca personajul indragit de voi să citească proverbele 

de mai jos: 

  

• Vorba dulce, mult ............................ 

• Buturuga mica, ............ carul mare. 

• ................... para malaiata in gura lui natafleata. 

• Mata  blanda ............rau. 

• Graba ................treaba . 

• Bine ...................................., bine  gasesti. 

• Minciuna................picioare scurte. 

• Lupul.....................parul , dar naravul, ba . 

• Dupa razboi , multi viteji se ......................... 

• Ziua buna  se ...........................de dimineata. 

 Prietenul adevarat  la nevoie se ................ 

         Omul muncitor de pâine nu …………dor! 

         Când pisica .... acasă, şoarecii ........ pe masă. 

Cine ............... după doi iepuri, ................ 

niciunul. 

 

Un personaj: 

Noi astazi ne vom juca, 

Lucruri noi vom invata. 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

Explicatia 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coală flip-

chart 

marker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instrument

e de scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbul este chiar usor, 

Si-l vom invata cu spor. 

 

Ne jucam cu verbele! 

Efectuarea unor exercitii din caietul de aplicatii. 

(anexa nr.4) 

 

Alt personaj: 

Fiti atenti la videoproiector!  

Exercitiile ,cu atentie le veti citi 

Astfel, destepti veti deveni! 

 

Ce ştim?... Cât ştim?  despre   VERB 

 

Din şirul de cuvinte date mai jos,spune care sunt verbe:  

şcolari, încălzesc, primavara, ei, se răceşte, verde, 

pornire, cad, plouă, merg, inverzesc, culeg, noi, doi.  

 

Joc didactic : Eu spun una, tu spui alta  

      Scop:  Identificarea cuvintelor cu înţeles opus 

      Sarcina de lucru: Găsiţi verbe care să aibă înţeles 

opus celor date 

: 

  a aduna –a împrăştia           a accepta – a respinge 

  a nega – a afirma                   a ateriza – a decola 

exerciţiul 

 

 

 

observația 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

Explicatia 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

observația 

 

 

 

 

Flip chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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6.Fixarea  

cunostintelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

 

  a se întuneca – a se lumina    a râde – a plânge 

  a se certa -  a se împăca        a termina – a începe 

  a munci – a lenevi                     a veni  - a pleca 

 

    Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul toc să aibă mai 

multe înţelesuri 

 

  Citeşte cu atenţie propoziţiile următoare şi alege din 

paranteză forma corectă a verbului:  

     Irina..................... frunze verzi. (ea, ia) 

     Vântul................ furios. (ieste, este) 

     Tu .....................  mere din livadă. (ei, iei)  

     Eu …………..  un ou .(iau,eau) 

 

a da de veste-a anunta 

 

Trebuie sa demonstrati  

Ca voi stiti sa cooperati. 

Cu cubul  va  veti juca 

Doar muncind, veti castiga! anexa nr.5 

  

    Sa ne amuzam! 

      Bogdan ajunge acasa: 

- Mămico, azi toţi copiii ............. de un 

copil.  El ...................  într-o baltă. Eu nu..................... .  

 

 

Conversatia 

 

Explicati 

 

 

 

 

 

 

observația 

 

Conversatia 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flip chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiet 

pix 

 

 

 

 

 

 

Video 

proiector         

,laptop 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

 

 

 

aprecieri 

verbale 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O7 

-  Foarte bine că nu .......................... . Dar 

cine ...................... în baltă? 

- Eu ..........................., mămico. 

 

       (am cazut,a cazut,am ras,au ras) 

 

 

Eu stiu ca sunteti isteti, 

Dar vreau sa-mi demonstrati 

Ca urmatoarea fisa, 

Corect si rapid o rezolvati! 

 

Fișă de evaluare  (anexa nr.6) 

In functie de timpul disponibil,se rezolva urmatorul 

exercitiu. 

Uuuufffff!! M-am incurcat!  

Am văzut ca sunteți foarte talentați 

Vă rog sa vă concentrați si sa ma ajutati. 

 

  Pentru fiecare dintre grupurile de cuvinte date, 

spune/scrie câte un singur verb, care să aibă acelaşi 

înţeles. 

a se da jos –a cobori 

a da apă la şoareci  -a plange 

a băga de seamă – a observa 

a trage pe sfoară – a păcăli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cubul 

 

observația 

 

 

Conversatia 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 

proiector         

,laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flip chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

 

 

 
 

 

 

aprecieri 

verbale 
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8.Inchierea 

activitatii 

a se face praf – a se distruge 

a o lua la sănătoasa – a fugi 

si-a adus aminte-si-a amintit 

 

Satelitul urmator il veti completa !anexa nr.7 ) 

 

Aprecierea lecţiei; notarea elevilor 

 Tema pentru acasa  

 

 

 

 

 

munca 

independentă 

Conversatia 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

Flip chart 

 

 

 

 

 

 

Fisa de 

evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

individuală 

(diferențiată

) 

 

 

 

 

 

 

            Programa scolara  aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/2..12.2014; 

• T.Piţilă,C.Mihăilescu – “Limba şi literatura română”,clasa a III-a,Ed. Aramis Print,Bucuresti,2005; 

• Marian Barbu,  (coordonator), (2006), Metodica predării limbii şi literaturii române- învăţământ primar, Ed. Gheorghe Alexandru, Craiova 

• Simona Brie,Adina Micu (2015)Limba romana-culegere,Ed.Sinapsis 

• Anicuta Todea,Anca Veronica Taut,Adina Achim (2015)Limba si literatura romana-caiet de aplicatii,Ed.Sinapsis 

• Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV” - program de 

formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învătământul primar;  

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

985 

 

PROIECT DIDACTIC 

Emoţii vorbăreţe; Controlul furiei    

Scoala integratoare: Colegiul Național „Onisifor Ghibu”Oradea 

Clasa: a II- elevi integraţi cu cerinţe educative speciale 

Profesor consilier școlar: Belbe Ionela  

Disciplina: Consiliere școlara 

Subiectul: Emoții vorbăreţe; Controlul furiei 

Tipul activităţii: transmitere de noi cunoștințe 

Obiective operaţionale 

Obiective cognitive: 

O1 - să dea exemple de evenimente plăcute și evenimente neplăcute 

O2 - să recunoască diferite stări emoționale 

O3 - să identifice  intre emoții pozitive și emoții negative 

 O4  - să exerseze tehnica broscuței Tobias pentru reducerea furiei 

Obiective afective: 

O5 - să participe la activitate cu interes.  

Strategii didactice:
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ETAPELE 

LECŢIEI 

OB. M. m. ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI 

1.Moment 

organizatoric. 

 
 

 Se salută, discuții generale despre cum suntem 

astăzi 

 

2.Pregătirea 

psihologică 

  

 

M1 

 

m1 

 Se prezintă elevilor un scurt filmulet, după care 

se discută: 

- Despre ce este vorba in filmuleț? 

- Este vorba despre un eveniment plăcut? 

- De unde știm asta? 

IV.  

 

 

 

- Da  

- După modul în care simțim 

3. 

Reactualizarea 

suportului 

teoretic 

 

 

 

 

 

O1  

 

M1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este adevărat... Ceea ce simțim in diferite 

situații de viață sunt emoțiile. Ele pot fi plăcute 

sau neplăcute. Ce au simțit copiii in filmuleț? 

Dacă în timpul...s-ar fi întîmplat...ce ar fi 

simțit? 

Puteți da și voi exemple de situații plăcute din 

viața voastră? Ce ați simțit atunci? Ce ați făcut?  

Dar evenimente neplăcute? Ce ați simțit? Ce ați 

făcut? 

 

 

 

 

Copiii dau pe rând două-trei exemple de evenimente pozitive dar și 

negative. 

4.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

 

 

 

M1 

 

 

 Astăzi vom discuta despre emoțiile pe  care 

putem să le simțim in diferite situații și despre 

cum putem să ne controlăm furia. 

 

 Scriu titlul pe tablă 
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5. Dobândirea 

de noi 

cunoștințe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare dintre voi are pregătit pe masă un plic. 

Vreau să-l deschideți si să-mi spuneți ce ați 

găsit in plic. 

- Ce exprimă fețele de pe fiecare cartonaș? 

- Ce emoție vă sugerează cartonașul verde? 

Dar cel galben? Cartonașul albastu 

exprimă... si ne-a mai rămas... 

V.  

VI.  
 

- Câte emoții avem pe cartonașe 

- Care sunt acestea ? 

Acum ne vom juca cu cartonașele.  

• Primul joc se numește  

VII. Care este emoția? 

Copiii vor realiza un joc de tip puzzle in care 

vor asocia figura umană cu scrisul grafic al 

acesteia. 

Ne vom juca acum un alt joc. 

• Al doilea joc se numește :  

VIII. Ce simți?  

- Cartonașe cu fețe umane. 

XIX.  
- O anumită emoței 

XX.  
- bucurie 

XXI.  
- tristețe 

XXII.  
- frică 

XXIII.  
- mirare 

XXIV.  
- cartonașul roșu care exprimă furia 

 

cinci 

furie, bucurie, tristețe, frică și mirare 

da   

 

 

Elevii ridică pe rând cartonașele, în funcție de indicațiile primite. 
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O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

 

 

 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voi citi mai multe afirmațiii iar voi va trebui să 

vă gândiți la ce emoții vă trezesc acele afirmații 

și să ridicați cartonașul  corespunzător. 

Se observă dacă sunt diferențe sau nu și se 

discută pe marginea acestora. 

Li se explică faptul că putem să avem emoții 

diferite pentru aceleași evenimente...și se 

întâmplă asta pentru că suntem persoane diferite 

cu moduri diferite de gândire. Se exemplifică 

• Următorul joc pe care-l vom desfășura se 

numește:  

IX. Cubul cu emoții 

Prezint copiilor cubul cu emoții. Pe fiecare 

parte a sa există o emoție. Sarcina elevilor este 

aceea de  a rostogoli cubul,  de a spune la ce 

emoție s-a opri și o situție în care a simțit acea 

emoție. 

Pornind de la unul din exemplele cu furie dat de 

elevii de-a lungul lecției se trece la povestea:” 

Broscuța Tobias a învățat cum să nu mai fie 

furioasă. 

Se prezintă și pașii pe care îi urmează broscuța 

pentru a-și elimina furia. 

1. Recunoaștem emoția (arătăm imaginea cu 

broscuța furioasă) 

Fiecare elev ridică cartonașele corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare copil spune cel puțin o situație. 
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O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

M5 

 

 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. STOP!!! ( ne imaginăm un Stop mare în 

minte) 

3. Respirația (  învățăm să resprirăm- tragem 

aer în piept- il eliminăm...) 

4. Intram în cochilie 

5. Sunem calmi, totul va fi bine!!! 

X.  

Discuți de conținut: 

- Despre cine este vorba în poveste? 

XI.  
- Cum credeți că s-a simțit broscuța pentru 

că prietenii lui nu s-au jucat cu ea de-a 

super eroii? 

- Ce face Tobias pentru că e furioasă? 

- Cu cine se întâlnește ea în pădure? 

- O învață Vulpoiul cel Înțelept să fie 

furioasă? 

XII. Să repetăm pașii pe care îi urmează  
Boroscuța Tobias pentru a-și reduce furia. 

 

XIII. Despre ce am discutat astăzi?  

XIV. Care sunt cele cinci stări 
emoționale despre care am vorbit?  

XV. Ne jucăm: 

• Recunoaște emoția 

XVI. Suntem atenți...ridicăm cartonașul 
care ne indică frica.... furia... bucuria.... 
mirarea...si tristețea 

XVII.  

XVIII.  

 

 

 

Despre broscuța Tobias și prietenii ei, Cățelușul Ami și pisicuța Pufi. 

Îi stropește cu apă din lac apoi pleacă 

 

O învață cum poate să nu mai fie furioasă. 

 

Despre broscuța Tobias și prietenii acesteia 

Furioasă 

Cu Vulpoiul cel Înțelept 

Nu, o învață cum poate să facă să nu se mai înfurie 

Elevii  exersează cei patru pasi importanți urmărind în același timp 

imaginile  

 

Despre emoții 

Bucuria , furia, tristețea, mirarea și frica. 
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Evaluarea și 

oferirea 

feetback-ului 

 

 

 

 

 

Încheierea 

lecției 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m5 

 

Se fac aprecieri asupra activității. Elevii notează 

pe o hârtie modul în care s-au simțit  la 

activitate. 

La sfârșit primesc buline cu fețe vesele. 

Temă de casă: monitorizarea emoțiilor timp de 

o zi. 

  

 

 

 

 

Notează pe fișă  
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A) Metode şi procedee: M1 – conversaţia,  M2 – explicaţia, M3 – exerciţiul, 

M4 – observaţia, M5 – jocul didactic; 

B) Materiale didactice: m1- filmulețul,  m2 – jetoane cu fețe umane care exprimă diferite sătri emoționale,  m3- imagini cu   broscuța Tobias, m4 

– creioane, m 5 ecusoane – fete fericite, m6- cub cu diferite fețe umane.                                                                   

Resurse: 

A) Temporale: 45 minute. 

B) Bibliografice: 

Catrinel A. Ștefan, Kallay Eva- Dezvoltarea competențelor emoționale și sociale la peșcolari, Editura ASCR 2010; 

Simona Trip – Educație Rațional- Emotivă și comportamentală, Formarea deprinderilor de gândire rațională la copii și adolescenți, 

Editura Universității din Oradea 2007. 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Anexa 1  

Broscuța Tobias a învățat cum să nu mai fie furioasă    

 Într-o zi, Tobias s-a gândit că și-ar dori să se joace cu ceilalți prieteni ai lui, Puf și Ami. El a pornit în căutarea lor și i-a găsit lângă lac. Pufi și Ami 

se jucau cu mingea, dar broscuța Tobias vroia să se joace alt joc. 

- Eu propun să ne jucăm  de-a super-eroii, ce ziceiți voi? 

- Păi, ne-am jucat ieri de-a super-eroii, azi ne jucăm cu mingea, a spus pisicuța Pufi. 

- Dacă vrei poți să te joci cu  mingea împreună cu noi, a zis cățelușa Ami. 

- N-am nici un chef de jocurile voastre. Dacă nu vreți să ne jucăm de-a super-eroii eu plec. 
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”Lasă că le arat eu lor!”s-a gândit broscuța și a sărit în baltă, astfel încât toți ceilalți au fost murdăriți de noroi. ”Dacă nu vor să se joace cu mine, 

atunci nu mai sunt prietenii mei.” Tobias s-a îndepărtat cu gândul de-a mai găsi o modalitate să-și pedepsească prietenii pentru că nu au vrut să se 

joace de-a super-eroii. 

Cum mergea broscuța prin pădure bosumflată și bombănind că nu are prieteni, s-a întâlnit cu Vulpoiul cel Înțelept. Vulpoiul s-a uitat atent la broscuță 

și i-a spus: 

- Văd că ești furios. Ce s-a întâmplat? 

- Nimic! A spus broscuța pe un ton nepoliticos. 

- Ei, dar ceva tot s-a întâmplat. Dacă nu s-a întâmplat nimic, atunci cum de ești furios? 

- Păi... aveți dreptate domnnule Vulpoi. Am vrut să mă joc cu prietenii mei si ei nu au vrut să fim  super- eroi. Au vrut să se joace cu mingea. Și i-am împroșcat cu 

noroi. 

- Și asta îți dorești? Sa nu mai fiți prieteni? 

XXV. După ce s-a gândit Tobias a spus: 
- Eu vreau să fim în continuare prieteni. 

XXVI. Vulpoiul cel Înțelept s-a uitat la Tobias cu atenție: 
-  Hai să-ți spun un secret. Eu nu am fost întotdeauna așa de înelept. Am învățat și eu multe lucruri de la o broască țestoasă. 

- O broască țestoasă?! A întrebat Tobias mirat. 

- Da, era o broască țestoasă foarte bătrână și înțeleaptă. Și eu eram furios ca și tine pe prietenii mei și ea mi-a spus cum aș putea să fac să nu mă mai supăr pe ei.  

- Oauuuu ....strigă Tobias încântat. Și eu vreau să știu.  

- Atunci când simți că te înfurii respiri adânc de trei ori... acum facem împreună! (insipră profun de trei ori). În timp ce respri, îți imaginezi că aerul îți ajunge până 

la vârful degetelor și picioarelor. 

- Doar atât? Întrebă broscuța Tobias nerăbdător. 

- Stai, nu te grăbi! Acum imaginează-ți  că intrii în carapace... 

- Asta e ușor, a spus broscuța cu mândrie. 

- Acum gândește-te la motivul pentru care te-ai supărat... 

- M-am gândit că sunt răi și nu mai sunt prietenii mei pentru că nu vor să se joace ce vreau eu. 

- Acum gândește-te ce ai putea să faci ca să nu se supere pe tine? (înlocuirea monologului negativ). 

XXVII. Tobias s-a gândit o vreme, după care bucuros a anunțat că a găsit răspunsul : 
- Știu! Cred că aș putea să le spun că eu prefer să mă joc cu altceva. Doar am și alți prieteni. 

- Bravo! Sunt mândru de tine, a spus Vulpoiul. De acum înainte să nu uiți să fi și tu o broscuță înțeleaptă.  

- Multumesc, domnule Vulpoi! Așa am să fac. 
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XXVIII. Tobias a pornit înapoi către lac cu gândul să-și ceară scuze pentru modul în care s-a comportat și ca de acum înainte să încercce să fie un prieten adevărat. 
Anexa  

XXIX. LISTA  CU  SITUAȚII   

XXX. PENTRU  CONȘTIENTIZAREA EMOȚIILOR  

XXXI.  
1. Ai primit nota zece la matematică 

2. Nu ai câștigat un concurs important. 

3. Cineva te-a făcut prost. 

4. Părinții tăi tocmai te-au anunțat că îți vor cumpăra un calculator. 

5. Te-a lovit un coleg. 

6. Ești acuzat pe nedrept că ai trișat la joc. 

7. Un câine fioros se îndreaptă spre tine. 

8. Ai fost lăudat pentru  participarea la lecție. 

9. Părinții tăi au urlat la tine. 

10. Ți s-a furat bicicleta. 
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PROIECT DIDACTIC          

 

DATA: 04.11.2019 

UNITATEA DE APLICAȚIE: Șc. primară „Nufărul” Rontău II 

CLASA: pregătitoare 

ÎNVĂȚĂTOARE: PAȘCA LAURA-VALENTINA 

OBIECTUL: Matematică și explorarea mediului 

SUBIECTUL: „Călătorie în junglă” 

UNITATEA TEMATICĂ: „Iubesc animalele!” 

TEMA LECȚIEI: Numerele naturale de la 0 la 5 

TIPUL LECȚIEI: Lecția de consolidare a cunoștințelor 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINE IMPLICATE: M.E.M., A.V.A.P., M.M. 

DURATA: 50 min (35 min+15 min) 

SCOPUL LECȚIEI: Consolidarea cunoștințelor matematice de recunoaștere, numărare, ordonare, comparare a numerelor  în concentrul 0-31; 

COMPETENȚE GENERALE: 

M.E.M. 

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare; 

3. Identificarea unor fenomene/relații/regularități/structuri din mediul apropiat; 

A.V.A.P. 

1. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale sau tehnici elementare diverse; 

M.M. 

1. Receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de limbaj muzical; 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

M.E.M 

1.1. Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-31; 

1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziționarea pe axa numerelor, estimări, aproximări; 

3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularități;  
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A.V.A.P. 

2.2 Exprimarea ideilor și trăirilor personale, în aplicații simple, specifice artelor vizuale; 

M.M. 

1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1- La, cu o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

a) COGNITIVE: 

OO.1. Să numere crescător și descrescător de la 0-5. Obiectivul fiind realizat la nivel 

minimal dacă reușește să numere corect în proporție de 75%; 

OO.2. Să ordoneze crescător pe axa numerelor, cifrele lipsă. Obiectivul va fi realizat dacă 

reușește să ordoneze numerele în proporție de 75%; 

OO.3. Să realizeze comparația dintre numerele mai mici și cele mai mari din exercițiul dat. 

Obiectivul fiind atins la nivel minimal dacă rezolvă corect 2 din 3 exerciții; 

OO.4. Să asocieze cifra corespunzătoare numărului de elemente dintr-o mulțime. Obiectivul 

fiind realizat la nivel minimal dacă rezolvă 5 din 7 exerciții; 

      OO.5. Să numere tot atâtea elemente câte indică cifra dată. Obiectivul fiind realizat la nivel minimal dacă reușește să rezolve sarcina în proporție de 75%; 

OO.6. Să folosească culori la alegere pentru realizarea desenului „În junglă cu Mowgli”. 

Obiectivul va fi realizat la nivel minimal dacă reușește să coloreze estetic fără să iasă din contur în proporție de 75%; 

b) MOTRICE: 

OM.1.Să scrie corect și citeț cifrele de la 0-5 pe caietul cu pătrățele. Obiectivul 

fiind realizat la nivel minimal dacă reușește să scrie corect în proporție de 75% din cazuri; 

OM.2.Să manipuleze corespunzător materialele de lucru (creion, carton colorat, lipici). 

Obiectivul fiind realizat la nivel minimal dacă elevii manipulează corespunzător materialele de lucru date spre utilizare în proporție de 70% din timpul 

activității;  

      OM.3.Să execute mișcări sugerate de ritmul și textul cântecului audiat. Obiectivul fiind realizat la nivel minimal dacă elevii se mișcă pe muzică în 75% 

din timpul melodiei. 

c) AFECTIVE: 

OA.1.Să își mențină concentrată atenția pe parcursul activității. Obiectivul este realizat la 

nivel minimal dacă elevii îndeplinesc sarcinile propuse fără a le fie distrasă atenția pe parcursul a cel puțin 60% din timpul alocat activității; 

OA.2.Să își îmbunătățească capacitățile de muncă independentă. Obiectivul este realizat la 

nivel minimal dacă elevii rezolvă, fără ajutor, 50% din sarcinile prezentate în fișa de lucru; 
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STARTEGII DIDACTICE: 

a) METODE ȘI PROCEDEE: 

       - conversația, expunerea, exercițiul, jocul didactic, demonstrația, munca independentă; 

b) MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

      - planșă cu imagine din junglă, imagini cu animale, plic colorat, fișă de lucru, creioane colorate, creioane grafice, laptop, bol cu banane din hârtie, lipici; 

 

c) FORME DE ORGANIZARE: 

      - frontală, individuală; 

 

EVALUARE: Observarea sistematică a comportamentului elevilor, interevaluare și autoevaluare, aprecieri verbale și recompense; 

 

BIBLIOGRAFIE: 

❖ Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, Clasa pregătitoare, clasa I și clasa II, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

❖ Popa, C. (2014). S.S.I. Teoria și metodologia instruirii. Universitatea din Oradea 

❖ Alb Lupaş, A., (2013) Predarea matematicii în învăţământul primar. Aspecte metodice, Editura Universităţii din Oradea. 
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Desfășurarea lecției 

 
Etapele lecției O.O. Desfățurarea lecției Resurse Evaluare 

materiale procedurale organizatori

ce 

1. Moment 

organizatoric 

(2 min) 

 - se asigură condițiile necesare desfășurării activității; 

- se pregătește materialul didactic necesar bunei 

desfășurări a activității de matematică și explorarea 

mediului; 

- se stabilește ordinea și disciplina: 

Unu, doi, unu , doi, 

Să nu facem tărăboi 

Trei, patru, cinci, 

Am să mă așez aici. 

- materiale 

necesare 

- conversația - frontal  

2. Captarea atenției 

(5 min) 

OA1 - se va realiza cu ajutorul unei povești inventate de 

învățătoare despre o călătorie prin întunecata junglă, 

unde se ascund diferite animale; 

- pentru a trece prin aceea junglă este necesar să 

răspundem corect la cerințele animalelor, dacă nu, 

atunci va trebui sa ne întoarcem înapoi de unde am 

pornit; 

- la ieșirea din junglă ne așteaptă surprize minunate pe 

care trebuie să le câștigăm cu istețimea noastră; 

- planșă cu 

imagine din 

junglă 

- imagini cu 

animalele 

din junglă 

- plic colorat 

- conversația - frontal - observarea atenției și interesului 

elevilor pentru continuarea lecției 

3. Anunțarea temei și 

enunțarea obiectivelor 

(2 min) 

OA1 - se anunță tema lecției – numerele naturale de la 0 la 

5; 

 - se va anunța elevilor faptul că în această oră de 

matematică vor avea de realizat pe parcursul călătoriei 

mai multe sarcini; 

- vor număra, vor compara numere, vor realiza sarcini 

matematice cu numerele învățate până acum, vor 

recunoaște animalele sălbatice care trăiesc în junglă și 

vor forma mulțimi cu caracteristicile lor, după care vor 

desena, tăia și lipi un colaj; 

 - expunerea - frontal  

4. Dirijarea 

consolidării 

(15 min) 

OA1 

 

 

 

 

 

 

1. „Călătoria în junglă” va începe cu întâlnirea cu 

primul animal: Gorila 

- În plicul primit de la Gorilă se vor găsi indicații și 

sfaturi pentru călătorie dar și primul set de sarcini; 

- Gorila va dori să știe modul în care elevii răspund  la 

întrebări orale, prin exerciții de numărare în ordine 

crescătoare și descrescătoare a numerelor 0-5. 

- planșă cu 

imagine din 

junglă 

- cartonașe 

cu imaginile 

animalelor  

- conversația 

- exercițiul 

- jocul 

didactic 

- demonstrația 

 

 

- frontal 

- individual 

- observarea sistematică  

- aprecieri verbale 
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OO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM1 

OO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO3 

 

 

OM3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO1 

OM1 

 

 

- Numără crescător de la 0-5; 

- Numără descrescător de la 5-0; 

- Numără crescător de la 2 la 5; 

- Numărăr descrescător de la 4 la 1; 

- Ce număr urmeză după 3, dar după 4; 

- Ce număr se află înaintea lui 2, dar înaintea lui 5; 

- Care număr este mai mare 3 sau 4; 

- Care număr este mai mic 2 sau 0; 

 2.Următorul animal din junglă va fi: Pantera neagră 

- Pantera este un animal periculos, trăiește în junglă și 

se hrănește cu alte animale, pe care le vânează.  

 - Pantera dorește să vadă cum ordonați voi numerele 

așa ca va roagă să completați cifrele lipsă din șirul 

crescător al numerelor din fișa de lucru, de la 

exercițiul cu numărul 1. 

- Exercițiile vor fi realizate oral împreună cu elevii, 

apoi se vor completa individual pe fișele de lucru; 

3. Înaintând în jungla întunecată elevii se întâlnesc cu: 

Cazuarul 

- Cazuarul este o pasăre colorată, care trăiește în 

pădurea tropicală din Australia. Această pasăre nu 

poate zbura, dar aleargă foarte repede. Acum s-a orpit 

la noi să ne verifice, dacă știm care numere sunt mai 

mari și care mai mici. 

- Se rezolvă exercițiul 2 de pe fișa de lucru, oral cu 

ajutorul învățătoarei, după care fiecare elev 

completează individual exercițiul pe propria fișă; 

4.Următoarea întâlnire în junglă este cu: Ursul Balu 

- Ursul Balu este un personaj din povestea „Cartea 

junglei”, elevii vor audia melodia „Strictul necesar” și 

vor realiza mișcările sugerate de textul cântecului, 

după care în pas de dans vor înainta mai departe în 

junglă; 

5. Următorul animal întâlnit în junglă va fi: Tigrul 

- Tigrul este un animal fioros, cea mai mare felină din 

junglă. Este singura felină care vede în culori și nu îi 

este frică de apă; 

- Tigrul vrea să vadă dacă reușiti să numărați 

elementele unei mulțimi și să scrieți cifra 

corespunzătoare  în căsuță; 

- fișă de 

lucru cu 

sarcini 

- plic colorat 

- creioane 

colorate și 

grafice 

- laptop 

- căntecul 

„Strictul 

necesar” 
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- Se va rezolva exercițiul 3 din fișa de lucru oral, după 

care fiecare elev va completa individual spațiile 

corespunzătoare; 

5. Obținerea 

performanței 

(9 min) 

OO4 

OA1 

OA2 

6. Elevii întâlnesc în călătoria prin junglă: Broasca 

Țestoasă, care înaintează foarte încet și are nevoie de 

ajutorul lor.  

- Broasca țestoasă îi roagă pe elevi să traseze o linie de 

la mulțimea corespunzătoare până la cifra care 

reprezintă numărul de elemente, după care să coloreze 

borasca țestoasă;  

- La finalul completării fișei, animalele întâlnite până 

acum sunt curioase cum te-ai simțit. Colorează 

emoticonul care se potrivește cu starea ta. 

- fișă de 

lucru 

- creioane 

colorate și 

grafice 

- explicația 

- munca 

independentă 

- frontal 

- individual 

- observarea sistematică 

- aprecieri verbale 

- autoevaluarea 

6. Activitate în 

completare 

(15 min.) 

OM2 

OO5 

OA2 

7. La ieșirea din junglă, elevii se vor întâlni cu 

Mowugli, personajul principal din povestea „Cartea 

Junglei”, acesta le oferă o fișă de colorat cu imagine din 

poveste și vor lipi pe palmier câteva banane. Elevii vor 

trebui să numere cele cinci banane, după care să le 

lipească pe palmier. 

- fișă de 

lucru 

- bol cu 

banane de 

hârtie 

- creioane 

colorate 

- explicația 

- demonstrația 

- munca 

independentă 

- frontal 

- individual 

- observarea sistematică 

- aprecieri verbale 

 

7. Aprecieri și 

concluzii 

(2 min) 

 - Se vor face aprecieri globale și individuale cu caracter 

motivant privind participarea elevilor la lecție și se vor 

împărții recompensele promise pentru finalizarea 

„Călătoriei în junglă” 

 - conversația - frontal 

- individual 

- aprecieri globale 

- recompense 

8. Încheierea lecției 

 

 - Elevii vor aduna resturile de hârtii de pe bancă și de 

sub bancă, vor face ordine în spațiul lor de lucru, după 

care vor ieși în recreație. 
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Tema anuală: ”Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?” 

Tema săptămânii:”Ȋn ogradă-păsări şi animale domestice” 

Prof. înv. preșc.: Păușan Dorina Melania 

 

”Ȋn ograda bunicii” 

Grupa: mare B 

Tema săptămânii: ”Ȋn ogradă (păsări şi animale domestice)” 

Tema zilei: ”Ȋn ograda bunicii” 

Categoria de activitate: Activitate integrată 

Mijloc de realizare: Activitate integrată ADP+ADE (DȘ+ALA1)+(DEC+ALA2) 

Tipul de activitate de consolidare și verificare a cunoștințelor 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

V. Activități de dezvoltare personală (ADP) 

ADP: 

➢ Întâlnirea de dimineață: ”Despre animale domestice am învăţat, /să ne salutăm cu cel preferat!” 

➢ Tranziții: ”Bat din palme” joc muzical; 

  ”Mergem ca şi puişorul cafeniu” mers ritmat; 

”Mac, mac, mac,” mers cadenţat; 
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➢ Rutine: ”Prietenul la nevoie se cunoaşte!” deprinderea de a ajuta 

VI. Activități pe domenii experențiale (ADE)  

➢ DȘ 2 Activitate matematică - ”Ȋn ograda bunicii! ”– joc didactic matematic , consolidare. 

➢ DEC Educaţie muzicală – cântec “Graiul animalelor”-predare  

                                        -joc cu text şi cânt “Şoriceii şi pisica”-repetare 

VII. Jocuri și activități alese ALA 1 

➢ Construcţii:” Ograda bunicii”- piese lego 

➢ Joc de masă: “Tablou pentru casa bunicii”-puzzle cu animale domestice  

➢ Artă: “Animalele bunicii”-desen după şablon şi decupare 
VIII. Jocuri și activități alese ALA2 

Dans ritmic  

 Scopul activității: 

➢ Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a opera cu numere şi grupe de obiecte în limitele 1-9, constituite în funcție de diferite criterii, urmărind 

dezvoltarea atenţiei, a spiritului de observaţie şi cooperare 

➢ Consolidarea deprinderii de a cânta corect sunete lungi şi scurte în combinaţii sincopate , expresiv şi omogen; consolidare deprinderii copiilor de a 

executa diferite mişcări după indicaţiile textului unui cântec. 

 

Obiective operaționale: DŞ+ALA1 

O1.să recunoască animalele domestice după anumite criteri (ghicitori) 

O2.să numere crescător şi descrescător în concentrul 1-9; 

O3.să recunoască vecinul mai mic/mai mare al unui număr din şirul numeric 1-9; 

O4.să exprime locul ocupat utilizând numeralul ordinal corespunzător; 

O5.să aşeze animalele domestice la locul cerut, recunoscând poziţiile spaţiale; 

O6.să asocieze cantitatea la număr; 

O7.să rezolve probleme simple, cu ajutorul materialului intuitiv; 

O8.să utilizeze corect limbajul matematic; 

O9.să redea tema data prin tehnica suprapunerii sau alăturării pieselor puse la dispoziţie; 

O10.să coopereze cu colegii de grup în vederea realizării sarcinii; 

O11.să traseze conturul după şablon, urmând cât mai corect linia/forma şablonului; 

O12.să decupeze imaginea respectând conturul obţinut; 
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 O13.să asambleze corect piesele de puzzle, pentru a obţine imaginea. 

                                     DEC+ALA2 

O1- să interpreteze corect melodia cântecului, respectând durata şi înălţimea sunetelor muzicale, ritmul şi intensitatea lor; 

O2 – să–şi însuşească corect formula ritmică sincopată (pătrimea urmată de optime, în aceeaşi măsură);  

O3 - să respecte semnalul de început, de sfârșit, linia melodică și ritmul cântecului; 

O4 - să respecte poziţia corectă în timpul interpretării, în vederea unei respiraţii corecte şi a emiterii corespunzătoare a sunetelor; 

O5 - să interpreteze corect, expresiv și omogen cântecul, respectând tonul,   semnalul de început, dicţia şi respiraţia în cânt ; 

O6 - să redea expresiv linia melodică a cântecului după interpretarea model a acesteia;  

O7  - să execute corect jocul muzical, respectând linia melodică şi sarcinile (rolurile) acestuia sincronizând mişcările cu textul şi ritmul melodiei; 

O8 – să execute corect dansul ,respectând ritmul 

 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversaţia ;- explicaţia.- demonstraţia;- exerciţiul;-problematizarea; -ghicitoarea 

Materiale didactice: cutia cu surprize; siluete cu: animale şi păsări domestice;imagine cu grajd pentru animale, coteţ pentru păsări, cuşca lui Grivei, cutie 

cu plicuri; planşă cu exerciţii ritmice, ghicitori , mască pentru joc. 

Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici 

Elemente de joc: surprizele, aplauzele, mânuirea materialelor, jocul, recompense.  

Sarcina didactică: Gruparea obiectelor în funcție de criteriul dat; recunoașterea cifrelor1-9; numerația în limitele 1-9; raportarea cantității la număr; poziţiile 

spaţiale ;rezolvarea de probleme simple cu suport intuitiv. 

Regulile de joc: Sarcina jocului v-a fi îndeplinită în funcţie de respectarea regulilor: -voi citi copiilor sarcina scrisă pe bileţel; 

                -sarcinile sunt rezolvate individual; 

                -răspunde doar copilul numit  ; 

                -dacă rezolvă corect sarcina, v-a fi aplaudat. 

Locul de desfășurare: sala de grupă+ sala de sport la jocul de mişcare şi la dans 
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Scenariul zilei 

 

Întâlnirea de dimineață: 

 Salutul ”Dimineaţa a sosit, 

                         Toţi copiii au venit,  

                         A-nceput o nouă zi, 

                         Bună dimineaţa, dragi copii! 

-Bună dimineața d-na educatoare” 

           Poezia ”În fiecare dimineață!”  

Calendarul naturii și prezența. 

“După ce ne-am adunat 

Şi frumos ne-am salutat, 

Colegii ne-am întâlnit 

Oare cine azi n-a venit?” Un copil v-a numi copiii care sunt absenţi. Apoi cu ajutorul întrebărilor completăm calendarul naturii cu elementele specific 

acestei perioade. Cu ajutorul cântecului ”Cum e vremea?” așezăm semnul reprezentativ vremii din această zi. 

Ȋmpărtăşirea cu ceilalţi: Ne vom aminti care este tema săptămânii, apoi 1-2 copii ne vor povestii despre animalul preferat. 

Noutatea zilei. 

Primim un colet cu o scrisoare. Scrisoarea este de la o fetiţă pe nume Maricica. Ea ne roagă să o ajutăm să găsească şi să aducă înapoi în curtea bunicii 

animalele care au fugit. 

Ştirea zilei: Maricica are nevoie de ajutorul nostru ca să poată găsi animalele care au fugit. 

Mesajul zilei: ” Pritenii se ajută între ei!” 

Activitatea de grup: Pentru a o ajuta pe Maricica , copii trebuie să găsească răspunsul la ghicitori, să caute animalul în coş şi să-l imite. 

Cu ajutorul activităţi de grup ”Ȋn fân mâna vei băga/Şi o ghicitoare vei afla!”se face trecerea la activitatea de matematică,  unde trebuie să numere 

animalele găsite, să le atribuie o cifră pentru a vedea dacă le-am găsit pe toate,să spună vecinii unui număr,apoi să le aşeze la casa lor,folosind poziţiile 

spaţiale. 

Se intuieşte materialul din cutie: jetoane, siluete, cartonaşe etc. 

Se explică regulile: 

-fiecare probă este scrisă pe bileţele de culoare diferită; 

-copilul numit va rezolva sarcina de pe bileţel; 

-în urma rezolvării corecte a sarcinii, v-a fi aplaudat. 
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Folosind tranziţia „Bat din palme clap, clap clap 

                                Din picioare trap, trap, trap 

                                 Ne-nvârtim, ne răsucim 

                              Şi spre centre noi pornim.” 

Ȋnainte de întoarcerea bunicii, îi pregătim o surpriză. 

Mergem pe la fiecare centru şi intuim materialele de lucru, explicându-le sarcina de lucru. 

La centrul Construcţii vom aşeza piesele de lego astfel încât să obţinem noi adăposturi pentru animale, cu gard, ca ele să nu mai fugă.-“Ograda 

bunicii” 

La centrul Joc de masă vom rezolva puzzle cu animale domestice, realizând tablouri pentru casa bunicii; 

La centrul Artă vom contura animale domestice, ajutându-ne de şablon, le colorăm, iar apoi le decupăm pentru a le aşeza în ogradă. 

Copiii îşi aleg centrul la care doresc să lucreze, respectând numărul de scăunele. 

Vom efectua pentru început câteva exerciţii de încălzire a mâinii: 

 „Degetele-mi sunt petale 

Se deschid ca la o floare 

Iar apoi le răsfirăm 

La pian uşor cântăm . 

Mâinile mi le rotesc 

Morişca o învârtesc 

 Şi la lucru eu pornesc . ’’ 

După finalizarea sarcinilor, prin tranziţia “Mac, mac, mac/La baie am plecat/Mac, mac, mac/ pe mâini ne-am spălat!” mergem la baie. 

Ȋntre timp sala este pregătită pentru activitatea de Educaţie muzicală. 

Copiii se întorc în sală şi se aşează pe scăunele, apoi le propun să învăţăm cu Maricica un cântecel care se numeşte Graiul animalelor, pentru a 

recunoaşte animalele din ogradă când le auzim. 

Se deschide a doua cutie cu surprize şi se intuieşte materialul (silutele animalelor din cântec). După ce învăţăm cântecul vom repeta jocul cu text şi 

cânt „Şoriceii şi pisica”. Pentru şi mai multă voie bună o vom învăţa pe Maricica un dans ritmic.Ziua se încheie cu multă voie bună pentru că am reuşit să o 

ajutăm pe Maricica, iar aceasta le oferă recompense copiilor pentru ajutorul oferit. 
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Grădinița cu P.P. Nr. 29- Sibiu 

PROIECT DIDACTIC 

„Crizantema” 

Colaj 

 
Motto: 

„Învaţă să cunoşti plantele!Cunoscându-le le vei iubi! 

Numai apropiindu-te de gingăşia lor, 

Arăţi nobleţea sufletului şi bunătatea inimii” 
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EDUCATOARE: Petelează Georgiana- Adelina 

DATĂ: 18.11.2019 

GRUPĂ: Mare „B” 

TEMA ANUALĂ: „Când,cum şi de ce se întâmplă”? 

SUBTEMA: „Miresmele florilor” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Crizantema” 

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul om și societate – Activitate practică 

TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi şi deprinderi 

MIJLOC DE REALIZARE: Decupare, asamblare, lipire DURATA: 

30 minute 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Formarea priceperilor și deprinderilor de a realiza o lucrare practică specifică 

nivelului de dezvoltare motrică. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 : Să denumească materialele de lucru puse la dispoziţia lor; O2 : 

Să lipească elementele, într-o formă cât mai estetică 

O3 : Să confecţioneze cu materialele puse la dispoziţie crizanteme. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

-Recunoaşte, selectează şi foloseşte adecvat uneltele şi materialele de lucru pentru realizarea temei;  

-Efectuează operaţii simple de lucru (decupare, asamblare, lipire); 

-Identifică, selectează şi execută individual tema dată; 

-Efectuează operaţii simple de lucru cu materiale puse la dispoziție (macaroane) 

-Utilizează formule de politeţe în diferite situaţii; 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

- Activare și manifestare a potențialului creativ 

- Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

- Autocontrol și expresivitate emoțională 
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STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. MIJLOACE 

DIDACTICE: Modelul educatoarei, foi, lipici, macaroane, recompense. FORMĂ DE 

ORGANIZARE: frontal, individual 

BIBLIOGRAFIE:, 

1.Cunoştinţe despre natura şi om în grădiniţă de copii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti – 1979. 

2.Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor, de la 3 la 6/7 ani”, M.E.C.T. – 2008; 

3., Activitatea integrată din grădiniţă”, Editura Didactică Publishing House, 2008 
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.ETAPE 

 
 

TIMP 

 
OB. 

OP. 

 
 

CONŢINUTUL ESENŢIAL AL ACTIVITĂŢII 

 

STRATEGIA DIDACTICA 

 

EVALUARE 

Metode 

şi procedee 

Mijloace 

didactice 

Mod de 

organizare 

 
1.Moment 

organizatoric 

1’  Pentru o bună desfăşurare a activităţii se vor lua 

următoarele măsuri: 

- Aerisirea sălii de grupă; 

- Aranjarea mobilierului sub forma de U; 

- Pregătirea materialului didactic necesar desfăşurării 

activităţii; 

- Intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă. 

    

 
2. Captarea atenției 

3’  Se va realiza prin prezentarea buchetului cu flori 

precum și a scrisorii trimise de 

Zâna Florilor (ANEXA 1) 

 
Conversația 

 
Buchet cu 

crizanteme 

 
frontal 

Observarea 

comportamentului 

verbal și nonverbal 

 
3. Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

1’  Cu ajutorul materialelor de pe mese vom face o 

crizantemă pentru zâna florilor. 

- Voi repeta tema activităţii cu 2-3 copii pentru fixarea 

ei. 

 
Conversația 

 Frontal  

 

 

4. Dirijarea învățării 

6’  

 

O1 

Intuirea materialului 

 
Copiii sunt solicitați să denumească materialele 

-observaţia 

 
-conversaţia 

 Frontal -denumirea corectă 

a materialelor de 
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   pregătite pe măsuțe: 

 
„Ce observați pe măsuțe?” (lipici, hârtie, macaroane, 

carton) 

Prezentarea și analiza modelului se face de către 

educatoare. 

Explicarea și demonstrarea procedeului de lucru 

 
Explic și demonstrez modul de realizare a lucrării 

 
„Acum vreau să fiți foarte atenți pentru că vă explic 

tehnicile de lucru: luăm lipiciul (aracetul) cu pensula, 

aplicăm lipici pe hârtia care este cea mai subțire și o 

lipim în partea de jos a cartonului. Vom aplica aracet 

deasupra tulpinei si vom așeza petalele florii 

(macaroanele) . Apoi vom decupa frunzele florii și le 

vom lipi pe tulpină. 

Exerciţii pentru încălzirea mușchilor mici ai 

mâinii 

„Înainte de a începe lucrul, haideți să ne încălzim 

puțin mâinile: 

„Pentru a realiza cât mai frumos lucrarea, trebuie să 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-explicaţia 

 
-demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-exercitiul 

 

 

 

 

 

Planșa model 

Lipici 

Hârtie 

Carton 

Macaroane 

 lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-însuşirea 

procedeului de 

lucru pe baza 

demonstraţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-executarea corectă 

a exerciţiilor de 
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O 2 

 

 

 

 

 

O 3 

ne încălzim mâinile: închidem şi deschidem pumnii, 

mișcă degețelele, batem bine palmele, învârtim 

morișca, ne spălăm pe mâini, cântăm la pian. 

 
Realizarea lucrării de către copii 

 
Voi da semnalul de începere a lucrului. Pe parcursul 

activităţii voi da indicaţii cu privire la respectarea 

cerinţelor şi a tehnicilor de lucru. De asemenea voi 

atrage atenţia asupra aplicării unei cantităţi potrivite 

de lipici, pentru a păstra aspectul îngrijit al lucrării. 

Voi da indicaţii acolo unde este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 
-exerciţiul 

  încălzire a 

muşchilor mici ai 

mâinilor 

 

 

 

 

 

 
 

-executarea corectă 

a tehnicilor de lucru 

5. Obţinerea 

performanţei 

4’  Înainte cu câteva minute de expirarea timpului de 

lucru, voi atenţiona copiii să se apropie de final. 

După semnalul de încetare al lucrului vor fi evaluate 

lucrările copiilor după următoarele criterii: 

- Corectitudinea lipirii elementelor. 

- Finalitatea lucrării 

- Acurateţea 

Le voi cere copiilor să motiveze afirmaţiile făcute în 

comparaţie cu modelul. 

Lucrările vor fi expuse la panou. 

Conversatia 

Explicatia 

Lucrarile 

copiilor 

Pe grupe  
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6. Încheierea 

activității 

1’  Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra 

disciplinei la activitate şi a modului de lucru, iar apoi 

voi oferii recompense. 

Conversatia 

Explicatia 

 
Recompense 

Frontal Aprecieri verbale 
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ANEXA 1 

 

 

Scrisoarea Zânei Florilor 

,, Dragii mei prieteni 

 

 

Mă bucur tare mult să vă cunosc ! Am auzit multe laude la adresa voastră, cum că aţi învăţat multe lucruri interesante. Pentru că sunteţi nişte copii isteţi şi 

harnici , m-am gândit să vă trimit aceste flori. Să va jucați frumos cu ele, copii! 

Și să aveți grija de ele pentru ca sunt ultimele flori din gradina mea. As fi vrut să am să vă trimit mai multe, dar din pacate o vrăjitoare rea mi-a stricat gradina 

cu frumoasele mele flori si… m-am gandit ca poate voi daca puteți cu ajutorul domnișoarei educatoare sa ma ajutați sa îmi faceți ( numai cum voi stiți ) o 

grădină cu flori. Mă puteţi ajuta confecţionându- mi chiar voi o floare? 

V-am pregătit şi alte surprize pe care vă las să le descoperiţi singuri. 

Nu-mi rămâne decât să vă urez spor la lucru. Cu siguranţă voi trece sa văd ceea ce aţi realizat. 

Vă îmbrăţişez cu drag, Zâna Florilor ,, 

 

 

 

                                                           



             ,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1013 
 

 

PROIECT  DIDACTIC 

 

DATA : 05.04. 2019 

ŞCOALA: Primară Ivăneşti 

PROPUNĂTOR: Înv. Mocanu Tatiana 

CLASA: a- II - a  

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi explorarea mediului 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-100 

SUBIECTUL LECŢIEI: Recapitulare  

TIPUL LECŢIEI:  recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor 

SCOPUL LECŢIEI: recapitularea cunoştinţelor privind  împărţirea, aflarea numărului   necunoscut, ordinea efectuării operaţiilor,  rezolvarea de  probleme. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1–  să opereze corect cu terminologia matematică specifică; 

O2-- să rezolve calcule orale variate;  

O3– să  afle numărul necunoscut din exerciţiile date; 

O4– sa rezolve exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor; 
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O5 – să rezolve corect probleme,  respectând planul de rezolvare; 

O6– să compună probleme după expresii matematice date; 

O7– să pună preblema rezolvată în exerciţiu. 

  STRATEGIA DIDACTICĂ:  

                               - METODE ŞI PROCEDEE:  conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia,  problematizarea,  metoda  ŞTIU,  VREAU SĂ ŞTIU, AM 

AFLAT, metoda CADRANELOR,  fişă de lucru; 

                   - MIJLOACE DIDACTICE:   fişe de lucru, fişe de evaluare, ecusoane,  tablă, cretă colorată, caiete, manual, marcher, flipchard,  

stimulente,  instrumente de scris. 

                    - FORME DE REALIZARE: frontal,  individual,  pe echipe. 

                          - FORME DE REALIZARE: autoevaluare, evaluare orală, evaluare scrisă,  aprecieri verbale, calificative. 

RESURSE UMANE: elevii clasei a II- a (15 elevi)  

RESURSE TEMPORALE: 50’  

RESURSE SPAŢIALE: sala de clasă 

BIBLIOGRAFIE:  

- Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea    competenţelor cheie la şcolarii mici”, 2013 

-  Silvia Bremen, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga 

-  Piţilă T.,.Mihăilescu C,, Matematica şi explorarea mediului,, manual pentru clasa a II a, Bucureşti,  Ed. Didactică şi Pedagogică 2018; 

- „Metode intreactive de grup- ghid metodic”, Editura ARVES,2002;  



             ,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1015 
 

 

DESFĂŞURAREA  LECŢIEI 

Etapele 

lecţiei 

Ob  

Op 

Conţinut 

Instructiv – educativ 

Strategia didactică 

Evaluare Forme de 

organizare 

Metode şi 

procedee 

 

Materiale şi 

mijloace 

didactice Ativitatea învăţătorului Activitatea 

elevului 

 

1. 

 Moment 

organizatoric 

 

 

 

 

  

- Asigur condiţiile necesare desfăşurării în 

bune condiţii a lecţiei cerând elevilor să 

pregătească materialele necesare, să-şi 

corecteze poziţia în bancă şi să păstreze 

ordinea şi disciplina.   

- Elevii sunt împărțiți pe echipe și fiecare 

echipă are un semn distinctiv: flori de 

diferite culori . 

- Asigur o atmosferă de calm şi linişte 

Se pregătesc cu 

cele necesare 

începerii orei de 

matematică şi 

explorarea 

mediului 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Instructajul 

verbal 

Conversaţia 

 

 

 

Semne 

distinctive: 

Flori de 

diferite 

culori  

 

Observaţie 

sistematică 

 

             

 

2. 

Verificarea     

temei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

- Verific  calitativ şi cantitativ caietele cu 

tema pentru acasă . 

- În timpul controlului cantitatv , elevii vor  

rezolva exerciţiile  scrise pe o foaie  A4,  

cartononată . 

 - Se verifică tema din punct de vedere 

calitativ prin citirea temei de către elevi. 

- Elevii vor primi calificative pentru tema 

efectuată şi se vor face aprecieri asupra  

Rezolvă cerinţa 

de pe fişă şi 

citesc tema pe 

care au avut-o 

de pregătit 

 

Frontală 

 

 

Observaţia 

conversaţia 

 

Caietele de 

temă, foile 

de carton , 

instrumente 

de scris 

 

Aprecieri 

verbale , 

calificative 
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 modului de rezolvare 

             3. 

Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

 

 

- Se va capta atenţia elevilor prin verificarea 

rezultatelor  de  pe  fişele cartonate. Elevii  

vor răspunde la următoarele întrebări 

-Numărul format din 2 zeci, 9 unităţi, 3 

sute 

-Numărul format din 10 zeci  

-Predecesorul nr. 320 

- 9x8 

-Succesorul nr. 220 

-O păpuşă costă 10 lei . Cât vor costa 9 

păpuşi? 

-Află diferenţa numerelor 200 şi 90. 

-Află suma numerelor 200 şi 30 

-Află numărul cu 200 mai mare decât 50 

-Numărul format din 2 unităţi , 3 zeci şi 

300 sute 

-În grădină sunt 300 lalele şi 35 de 

zambile. Câte flori sunt în grădină? 

- Află diferenţa numerelor 1000 şi 500 

 

   Propun elevilor să se aşeze  în ordinea 

crescătoare a rezultatelor apoi  vor întoarce 

fişele şi vor observa scrise litere, citind vor 

obţine cuvântul:  

   

RECAPITULARE 

 

 

 

 

 

Elevii răspund 

întrebărilor 

adresate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii întorc 

fişele şi 

descoperă titlul 

lecţiei 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

conversaţia, 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 fişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişele de 

lucru 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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          4.  

Anunţarea 

temei şi a 

planului de  

recapitulare şi 

a obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acest cuvânt reprezintă lecţia pe care o 

vom desfăşura astăzi la matematică şi 

explorarea mediului.  

- Scriu titlul lecţiei pe tablă şi elevii vor 

scrie în caiete.  

- Informez elevii asupra conţinutului 

învăţării şi a nivelului performanţelor 

aşteptate pe înţelesul lor : 

-Vom  rezolva cât mai corect exerciții cu 

cele 4 operaţii matematice, vom afla 

numărul necunoscut, vom rezolva exerciţii 

cu ordinea operaţiilor, vom rezolzolva 

probleme prin metode cunoscute şi vom 

compune probleme. 

Sunt atenţi şi 

receptează 

obiectivele 

propuse 

 

 

 

Scriu titlul pe 

caietele de clasă 

 

Frontal 

 

conversaţia 

explicaţia 

expunerea 

 

 

 

 

 

 

Tablă, cretă 

colorată, 

caiete, 

Instrumente 

de scris 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

5. 

Recapitularea 

şi 

sistematizarea 

unităţii 

didactice 

parcurse 

  

-Voi adresa elevilor intrebari despre 

capitolul studiat şi despre ce au învăţat ei în 

cadrul acestui capitol. 

- Le propun ca în continuarea orei să ne 

luăm la întrecere.  

 V-am pregătit un concurs şi m-am gândit 

să-l desfăşurăm pe echipe ( elevii sunt 

aşezaţi  în funcţie  de simbolul de pe măsuţe 

având culoarea identică cu ecusonul prins în 

piept). 

Răspund 

întrebărilor 

adresate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal Conversaţia, 

explicaţia 

Simboluri  Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Calcul oral:  

  

Exerciţii de formare de priceperi şi 

deprinderi de calcul matematic şi 

consolidarea terminologiei matematice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

- orală 

- capacitatea 

de a efectua 

mintal 
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a)calculul 

mintal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

b) calculul scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

C2 

 

C3 

C4 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Găseşte numărul: 

            - cu 7 mai mare decât 5; 

-           - cu 50 mai mic decât 100; 

            - de 9 ori mai mare decât 8; 

            - de 9 ori mai mic decât 81; 

•Află - produsul numerelor 6 şi 7; 

          - suma nr. 90 şi 30; 

          - diferenţa numerelor 360 şi 60; 

          - cât ori cât fac 24; 

          - cât ori cât fac 36. 

Care este produsul numerelor 8 si 9? 

-Dar câtul numerelor 63 si 7? 

-Care este triplul lui 4? 

-Dar treimea lui 12? 

-Dublul lui 8? 

-Dar jumătatea lui 8 

-Dar pătrimea lui 20? (sfertul?) 

-„Câte roți au 2 maşini şi 3 biciclete?’’  

 

-Împărţiţi în 6 echipe,  elevii vor rezolva 

 exerciţiile scrise pe foi de flipchard, pentru 

răspunsurile date aceştia vor primi 

calificative. 

 

                 Rezolvă problema repede şi 

bine! 

 - Voi prezenta elevilor pe o planşă o 

problemă. Ei o vor avea pe fişă . Se va 

rezolva problema folosind  metoda „Ştiu/ 

Vreau să ştiu/Am aflat ”.  În  rubrica 

 

Răspund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvă 

cerinţele aflate 

pe omiduţă 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

exerciţiul 

 

explicaţia 

problematiza

rea 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

„Ştiu/ Vreau 

să ştiu/Am 

aflat ”.   

Proble-

matizarea 

 

 

Caietele 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă  

Anexa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşa cu 

problema 

loperaţii de 

înmulţire;  

 

- capacitatea 

de a  

utiliza 

limbajul 

matematic; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Calificative 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 
 

 



             ,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1019 
 

 

 

 

 

 

 

            

            6. 

Obţinerea       

performantei 

 

 

 

 

 

 

O7 

 

 

 

O6 

„Ştiu” vom trece datele problemei, în cea 

cu „Vreau să ştiu” vom scrie întrebările 

propuse de elevi, iar în ultima vom efectua 

calculele.  

 

Maria are 10 mere şi de 5 ori mai multe 

pere. Alex are 8 struguri şi de 9 ori mai 

multe banane decât struguri. 

Câte fructe au cei doi copii în total? 

- Se va pune problema în exerciţiu 

 

                     10 x 5 + 8 x 9 

 

 

                Calcul pe echipe 

 
METODA CADRANELOR 

 

- Se împarte clasa în 4 echipe. 

- Elevii vor rezolva cerinţele în echipă, 

apoi reprezentantul fiecărei grupe va citi 

rezolvarea .       

 

 

Rezolvă 

problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvă 

cerinţele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În echipă 

 

Explicaţia 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe,planşă 

cu problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe  metoda 

cadranelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

Calificative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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7. 

Asigurarea 

feed-back-ului 

 

C3 

C4 

C5 

 

 

            Activitate individuală 
  

- Elevii primesc fişă de lucru 

- Se dau explicaţiile de rigoare 

- Vom verifica corectitudinea  rezolvării 

cerinţelor 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrează 

individual 

Individual  

Explicatia 

Munca 

independentă 

 

Fişa de lucru 

Instrumente 

de scris 

- scrisă 

- capacitatea 

de a efectua 

operaţii de 

înmulţire; 

 

            

8. 

Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului  

 - Elevii vor fi recompensaţi cu câte un 

creion. 

- Se anunţă calificativele obţinute de elevi,  

ca urmare a implicării acestora în activitate. 

- Se dă  tema pentru acasă . 

- Se dau explicaţiile de rigoare 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ascultă 

aprecierile 

făcute 

 

Frontală 

Individuală 

 

Conversaţia 

Explicatia 

 

 

Manualul 

 

 

Aprecieri 

verbale şi 

prin 

calificative; 

Stimulente 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Şcoala:Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” 

Profesor: Moldovan Emilia Simona 

Clasa: a XI-a 

Disciplina: 

Subiectul: Harul divin mântuitor. Raportul dintre har şi libertate. Teoria predestinaţiei 

Tipul lecţiei: mixtă 

Obiective operaţionale 

 La sfârşitul orei elevii vor fi capabili: 

 O1: să definească harul divin; 

 O2: să precizeze acţiunea harului divin în viaţa omului; 

 O3: să explice raportul dintre har şi libertate; 

 O4: să expună critic teoria predestinaţiei; 

Obiective formativ-educative 

 O5: să conştientizeze faptul că harul face începutul mântuirii subiective; 

 O6: să conştientizeze importanţa libertăţii omului pentru mântuire. 
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Strategia didactică: 

- Mijloace de învăţământ folosite la lecţie: 

„Manual de religie” pentru clasa a XI-a 

„Sfânta Scriptură” 

„Imne”, Sfântul Simeon Noul Teolog 

Rebus. 

- Metode de învăţământ utilizate la lecţie: 

prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, explicaţia. 

- Forme de organizare a clasei: 

activitate pe grupe, activitate frontală, activitate individuală.  

Bibliografia folosită la lecţie: 

- „Manual de Religie” pentru clasa a XI-a 

- „Sfânta Scriptură” 

- „Dogmatica”, manual pentru Seminariile teologice 

- „Imne”, Sfântul Simeon Noul Teolog 

- „Catehism creştin ortodox” 

 



             ,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1023 
 

 

 

Etapele lecţiei Activitate profesor Activitate elev Ob op. Metode şi mijoace 

1.Mo-ment  

organi-zatoric 

• Salută elevii; 

• rosteşte rugăciunea împreună cu elevii; 

• notează absenţii, 

• organizează clasa pentru începerea lecţiei 

• Răspund la salut;  

• Rostesc rugăciunea;  

• spun absenţii;  

• se pregătesc pentru 

începerea lecţiei. 

  

2.Veri-ficarea 

cunoş-tinţelor 

• Împarte clasa în trei grupe, care vor 

completa fişe pentru a realiza verificarea 

lecţiei „Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 

în lume” 

• Completează fişele 

şi aleg liderul care 

va prezenta 

răspunsurile. 

 Act. pe gru-pe; 

3.Pre-gătirea 

aper-ceptivă 

• Deoarece Persoana şi lucrarea Duhului 

Sfânt sunt importante pentru mântuirea 

neamului omenesc, în general, şi pentru 

mântuirea noastră, în special, în ora pe care 

o avem la dispoziţie vom aprofunda aceste 

noţiuni. 

• Elevii receptează  Act frontală; 

Ex-pli-caţia 

4. 

Anun-ţarea titlului 

lecţiei şi pre-

În acest scop vom discuta despre: Harul divin 

mântuitor. Raportul dintre har şi libertate. 

Teoria predestinaţiei 

• Elevii notează titlul 

 

 

 

Act frontală 
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zenta-rea obiec-

tivelor propu-se 

Pe parcursul lecţiei vom defini harul divin şi 

vom preciza care este acţiunea Sa în viaţa 

noastră. Vom explica apoi Raportul dintre har şi 

liberate şi în final, vom expune critic teoria 

predestinaţiei.  

Facem aceste demersuri în speranţa că vă vor 

sensibiliza şi conştientiza în legătură cu: 

- faptul că harul face începutul mântuirii 

subiective; 

- importanţa libertăţii pe care o avem. 

Vom explica modul în care harul divin 

acţionează în viaţa omului, permiţând totuşi 

libertăţii să se manifeste, infirmând astfel teoria 

predestinaţiei. 

Pentru a realiza ceea ce ne-am propus, vom 

parcurge următoarele etape: 

1. Harul divin în învăţătura Bisericii creştine; 

2. Raportul dintre har şi libertate; 

3. Harul, harismele şi darurile Duhului Sfânt; 

4. Teoria predestinaţiei 

 

• Elevii receptează 

obiectivele lecţiei: 

O1-O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elevii notează în 

caiete 

 

O1 

O6 

Pre 

legerea 
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5.Co 

municarea noilor 

cunoş 

tinţe 

Solicită elevilor să îşi reamintească: 

 

• Care este relaţia dintre Duhul Sfânt şi harul 

Divin? 

• Această lucrare a Duhului Sfânt este 

comună şi celorlalte Persoane sau este 

specifică Duhului? 

Aşa este! Profesorul dă apoi definiţia harului 

divin, notând-o la primul subpunct al lecţiei: 

Harul divin este energia, puterea sau lucrarea 

dumnezeiască care izvorăşte din fiinţa celor trei 

Persoane ale Sfintei Treimi, fiind comunicat 

oamenilor prin Duhul Sfânt. 

• Avem noi nevoie de harul divin? 

 

 

• Când primim har divin? 

 

 

Elevii răspund la 

întrebări: 

• Duhul Sfânt ne 

împărtăşeşte harul 

• Este comună celor 

trei Persoane ale 

Sfintei Treimi 

 

 

Elevii notează definiţia 

harului 

 

 

• Este absolut necesar 

pentru mântuirea 

subiectivă 

• La Botez şi îl 

reînnoim prin 

Sfintele Taine 

• Dumnezeu nu ne 

cere nimic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

Act frontală 

 

Conver 

saţia euristică 
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• Trebuie să dăm ceva în schimbul harului? 

 

• Cine poate să primească harul? 

 

Din conversaţia purtată cu elevii, profesorul 

reliefează şi notează Însuşirile harului divin: 

necesitatea, gratuitatea şi universalitatea. 

Profesorul pune următoarea întrebare problemă: 

• Dacă toţi cei care se Botează primesc har, 

putem afirma despre ei că se mântuiesc toţi? 

 

 

• Ce putem spune despre raportul dintre har şi 

libertate? 

 

 

Profesorul concluzionează şi notează, la cel de-

al doilea subpunct al lecţiei: 

Harul şi libertatea conlucrează absolut liber. 

• Toţi oamenii care se 

botează 

Elevii notează însuşirile 

harului. 

 

Elevii dau răspuns 

întrebării problemă: 

• Se mântuiesc cei 

care reînnoiesc harul 

prin Sfintele Taine, 

au credinţă şi 

săvârşesc fapte bune  

• Omul este liber să ia 

hotărârea pe care o 

doreşte. Harul nu-l 

constrânge să facă 

anumite alegeri  

 

Elevii notează în caiete 

Elevii receptează 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro 

blematiza 

rea 

 

 

Conver 

Saţia euristică 

 

 

 

Explicaţia 
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Profesorul explică acest mecanism: 

Toţi primim acest har, dar nu ne mântuim toţi, 

deoarece suntem liberi să ne menţinem în har – 

prin Sfintele Taine – sau nu. 

Pentru atingerea următoarelor obiective, 

profesorul utilizează prelegerea. Completează 

cunoştinţele elevilor definind darurile Duhului 

Sfânt, precum şi harismele – în cadrul celui de-

al treilea subpunct al lecţiei: Harul, harismele şi 

darurile Sfântului Duh. 

Darurile sunt manifestările sau lucrările 

diferite care apar din colaborarea harului cu 

omul. 

Ele sunt accesibile omului prin practicarea 

virtuţilor. 

Profesorul continuă prelegerea prin a defini 

harismele: 

Harismele sunt daruri mai deosebite , 

excepţionale ale Sfântului Duh. 

În categoria harismelor intră: facerea de minuni, 

darul proorocirii, darul vindecărilor, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii notează în caiete 

 

 

 

Elevii receptează 

 

Elevii notează în caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre 

Legerea 
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În continuare, profesorul face referire la cel de-

al patrulea subpunct al lecţiei: Teoria 

predestinaţiei. 

Este formulată şi susţinută de Bisericile 

protestantă şi reformată 

Protestanţii: predestinaţia este voinţa veşnică şi 

absoluta a lui Dumnezeu de a alege pe unii la 

fericirea veşnică, iar pe alţii la osânda veşnică. 

Luther este susţinător al predestinaţiei relative, 

în vreme ce Calvin susţine predestinaţia 

absolută, adică toţi oamenii sunt vrednici de 

osândă. Pentru cei predestinaţi spre mântuire,  

Dumnezeu îşi manifestă mila, iar pentru cei 

predestinaţi la osândă, Dumnezeu îţi manifestă 

dreptatea. Această teorie Îl face pe Dumnezeu 

un stăpân părtinitor şi nedrept. 

Pentru a da valoare teoriei pe care au formulat-

o, protestanţii folosesc textul de la (Rom.8,29) 

Profesorul citeşte textul de care a vorbit. 

Dar! Acest text este în favoarea predestinaţiei 

condiţionate de faptele omului, deoarece 

Dumnezeu a hotărât spre fericire sau spre 

osândă, pe unii sau pe alţii datorită preştiinţei 

Elevii receptează 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii notează în caiete 

 

 

 

Elevii notează în caiete 

 

 

O2 

O3 

 

 

O2 

O3 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

 

Sfânta Scriptură 
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Sale, căci El a cunoscut mai dinainte ce fapte va 

face fiecare. 

6.Fixa-rea noilor 

cunoş-tinţe 

Profesorul distribuie fişe care conţin un careu 

ce trebuie completat de către elevi, utilizând 

definiţiile cuvintelor care urmează să fie scrise 

pe orizontală. După completarea careului, pe 

verticala A-B se obţine cuvântul HARISME. 

Fişa: 

Completând liniile orizontale de la 1-7, veţi 

obţine pe verticala A-B cuvântul care defineşte 

darurile excepţionale ale Duhului Sfânt. 

1. Comunicat oamenilor prin intermediul 

Duhului Sfânt 

2. Însuşire a harului, în legătură cu mântuirea 

subiectivă 

3. Însuşire a harului care reflectă dragostea şi 

generozitatea divină 

4. Însuşire a harului, în legătură cu Taina 

Botezului 

5. Mântuirea ce ne revine fiecăruia 

Elevii completează 

careul  

 

 

 

 

 

1. HAR 

 

2. NECESAR 

 

3. GRATUIT 

 

4. UNIVERSAL 

 

5. SUBIECTIVĂ 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

O2 

 

O2 

 

O3 

O4 

Activita-te 

individuală 
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6. Carte a Noului Testament, din care 

protestanţii au extras un citat pe care îl 

folosesc în sprijinul teoriei predestinaţiei 

7. Cunoaşterea mai dinainte a lui Dumnezeu, 

în legătură cu faptele omului 

6. ROMANI 

7. PREŞTIINŢA 

 

 

O4 

7.Aprecierea, 

asocierea, 

generalizarea 

Prezenţa Duhului Sfânt în lume, prin har şi 

harisme, este un fapt pozitiv care favorizează şi 

condiţionează mântuirea noastră. Ştim că numai 

prin har ne putem mântui. De aceea trebuie să 

ne menţinem această stare, prin Sfintele Taine. 

„Acela care se împărtăşeşte cu harul 

dumnezeiesc şi teurgic,  

Nu mai este singur , ci el este tot în Tine, 

Hristoase.” 

Vă îndemn să vă împărtăşiţi cu Sfintele Taine, 

pentru ca să fiţi în Hristos şi Hristos în voi, 

precum spune Sfântul Simeon Noul Teolog, în 

Imnele sale 

Elevii receptează 

îndemnul profesorului 

 Activitate frontală 

 

Prelegerea 

 

„Imne” 

8.Evaluarea Evaluarea elevilor s-a făcut prin fişele 

individuale. 

Elevii care au avut o activitate deosebită au fost 

notaţi. 
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9.Activitatea 

suplimentară 

Comentaţi cele două versuri din „Imne” într-un 

eseu de maxim zece rânduri 

Elevii notează în caiete 

activitatea suplimentară 

  

10.Încheierea Rosteşte rugăciunea „Tatăl nostru” 

 

Profesorul salută şi părăseşte sala de clasă 

• Rostesc rugăciunea 

„Tatăl nostru” 

  

 

SCHIŢA TABLEI 

Harul divin mântuitor. Raportul dintre har şi libertate. Teoria predestinaţiei 

 

Harul divin în învăţătura Bisericii creştine 

Definiţie: Harul divin este energia, puterea sau lucrarea dumnezeiască care izvorăşte din fiinţa  

    celor trei Persoane ale Sfintei Treimi, fiind comunicat oamenilor prin Sfântul Duh. 

Însuşiri: necesitatea, gratuitatea, universalitatea. 

Raportul dintre har şi libertate 

Harul şi libertatea conlucrează absolut liber. 

Harul, harismele şi darurile Sfântului Duh 

Definiţie: Darurile sunt manifestările sau lucrările diferite care apar din colaborarea harului cu  

    omul. 
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Definiţie: Harismele sunt daruri mai deosebite, excepţionale, ale Duhului Sfânt. 

Teoria predestinaţiei 

Protestanţii: predestinaţia este voinţa veşnică a lui Dumnezeu, de a alege pe unii la fericirea  

          veşnică, iar pe alţii la osânda veşnică. 

Luther – predestinaţia relativă 

Calvin – predestinaţia absolută: toţi oamenii sunt vrednici de osândă. Pentru cei predestinaţi la  

  mântuire, Dumnezeu îşi manifestă mila, iar pentru cei predestinaţi la osândă,  

  Dumnezeu îşi manifestă dreptatea. 

(Rom.8,29) – predestinaţia condiţionată de faptele omului. 

 

 

Fişă 

Completaţi liniile orizontale de la 1-7 şi veţi obţine pe verticala A-B, cuvântul care denumeşte darurile excepţionale ale Sfântului Duh. 

1. Comunicat oamenilor prin intermediul Sfântului Duh. 

2. Însuşire a harului, în legătură cu mântuirea subiectivă. 

3. Însuşire a harului care reflectă dragostea şi generozitatea divină. 

4. Însuşire a harului, în legătură cu Botezul. 
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5. Mântuirea ce ne revine fiecăruia. 

6. Carte a Noului Testament, din care protestanţii au extras un citat pe car-l folosesc în sprijinul teoriei predestinaţiei 

 

 

7. Cunoaşterea mai dinainte a lui Dumnezeu, în legătură cu faptele omului. 

                                    1               

       2  

                           3         

                  4           

                                   5           

                  6        

 7           

       B 
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P R O I E C T     D I D A C T I C 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  C.S.E.I.“ SF. Andrei ”, Gura Humorului                                                                                                                               
PROFESOR:    Irimia-Matei Elena                                                                                                                             

DATA:  24.11.2019 

CLASA:  a XI-a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Poezia 

SUBIECTUL LECȚIEI:  Altă matematică – de Nichita Stănescu 

TIPUL LECȚIEI: De  receptare a unui text liric 

Competente generale : 

1.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare 

2.Folosirea diferitelor modalităţi de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare. 

Competențe 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 

2.3. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic 

2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate 

Obiective operaţionale: la sfârșitul orei elevii trebuie: 
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⎯ să specifice trăsăturile genului; 

⎯ să cunoasă date despre autor și operă; 

⎯ să identifice elementele de structură și compoziție ale unui text liric; 

⎯ sǎ realizeze câmpurile semantice dominante; 

⎯ să identifice sentimentele predominante din text; 

⎯ să-şi exprime opinia, având drept argument experienţa proprie; 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Metode şi procedee: brainstormingul, conversaţia euristică, problematizarea, metoda PREȘ, lectura selectivă, exercițiul, explicația; 

Forme  de organizare a activităţii:  frontală, individuală, pe grupe 

 Resurse: umane: Capacităţile normale de receptare şi învăţare ale elevilor de clasa a XI-a; spaţiale: sala de clasă; temporale: 45 min.; 

Mijloace de învăţământ: planşe, afişe, prezentări power –point;flip –chart, video proiector. 

 Bibliografice:  

Adrian Costache, Florin Ioniță, M.N.Lascăr, Adrian Săvoiu,: Manual de limba şi literatura română, clasa a X-a,Ed. Art, Bucureşti, 2005. 

  Parfene, Constantin: Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Polirom, Iaşi, 1999.  

  Goia, Vistian, Drăgotoiu, Ion, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995 

  Adriana, Stoichiţoiu-Ichim,Vocabularul limbii române actuale –dinamică, influenţe, creativitate –, Ed.All, Bucureşti, 2001 

Theodor Hristea, Limbă română (teste rezolvate, texte de analizat), Ed. Petrion, Bucureşti, 1998 

 

 

 



             ,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1036 
 

D E S F Ă Ş U R A R E A    L E C Ţ I E I 

 

ETAPELE LECŢIEI Resurse  procedurale Evaluare 

 De conţinut  

De 

timp 

Forme de 

organizare 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

1.Moment 

organizatoric 

Asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a lecţiei, 

consemnarea absențelor în catalog, pregătirea materialelor pentru 

oră. 

2’ Frontală Dialogul   

2.Captarea atenției 

cunoștințelor 

Ce vă vine în minte când auziți sau spuneți cuvântul matematică.. 

Profesorul propune un cuvânt și aruncă mingea, cine prinde mingea 

va trebui să propună un alt cuvânt legat de cuvântul precedent.  

Regulă: nu se propune un cuvânt de două ori. 

 Individuală Exerciţiu de 

dezgheţ 

Mingea Observarea 

sistematică 

3.Actualizarea 

cunoștințelor 

Se realizează un brainstorming pornind de la cuvântul „ gen liric” 

şi se notează trăsăturile genului, realizându-se un „ciorchine”. Li se 

împart elevilor fișe de lucru.(Anexa 1 ) 

 

5’ Individuală Metoda 

ciorchinelui 

Fise de 

lucru 

Observarea 

sistematică 

4.Anunţarea 

obiectivelor 

Profesorul anunţă obiectivele şi notează titlul lecţiei la tablă 

 

1’ Frontală 

 

Explicația Tabla 

Caiete 

Observarea 

sistematică 
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5. Dirijarea  

învățării 

 

Se prezintă pe scurt biografia poetului și se enumeră volumele de 

poezii ale lui Nichita Stănescu. Se vor citi câteva poezii de Nichita 

Stănescu. 

Sunt adresate elevilor câteva întrebări: 

Prin ce se aseamănă aceste texte? 

Alegeți din variantele propuse și argumentați: 

-abordează aceeași temă; 

-stările lirice exprimate sunt identice; 

-conțin câteva simboluri care sugerează aceeași idee. 

Elevii vor primi fișe cu poezia „Altă Matematică” (Anexa 3). 

Ce vă sugerează titlul poeziei? 

Profesorul citește poezia „Altă matematică”. 

Ce impresie v-a trezit poezia? 

Definiți atmosfera poeziei. Alegeți din variantele propuse și 

argumentați: 

-senină; 

-gravă; 

-solemnă; 

-de liniște; 

-de tristețe. 

Comparați atmosfera desprinsă din această poezie cu poeziile pe 

care le-am citit. Formulați o concluzie. 

Reluarea lecturii de către un elev. 

Vor fi explicate cuvintele necunoscute: inorog, astragal. 

24’  

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristica 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume 

de poezie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1038 
 

Solicit elevilor să precizeze cu ajutorul dicționarului, sensul 

cuvântului matematică. 

 ( matemátic2, -ă, matematici, -ce, adj. Care se referă la 

matematică, care ține de matematică, bazat pe principiile 

matematicii; de matematică, matematicesc. ♦ Fig. (Adverbial) 

Precis, riguros, exact).  

Solicit elevilor să cerceteze în continuare poezia din perspectiva 

următoarelor sarcini: 

Identificați în prima strofă, termenii care intră în câmpul semantic 

al  matematicii. 

În poezie apar două planuri – al cunoașterii și al iubirii – marcate 

de cuvântul „dar” (Ce știm? Ce nu știm?). Identificați-le.  

Identificați versurile care conțin operații matematice concrete. 

Identificați versurile în care eul liric ne sugerează un alt tip de 

matematică. 

În strofa a doua, autorul, folosindu-se de cele patru operații 

matematice, creează noi tipuri de operații. Care este rolul lor?  

Explicați rolul interjecţiei „Ah!” 

Extrageţi din text, elementele care redau imaginea iubirii. 

Numiţi două mărci ale prezenţei eului liric în text. 

Poetul ironizează excesiva formalizare matematică a tot ce se află 

în jurul nostru. Cine anume, însă, nu poate fi supus regulilor 

matematice? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Dicționar 

 

Caietele 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe de 

lucru  

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 
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Susțineți sau combateți cu argumente că iubirea nu poate fi supusă 

regulilor matematice. 

Comentați versurile: Numai tu şi cu mine /înmultiţi şi 

împărţiţi/adunaţi şi scăzuţi/ rămânem aceiaşi... 

Care este rolul punctelor de suspensie de la finalul acestei strofe? 

Ce semnifică versurile: Pieri din mintea mea!/Revino-mi în inimă! 

Explicați semnificațiile simbolice ale cuvintelor minte şi 

inimă.(Anexa 4). 

Se fac aprecieri asupra corectitudinii răspunsurilor şi se 

completează unde este cazul de către profesor. 
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6.Obținerea 

performanței și a 

feedback-ului. 

Care este concluzia care se poate desprinde din acest text? 

Care sunt părerile voastre în legătură cu poezia studiată? Ce 

sentimente, imagini v-a stârnit această operă? 

Ce te-a frapat în poezia Altă matematică de Nichita Stănescu? 

Argumentează-ți răspunsul. 

Elevii formulează, astfel, o concluzie privind substanţa emoţională 

sugerată de textul analizat. 

Se fac aprecieri asupra activității. 

6’ Activitate  

frontală 

 

Individuală 

Conversația 

euristică  

 

 

Caiete 

 

Orală 

 

Evaluarea 

performanțelor 

Se rezolvă  fișa de evaluare (Anexa 5). 10’ Individual Exercițiul Fișa de 

evaluare 

Scrisă 
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Anexa nr.1 

GENUL 

LIRIC 

FIGURI 

DE STIL 

MODURI DE 

EXPUNERE 

MESAJ  EUL 

LIRIC 

 

ELEMENTE 

 DE VERSIFICAŢIE 

 

 

 

 

 

  

 

IMAGINI 

ARTISTICE 
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Anexa nr. 2 

Nichita Hristea Stănescu s-a născut la 31 martie 

1933 la Ploiești.  

A fost un adolescent rebel, cunoscut mai ales 

pentru versurile neconformiste și ironice ce vor fi 

publicate în volumul „Argotice”, abia după moartea 

poetului, în 1992.  

Urmează cursurile facultății de Filologie din București și lucrează ca 

redactor la România literară, Gazeta literară, Luceafărul.  

Debutează în 1960 cu volumul „Sensul iubirii”. Va fi considerat lider al 

generației 60. Consacrarea ca poet îi este adusă de volumul „O viziune a 

sentimentelor” publicat în 1964 și premiat de Uniunea Scriitorilor.  Marile teme ale 

poeziei stănesciene încep a se contura începând cu volumul „Dreptul la timp” 

(1965), „11 elegii” (1966), „Oul și sfera” (1968), „Laus Ptolemei” (1968), 

„Necuvintele” (1969).  

Începând cu volumul „Măreția frigului„ (1972) poetul va aborda „jocul de-

a cuvintele” ca temă poetică.  

Alte volume de versuri: „Epica Magna”(1978), „Opere imperfecte” (1979), 

„Noduri și semne” (1982) . Volume de articole, eseuri sau confesiuni: „Cartea de 

recitire”, „Respirări”, „Antimetafizica”, „Amintiri despre prezent”. 

Recunoașterea sa ca simbol al generației 60 este dovedită și de premiile 

naționale și internaționale, printre acestea Premiul Herder al Universității din Viena 

și propunerea Academiei suedeze pentru a primi Premiul Nobel.    

Poetul se stinge în noaptea de 13 decembrie a anului 1983. 
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Anexa nr.3

ALTĂ MATEMATICĂ 

de Nichita Stănescu 

 

Noi ştim că unu ori unu fac unu, 

dar un inorog ori o pară 

nu ştim cât face. 

Ştim că cinci fără patru fac unu, 

dar un nor fără o corabie 

nu ştim cât face. 

Ştim, noi ştim că opt 

împărţit la opt fac unu, 

dar un munte împărţit la o capră 

nu ştim cât face. 

Ştim că unu plus unu fac doi, 

dar eu şi cu tine, 

nu Ştim, vai, nu ştim cât facem. 

 

Ah, dar o plapumă 

înmulţită cu un iepure 

face o roscovană, desigur, 

o varză împărţită la un steag 

fac un porc, 

un cal fără un tramvai 

face un înger, 

o conopidă plus un ou, 

face un astragal... 

 

Numai tu şi cu mine  

înmultiţi şi împărţiţi 

adunaţi şi scăzuţi 

rămânem aceiaşi... 

 

Pieri din mintea mea! 

Revino-mi în inim!
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Anexa nr. 4 

                                                                                                                                                                         

FIȘĂ DE LUCRU 

Grupa I – prima strofă 

1. Identificați în prima strofă, termenii care intră în câmpul semantic al  matematicii. 
2. În poezie apar două planuri – al cunoașterii și al iubirii – marcate de cuvântul „dar” (Ce știm? Ce nu știm?). Identificați-le.  
3. Identificați versurile care conțin operații matematice concrete. 
4. Identificați versurile în care eul liric ne sugerează un alt tip de matematică. 

 

 

Grupa a II-a – a doua strofă 

1. Identificați versurile în care eul liric ne sugerează un alt tip de matematică. 
2. În strofa a doua, autorul, folosindu-se de cele patru operații matematice, creează noi tipuri de operații. Care este rolul lor?  
3. Explicați rolul interjecţiei „Ah!”. 
4. Numiţi două mărci ale prezenţei eului liric în text. 

 

 

Grupa a III-a – ultima strofă 

1. Poetul ironizează excesiva formalizare matematică a tot ce se află în jurul nostru. Cine anume, însă, nu poate fi supus regulilor matematice? 
2. Susțineți sau combateți cu argumente că iubirea nu poate fi supusă regulilor matematice. 
3. Comentați versurile: Numai tu şi cu mine /înmultiţi şi împărţiţi/adunaţi şi scăzuţi/ rămânem aceiaşi… 
4. Explicați semnificațiile simbolice ale cuvintelor minte şi inimă. 
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Anexa nr. 5 

Numele şi prenumele:…………………………  

TEST DE EVALUARE 

Citeste textul: 

Noi ştim că unu ori unu fac unu,  

dar un inorog ori o pară 

nu ştim cât face. 

Ştim că cinci fără patru fac unu, 

 

dar un nor fără o corabie 

nu ştim cât face. 

Ştim, noi ştim că opt 

împărţit la opt fac unu, 

dar un munte împărţit la o capră 

nu ştim cât face. 

Ştim că unu plus unu fac doi, 

dar eu şi cu tine, 

nu Ştim, vai, nu ştim cât facem. 

                  

           (Nichita Stanescu,   Altă matematică
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Având în vedere textul de mai sus, rezolvă următoarele cerințe:  

 

1.Alege varianta corectă din cele propuse: (2x1,5p=3p) 

  a)Sensul cuvântului pară din text este: 

a) flacără;  b)  fructul părului; c) sentiment puternic. 
 b)Tema textului este: 

      a)  natura; b) iubirea; familia. 

 

2.Citeşte următoarele enunțuri. Încercuiește litera A dacă le consideri adevărate şi litera F dacă le consideri false: (3x2p=6p) 

a)Rima poeziei este îmbrățișată.  A/F         

b)Un inorog ori o capră face unu. A/F           c)Poezia aparține genului liric.  A/F                                                                               
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Prof.inv.primar   IVAN VERONICA 

Scoala Gimnaziala Tifesti, jud. Vrancea 

Data:  20 noiembrie 2019 

Clasa: a III- a  

Aria curriculară: Educaţie fizică şi sport 

Disciplina: Educaţie fizică 

Efectiv: 20 elevi 

Locul de desfăşurare: sala de sport 

Durata lecţiei: 50 de minute 

 

Unităţi de învăţare/tematica lecţiei: 

• U.Î. 1: Calităţi motrice de bază : Săritura/ Dezvoltarea/educarea săriturii  
prin jocul de mişcare “Şotronul”; 

• U.Î. 2 : Deprinderi motrice de bază : Rostogolirea laterală  
 

Competenţe:  

• Dezvoltarea capacităţii de execuţie a mişcărilor; 

• Dezvoltarea unor calităţi moral-volitive (cinste, corectitudine, disciplină); 

• Menţinerea posturii corecte a corpului în acţiuni dinamice şi poziţii statice. 
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Obiective operaţionale:  

• O.1: să execute exerciţiile de mobilitate şi de stabilitate a principalelor 
articulaţii ; 

• O.2 : să-şi dezvolte calitatea motrică de bază îndemânarea în relaţie cu alte 
calităţi şi deprinderi motrice sub formă de întrecere ; 

• O.3 : să consolideze rostogolirea laterală ; 

• O.4 : să-şi formeze trăsături morale şi de caracter: voinţa, stăpânirea de 
sine ; 

• O.5 : să manifeste iniţiativă, spirit de echipă, competivitate în colaborarea 
cu colegii, pe parcursul activităţilor practice. 

Strategia didactică : 

• Metode şi procedee :exersarea, explicaţia, demonstraţia, conversaţia, jocul 
de mişcare, exerciţiul fizic ; 

BIBLIOGRAFIE 
 

• Consiliul Naţional pentru Curriculum – Ghid metodologic de aplicare a 
programei de educaţie fizică şi sport, învăţământ primar, Ed. Aramis, 
Bucureşti, 2001; 

• Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului – Gheorghe Cârstea, Ed. AN-
DA, Bucureşti, 2000; 

• Jocul-bijuterie a educaţiei fizice – Alexandrina Marchidan, Ed. Gheorghe 
Cârţu, Craiova, 1999. 
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Verigile lecţiei 

 

 

          Conţinut 

 

Dozare 

 Formaţii 

     de 

   lucru 

Indicaţii 

metodice 

 

Evaluare 

I.  Partea 

pregătitoare 

1.  

Organizarea 

colectivului 

de elevi 

 

 

 

 

 

 

     5 min. 

-Adunarea; 

-Salutul; 

-Verificarea ţinutei 

vestimentare 

(echipamentului), 

prezenţei şi a stării de 

sănătate; 

-Comunicarea temelor 

lecţiei; 

-Exerciţii de grupări şi 

regrupări “Bucheţelele”: 

la semnal sonor elevii se 

vor grupa pe cifra 

strigată, la al doilea 

semnal revin la locuri. 

 

 

 

3 min. 

 

 

 

 

 

 

 

2 min. 

 

 

 

 

 

 

 

în linie pe 

un rând 

 

* * * * * * 

       * 

 

 

 

       * 

*     4      * 

       * 

 

 

-spatele 

drept ! 

-braţele pe 

lângă corp! 

-capul sus! 

-privirea 

înainte ! 

 

 

-reguli de 

desfăşura- 

re 

 

-verifica- 

re    orală; 

 

-aprecieri 

verbale; 

 

 

 

 

 

-aprecieri 

verbale; 

 

 

 

 

2. Pregătirea 

organismu- 

lui pentru  

efort 

 

-întoarceri la stânga, la 

dreapta prin săritură; 

-mers în cadenţă; 

-alergare uşoară; 

-variante de mers: 

    4x 

 

   ½ tur 

   1 tur 

   1 tur 

în coloană 

câte unul 

în jurul 

terenului 

de sport 

 

-prin  

săritură ! 

 

-capul sus ! 

 

 

 

 

-aprecieri  
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     5 min. 

• Pe vârfuri cu 
braţele sus; 

• Pe călcâie cu 
braţele la spate; 

• Mersul piticului; 
 

-alternări de mers cu 

alergare; 

-variante de alergare: 

• Alergare cu 
ducerea 
genunchilor la 
piept; 

• alergare cu 
pendularea 
gambelor înapoi; 

• alergare cu pas 
săltat; 

• alergare cu pas 
adăugat; 

-mers cu mişcări de 

relaxare; 

-mers obişnuit cu 

exerciţii de respiraţie ; 

 

 

 

 

 

 

 

    1 tur                     

    1 dia- 

gonală 

 

 

 

 

 

    1 dia- 

gonală 

 

    1 dia-

gonală 

    1 dia- 

gonală 

   ½ tur 

 

   ½ tur 

 * 

 * 

 * 

 *      * 

 * 

 * *  * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* * * * * * 

 

-braţele 

întinse ! 

 

-spatele 

drept ! 

 

 

 

 

-genunchi 

sus ! 

 

 

-spatele 

drept ! 

 

 

-braţ şi 

picior 

opus sus ! 

 

 

 

 

 

individual

e şi 

generale ; 

 

 

-obs. 

siste- 

mică; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aprecieri 

verbale ; 
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3. 

Influenţarea 

selectivă a  

aparatului 

locomotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10 min. 

Exerciţiul 1 

P.I.- stând depărtat cu 

mâinile pe şold 

T.1- aplecarea capului 

înainte; 

T.2- extensia capului 

înapoi; 

T.3- îndoirea capului spre 

stânga; 

T.4- îndoirea capului spre 

dreapta. 

Exerciţiul 2 

P.I.- stând depărtat, 

braţele îndoite la nivelul 

pieptului 

T.1-2 - extensie cu 

arcuirea braţelor 

îndoite(plan orizontal); 

T.3-4 – extensie cu 

arcuire a braţelor 

întinse(plan orizontal) ; 

T.5-6 – extensie cu braţul 

drept sus şi braţul stâng 

jos(plan vertical) ; 

T.7-8 – extensie cu braţul 

stâng sus şi braţul drept 

jos(plan vertical). 

Exerciţiul 3 

P.I.- stând depărtat, 

mâinile la ceafă 

T.1-2 – răsucirea 

trunchiului spre stânga 

cu arcuire ; 

4x4t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x8t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în linie pe 

trei rânduri 

 

*  *  *  * 

  *  *  *  * 

    *   *   *  

       

          * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-spatele 

drept ! 

 

-bărbia în 

piept ! 

 

 

 

 

 

 

-arcuire  

amplă ! 

 

 

 

 

-braţele 

bine întinse 

! 

 

 

 

 

-picioarele 

orientate 

spre 

înainte şi 

blocate la 

nivelul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aprecieri 

verbale ; 

 

 

 

 

 

 

-obs. 

sistemi- 

că ; 
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T.3-4 –răsucirea 

trunchiului spre dreapta 

cu arcuire. 

Exerciţiul 4 

P.I.- stând depărtat, 

braţele întinse sus pe 

lângă cap 

T.1-2 – extensia 

trunchiului cu arcuire; 

T.3-4 – îndoirea 

trunchiului cu arcuire şi 

ducerea braţelor spre 

înainte-jos cu atingerea 

solului. 

Exerciţiul 5 

P.I.- stând depărtat, 

mâinile pe şold 

T.1-2 – îndoirea 

trunchiului în lateral, 

stânga, cu arcuire; 

T.3-4 – Îndoirea 

trunchiului în lateral, 

dreapta, cu arcuire. 

Exerciţiul 6 

P.I.- stând depărtat cu 

braţele pe lângă trunchi 

T.1-2 – fandare laterală 

cu arcuire pe piciorul 

stâng; 

T.3-4 – fandare laterală 

cu arcuire pe piciorul 

drept. 

Exerciţiul 7 

P.I.- stând cu picioarele 

apropiate 

 

 

4x4t 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x4t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x4t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în linie pe 

trei rânduri 

 

*  *  *  * 

articulaţiei 

genun-

chiului ! 

-coatele se 

trag înapoi 

în timpul 

lucrului ! 

 

- la 

îndoirea 

trunchiu-  

lui 

picioarele  

întinse ! 

 

 

 

 

 

-spatele 

drept ! 

 

-picioarele 

întinse ! 

 

 

 

 

-spatele 

drept în 

timpul 

fandării ! 
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T.1 – ducerea 

genunchiului stâng sus 

concomitent cu baterea 

palmelor sub genunchi; 

T.2 – revenire cu baterea 

palmelor la spate; 

T.3 – ducerea 

genunchiului drept sus 

concomitent cu baterea 

palmelor sub genunchi; 

T.4 – revenire cu baterea 

palmelor la spate. 

Exerciţiul 8 

P.I.- stând depărtat cu 

mâinile pe şold 

T.1-4 – sărituri ca mingea 

pe loc pe vârful 

picioarelor; 

T.5-8 – sărituri cu 

apropierea şi depărtarea 

picioarelor. 

Exerciţiul 9 

P.I.- stând cu mâinile pe 

şold 

T.1-8 – genoflexiuni cu 

palmele pe şolduri 

Exerciţiul 10 

P.I.- stând cu braţele pe 

lângă trunchi 

T.1-2 – ridicare pe vârfuri 

cu ducerea braţelor prin 

lateral sus şi inspiraţie; 

T.3-4 – revenire la P.I. şi 

expiraţie. 

 

 

 

 

4x4t 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x4t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *  *  *  * 

    *   *   *  

       

          * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-arcuire 

amplă ! 

-piciorul 

bine întins! 

 

 

-trunchiul 

drept, 

genun- 

chiul cât 

mai sus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-spatele 

drept ! 

 

-genunchii  

întinşi ! 

 

 

 

 

 

-aprecieri 

verbale ; 

 

 

 

 

 

-aprecieri 

individua-

le şi 

generale ; 
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4x8t 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x8t 

 

 

 

 

4x4t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în linie pe 

trei rânduri 

 

*  *  *  * 

  *  *  *  * 

    *   *   *  

       

          * 

 

 

 

 

 

 

 

-obs. 

siste- 

mică; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aprecieri 

folosind  

califica- 

tive ; 
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II. Partea 

fundamen- 

tală 

1. 

Dezvoltarea/e

ducarea 

calităţii 

motrice de 

bază – 

îndemâna- 

rea 

 

    12 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea calităţii 

motrice de bază – 

îndemânarea se va face 

prin jocul 

“Şotronul”. 

-formarea 

echipelor/aşezarea 

jucătorilor; 

Colectivul de elevi este 

organizat pe două şiruri 

cu interval de 2 m între 

ele.Cele două echipe 

formate, se vor numi 

“Iepuraşii” şi “Cangurii”. 

-explicarea şi 

demonstrarea jocului ; 

Primii din fiecare echipă 

vor primi câte o ştafetă. 

La semnalul sonor, primii 

jucători vor sări din 

pătrăţică în pătrăţică 

schimbând piciorul la 

fiecare săritură. 

Se vor întoarece prin 

săritură pe ambele 

picioare şi vor preda 

ştafeta. 

-desfăşurarea jocului şi 

stabilirea câştigătorilor; 

Câştigă echipa care a 

terminat cel mai repede  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în două  

şiruri 

 

 

   *   * 

   *   * 

   *   * 

   *   * 

   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *   * 

-sublinie- 

rea 

permanen- 

tă a 

respectării  

regulilor de 

joc  

stabilite; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-disciplina  

în joc ; 

 

-avertizări 

 

-obs. 

siste- 

mică; 

 

 

 

-aprecieri 

individua-

le şi 

generale ; 
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2. 

Consolida- 

rea 

deprinderii 

motrice de 

bază – 

rostogolirea 

 

     8 min. 

Se va consolida 

rostogolirea laterală . 

Elevii sunt împărţiţi în 

grupe de câte 3. Vor 

executa pe rând 

rostogoliri laterale şi în 

faţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x 

   *   * 

   *   * 

   *   * 

   *   * 

             

    

   O   O     

   O   O  

    /     /    * 

 

   /      / 

 

 

        

 

 

 

 

 

în grupe 

de câte trei 

 

*   *   * 

*   *   * 

*   *   * 

O  O  O 

       

în cazul 

nerespec-

tării  

regulilor ; 

 

 

 

 

 

 

-după 

execuţie 

fiecare elev 

se  

aşază la 

capătul 

şirului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-se  

urmăreşte 

 

-aprecieri 

folosind  

califica- 

tive ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aprecieri 

individua-

le şi 

generale ; 
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      * execuţia 

corectă; 

 

-după 

execuţie 

fiecare elev 

se  

aşază la 

capătul 

şirului; 

 

 

 

 

 

III.1.  

Revenirea 

organismu- 

lui după 

efort 

 

      3 min. 

 

 

 

 

 

-alergare uşoară în jurul 

terenului de sport 

alternată cu mers cu  

exerciţii de respiraţie ; 

-mers corectiv cu braţele 

la ceafă ; 

-mers cu mişcări de 

relaxare ; 

 

 

 

1tur 

 

 

 

½ tur 

 

½ tur 

 

I 

 

 

n coloană 

câte unul 

în jurul  

terenului  

de sport 

 

* 

*       * 

* 

*  *  *  * 

 

 

 

-se va 

insista pe  

lucrul 

corect al 

braţelor 

în timpul 

alergării; 

-spatele 

drept ! 

 

 

 

-aprecieri 

verbale ; 

IV.1. 

Încheierea 

organizată a 

lecţiei 

-alinierea; 

-aprecierea activităţii 

desfăşurate de elevi în 

timpul lecţiei; 

 în linie pe 

un rând 

 

 

 

-poziţia 

“drepţi”; 

-poziţia “pe 

loc 

repaus “ 

-indicaţii 

verbale; 
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      2 min. 

-recomandări pentru 

lucrul independent; 

-evidenţieri, calificative, 

recompense; 

-salutul. 

*  *  *  *   

      * 

-acordare 

de 

calificati- 

ve şi  

recom- 

pense. 
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Proiect didactic 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor’’ Vicovu de Sus, Judeţul Suceava 

CLASA: I C 

PROF. ÎNV. PRIMAR: Juravle Valentina 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în Limba Română (C. L. R.) - Lectură 

SUBIECTUL: ,, Fata babei  şi fata moşului’’ după Ion Creangă 

FORMA DE REALIZARE : activitate integrată  

TIPUL LECŢIEI: dobândire de noi cunoştinţe 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea deprinderii de a asculta cu atenţie  o poveste, de a reţine ideile acesteia şi  de a se 

exprima corect în propoziţii; 

           Competențe specifice : 

✓ Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostite cu claritate;  

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare; 

2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple; 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare: 

3.1. Cititrea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu şitere de tipar sau de mână; 

3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susţinute de suport imagistic; 

✓ Muzică şi mişcare: 

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm; 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: 

C. L. R. 

▪ O1 – să recunoască personajele povestirii; 
▪ O2- să recunoască valoarea de adevăr a propoziţiilor ce conţin informaţii despre personaje din poveste; 
▪ O3-  să răspundă la întrebările adresate  utilizând propoziţii clare şi corecte din punct de vedere gramatical; 
▪ O4-  – să identifice prin intermediul imaginilor momentele principale ale povestirii; 
▪ O5-  să identifice mesajul transmis de textul literar 
▪ O6-  să citească corect şi conştient cuvinte şi propoziţii asociindu-le imaginii corespunzătoare; 
▪ O7- să ordoneze conform desfăşurării acţiunii imaginile date;
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▪  
     STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee : conversația, explicația, observaţia, expunerea,  jocul,  exercițiul; 

1. Mijloace didactice : culori, planşe didactice, om de zăpadă,  fişe de lucru, power- point, cartea de poveşti, imagini cu momente din poveste, păpuşi pe linguri cu personaje din 

poveste( fata babei, fata moşneagului, baba, moşneagul, Sfânta Duminică), recompense; 

b) Forme de organizare : frontală,  individuală; 

c) Manegementul timpului: 35 min. + 15 min. activitate recreativă. 

      BIBLIOGRAFIE: 

1. *** Programa școlară pentru clasa întâi, anexa 2 la OMECTS nr. 3418/19.03.2013, București, 2013 

2. *** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii mici – program de formare de tip „blended learning” pentru cadrele 

didactice din învățământul primar, suport de curs METCS, 2012 

3. Dumitru, Alexandrina; Viorel-George Dumitru, Activități transdisciplinare pentru grădiniță și ciclul primar – jocuri didactice, Editura Paralela 45, Pitești, 2009. 

 

 

Evenimentul didactic 

 

Conţinutul ştiinţific 

Strategii didactice  

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Moduri de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

1` 

              Se asigură un climat educaţional favorabil desfăşurării următoarei 

activităţi prin: 

- aerisirea salii de clasă; 

- pregătirea materialului didactic; 

- stabilirea ordinii şi disciplinei; 

- plasarea organizată a şcolarilor în spaţiul educaţional  

Conversaţia   

Frontal 

 

 

 

 

 

2.Captarea atenţiei  

3` 

 

             Se va prezenta copiilor o planşă cu Zâna Iarnă, care a venit cu un 

prieten, omul de zăpadă, să stea cu ei la activităţile ce urmează pentru a 

vedea dacă sunt cuminţi şi atenţi, ba chiar ea are pregătite nişte 

recompense pentru copiii cuminţi. 

 

Conversaţia 

 

Planşă cu  Zâna 

Iarnă 

Planşe didactice 

 

 

Frontal 

 

Interesul pentru 

continuţul 

activităţii 
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  Observaţia   

 

3.Reactualizarea 

cunoştintelor 

6` 

- Pentru început se prezintă copiilor un powerpoint . Copiii vor rezolva 

sarcinile din prezentare cu scopul de a o ajuta pe  Scufiţa  Roşie să 

ajungă la bunicuţa.  

 

Conversaţia 

Observaţia 

Exerciţiul 

 

Power-point 

 

 

Frontal 

 

Interesul pentru 

continuţul 

activităţii 

4.Anunţarea temei şi a 

conţinutului 

2` 

      Se anunţă titlul lecţiei. 

- -   Copii, astăzi la ora de lectură vă voi citi o poveste foarte frumoasă, din 

care, sper, să învățați ce fel de comportament trebuie să avem față de 

animale, oameni. Ea se numește  ,, Fata babei și fata moșneagului’’ după  

Ion Creangă. 
        Se va repeta titlul poveştii şi autorul cu doi- trei copii pentru fixare. 

- -    Cine a reţinut cum se numeşte povestea pe care o voi citi? 
- -    Cine a scris povestea? 

 

 

 

Expunerea 

 

Conversaţia 

 

  

 

 

Frontal 

 

5.Dirijarea învăţării 

12` 

 

        1.1  Elevii vor audia povestea . Concomitent cu naraţiunea vor avea 
posibilitatea să urmărească şi imagini din poveste. 
         Voi citi povestea clar, accesibil și expresiv pentru a asigura 
motivația învățării.  
          Expresivitatea lecturii o voi realiza prin modelarea vocii, 
schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul lecturii, pauze logice și 
psihologice, accentuări și scăderi ale intensității vocii, repetiție, mimică 
și gestică. 
           Pe parcursul  lecturii, voi explica toate cuvintele și expresiile noi. 
          1.2 Cu ajutorul întrebărilor, copiii vor expune conținutul poveștii 
redate în imagini.  

             Voi folosi conversația generalizatoare, pe baza imaginilor,  cu 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Auxiliar didactic 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Relaţionare prin 

acţiune şi 

comunicare 
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scopul de a atrage atenția copiilor asupra ideii principale din poveste. În 
timpul discuției voi arata copiilor păpușile pe linguri cu personaje din 
poveste pentru a le recunoaște. 

- -      Copii, v-a plăcut povestea pe care v-am citit-o? 
- -      Copii, vreau să vă spun că la activitate au venit câteva personaje din 

poveste: fata moșneagului, fata babei, baba, moșneagul și Sfânta-
Duminică. 

- -     Cine poate să-mi spună cum era fata babei? 
- -     Dar fata moșneagului, cum era ? 
- -     Ce-i spunea baba moşneagului despre fiica lui? 
- -     Ce face fata moșneagului după discuția cu tatăl ei ? 
- -     Cu cine se întâlnește ea pe drum ? 
- -     Ce fac acestea ? 
- -     Oare de ce fata i- a ajutat ? 
- -     Unde a ajuns fata ? 
- -     Ce este rugată fata să facă aici ? 
- -      Ca r ăsplată fata este pusă să-și aleagă din pod o ladă. Ce ladă își 

alege fata ? 
- -      De ce își alege fata o ladă mică și urâtă ? 
- -      În drum spre casă cu cine se întâlnește fata moșneagului ? 
- -      De ce credeți că prietenii fetei se revanșează ? 
- -      Ce s-a întâmplat când fata a deschis lada ? 
- -      Cum reacționează baba când vede bogăţiile ? 
- -       Fata babei se întâlnește și ea cu : cățelușa, părul, fântâna și 

cuptorul, dar îi ajută, copii ? 
- -      Cum se comportă fata acasă la Sfânta-Duminică ? 
-  -      Cu toate acestea are voie să-și aleagă o ladă. Ce ladă își alege ea ? 
-  -      Pe drum se întâlnește din nou cu fântâna, cuptorul, părul, cățelușa. 

Cum erau ele? 
- -       Ce fac acestea ? 
- -       Oare de ce acestea nu i-au dat daruri fetei babei ? 
- -       Ce s-a întâmplat când fata și baba au deschis cufărul ? 
- -       Dar cu fata moşneagului ce s-a întâmplat ? 

        1.3 Va avea loc o discuție pe baza textului . 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşe didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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          Copiii vor trebui să aprobe sau dezaprobe comportamentul 
personajelor. Scopul acestei discuții este de a scoate în evidență 
învățătura ce poate fi desprinsă din text. 

- -       De cine v-a plăcut din această poveste ? 
- -        De ce ? 
- -        De cine nu v-a plăcut ? 
- -        De ce ? 
- -        Cu cine vreți să semănați ? 
- -       De ce ? 

        1.4 Elevii vor identifica mesajul transmis de povestea audiată. 

- -      Ce învățătură putem desprinde din această  poveste ? 
- -      Copii, noi din această poveste trebuie să învătăm : să fim mai buni la 

suflet, harnici, ascultători, miloși. Nu trebuie să fim lacomi. Iar dacă 
cineva se poartă urât cu noi nu trebuie să ne comportăm la fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 
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6.Asigurarea retenţiei 

şi transferului 

10` 

      Se va realiza prin rezolvarea exerciţiilor din fişa de lucru. Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Fişa de lucru Frontal 

 

Individual 

Aprecierea 

răspunsurilor 

7. Activitate recreativă 

15’ 

 

 Intonarea unui cântecel  despre personaje din poveşti. 

➢ Audiţie muzicală ( cântece despre personaje din poveşti) 
➢ Numirea personajului sau a poveştii la care se referă cântecelul audiat. 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Aprecieri 

verbale 

8.  Încheierea 

activităţii 

1` 

            Este reamintit titlul și autorul poveștii. 

- Cum se numește povestea pe care ați ascultat-o voi astăzi ? 
- De cine a fost  scrisă povestea? 

            Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a lecţiei şi se 

evidenţiaza elevii care au fost activi. Dar se încurajeaza  şi ceilalţi elevi 

pentru obţinerea unor rezultate bune. 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Recompense 

 

 

 

Frontal 

 

 

Aprecierea 

modului de 

lucru 
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Lesson Plan 

Teacher: Grozescu Liana                                                                                                                                                                                     

11th Grade 

School:  Colegiul Economic „Partenie Cosma” 

Date: 25.th.of Nov. 2019                                                                                                                                                                        

Title of the lesson:  A life of crime 

Textbook:  Gold proficiency 

Time: 50 minutes 

 Type of lesson:  Teaching Vocabulary and Developing Communication 

Skills: listening, speaking, writing, reading 

Lesson aim:  

• Producing oral and written messages according to specific  circumstances of 

communication 

• Practice the newly-acquired vocabulary; 

• Develop communicative skills; 

• Develop skimming and reading comprehension skills. 

 

Objectives: 

By the end of the lesson students will be able to: 

1. Identify and use crime-related vocabulary in appropriate contexts; 

2. Produce oral presentations regarding situations that have to do with court laws and 

punishments; 

3. Complete a gapped text with words and phrases related to injuries and 

compensation; 

4. Produce written texts using vocabulary related to crime and in a news report.  

Anticipated problems: 

• Students might find difficult to express and justify their opinions about crimes and law. 

Teaching methods: Communicative Approach 

Aids/Materials: textbook and handouts.  

Skills: speaking, writing, listening 

Classroom interaction: individual work, group work, teacher – students, student -teacher 
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Bibliography: 

o Adriana Vizental, 3rd Edition, 2008, Metodica Predarii limbii engleze, Iaşi, Editura Polirom,  

o Sally Burges, Jacky Newbrook, Judith Wilson, New proficiency Gold  coursebook, Person, Longman 

 

 

 

Nr Stage Teacher’s Activity Students’ Activity Interaction Obgectives  Time 

1. Starting the lesson 

 

a)Greeting & checking 

the attendance 

 

b) Warm up  

 

 

 

 

“Good morning!” 

“Who’s absent today?” 

 

 

“How are you today?” 

 

The teacher makes sure he 

students are ready for the 

English class. 

 

 

 

“Good morning T.!” 

-answer T’s question 

 

“Fine, thank you!” 

 

 

 

T-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-to greet Ss. and to make 

them aware that the 

English lesson began, 

- check the attendance 

while Ss. prepare for the 

new lesson, 

- to create a warm 

atmosphere in order to 

start the lesson, 

- to motivate Ss. to 

participate at the lesson. 

 

  

 

5’ 
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2. Presentation  

 

 

Lead in 

Discussion 

T. introduces the topic by 

playing The Clash’s song 

”Bankrobber” after having 

handed out to the ss. the lyrics 

of the song. 

Words related to the topic of 

the lesson were taken out and 

the ss. will be required to fill 

them in.  

T. elicits the words related to 

the topic of the lesson. 

Ss. listen to the song and 

fill in with the missing 

words. 

 

 

 

 

 

Ss. analyse the words and 

offer suggestions as to he 

topic of the lesson. 

 

TSs 

 

SS 

 

-to recycle vocabulary 

related to the topic in an 

interactive way 

 

 

 

 

5’ 

3. Pre-Reading T.hands out worksheets 

containing images of several 

illegal actions and the random 

list of the names of the 

crimes. Ss. are supposed to 

match pictures with the 

corresponding crime. 

Ss. take a look at the 

images and match them 

with the criminals 

enlisted randomly. 

 

 

 

TSs 

 

SS 

 

- to raise expectations and 

stir the students’ interest in 

the topics 

 

-to create appropriate 

context in order to give Ss. 

5’ 
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The worksheet also contains 

definitions of the crimes 

which T asks Ss. to associate 

with the names they attached 

to the pictures. 

 

Ss. associate the 

definitions with the 

names designating the 

criminals ant take turns 

making full sentences of 

the provided prompts. 

the opportunity to use 

vocabulary about crime 

and law 

 

4. Practice 

 

Reading 1 

T. elicits the word ”murder” 

and lets the Ss. know that the 

reading text is a Sherlock 

Holmes story about a murder 

case. Ss. are required to read 

the text so as to be able to 

name the characters and the 

nature of their relationship.  

Ss. read the text silently 

and say the names of the 

characters and their role 

in the story. 

TSs 

 

GW 

 

-to practice the new 

vocabulary  

 

-to exercise reading 

 

 

10’ 

 Reading 2 

 

T. asks Ss. to look over the 

text again in order to answer 

the questions following the 

text. 

Ss. are required to work in 

teams of 3-4 in order to figure 

out who the killer really is. 

Ss. scan the text and 

answer the 

comprehension 

sentences. 

Ss. take turns presenting 

their theories and 

debating on the 

 

 

 

TSs 

 

-to practice some reading 

comprehention questions 

 

-to practice working with 

a partener 

  10’ 
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controversial issue and 

discussing motives. 

 

 

P W 

SS 

 Follow –up1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary practice 

1.T. points out the underlined 

words in the text and refers to 

the words in the coursebook 

on page 144, asking Ss. to put 

them in the two categories 

they can fall in: law courts 

and sentences and 

punishments (leaving out the 

criminals as the associated 

vocabulary has already been 

tackled). 

 

The ss. are asked to go back 

to the worksheet and put the 

actions that follow the 

apprehension of a suspect in 

the right order.  

 

Ss. read the underlined 

words in the text and ther 

the ones in the list in the 

coursebook and, working 

in teams of two, complete 

the two columns with law 

court related words and 

the punishments. 

 

 

 

 

Ss. read the words and 

provide the right order. 

 

 

TSs 

SS 

  6/5’ TSs 

 

 

SS 
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5. Assessment 

Feedback 

Speaking 

 T. asks S.s to get into groups 

of 4-5 and appoints one of the 

cases included in ex 2/145 

asking them to figure out the 

type of punishment that 

would be appropriate in each 

case. 

 

Ss. get into groups and 

analyse the case that was 

assigned to them and the 

spokesperson delivers the 

chosen punishment 

consistent with the 

offence and justify their 

choice and then check to 

see what the actual 

punishments were on pg. 

188 

 

TSs 

 

 

 

 

 

SS 

 

- practice speaking, 

ecouraging students to 

express their ideas and 

feelings 

 

- to produce oral 

presentations regarding 

situations that have to do 

with court laws and 

punishments 

   

8’ 
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Follow-up 2 

Listening 

 

T. asks Ss. about the strangest 

cases when people claimed 

compensation for injuries. 

 

T. lets ss. know they will 

listen to a recording about 

some people who tried to get 

compensation for injuries. 

 

T. plays the recording the 1st 

time asking ss. to complete 

with a word or short phrase. 

 

T plays the recording once 

more in order for the ss. to 

check their answers. 

 

 

 

Ss. mention some cases 

the are aware of. 

 

 

Ss. first read through the 

gapped sentences and 

answer the questions 

before listening to the 

text. 

 

Ss. listen to the recording 

and complete the gapped 

texts. 

 

Ss. listen again and check 

their answers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSs 

 

 

SS 

   

 

8’ 
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 Ending the lesson 

a) Giving Ss feedback 

on their work 

 

b)Setting the homework 

 

 

 

 

 

 

c) Greeting 

 

T. appreciates Ss. work by 

giving marks. 

 

Ss. will have to write a news 

report starting from headlines 

which are provided in the 

coursebook (ex 5/146) using 

vocabulary taught during the 

lesson 

 

“Good bye!” 

 

Sts. ask if they have any 

questions in what regards 

the homework 

Sts. listen T.’s remarks 

 

 

 

 

 

 

“Good bye teacher!” 

  

-to give Ss. feedback on 

their work 

 

-to give sts. some extra 

work in order to practice 

the use of the tenses 

 

 

  

  4’ 
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PROIECT   DIDACTIC 

 

 

         Prof. înv. primar :  PINTI  LENUȚA 

         Data :   

         Școala :  Liceul Tehnologic  Telciu 

         Clasa : a IV- a B 

Aria curriculara: Matematica şi Ştiinţe ale naturii 

Disciplina :  Ştiinţe ale naturii 

Unitatea  tematică : “Pământul în Sistemul Solar” 

Titlul :  “ Mișcările  Pământului „ 

Tipul :  predare - învățare 

Forma de realizare : Activitate integrată 

Discipline  integrate :  LLR- Limba și literatura  română 

Obiectivul  general :   Dezvoltarea capacităţii de investigare a realităţii înconjurătoare. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

1.3  să comunice în forme diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor studiate şi 

asupra experimentelor realizate  

2.4 să aplice observaţia ca demers al cunoaşterii de tip ştiinţific 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :   Pe parcursul și la  sfârşitul orei, elevii vor fi capabili  să: 

Cognitive: 

Oc1: să descrie în enunţuri simple mişcarea de rotaţie şi mişcarea de revoluţie a Pământului; 

Oc2: să explice fenomenele de zi/noapte şi formarea anotimpurilor ca efecte ale mişcării 

Pământului 

Oc3: să utilizeze corect în descrierea fenomenelor termenii: ”rotaţie”,”axă”, ,,echinocţiu”, 

„solstiţiu”; 

Oc4: să specifice importanţa Soarelui pentru planeta Pământ; 

Afective: 

Oa.1.- să manifeste interes pentru transformările din lumea înconjurătoare 

Psiho-motrice: 

Om.1.- să păstreze o poziţie corectă în bancă pe parcursul desfăşurării lecției. 

 

STRATEGII   DIDACTICE: 

Metode și procedee : observarea, conversaţia  euristică, explicaţia, problematizarea, 

lectura explicativă, munca independenta, experimentul,  

Mijloace de învăţământ:  ilustraţii manual,  fişă de lucru, caiet ,  glob pământesc, 

lanternă,  text  ghicitoare, tabla; 

Forme de organizare : frontal, individual 

Forme și tehnici de evaluare : observarea sistematică, aprecieri verbale, evaluare orală, 

evaluare scrisă; 
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Resurse : 

• umane : 17  elevi 

• temporare: 45 minute  

• spațiale:  sala de clasă 

BIBLIOGRAFIE: 

1. M.E.C. - ,,Ghid metodologic de aplicare a programei de cunoaşterea mediului la clasele III-IV” , Bucureşti 2004 

2. Teodora Piţilă, Cleopatra Mihăiescu - ,,Științe ale naturii „, manual pentru  clasa a IV-a”, Aramis 2004 

3. Curriculum naţional. „Programe şcolare pentru învăţământul primar”, Bucureşti , 2014. 

4. Didactic. ro 

DEMERSUL  DIDACTIC 

Etapele  lecţiei  Ob. 

op. 

 Conţinutul  instructiv - educativ Strategii  didactice Evaluare 

Timp 

alocat 

  Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

1 

min. 

       Asigur condiţiile optime pentru buna 

desfăşurare a lecţiei. Pregătesc materialul didactic.  

Asigur  liniştea  şi ordinea. 

 Conversația  frontal  

2.Reactualizarea 

cunoștințelor 

3 

min. 

Oc4 

 

Om1 

 

Oa1. 

      Se vor adresa câteva întrebări despre 

cunoştinţele anterioare, respectiv despre Soare și 

Planetele Sistemului Solar. 

• Ce este Soarele ? 

• Ce rol are Soarele ? 

• Câte planete sunt în sistemul nostru solar? 

• Care sunt acestea ? 

 Conversația  frontal Observarea 

sistematică  

 

Evaluare 

orală 

3.Captarea 

atenţiei 

 

2 

min. 

Om1 

 

Oa1. 

Se  va realiza printr-o  ghicitoare pe care o să o 

spun elevilor, iar ei vor răspunde, așa vor descoperii 

despre ce vom discuta la ora de științe; 

 Conversația text 

ghicitoare 

 frontal  

Observarea 

sistematică  
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“Planeta Albastra se numește, 

in ea animalele cresc și se hranesc 

in jurul ei luna pluteste si sclipeste 

         in ea vietuitoare traiesc.”     ( Pământul ) 

 

Aprecieri 

verbale; 

 

4.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

1 

min. 

   Astăzi vom face o călătorie imaginară în cosmos, 

vom înţelege mișcările Pământului și cum se 

formează ziua şi noaptea, apoi  vom discuta și despre 

formarea celor patru anotimpuri. Pentru aceasta voi 

trebuie să observaţi cu atenţie ilustraţiile şi să 

răspundeţi la diferite întrebări,  şi cu siguranţă ne 

vom şi juca. Scrierea titlului : „Mișcările 

Pământului”. 

 -conversaţia 

euristică 

tabla frontal  

 

5.Dirijarea 

învăţării 

30 

min. 

 

 

 

Oc1 

 

 

 

Om1 

 

 

 

 

Oa1. 

 

 

 

Întrebări: 

Cum se numeşte planeta pe care locuim?  

Ce se află în centrul acesteia?  

A câta planetă  este Pământul începând de la Soare? 

-Numesc un elev să citească textul din manual; 

Apoi, mă asigur că au înţeles cele citite în noua 

lecţie. 

-Soarele s-a format acum aprox. 5 milioane de ani 

dintr-un nor de gaze şi praf. El răspândeşte în jur 

căldură şi lumină, dar nu în mod egal.  

- Pământul –Planeta Albastră- este a treia planetă 

de la Soare; 

   Pământul se roteşte( mişcare de revoluţie) în jurul 

Soarelui timp de 365 de zile şi 6 ore, adică un an. Din 

patru în patru ani, anul are 366 de zile. Datorită 

mişcării Pământului în jurul Soarelui, acesta nu este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

-explicaţia  

 

 

 

 

-observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-globul 

pământesc 

 

 

 

 

manual 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică  

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

Aprecieri 

verbale; 
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Oc 2 

  

 

 

 

Oc3 

 

 

Om1 

 

 

 

 

Oa1 

 

încălzit uniform pe toată suprafaţa lui  şi astfel se 

formează anotimpurile. Care sunt cele patru 

anotimpuri pe care le întâlnim la noi în ţară? 

(primăvară, vară, toamnă, iarnă) 

  Planeta Pământ se învârte în jurul axei sale. Face o 

rotaţie totală în 24 de ore. Aceasta este durata unei 

zile. Pe partea luminată şi încălzită a pământului este 

zi, iar pe partea opusă , neluminată, este noapte.  

Notez pe tablă: 

Reţine:  

-Mişcare de revoluţie este mişcarea efectuată de 

Pământ în jurul Soarelui, timp de un an- anotimpuri; 

-Mişcare de rotaţie este mişcarea efectuată de 

Pământ în jurul axei sale, timp de 24 de ore- zile şi 

nopţi; 

    Cele 4 anotimpuri sunt determinate de patru 

momente ale mișcării de rezoluție a Pământului: 

• 21 martie – echinocțiul de primăvară; ziua 

este egală cu noaptea. 

• 21 iunie – solstițiul de vară; este ziua cea mai 

lungă; 

• 23 septembrie – echinocțiul de toamnă; ziua 

este egală cu noaptea; 

• 22 decembrie – solstițiul de iarnă; este 

noaptea cea mai lungă; 

Se vor realiza experimenele:  

• Formarea zilei și a nopții - glob pământesc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

problematiza 

rea 

 

 

 

 

 

 

- munca 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 

 

 

caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal, 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale; 
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• Formarea anotimpurilor – glob pământesc 

Aşadar, Pământul nu stă nemişcat. El se 

mişcă în mai multe feluri. 

 

 

Experimentul 

 

 

 

 

 

lanternă 

 

globul 

pământesc 

 

 

frontal 

6.Obţinerea 

performanţei 

7 

min. 

  

Om1 

 

 

Oa1 

. Muncă independentă  

- fişa de lucru prezintă un text cu spații lacunare, care 

vor fi completate cu anumite cuvinte date. 

 După completare este verificată şi corectată frontal 

.( Anexa 1 ) 

                               

                Fișă de lucru - Mișcările pământului 

1. Completează spaţiile libere  cu  cuvintele 

corecte scrise  în paranteză. 

 

       „S-a descoperit că Pământul, asemenea tuturor 

planetelor, se învârte în jurul Soarelui. O rotaţie 

completă a …………….......... în jurul Soarelui se 

realizează în………….....de zile şi …..….ore.  

        Pământul se învârte şi în jurul ……...….sale. O 

rotaţie totală se face în…...… de ore. Aceasta este 

durata unei zile. Pe partea luminată şi încălzită a 

pământului este…........., iar pe partea opusă , 

neluminată, este ………….  

 

 - munca 

independentă 

 

fișă de 

lucru 

individual Observarea 

sistematică  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

scrisă 
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( Pământului ,  365 ,  6,  axei ,  24 ,  zi ,   noapte ) 

7.Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului 

1 

min. 

     Se fac aprecieri şi recomandări asupra modului de 

desfăşurare a lecţiei. 

   frontal Aprecieri 

verbale; 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1079 
 

 

 
PROIECT DIDACTIC 

Numele și prenumele: László Ildikó-Irén 

Localitate și județ: Dănești, județul Harghita 

Clasa: a III-a 

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii  

Disciplina: Matematică 

Unitatea de învățare: Unităţi şi instrumente de măsură 

Subiectul lecției: Unităţi de măsură pentru timp (Ora) 

Tipul: formare de priceperi și deprinderi 

Scopul lecției: Conștientizarea importanței de a cunoaște unitățile de măsură pentru timp 

Obiective operaționale: 

➢ O1: să denumească unitatea de măsură pentru timp; 

➢ O2: să recunoască importanța orei în măsurarea timpului; 

➢ O3: să rezolve probleme aplicative simple 

Strategii didactice: 

• Metode și procedee: observaţia, conversaţia, exerciţiul, munca independentă,  jocul didactic, problematizarea. 

• Mijloace didactice: caiet de lucru, planşe, creioane colorate, fişe de lucru,  diverse materiale didactice; 

• Forme de organizare: frontal, individual 
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• Forme şi tehnici de evaluare: observare sistematică, evaluare orală,evaluare scrisă, aprecieri verbale. 

Bibliografie 

• Manual de  matematică pentru clasa a III-a  

• Programe şcolare pentru clasa a III-a 

• Caiet de exerciții pentru clasa a III-a 

• https://www.youtube.com/watch?v=mwnfKUM9AvA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwnfKUM9AvA
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Momentele 

lecţiei/ 

durata 

Ob. 

op. 

 

Conţinutul învăţării 

Strategii didactice  

Evaluare 

 

Metode 

și procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme 

de organizare 

1. Moment 

organizatoric 

1 min. 

2. Captarea    

atenţiei 

4 min. 

 

O1. 

 

 

 

- Se va asigura condiţiile optime pentru 

buna desfăşurare a lecţiei 

 

- Se prezintă elevilor o poveste  despre 

ceas. Conversație pe baza poveștii. 

(Ceasul) 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

fișa de lucru  

Anexa 1, 

creioane 

colorate 

 

 

 

frontal  

individual 

 

 

Pe parcursul orei se va 

evalua: 

 

-capacitatea elevilor 

de a povesti 

3. Reactuali- 

zarea  

cunoştinţelor 

5 min.  

 

 

 

4. Anunţarea 

subiectului şi 

a obiectivelor  

operaţionale 

O2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se controlează cantitativ şi calitativ  tema 

pentru acasă. 

Reactualizarea cunoștințelor despre unităţi şi 

instrumente de măsură. 

Ce fel de ceasuri cunosc? 

Calendarul ce informații conține? 

 

Elevii sunt anunțați că în lecţia de astăzi vor 

consolida ceea ce au învăţat în anii trecuți 

despre ora, minut. Pe parcursul orei vor 

 

conversaţia 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

tabla,  

cretă  

caietele 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal  

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-capacitatea elevilor 

de a de a formula 

răspunsuri corecte 

folosind terminologia 

specifică matematicii; 

 

 

 

 

 

 



             ,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1082 
 

2 min. 

 

 

 

5. Dirijarea 

învăţării 

  

 

22 min. 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

rezolva exerciţii de citire a ceasului, vor regla 

ceasurile. 

Se va scrie titlul la tablă: 

„  Unităţi de măsură pentru timp (Ora)” 

 

Elevii vor rezolva exercițiile primite pe fișa 

de lucru. (Anexa 2) 

Rezolvarea exercițiilor din carte (pagina 122, 

123) 

După rezolvarea exercițiilor verificăm 

rezultatele și corectăm greșelile. 

 

conversaţia 

explicația 

exercițiul 

 

exercițiul 

matematic 

 

 

 

 

fișa de lucru  

Anexa 2 

 

 

caiet 

 

 

tabla  

 

 

 

frontal  

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

-capacitatea de  

a efectua  

exerciţii  

independent; 

-capacitatea de  

a utiliza corect  

limbajul specific  

matematic; 

6. Obţinerea 

performanței  

 

10 min. 

 

O3. 

 

Joc didactic: Sunt împrăștiate în clasă 

cartonașe cu ceasuri. Elevii trebuie să caute 

cât mai multe și să citească timpul indicat. 

Câștigă cine găsește cât mai multe ceasuri și 

citește corect. 

explicaţia 

  

 

cartonașe individual 

 

 

Evaluez : 

-capacitatea de  

a lucra rapid și 

corect; 
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7.  Fixarea și 

evaluarea 

cunoștințelor 

 

5 min. 

O3 Se va alcătui oral o problemă cu cele învățate 

și vor rezolva în caiete. 

 

 

explicaţia , 

crearea de 

probleme, 

algoritmizarea 

caietul 

elevului 

 

 

 

individual 

 

frontal 

Evaluez: 

-capacitatea de   

calcula corect, în  

gând şi repede un  

exerciţiu; 

 

  

8. Evaluarea 

și tema pentru 

acasă 

1 min. 

 Se fac aprecieri asupra activității și a modului 

în care elevii s-au afirmat pe parcursul orei, 

prin acordarea de calificative și de aprecieri 

verbale. 

Tema pentru acasă: fișă cu exerciții și 

probleme. 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

aprecieri generale 
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PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
Judea Carmen - Alina - profesor învățământ primar 

Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” Timișoara 

Data:  

Unitatea de învățământ:  

Clasa: I  

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea tematică: „Uimitoarele plante” 

Subiectul lecției: Adunarea și scăderea 0-100 fără trecere peste ordin 

       Părțile unei plante  

Tipul activității: fixare și consolidare de cunoștiințe 

Forma de realizare: activitate integrată 

Domenii integrate:  

✓ Dezvoltare personală 

✓ Arte vizuale și abilități practice 

✓ Muzică și mișcare 

Competențe specifice vizate: 

✓ Matematică și explorarea mediului: 
 1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100; 
 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 -  100; 
 1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, recurgând mereu la numărare; 
 1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență <, >, =, +. -) 
în rezolvarea și/sau compunerea de probleme; 

4.2 Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple  
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 
0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice. 

✓ Dezvoltare personală 

    2.3.  Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple 

cu acestea; 

     3.1.  Identificarea unor rutine în activitatea şcolară. 

✓ Arte vizuale şi abilităţi practice 

   2.3.  Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct. 

✓ Muzică şi mişcare 

   3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare. 

Obiective operaţionale: 

• O1 - să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, 

descăzut, scăzător, diferenţă;  

• O2 - să efectueze corect adunări şi scăderi cu numerele naturale 

din concentrul 0 – 100, fără trecere peste ordin; 

• O3 - să afle termenul necunoscut, cunoscând celălalt termen al 

operaţiei şi rezultatul acesteia; 

• O4 - să rezolve probleme cu una/două operaţii; 

• O5 - să rezolve sarcinile individual sau pe grupe, în raport cu 

cerinţa; 

• O6 – să coopereze cu membrii echipei pentru realizarea sarcinii; 

• O7 – să enumere părțile unei plante; 

• O8 – să enumere condițiile de mediu necesare pentru dezvoltarea 

plantelor:
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Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, problematizarea, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, munca independentă. 

 

Materiale didactice: laptop, videoproiector, fișe cu exerciții, planșă – puzzle, markere, recompense. 

 

Forme de organizare:  activitate frontală, activitate individuală, activitate în echipă. 

 

Forme de evaluare: observarea sistematică,  aprecierea, proba practică. 

 

Durata:  35' – activitatea propriu-zisă 

                15' – activităţi integrate şi recreative 

 

Bibliografie:  

 1.MEN, Programele şcolare aflate în vigoare, pentru clasele pregătitoare - II, aprobate prin ordin al ministrului Nr.3418/19.03.2013; 

 2. Mihăescu Mirela şi colectivul, Metode activ-participative aplicate în învăţământul primar, Editura Didactică Publishing  House, Bucureşti, 

2010; 

 3. Sigrid Laube, Silke Leffler, Balul Florilor, Ed. Cartea Copiilor, Bucureşti, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Momentele lecţiei Ob 

op 

Conţinutul ştiinţific al activităţii Resurse Forme  

de 

org. 

Forme de 

evaluare Procedurale Materiale 

1. 

 

 

2. 

 

Moment 

organizatoric  

(2’) 

Captarea atenţiei 

(6’) 

    

 

 

 

 

   Pentru buna desfăşurarea a lecţiei se pregătesc 

materialele necesare şi se stabileşte un climat adecvat. 

 

   Se realizează prin intermediul unor ghicitori despre 

morcov și conopidă:  
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Iepuraşii îmi dau roată 

Sunt mâncarea lor preferată. 

Grădinarul mă-ngrijeşte 

Şi cu apă mă stropeşte. 

Rădăcina este groasă 

Alungită şi gustoasă 

Culoarea-i portocalie 

Şi cu vitamine o mie. 

Frunzele sunt verzi, crestate 

Un mănunchi formează toate.(Morcovul) 

 

Miezul e floare spumoasă, 

Iar în jur frunze de varză! 

Nu-i ca varza-nfoiată, 

Dar e sora ei, gătită 

C-o rochiţă încreţită. (Conopida) 

 

- Cum se numește povestea în care am întâlnit cele două 

personaje: Morcovul și Conopida? (Balul florilor) 

- Ce sunt morcovul și conopida? (legume) 

- De ce credeți că domnul Conopidă dorea să participe la 

balul florilor? (pentru că este o legumă de la care 

consumăm floarea) 

- Ce spuneau florile despre legume? (că sunt neam de 

buruieni) 

- Ce atitudine au avut florile, când i-au văzut pe domnul 

Conopidă și pe domnișoara Morcov la bal? (o atitudine 

neprietenoasă, de superioritate) 

- Cum au reuşit să se facă acceptaţi de ceilalţi? (prin dans) 

   Toţi copiii cântă cântecul „Flori de primăvară”. 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe 

proiectate  

Domnul 

Conopidă și 

Domnișoara 

Morcov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observ. 

sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspuns. 

elevilor 
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3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

(1’) 

 

 

 

 

Reactualizara 

cunoștințelor 

(7’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

consolidării 

(25’) 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     „După cum vedeţi, astăzi, la ora de matematică  vom 

participa și noi, la balul florilor. Vom reconstitui un 

puzzle cu o imagine din poveste, dar nu oricum. Pe 

fiecare piesă de puzzle este un exercițiu sau o problemă. 

Dacă rezolvăm corect operațiile de adunare și scădere 0-

100, putem întoarce piese și reconstui imaginea!” 

 

    Voi adresa elevilor câteva cerinţe: 

- Cum se numesc numerele care se adună?(termeni) 

- Cum se numește rezultatul adunării?(sumă sau total) 

- Cum se numește numărul din care se scade? 

(descăzut) 

- Cum se numește numărul care se scade? (scăzător) 

- Cum se numește rezultatul scăderii? (rest sau 

diferență) 

        Pentru a realiza acest puzzle e nevoie de o 

„încălzire” a minţii. 

 

       CALCUL ORAL 

  3+ 6 =          30+60 =            8- 5 =          80-50 =   

38- 8 =           25-  3 =           95- 2 =          85–65 = 

 

 

☺ După ce au răspuns la întrebări, elevii vor fi împărțiți 

în trei grupe - șirul lalelor, șirul narciselor și șirul 

zambilelor. 

☺ Elevii își deschid caietele lipesc fișele pe care le 

primesc cu sarcinile de lucru ce se află și pe piesele de 

puzzle și scriu data și titlul lecției – Recapitulare, cu 

culoarea verde. 

 

Sarcina 1 – Calculează: 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Problematiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

Jocul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea  

orală 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea  

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. 
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O2 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

O4 

 

 

O4 

 

 

O4 

 

 

O2 

O6 

O7 

O8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 + 34 – 11 = 

89 – (44 – 32) = 

(56 – 43) + 36 = 

 

Sarcina 2 – Află termenul necunoscut: 

a + 43 = 78 

b – 44 = 23 

65 – c = 24 

 

Sarcina 3 – Cu cât este mai mare suma numerelor 57 și 

32 decât diferența lor? 

 

Sarcina 4 – Scade din succesorul numărului 88 suma 

numerelor 24 și 43. 

 

Sarcina 5 – În grădină sunt 34 de lalele și cu 13 mai 

puține narcise. Câte flori sunt  în grădină? 

 

Sarcina 6 – Fișa călătoare anexa nr.1 

 

Sarcină 7 – Descifrarea unui rebus anexa nr. 2 

 

 

☺ După ce au rezolvat cele 7 sarcini, elevii au 

reconstituit imaginea din povestea „Balul florilor”, ce 

prezintă momentul dansului domnului Conopidă cu 

domnișoara Morcov. 

- Care este atitudinea florilor după acest moment? (florile 

aplaudă, apreciază dansul elegant al celor două legume) 

- Ce învățătură desprindem din această poveste? (trebuie 

să ne acceptăm indiferent cum suntem; fiecare dintre noi 

are câte o calitate care trebuie valorificată). 

Explicaţia 

Exerciţiul  

 

 

 

Explicaţia 

Exerciţiul  

 

  

 

Explicaţia 

Exerciţiul  

 

Problematiz. 

Exerciţiul  

 

Problematiz. 

Exerciţiul  

 

Exercițiul 

 

Munca 

independentă 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Fișă 

Puzzle 

 

 

 

Fișă 

Puzzle 

 

 

Fișă 

Puzzle 

 

Fișă 

 Puzzle 

 

Fișă 

Puzzle 

 

 

Fișa 

călătoare 

Fișă rebus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Frontal 

 

 

Frontal 

 

 

Frontal 

 

 

 

Pe echipe  

 

Indiv. 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

sistem. 

Evaluarea 

orală 

 

 

Comple-

tarea 

caietelor 

 

 

 

Obs. 

sistem. 

Evaluarea 

orală 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

orală 

 

 

 

 

 

Aprecieri  
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6.  

 

 

7. 

 

 

 

 

Activitate practic-

recreativă 

(10’) 

Încheierea lecţiei 

(3) 

 

 

 

 

 Copiii primesc câte o fișă cu o floare pe petalele 

căreia sunt desenate condițiile necesare pentru 

dezvoltarea plantelor. Ei trebuie să o coloreze și să o 

decupeze. 

 

 Se fac aprecieri generale şi individuale asupra 

participării elevilor la lecţie şi asupra comportamentului 

lor.  

 

 

Exercițiul  

Puzzle  

 

Fișă flori 

 

 

Individ. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA  NR . 1 

 

 

 

                               

       +  22              - 11                + 31                 -  4                   + 21                 - 72                  + 33                 + 20       

                                            

  

34         
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ANEXA NR. 2 

 

1. Calculează: 

23 + 34 – 11 = 

89 – (44 – 32) = 

(56 – 43) + 36 = 

 

2. Află termenul necunoscut: 

a + 43 = 78 

b – 44 = 23 

65 – c = 24 

 

3.  Cu cât este mai mare suma numerelor 57 și 32 decât diferența lor? 

 

4.  Scade din succesorul numărului 88 suma numerelor 24 și 43. 

 

5.  În grădină sunt 34 de lalele și cu 13 mai puține narcise. Câte flori sunt  în grădină? 

ANEXA NR. 2 
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PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ 

 

CLASA a IX-a A 

PROF. IOSUB GEORGESCU ALINA-SANDA 

ARIA CURRICULARĂ: TEHNOLOGII 

MODULUL:               CALITATEA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR 

                                 Programă aprobată prin  OMENCS 4457/05.07.2016/ Anexa 3 

UNITATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII: ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR 

NR. ORE/SĂPT. : 2 T, 1 LT 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: CLASIFICAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR 

TEMA:     CLASIFICAREA SERVICIILOR 

TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi și deprinderi- Lecție de laborator tehnologic. 

DURATA: 50 MINUTE 

OBIECTIV FUNDAMENTAL:  

 

La sfârşitul activităţii didactice toţi elevii ar trebui să fie capabili să identifice categoriile de servicii care 

pot exista în cadrul activității economice. 

 

CUNOȘTINȚE: 

5.1.3. Clasificarea produselor și serviciilor. 

 

ABILITĂȚI: 

5.2.3. Diferențierea produselor și serviciilor după criterii date. 
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ATITUDINI: 

5.3.1. Dezvoltarea interesului cognitiv pentru utilizarea corectă a termenilor de specialitate. 

5.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă.  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

La sfârșitul orei elevii vor fi capabili: 

- să clasifice serviciile după criterii date; 
- să identifice diverse tipuri de servicii după criterii date; 
- să diferențieze tipurile de servicii după criterii date; 
- să compare diversele tipuri de servicii din cadrul unui criteriu de clasificare. 

 

 
STRATEGII  DIDACTICE 

 
 PRINCIPII DIDACTICE: 

- principiul integrării organice a teoriei cu practica; 
- principiul însuşirii conştiente şi active; 
- principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor; 
- principiul învățării prin acțiune. 

 
             MIJLOACE  DIDACTICE 
 
             Materiale didactice: 

 

 Pentru fiecare elev/echipă:  fişe de lucru;  fișă de documentare; foi de flipchart. 
 
 
            METODE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  
 
• Problematizare  
• Conversaţia euristică 
• Brainstorming – ul 
• Explicatia  
• Observarea sistematică 
 
           MODURI  DE  ACTIVITATE  CU  ELEVII 
 
• Frontal – pentru reactualizarea cunoştinţelor, discutarea rezultatelor.  
• În echipă –  activitate cu fişele de lucru. 
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BIBLIOGRAFIE: 
o ”Calitatea produselor și serviciilor- Clasa a IX-a”- manual Învățământ liceal, filiera tehnologică, 

Editura CD PRESS, București 2018 
o ”Calitatea produselor și serviciilor- caiet de lucru, clasa a IX-a ”, Editura CD PRESS, BUCUREȘTI, 

2013 
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Desfăşurarea  lecţiei ( secvenţelor  didactice ) 

 

 

1. Momentul  organizatoric (2 minute) 
Se stabileşte prezenţa şi se verifică dacă sunt asigurate condiţiile didactico-materiale utile 

desfăşurării lecţiei. Profesorul strigă catalogul și notează  absenții nominalizați de către elevi. 

 

2. Precizarea temei şi a obiectivelor activităţii (2 minute) 
”În lecția de astăzi ne  vom reaminti criteriile de clasificare a serviciilor. Cu ajutorul unor fișe de 

lucru pe echipe, veți identifica diverse tipuri de servicii pe care le veți compara și analiza din perspectiva 

criteriilor de clasificare cunoscute.” 

 

3. Reactualizarea cunoștințelor necesare realizării activității practice-Captarea atenției 
 (6 minute) 

 Profesorul solicită, în mod aleatoriu, unor elevi să răspundă la o întrebare privind criteriile de 

clasificare a serviciilor, și anume: Care sunt criteriile de clasificare a serviciilor?     (5 elevi vor răspunde 

prin nominalizarea directă a profesorului, oferind tot atâtea exemple de criterii de clasificare). 

 

4. Antrenarea elevilor în realizarea activităţilor (17 minute) 
 Profesorul solicită elevilor, grupați în echipe, să realizeze sarcinile de lucru propuse, în vederea 

dobândirii priceperilor și deprinderilor specifice temei. Prezintă elevilor modul de desfășurare a lecției, 

modul de utilizare a fișei de documentare și modul de completare a fișei de lucru.  

Elevii, grupați în 5 echipe, extrag câte un bilețel cu numărul echipei, respectiv pentru stabilirea 

ordinii în care își vor prezenta rezultatele activității. Fiecare dintre cele 5 echipe vor primi fișa de lucru 

aferentă ( Anexa 1).  În rezolvarea acestora, elevii se vor ghida după fişele de documentare ( Anexa 2) 

oferite de către profesor. 

 

5. Evaluarea activității ( 20 minute) 
După terminarea timpului alocat realizării activității, elevii expun rezultatele muncii în echipă, 

completând fișele de flipchart aferente fișei de lucru și fiecare dintre echipe poate vedea ce au realizat 

celelalte echipe. Sunt analizate și discutate împreună cu echipele produsele activității lor, sunt formulate 

concluzii. Pentru discuție și analiză, fiecare echipă își desemnează un reprezentant și are alocat un timp 

de aproximativ 4 minute.  
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Profesorul evidenţiază aspectele pozitive şi negative constatate în activitatea elevilor, 

operativitatea cu care au lucrat, modul în care au îndeplinit sarcinile primite,  comunicarea și colaborarea 

în cadrul grupului. Elevii care s-au evidenţiat vor fi evaluaţi şi notaţi.                                                                                                      

6. Tema pentru acasă (3min)  
Pentru asigurarea continuității în învățare, elevii vor avea de rezolvat ca temă  ”Fișa de lucru nr 16”- 

pg. 73 din ”Calitatea produselor și serviciilor- caiet de lucru, clasa a IX-a ”, Editura CD PRESS, BUCUREȘTI, 

2013 ( Anexa nr. 3)  

ANEXE 

Anexa nr. 1  

ECHIPA NR. 1 

FIȘĂ DE LUCRU 

Urmăriți cu atenție prezentarea PowerPoint și, pe baza imaginilor derulate, identificați tipurile de 

servicii exemplificate. (Anexa nr.4) 

ECHIPA NR. 2 

Fișă de lucru 

          Prin completarea următorului rebus, veți obține pe verticală numele  

serviciilor din care fac parte internetul și telefonia mobilă. 

                      A                 

          1                             

            2                           

              3                         

4                                       

              5                         

                6                       

          7                             

                      B                 

https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/tipologia-serviciilor#1
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/tipologia-serviciilor#2
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/tipologia-serviciilor#3
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/tipologia-serviciilor#4
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/tipologia-serviciilor#5
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/tipologia-serviciilor#6
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/tipologia-serviciilor#7
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1. Distribuția, asigurările și telecomunicațiile sunt servicii…  

2. Reparațiile, îngrijirea personală sunt servicii…  

3. Comerțul, transportul, medicina sunt servicii…  

4. Educația, sănătatea sunt servicii…  

5. Serviciile …. urmăresc obținerea profitului.  

6. Salonul de coafură, de gimnastică sunt servicii….  

7. Turismul, transportul, alimentația publică sunt servicii...  
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ECHIPA NR. 3 

Fișă de lucru 

 

Completați următoarea Diagramă Venn cu exemple de servicii publice, servicii private iar în zona 

comună cercurilor cu servicii care pot fi și publice și private. 

                Servicii publice                                  Servicii private 
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ECHIPA NR. 4 

Fișă de lucru 

Prin completarea următorului rebus, veți obține pe verticală numele  

serviciilor din care fac parte învățământul și sănătatea. 

                      A                 

            1                           

                  2                     

                3                       

                  4                     

                  5                     

              6                         

7                                       

                      B                 

 

1. Servicii de telecomunicații.  

2. Serviciu de distribuție.  

3. Servicii care urmăresc obținerea de profit.  

4. Clasă de servicii în funcție de beneficiarii serviciilor.  

5. Clasă de servicii în funcție de natura acestora.  

6. Servicii furnizate de autoritățile administrative.  

7. Serviciu de producție. 

 

https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/tipologia-serviciilor-1#1
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/tipologia-serviciilor-1#2
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/tipologia-serviciilor-1#3
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/tipologia-serviciilor-1#4
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/tipologia-serviciilor-1#5
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/tipologia-serviciilor-1#6
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/tipologia-serviciilor-1#7
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor: Barbu Simona Florentina 

 

 

• Clasa: a V-a/ a VI-a- Simultan 

• Şcoala: Şcoala Gimnazială Balaci 

• Disciplina: Limba şi literatura română 

• Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

• Subiectul lecţiei:Pronumele/Numeralul 

• Tipul lecţiei:consolidare si sistematizare 

 

Clasa aV-a Clasa aVI-a 

COMPETENŢE SPECIFICE:  

1.4.sesizarea corectitudinii gramaticale a 

unui enunt si/sau a formelor lexicale; 

2.3. utilizarea categoriilor gramaticale 

învăţate, în diverse tipuri de propoziţii; 

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii 

categoriilor gramaticale invatate. 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

 

a) Cognitive 

La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 

O1: să definească în mod corect pronumele; 

O2: să diferenţieze pronumele personal de 

pronumele de politeţe; 

O3: să precizeze cazul şi funcţia sintactică 

a pronumelor personale; 

O4: să recunoască formele accentuate şi 

neaccentuate ale pronumelui personal; 

O5: să analizeze morfo-sintactic pronumele 

date; 

 

b)    afective:  

● să manifeste spirit de colegialitate şi 

cooperare în cadrul echipei; 

● să participe cu interes la activitate. 

 

c) psiho-motorii: 

  ●  formarea deprinderilor de a opera în 

comunicarea scrisă sau orală cu noile 

concepte operaţionale 

 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.3. sesizarea abaterilor de la normele 

gramaticale într-un mesaj oral; 

2.3. utilizarea categoriilor gramaticale 

învăţate, în diverse tipuri de propoziţii; 

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii 

categoriilor gramaticale invatate. 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

 

a) Cognitive 

La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 

O.1. Să identifice numeralele; 

O.2.Sa defineasca numeralul; 

O.3. Să deosebească felul numeralelelor; 

O.4. Să analizeze numeralele subliniate; 

O.5. Să formuleze enunţuri cu diferite 

numerale; 

O.6. Să distingă cum sunt formate numeralele. 

O.7.Sa exemplifice valoarea substantivala si 

adjectivala a numeralului. 

   

b)    afective:  

● să manifeste spirit de colegialitate şi 

cooperare în cadrul echipei; 

● să participe cu interes la activitate. 

 

d) psiho-motorii: 

  ●  formarea deprinderilor de a opera în 

comunicarea scrisă sau orală cu noile concepte 

operaţionale 

 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: 
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a)Metode şi procedee:conversatia, 

explicatia,analiza gramaticala,exercitiul, 

jocul didactic,problematizarea,ciorchinele. 

b)Forme de organizare a activităţii 

elevilor : activitate frontală şi individuala. 

c)Mijloace didactice : tabla, fişe de lucru,  

caietele elevilor,creta. 

d)Resurse si managementul timpului: 

-spatiu de lucru:sala de clasa; 

-capacitati normale de invatare ale 

elevilor,cunostintele lor anterioare 

-timpul de invatare:50 de minute. 

Metode de evaluare: evaluare orala,test 

formativ 

 

 

Bibliografie :  

1. Limba română, manual pentru 

clasa a V-a,Ed.Teora. 

2. Gramatica limbii române, Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 

2005; 

3. Metodica predării limbii şi 

literaturii române, Marilena 

Pavelescu, Editura Corint, 

Bucureşti, 2010; 

4. Strategii activ-participative în 

predarea-învăţarea limbii şi 

literaturii române, Mina-Maria 

Rusu, Elena Apetroaiei, Editura 

Paradigme, Piteşti, 2009; 

5. Psihopedagogie pentru examenele 

de definitivare şi grade didactice,   

Constantin Cucoş, (coordonator), 

Editura Polirom, Iaşi, 1999. 

 

 

  

 

 

 

a)Metode şi procedee : conversaţia, metoda 

cubului, analiza gramaticala, 

exerciţiul,rebus,explicatia,floarea de lotus. 

b)Forme de organizare a activităţii elevilor : 

activitate frontală şi pe grupe. 

c)Mijloace didactice : tabla, fişe de lucru, 

foaie flip chart, caietele elevilor,creta. 

d)Resurse si managementul timpului: 

-spatiu de lucru:sala de clasa; 

-capacitati normale de invatare ale 

elevilor,cunostintele lor anterioare 

-timpul de invatare:50 de minute. 

Metode de evaluare: valorificarea 

răspunsurilor elevilor în discuţie. 

 

 

Bibliografie :  

1. Limba română, manual pentru clasa a 

VI-a,Ed.All,Bucuresti,2000; 

2. Gramatica limbii române, Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 2005; 

3. Metodica predării limbii şi literaturii 

române, Marilena Pavelescu, Editura 

Corint, Bucureşti, 2010; 

4. Strategii activ-participative în 

predarea-învăţarea limbii şi 

literaturii române, Mina-Maria Rusu, 

Elena Apetroaiei, Editura Paradigme, 

Piteşti, 2009; 

5. Psihopedagogie pentru examenele de 

definitivare şi grade didactice,   

Constantin Cucoş, (coordonator), 

Editura Polirom, Iaşi, 1999. 
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SCENARIU DIDACTIC 

 

Clasa a V-a Clasa aVI-a 

1. Moment organizatoric – 1 min. 

Se stabileşte ordinea în clasă, notarea 

absenţilor, asigurarea condiţiilor necesare 

desfăşurării lecţiei. 

Elevii se pregătesc pentru lecţie. 

1. Moment organizatoric – 1 min. 

     Se stabileşte ordinea în clasă, notarea 

absenţilor, asigurarea condiţiilor necesare 

desfăşurării lecţiei. 

Elevii se pregătesc pentru lecţie. 

2. Verificarea temei – 5 min. 

  Se verifică tema pentru acasă a elevilor şi 

se fac aprecieri asupra modului în care elevii 

au rezolvat tema. 

 

2. Verificarea temei – 5 min. Se verifică 

tema pentru acasă a elevilor şi se fac 

aprecieri asupra modului în care elevii au 

rezolvat tema. 

 

 

3.Captarea atentiei-2 min. 

Pe tablă sunt scrise amestecate cuvintele : 

partea de vorbire ce ţine locul unui 

substantiv. 

(de vorbire, tine, partea, substantiv, unui) 

Elevii încearcă să rezolve jocul punând 

cuvintele în ordine . Cel care pune primul 

în ordine cuvintele va alege un coleg ce îi 

va da un răspuns. 

3.Captarea atentiei-2 min. 

Captarea atentiei se va realiza 

prin completarea unui rebus(Anexa A). 

Elevii vor completa rebusul din Anexa A si 

vor obtine pe verticala cuvantul 

NUMERAL 

4.Enuntarea temei si a obiectivelor-2 min 

Profesorul scrie pe tabla titlul 

lectiei:Pronumele-consolidare. 

Elevii îşi notează titlul lecţiei în caiete şi 

ascultă obiectivele. 

 

5.Actualizarea cunostintelor anterioare-5 

min. 

Profesorul propune elevilor un joc 

didactic:Ciorchinele(completarea 

ciorchinelui-Anexa 1).Elevii vor raspunde 

la intrebarile pentru completarea 

ciorchinelui. 

Elevii raspund la intrebari si completeaza 

ciorchinele de pe fisa. 

6.Dirijarea invatarii-20 min 

Profesorul imparte elevilor o fisa de 

lucru,apoi se trece la rezolvarea exercitiilor 

din fisa de lucru,insistandu-se asupra 

aspectelor mai dificile(Anexa 2) 

4.Enuntarea temei si a obiectivelor-2 

min. 

Profesorul scrie pe tablă titlul lecţiei: 

Numeralul-consolidarea cunostintelor 

Anunţă care sunt obiectivele lecţiei. 

Elevii îşi notează titlul lecţiei în caiete şi 

ascultă obiectivele. 

 

5.Actualizarea cunostintelor anterioare-

5 min 

Pe o foaie de flip chart vor fi scrise 

ingredientele unei reţete culinare:  

 -opt ouă 

 -o jumătate de kilogram de frisca 

 -un sfert de cana de zahar 

 -doua pachete de piscoturi,unul pentru 

primul strat,celalalt pentru al doilea strat 

Elevii vor identifica numeralele, le vor 

sublinia si vor preciza felul acestora. 

 Se scrie pe tablă definiţia numeralului. 

Ei îşi vor aminti că au invatat patru tipuri 

de numerale: cardinal, ordinal, colectiv şi 
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          Pe parcursul rezolvării exercițiilor din 

fișă, profesorul le adresează și alte întrebări 

referitoare la pronume, urmărindu-se astfel 

consolidarea cunoștințelor referitoare la 

acesta. 

 

7.Obtinerea performantei-5 min. 

       Elevii vor rezolva diferite exerciţii de 

recunoaştere şi de analiză a pronumelor. Vor 

alcătui enunţuri cu pronume având diverse 

funcţii sintactice. 

 

8.Asigurarea feedback-ului-3 min. 

Se realizeaza pe tot parcursul lectiei,prin 

aprecieri verbale. 

Se fac trimiteri la obiectivele 

propuse,verificandu-se masura in care au 

fost realizate. 

9.Evaluarea performantei-5 min. 

   Ca activitate independentă se propune o 

fișă cu un scurt test formativ, cu itemi 

diferențiați. (Anexa 3) 

10.Asigurarea retentiei si a transferului-2 

min. 

Profesorul face aprecieri asupra orei si 

noteaza elevii care au raspuns.Se da tema 

pentru acasa: 

  Povestiți o întâmplare hazlie, în opt 

rânduri, în care să folosiți cât mai multe 

pronume.                                                              

                                                          

 

       

 

 

 

 

 

fracţionar, apoi vor da câte un exemplu 

pentru fiecare: 

 

Clasificare:   

1. Numeral cardinal – Doi copii se plimbă. 

2. Numeral ordinal – Al doilea este vecinul 

meu. 

3. Numeral colectiv – Îi cunosc pe 

amândoi. 

4. Numeral fracţionar – O doime dintre ei 

sunt cuminţi. 

6.Prezentarea optima a continutului-2 

min. 

Profesorul le explică elevilor că astăzi vor 

recapitula noţiunile referitoare la numeral 

prin metoda cubului. 

7.Dirijarea invatarii-20 min. 

După ce a împărţit elevii pe grupe, 

profesorul le dă cubul. 

După ce stabileşte activitatea fiecărei grupe, 

profesorul împarte fişe de lucru pentru 

fiecare echipă. (Anexa B) 

Echipa nr. 1 - DESCRIE  

Descrie o zi de şcoală, folosind numerale 

care să exprime atât un număr cât şi 

ordinea obiectelor. 

COMPARĂ 

Compară cele trei răspunsuri şi încercuieşte 

numele elevului care şi-a învăţat foarte bine 

lecţia. 

Echipa nr. 2 ASOCIAZĂ 

Asociază cuvintele subliniate din 

propoziţiile din coloana A, cu părţile de 

vorbire corespunzătoare din coloana B. 

ANALIZEAZĂ 

Analizează morfologic numeralelele din 

enunţurile date. 

Echipa nr. 3 – APLICĂ  

Aplică, în enunţuri numeralele. 

ARGUMENTEAZĂ 

Argumentează modul de formare a 

numeralelor următoare şi grupează-le după 

felul lor: al treilea, a şasea, doisprezece, 

patruzeci şi nouă. 

l Timpul necesar rezolvării exerciţiilor este 

de 10 minute.  

După expirarea timpului de lucru, fiecare 

reprezentant de echipă explică soluţiile 

exerciţiilor. 
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8.Obtinerea performantei-10 min. 

Fiecare grupa va primi spre rezolvare câte 

o fisa fişe(floarea de lotus,anexa C).Sunt 

discutate raspunsurile elevilor,corectând 

acolo unde este necesar. 

Elevii rezolva exercitiile din fisa. 

Elevii gândesc, lucrează şi comunica. 

9.Asigurarea feedback-ului 

Se realizeaza pe tot parcursul orei,prin 

aprecieri verbale. 

10.Evaluarea 

Profesorul ii incurajeaza pe elevi prin 

aprecieri verbale si notarea elevilor activi. 

11.Asigurarea retentiei si a transferului-

3 min 

Profesorul dă tema: 

,,Imaginaţi-vă un dialog despre şcoală între 

tată şi fiu/fiică. Utilizează, cel puţin, două 

numerale cardinale şi 

două numerale ordinale.” 

Elevii isi noteaza tema data de profesor. 
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Funcţiile 
sintactice ale 

verbelor la 

modul supin

A cumpărat 
o maşină 

entru 

tuns iarba.
Filmul este 

de văzut.

A fost uşor 
de reţinut 

ideea.

Este util de 
ştiut o limbă 

străină.

S-au plictisit 
de privit la 
televizor.

A plecat la 
cu-les de 
muşeţel.

Am de 
curăţat

toţi pomii 
din grădină.

I-am arătat 
un aparat 

pentru cusut 
nasturi.
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Proiect didactic 

Profesor: Bagut Ramona 

Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala Nr. 2 Almasu Mare 

Clasa: a V-a  

Data:  

Unitatea de învăţare: Calitatea produselor alimentare 

Lecţia: Produse alimentare şi servicii din alimentatie 

Obiectivul central (scopul) lecţiei: Cunoaşterea caracterelor generale ale principalelor grupe 

de alimente, servicii şi importanța lor pentru om  

Tipul lecţiei: mixtă (verificarea noilor cunoştinţe, dobândire de noi cunoştinţe, sistematizare) 

Locul de desfăşurare: laboratorul de biologie 

Durata de desfăşurare a lecţiei: 50 min 

Competente generale : 

1. Realizarea practică de produse utile și/sau de lucrări creative pentru activități curente şi 

valorificarea acestora  

2. Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltării durabile  

3. Explorarea intereselor și aptitudinilor pentru ocupații/profesii, domenii profesionale și 

antreprenoriat în vedere alegerii parcursului şcolar şi profesional 

Competente specifice:  

c.sp.1.1 Executarea unor produse/lucrări creative simple pe baza unei fișe tehnologice date, 

selectând materiile prime, materialele, unelte/ustensile/dispozitive/aparate adecvate  

c.sp.1.3 Analizarea produselor pe baza unor criterii stabilite de comun acord  

c.sp.2.1 Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate și securitate în 

muncă, de prevenire și stingere a incendiilor, specifice condițiilor reale de muncă  

c.sp.3.2 Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru rezolvarea unor 

probleme  

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii ar trebui să fie capabili: 

          Cognitive:     

O1 – să identifice calitatea produselor alimentare 

O2 – să  clasifice locurilor de depozitare a  produselor alimentare 
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           Formative:    

O3 -să cunoască  elementele care ajuta la promovarea  produsului alimentar 

          Atitudinale:  

 O4 – să cunoască drepturile  consumatorilor 

Evaluare: Formativă 

Obiective ale evaluării:  

          Cognitive: 

E1. – să opereze cu noţiunile învăţate; 

         Formative:  

E2. –să identifice elementele ce dau calitatea produselor 

         Atitudinale:  

 E3. – să îşi exerseze capacitatea de a formula şi susţine opinii privind importanţa 

alimentelor,valorificarea si promovarea lor in functie de valorile nutritive. 

Valori şi atitudini vizate:  

➢ Curiozitatea și dorința de a-și pune întrebări 

➢ Motivaţia pentru informarea şi documentarea ştiinţifică 

➢ Cultivarea receptivităţii şi a flexibilităţii pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie  în 

viaţa cotidiană 

➢ Respectul faţă de adevărul ştiinţific şi faţă de orice formă de viaţă 

Strategii: dirijată, explicativ-conversativă   

Metode didactice:  

Expozitiv-euristice: M1 - conversaţia euristică 

                                  M2 - explicaţia 

                                  M3 - observaţia  

Interactive:            M4 - problematizarea 

                                  M5 - comparaţia 

                                  M6 - expunerea 

                                  M7 – Brainstormingn 

                                  M8-explozia stelară 

Instrumente de evaluare: observare sistematică  

                                            verificare frontală orală  

                                            verificare scrisă 

                                            verificare practică 

Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală 

Resurse:  umane –            elevi 

                 temporale – 50 minute 

                 materiale – oficiale     RM 1 programa şcolară  

                                                       RM2 manual 

                                                          -plansă de lucru 
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Secvenţele 

didactice 

 

Conţinuturi 

vizate 

 

Ob op. 

Ob. ev. 

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevului 

 

 

 

Res. 

mat. 

 

Res. 

proc

ed. 

 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

  - notează absenţii 

- organizează materialele 

- organizează clasa 

- creează un climat cooperant 

- răspund cerinţelor 

- pregătesc materialele 

solicitate 

- se aşează la locurile 

indicate 

   

 

 

2. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conţinuturi: 

-menuri 

-alimentele si 

importanta lor 

 

 

 

Solicită elevilor să răspundă unui 

set de întrebări care sistematizează 

cunoștințele acumulate din lectia 

anterioară 

1.Care este alcătuirea meniurilor; 

2.De cate tipuri sunt alimentele; 

  3.Care sunt criteriile de selecţie a 

alimentelor; 

  4.Ce tehnologii de prepararea 

hranei cunosti? 

 

elaborează răspunsuri 

la cerinţe; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

 

 

 

 

 

frontală 

 

orală 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

orală 
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 3. Evocare 

   - anunţă noua temă 

- prezintă conceptele operaţionale 

 - notează titlul pe tablă 

 - expune importanța noii teme 

 

- sunt atenți la explicațiile 

date de profesor 

   

frontală 

orală  

 

 

4. Captarea 

atentiei 

  - profesorul prezintă prezintă un 

videoclip  cu scopul de a-i 

determina pe elevi să deducă  titlul 

lecţiei. 

 

 

urmăresc prezentarea 

videoclipului 

 

 

laptop 
videoproiector 

  

frontală 

orală; 
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5. Dobândirea de 

noi cunoştinţe 

 

 

 

 

 
Cuvinte „cheie”:  

organoleptic 

ambalaj 

etichetă 

ingredient 

depozitare 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

O2 

 

 

 

 

O3 

E1 

 

 

 

O4 

E2 

E3 

Anunțarea temei:  

Produse alimentare şi servicii din 

alimentatie   

Asigură: 

a) cunoaşterea/ învăţarea 

    identifică tipurile de alimente si 

servicii alimentare 

  descrie  calitatea produselor 

alimentare 

b) înţelegerea  noilor conţinuturi 

explică: depozitarea şi valorificarea 

produselor alimentare.  

c) sinteza: 

enumerămodul in care pot fi 

calorificate si depozitate produsele 

alimentare. 

formulează concluzii cu privire la 

importanţa cunoașterii dreptului 

consumatorului 

 

 

- cu ajutorul elevilor va fi expusă 

pe tablă schema lecţiei 

 

- identifică mediul de viață 

pe baza observațiilor făcute 

în manual 

 

 

- sunt atenți la explicațiile 

date de profesor 

 

 

 

-pe baza cunoștințelor 

dobândite anterior  

formulează concluzii 

referitoare la importanța 

acestora. 

 

- elevii îşi notează în caiete  

schema realizată de profesor 

la tablă 

 

 

 

Manual 

 

 

 

Atlas 

 

 

Planşe   

 

 

 

 

 

 

M1 

 

M2 

 

 

 

 

 

M1 

 

 

M1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 verificare 

frontală 

orală 

 

verificare 

orală 

 

6. Stimularea 

performanţei 

  - Inventariază principalele 

informații și observații cerând 

elevilor să dea raspunsuri rapide, 

clare, concrete 

  

- oferă răspunsuri   

 

 

7.  Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

 E1 Prin chestionare orală și scrisă cu 

ajutorul jocului numit explozia 

stelară 

 

- participă activ la jocul 

propus 

 

 

Planşă 

Marchere 

 

M8 - verificare 

orală 

-frontală 
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8. Evaluarea 

cunoștințelor 

   

- Apreciază verbal activitatea şi 

notează elevii care au avut o 

contribuţie deosebită la lecţie 

- Încurajază elevii care au dat 

răspunsuri mai slabe. 

 

 

 

 

- Se raportează la aprecierile 

formulate 

   

 

 

frontală 
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Produse 

alimentare şi 

servicii din 

alimentatie   
 

Cum ? 

Cand? 

Unde? 

De ce? 

Ce? 
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Produse alimentare şi servicii din alimentatie 

 

Calitatea produselor alimentare 

1.caracteristici organoleptice:văz, auz,miros,gust,pipăit 

2.valoare nutirtivă 

a.proteine  -ouă,lapte,carne 

                     -cereiale 

                      -legume 

b.lipide-slănină,unt,ulei 

c. glucide:cereiale, legume, fructe 

d.minerale:Na,Ca,P,I,Mg,K 

e.vitamine:A,B,C,D,E,K 

3.valoare energetică:proteine,glucide,lipide 

4.valoare estetică :formă,culoare,finisare,prezentare,ornament 

Depozitarea şi valorificarea produselor alimentare 

• depozitarea alimentelor-frigider 

                                        -congelator 

                                        -incăperi –aerisite,uscate 

                                        -pivniţă 

                                        -podul casei 

                                        -siloz 

                                        -groapă 

• Valorificarea  

• Promovarea –publicitate( reviste,T.V,pliante) 

                       -ambalaj(forma,culoare, informatie) 

• Comercializarea-magazine 

                          -piata 

                          -internet 

                          -supermarket 

                          -telefon 

Protectia consumatorului legea 11/1994 

drepturile consumatorului: -de a fi protejat 

                                            -de a fi informat 

                                            -de a fi despagubit 

                                            -de a alege 
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FIŞA DE LUCRU 

Calitatea produselor 

Nume si prenume 

Data/clasa  

 

 

 1.Completaţi spaţiile libere : 

1. Numiţi locurile în care se depozitează alimentele.......................................................... 

............................................................................................................................................ 

 

 

2. Arătaţi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească camera de depozitare......................... 

............................................................................................................................................ 

 

 

3. Enumeraţi 3 tipuri de încăperi pentru depozitarea alimentelor...................................... 

............................................................................................................................................ 

 

 

5. Enumeraţi 3 elemente ale valorii nutritive ce dau calitate produsului........................... 

............................................................................................................................................ 

 

 

6. . Enumeraţi 3 elemente ale valorii energetice ce dau calitate produsului..................... 

............................................................................................................................................ 

 

 

7. Prin ce se face publicitate produsului alimentar ? ....................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 

8. Unde se comercializează produsul alimentar ? ........................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 

9. Numiţi 3 drepturi ale consumatorilor............................................................................ 

........................................................................................................................................... 
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Proiect de lecție 
Inst. Dinu Aronica 

 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”Albeşti 

Clasa : Pregătitoare 

Data : 18.10.2019 

Aria curriculară : Tehnologii 

Disciplina : Abilități practice 

Unitatea de învăţare : Activități cu materiale sintetice-hârtia 

Subiectul : „Tabloul cu flori de toamnă ” 

Tipul lecţiei : Formare de priceperi şi deprinderi 

 

OBIECTIVE  DE  REFERINȚĂ: 

     2.2  să recunoască şi să utilizeze operații simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice; 

     3.2  să descopere etapele realizării unor produse simple din diferite materiale; 

     4.1  să identifice modalități de folosire a produselor executate. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

     

          La sfârşitul orei elevii trebuie : 

   

A) COGNITIVE 

OC1 – să realizeze „ Tablou cu flori de toamnă ” folosind tehnicile de lucru: rupere , mototolire,    

            decupare , lipire şi asamblare a materialelor sintetice (hârtia); 

OC2 – să precizeze etapele şi tehnicile de lucru ; 

OC3 – să identifice posibile utilizări ale lucrărilor realizate. 

 

  B) PSIHO-MOTRICE 

OP1 – să rupă şi să mototolească hârtia; 

OP2 – să decupeze după contur florile ; 

OP3 – să asambleze corect , estetic şi creativ în spațiul de lucru elementele compoziției „Tabloul cu   

           flori de toamnă ”. 

 

 

  C) OBIECTIVE AFECTIVE   

OA1 – Să-si exprime părerea referitoare la produsele proprii sau ale colegilor; 

OA2 – Stimularea creativităţii , a perspicacității în gândire şi acţiune prin confecționarea unor lucrări  

            decorative. 

  

STRATEGII DIDACTICE : 

 

• Resurse  procedurale:  conversația ,  discuția colectivă , explicația , exercițiul practic;  

 

• Resurse materiale : planşe – model , flori naturale ,C.D. „ Anotimpurile ” – A. Vivaldi , 

hârtie creponată , carton , hârtie colorată cu  flori conturate ‚ lipici , foarfece; 

 

• Forme de organizare :   frontal , individual;  
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• Durata : 45 minute ((35min.+10min.). 

 

 BIBLIOGRAFIE : 

 

1.’’Abilități practice –ghid metodologic pentru proiectarea şi desfăşurarea activităților de predare – 

învățare - evaluare pentru clasele I –IV ’’- Ed. Aramis , Bucureşti , 2003; 

2.’’Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învăţământul primar’’, Bucureşti,1998; 

3. ’’Ȋndrumător  pentru lecțiile de abilități practice , clasele I- IV ‚’’ Ed. Petrion , Bucureşti , 2003;  

4. “ Programa Şcolară pentru clasa I “ , Bucureşti, 2005; 
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Momentele lecţiei Du- 

rata 

Ob. Elemente esenţiale de conţinut Strategia didactică Modalităţi de 

evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

 

1.Moment         

          organizatoric 

 

1 

min. 

    Pregătirea administrativă a clasei 

(verificarea materialelor necesare bunei 

desfăşurări a orei) 

   

 

 

 

2.Reactualizarea 

       cunoştințelor 

 

 

 

1 

min. 

  

   Se discută despre materiale şi tehnici de 

lucru utilizate în orele anterioare. 

 

 

 Discuția 

colectivă 

 

 

 

 

 

Planşe 

model 

 

     Activitate 

       frontală 

 

     Analiza      

  răspunsurilor 

3. Captarea 

     atenţiei 

 

 

 

 

2 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Se poartă o discuţie referitoare la florile 

din anotimpul toamna  ( crizantema, 

gherghina,ochiul boului pitic, trandafirul). 

Se enumeră părțile componente ale unei 

plante. 

Se vor observa atât plantele naturale cât şi 

cele din imagini. (Anexa 1) 

Conversa-          

      ția 

 

Observația 

 

 

 

   Flori    

 naturale 

   Planşe      

   model 

 

     Activitate 

frontală 

 

 

 

 

Apreciere orală 
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    4. Dirijarea       

         învățării 

  

  

a)Anunţarea    temei      

şi  a   obiectivelor 

 

    

 

 

 

   1 

min 

 

 

 

 

OC1 

   

 

 

Se anunţă elevii că la ora de abilitati 

practice vor realiza lucrarea ,,Vaza cu 

flori’’ şi se enunţă obiectivele pe înţelesul 

elevilor. 

 

 

 

 

Conversa-              

      ția 

Explicaţia 
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b) Discuții                                

   pregătitoare 

 

 

 

 

c) Recunoaşterea          

      materialelor 

 

 

 

 

d) Demonstrarea 

tehnicilor de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

min 

 

 

 

 

   1 

min. 

 

 

 

 

5  

min. 

 

 

 

 

 

 

 

   

OC2 

 

 

 

 

 

 

OC2 

 

 

 

Se prezintă elevilor mapa de lucru care 

cuprinde : carton colorat cu vaza conturată, 

coli colorate cu flori conturate  , foarfece. 

Pe bancă vor avea un tub cu lipici solid.  

 

 

Se recunosc materialele cu care vor lucra şi 

se discută despre utilizarea lor cu prilejul 

realizării altor lucrări. 

 

 

 

Se prezintă modelul didactic ,,Vaza cu 

flori’. 

Se explică procesul tehnologic al realizării 

lucrărilor.  

Se demonstrează operațiile de efectuat  

( etapele de lucru): 

-ruperea şi mototolirea hârtiei ; 

-lipirea acesteia după contur; 

-decuparea şi lipirea florilor ; 

-aplicarea  frunzelor;  

 

 

Conversa-              

      ția 

 

Observația 

 

 

 

 

Conversa-              

      ția 

 

 

 

Observația 

 

 

 

Demonstra-

ția  

 

 

  Explicația  

 

 

   

Mapa de  

  lucru 

 

 

 

      

 

   

 Mapa de  

  lucru 

 

 

 

 

 

       

 

 

  Planşe     

  model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Activitate 

       frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere orală 
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5.Executarea lucrării 

( pe fond muzical ) 

 

 

17  

min. 

OP1 

OP2 

OP3 

 

 

OA2 

Se urmăreşte executarea lucrării : 

    -se ajută elevii mai puțin îndemânatici; 

    - se dau indicații suplimentare. 

Elevii vor lucra după îndrumările 

învățătorului , dar şi după propria 

imaginație. 

          

 Exercițiul  

C.D. 

„Anotim-

purile” –

A. 

Vivaldi 

     Activitate 

       frontală 

   

      Activitate 

      individuală 

     

Observarea  

    sistematică 

 

       Proba      

      practică 

6.Evaluarea    

             lucrărilor 

 

 

 

 

 

 

   5 

min. 

 

OA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea lucrărilor se va face după 

următoarele criterii: 

-lipirea, respectând conturul desenat; 

-acuratețea lucrărilor;  

-existența unui mod original de aranjare a 

materialelor; 

-creativitate. 

Se organizează o mini-expoziție. 

Se apreciează lucrările, iar elevul care a 

realizat cea mai frumoasă lucrare, va 

decora cu ultimul element floral rochița  

„Zânei Toamna” 

 

Conversa-                    

       ția 

 

 

Observația   

 

 

 

 

 

 Element 

decorativ     

  pentru     

  rochița  

  „Zânei    

 Toamna” 

 

 

 

     Activitate 

       frontală 

   

 

     Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 Autoevaluarea 

  Interevaluarea 

7.Activitate 

transdisciplinara 

10 

min. 

 OC3 Conversații  despre posibile utilizări ale 

lucrărilor realizate (decorarea clasei, 

valorificarea tablourilor la „Târgul 

Toamnei”, etc ). 

Conversația       Activitate 

frontală 

       Analiza      

  răspunsurilor 
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PROIECT DE LECTIE 
 

                            PROF.ÎNV.PRIMAR:  MANOLE VASILICA 

 

CLASA: a IV-a 

DISCIPLINA:Limba și literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Învăţăm cum să învăţăm 

SUBIECTUL:Cartea poștală 

TIPUL LECŢIEI: de comunicare de noi cunoștințe 

FORMA DE REALIZARE:Abordare integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE:Limba și literatura română, Matematică, Științe ale naturii, 

Muzică și mișcare 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

Limba și literatura română 

2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale; 

3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii 

4.2. Redactarea unor texte funcţionale scurte pe suport de hârtie sau digital; 

4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte informative 

şi funcţionale; 

Matematică 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau 

compunerea de probleme cu raţionamente diverse; 

Științe ale naturii 

1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese; 

Muzică și mișcare 

2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, însoţită de elemente de mişcare cu 

diferenţieri expresive; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1 - Să identifice elementele componente ale unei cărți poștaledesprinse pe baza observării 

acesteia; 

O2 - Să definească termenii „expeditor”, „destinatar”; 

O3 - Să realizeze mesaje scrise pe cărți poștale; 
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STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee:conversaţia, explicația, observația, exercițiul, jocul didactic; 

Mijloace de învățământ:manual, planşe, cărți poștale, fişe de lucru; 

Forme de organizare:frontal, individual, pe grupe; 

Resurse: 

Temporale: 45 de minute; 

Spațiale: sala de clasă; 

Umane:17 elevi ai clasei a IV-a; 
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Bibliografie: 

Programa şcolară  pentru disciplineleLimba și literatura română, Matematică, Educație 

civică, Muzică și mișcare, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014; 

Mihăescu, M., Pacearcă, Ș., Dulman, A., Alexe, C., Brebenel, O., (2016), Limba și literatura 

română, Manual pentru clasa a IV-a, Editura Intuitext, București; 

Şerdean, I., (2002),Didactica limbii şi literaturii române în ciclul primar,EdituraCorint, 

Bucureşti. 
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Etapele  

lecției 

Disciplina 

de 

învățământ 

Unități de conținut Strategia didactică Evaluare 

Organizare Metode Mijloace 

 

 

Captarea 

atenției 

 

 

 

LLR 

 

 

 

Mate 

 

 

 

Mate 

 

 

 

Șt. 

 

 

 

 

Șt. 

Voi propune jocul „Cine mă aude își atinge… (nasul, părul, obrajii)”. Elevii 

vor îndeplini, imita,  realiza gesturile indicate de joc. 

 

„Eu cu tine, el cu ea, / Acum ne vom saluta. / Îți doresc o zi frumoasă / Până 

vei pleca acasă!”. 

„Bună dimineața, fulgi de nea!” 

 

Voi solicita elevii să spună ce zi de săptămână este, precum și data. 

Voi scrie la tablă. 

 

Voi face prezența elevilor. 

„După ce ne-am adunat / Și frumos ne-am salutat / Colegii ne-am întâlnit / 

Cine oare n-a venit?” 

 

„Vreme bună, vreme rea, / Acum o vom studia… / Cer cu nori sau zi cu soare? 

/ Vom afla în clipa următoare!” 

Voi reprezenta simbolul vremii de azi. 

 

„În ce anotimp suntem?” 

„Care sunt semnele specifice anotimpului iarna?” 

„Care sunt anotimpurile?” 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Frontal 

 

Conversația 

Demonstrația 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Planșe cu 

versurile 

pentru: 

- salut; 

- prezență; 

- calendarul 

naturii 

 

 

 

 

 

 

Calendarul 

naturii 

 

 

 

Apreciez 

verbal 

activitatea 

elevilor 

 

 

 

 

 

Evaluare 

frontală 

/ 

Evaluare 

individuală 
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 „Ce fac oamenii în vacanțe, indiferent de anotimp?” 

 

 

Enunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

operaţionale 

 „Pe vremuri, când oamenii plecau în concediu, trimiteau celor dragi o vedere, 

o carte poștală.” 

Voi prezenta obiectivele într-o formă accesibilă elevilor. 

Voi anunța elevii care este titlul noii lecții și-l voi scrie la tablă: „Cartea 

poștală”. 

  

Conversația 

Explicația 

  

 

(Re)actualiza

rea 

cunoştinţelor 

însuşite 

anterior 

 

LLR 

 

 

 

Științe 

Voi împărți elevii în patru grupe, câte una pentru fiecare anotimp: primăvara, 

vara, toamna, iarna. 

„În vizită în satul nostru au sosit Bătrânul An și cele patru fiice ale sale: 

Primăvara, Vara, Toamna, Iarna. Ei vor să vadă care fiică este mai frumoasă și, 

pentru aceasta, voi va trebui să rezolvați rapid și corect sarcinile ce vi le dau, 

astfel încât să obțineți cât mai multe simboluri specifice anotimpului ce îl 

reprezentați. Va câștiga echipa care acumulează cât mai multe simboluri.” 

„Care sunt simbolurile specifice anotimpului iarna? Dar primăvara? Dar vara? 

Dar toamna?” 

Elevii vor identifica elementele specifice fiecărui anotimp și vor stabili ce 

simboluri vor primi dacă vor rezolva corect sarcinile propuse: 

Primăvara = floriToamna = frunze uscate 

Vara = soareIarna = fulgi de nea(Anexa 1) 

pe grupe 

 

 

 

Frontal / 

individual 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

Observația 

 

 

 

Planșe cu 

cele patru 

anotimpuri 

 

 

 

 

 

 

Simboluri 

specifice 

fiecărui 

anotimp 

 

 

Apreciez 

verbal 

activitatea 

elevilor 

 

 

 

 

Evaluare 

frontală 

/ 

Evaluare 

individuală 
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Voi adresa elevilor un set de întrebări cu scopul reactualizării cunoștințelor 

despre textele nonliterare învățate anterior: scrisoarea, invitația, felicitarea, 

afișul. (Anexa 2). 

Prezentarea 

optimă a 

conţinutului 

 „Cartea poștală este un alt text nonliterar. Cartea poștală este un carton cu 

însemnări scrise sau tipărite, folosit pentru corespondență.” 

Voi prezenta copiilor câteva cărți poștale ale membrilor comunității locale, 

precizându-le că acestea erau mijloacele de comunicare folosite de oameni în 

urmă cu câteva zeci de ani, înainte să apară internetul și telefoanele mobile. Le 

voi cere să identifice elementele componente ale unei cărți poștale. Pentru 

fiecare răspuns corect voi oferi simboluri ale anotimpului echipei. 

Elevii vor privi vederile prezentate de cadrul didactic și vor identifica faptul 

că toate au pe o parte o imagine din locul vizitat, iar pe verso sunt datele de 

identificare ale destinatarului, un mesaj și numele expeditorului. 

 

  

Conversația 

Explicația 

 

 

 

Cărți 

poștale 

 

 

 

 

 

Evaluare 

frontală 

/ 

Evaluare 

individuală 
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Voi solicita elevii să deschidă manualele la pagina 83, să privească imaginea-

model de carte poștală, apoi să răspundă la întrebările de la exercițiul 1. 

 

 

 

Dirijarea 

învățării 

 

 

LLR 

 

 

 

 

 

LLR 

Științe 

 

Înainte de a începe lucrul voi adresa elevilor câteva întrebări cu scopul de a 

le fixa sarcinile: 

„Unde vă puteți plimba în anotimpul…?” 

„Cui puteți trimite o carte poștală din locul vizitat?” 

„Cine este destinatarul? Dar expeditorul?” 

Vor răspunde întrebărilor adresate, acumulând simboluri pentru câștigarea 

concursului. 

Apoi le voi oferi fișe-cărți poștale, iar ei vor trebui să completeze cuvintele 

lipsă din conținutul acestora. (Anexa 3) Elevii vor lucra, completând spațiile 

lacunare cu informațiile corecte, realizând câte o carte poștală specifică unui 

anotimp. 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

/Individual 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Explicația 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe cărți-

poștale 

Apreciez 

verbal 

activitatea 

elevilor 

 

 

Evaluare 

frontală 

/Evaluare 

individuală 

 

Obținerea 

performanței 

 

LLR 

 

 

 

 

Mate 

„Probleme ştiţi să rezolvaţi, 

Nu trebuie să ne mai demonstraţi! 

Acum, însă, credeţi că ştiţi 

Probleme să alcătuiţi?”  

„Alcătuiți o problemăîn care să folosiți cuvintele: carte poștală, tabără, fete, 

băieți, în total!” (Anexa 6) 

Vor alcătui probleme pe  baza cuvintelor indicate. 

Exemplu: 

 

Frontal / 

Individual 

 

 

 

 

Frontal / 

Individual 

 

 

 

Explicația 

Exercițiul 

Conversația 

 

 

 

Planșă 

 

 

Fișa  

de lucru 

 

 

 

Apreciez 

verbal 

activitatea 

elevilor 

 

 

Evaluare 

frontală 

/ 

Evaluare 

individuală 
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În tabără sunt 17 fete și 21 de băieți. Știind că fiecare copil trimite câte o 

carte poștală la 3 persoane dragi, aflați câte cărți poștale au fost expediate din 

tabără. 

 

Feedbackul 

 Voi solicita elevilor să enunțe definiția cărții poștale, în ce categorie de texte 

se încadrează, precum și care sunt elementele specifice unei cărți poștale. 

    

 

Evaluarea 

cunoştinţelor  

 

LLR 

 

 

 

 

Voi oferi cărți poștale pe care elevii să compună mesaje. (Anexa 4) Vor 

compune mesaje pentru a obține o carte poștală.  

Voi cere liderilor fiecărei grupe să citească mesajele. Colegii lor vor trebui 

să jurizeze corectitudinea mesajelor formulate. 

„Ce fel texte sunt, literare sau nonliterare? 

„…nonliterare.” 

 

Frontal 

/Individual 

 

Conversația 

Exercițiul 

Explicația 

Observația 

 

Cărți 

poștale 

 

Apreciez 

verbal 

activitatea 

elevilor 

 

Evaluare 

frontală 

/Evaluare 

individuală 

 

Retenție 

 Elevii vor primi jetoane-cuvinte pe care trebuie sa le ordoneze pentru a 

descoperi mesajele transmise. (Anexa 5) 

După ce vor ordona jetoanele-simboluri și vor descoperi mesajele, le vor 

citi, apoi vor identifica unde ar putea pleca o persoană pentru a putea trimite 

acea carte poștală. 

 

Frontal 

/Individual 

 

Conversația 

Exercițiul 

Explicația 

Observația 

 

 

Jetoane 

 

 

 

Evaluare 

frontală 

/Evaluare 

individuală 

 

Transfer 

 Voi solicita elevii să răspundă la un set de întrebări:  

„Ce fel de scriere funcţională am învăţat azi?Care sunt elementele 

componente ale acesteia?Cu ce ocazie alcătuim o carte poștală?” 

 

Voi centraliza, cu ajutorul copiilor, numărul jetoanelor acumulate de ficare 

grupă. Voi desemna grupa câștigătoare.  

 

 

 

 

Frontal / 

Individual 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Apreciez 

verbal 

activitatea 

elevilor 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1130 
 

Voi evidenţia elevii care au fost activi pe tot parcursul lecţiei (ca  aspect 

pozitiv). Voi oferi calificative în funcție de aportul pe care l-au avut în 

desfășurarea orei. 

 

„Ca temă pentru acasă aveţi de realizat o carte poștală pe ce temă doriți 

voi.” 

 

 

 

 

Evaluare 

frontală 

/ 

Evaluare 

individuală 
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ANEXA 1 

 

ANEXA 2 

AMINTEȘTE-ȚI! 

SCRISOAREA,INVITAȚIA, FELICITAREA,   

AFIȘUL,CARTEA POȘTALĂ 

• Scrisoarea este o comunicare scrisă, transmisă cuiva prin intermediul poștei. Ea are un 

expeditor și un destinatar. 
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• Felicitarea este scrisoarea sau biletul adresat cuiva pentru a-l felicita. 

• Invitația este scrisoarea de mici dimensiuni prin care cineva este invitat undeva. 

• Afișul reprezintă un text, un poster, care are ca scop atragerea atenției asupra unui 

produs, unui eveniment, unei persoane. 

• Cartea poștală este o ilustrație prin care transmiți celor dragi gânduri, salutări dintr-o 

stațiune, excursie. 

ANEXA 4 

 

ANEXA 5 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof.  învăţământ primar :  Badea Clara   

Școala Gimnazială ”Matei Basarab” Târgoviște    

 

• Clasa: pregătitoare A – „Cercetașii inimoși„ 

• Disciplina de învăţământ: Dezvoltare personală 

• Unitatea de învățare: Despre preocupările mele 

• Subiectul lecţiei: Talente, înclinații, pasiuni 

• Tipul lecţiei:mixtă 

• Scopul lecției:descoperirea, promovarea și cultivarea talentelor, care le au copiii 

• Competenţe specifice vizate: 

1.1. – Identificarea unor trăsături personale elementare; 

3.3. – Identificarea hobby-urilor, jocurilor și activităților preferate; 

• Obiective operaţionale: 

O 1.1.1. – să identifice activități preferate de sine sau de diferite persoane în imagini/filme/povești; 

obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev identifică activități preferate de sine sau de diferite 

persoane cel puțin în imagini; 

O 3.3.2. – să prezinte obiecte preferate care evidențiază talente, înclinații, pasiuni proprii; obiectivul se 

consideră realizat dacă fiecare elev selectează cel puțin un obiect care evidențiază talente, înclinații, 

pasiuni proprii din mai multe prezentate; 

O 3.3.3. – să participe la activități preferate care evidențiază talente, înclinații, pasiuni proprii; obiectivul se 

consideră realizat dacă fiecare elev participă la activități preferate care evidențiază talente, înclinații, 

pasiuni proprii cu ajutor acordat; 

• Metode, procedee și tehnici didactice: explicația, exercițiul, jocul didactic, jocul de rol, 

problematizarea, brainstormingul, activitatea practică, povestirea 

• Mijloace de învăţământ:obiecte preferate de copii, ecusoane, desene animate, laptop, videoproiector, fișe 
„Bingo”, „Dezvoltare personală” – caietul elevului pentru clasa pregătitoare, obiecte specifice jocurilor sportive, 
carte, marionete, culori, melodii 

• Forme de organizare:frontal, grupal, individual 

• Durata: 45 minute (35 minute – ora de curs și 10 minute – activități recreative / liber alese) 
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• Bibliografie: 

- *** Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, aprobată prin ordin al ministrului  nr. 3418/19.03.2013 

- ***„Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii 

mici”, Suport de curs din cadrul Programului de formare de tip „Blended learning” pentru cadrele didactice 

din învăţământul primar (2012) 

     - M. Mihăescu, Ș. Pacearcă, A. Dulman, C. Alexe, O. Brebenel, „Dezvoltare personală” – Caietul elevului 

pentru clasa pregătitoare, Editura Intuitext, București, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1137 
 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Nr. 

crt. 

Etapele lecţiei / 

Timp 

Ob. 

Op. 

Eșalonarea conţinutului Strategia didactică Evaluare 

Metode, 

procedee și 

tehnici did. 

Mijloace de 

înv. 

Forme de 

organizare 

1. Momentul 

organizatoric 

1 min. 

  • Se asigură condiţiile 
necesare desfăşurării 
optime a activităţii. 

• Se reamintește mesajul 
zilei: Suntem talentați!  

 

explicaţia  

 

 

 

 

 

frontal 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

de elev  

2.  Reactualizarea 

cunoştinţelor  și 

deprinderilor  

5 min. 

 O3.3.2 

 

 

 

 

O1.1.1 

• Se solicită elevilor să 

prezinte obiecte utilizate în 

diverse activități îndrăgite 

de ei, astfel încât să fie 

ghicite de către colegi. 

 

 

• Se realizează împreună cu 

elevii histograma 

înclinațiilor pe care le au 

copiii: muzicieni, pictori, 

dansatori, actori, 

povestitori, sportivi. 

• Se realizează grupele în 

funcție de înclinațiile 

copiilor. Fiecare primește 

 

problematizarea 

  

 

 

 

 

brainstorming 

obiectele 

aduse de copii 

 

 

 

 

 

histograma 

ecusoane 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 Chestionarea orală 

Observarea 

sistematică a 

capacității de 

exprimare orală și a 

atenției elevilor 

 

Chestionarea orală 
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un ecuson potrivit 

preferinței pentru o anumită 

activitate. 

3. Activitate/discuție 

introductivă 

3 min. 

 O1.1.1 • Se prezintă elevilor 

secvențe din desenele 

animate: „Plușica – 

Moley, Moley” și „Miles în 

spațiu” 

• Se solicită identificarea 

pasiunilor pe care le au 

personajele (medicină, 

jucării, Univers). 

• Se explică elevilor că 

pasiunile se datorează 

înclinației, plăcerii de a 

face ceva, iar talentul este 

înnăscut și dovedit de 

produsul activității. 

  

  

Conversația 

explicația 

desene 

animate 

videoproiector 

laptop 

frontal  Observarea 

sistematică a 

comportamentului de 

ascultător 

4. Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

1 min. 

  • Se anunță subiectul lecției: 

Talente, înclinații, pasiuni 

• Se anunță obiectivele 

operaționale pe înțelesul 

copiilor: identificarea 

activităților preferate și a 

obiectelor utilizate, participarea 

la activități îndrăgite. 

explicația  frontal Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

de ascultator 

5. Prezentarea 

optimă a 

conţinutului şi 

dirijarea învăţării 

25 min. 

 O1.1.1 

 

 

 

1. Se solicită elevilor să 

asculte povestea 

învățătoarei și să execute 

mișcările stabilite, atunci 

când aud un anumit cuvânt 

ce ține de: 

 Povestirea 

Jocul didactic 

 

  

 

 

Povestea 

spusă de 

învățătoare 

Legenda cu 

regulile 

jocului 

frontal 

 

 

 

 

 

 Observarea 

sistematică a atenției 

elevilor 
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 O1.1.1 

 

O3.3.2 

 

 

O3.3.3 

Muzică– aplaudă 

Lectură – sar 

Desen – se rotesc 

Teatru – se ghemuiesc 

 

2. Se solicită elevilor să 

identifice artiștii 

corespunzători unor 

imagini (ex.1/70) 

Se solicită elevilor să 

identifice obiectele care au 

legătură cu talentele sale. 

(ex.2/70) 

 

 

3. Se solicită elevilor să 

lucreze în grup cu colegii 

care au aceleași pasiuni și 

să își demonstreze talentele 

de artiști prin organizarea 

unui spectacol: 

- SPORTIVII – mimează un 

anumit sport 

- CITITORII – citesc un 

fragment dintr-o lectură 

preferată 

- POVESTITORII – creează 

o poveste 

- ACTORII – prezintă o 

scurtă scenetă 

- PICTORII – pictează 

- MUZICIENII – cântă și 

dansează 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

practică 

Joc de rol 

Joc didactic 

(Mima) 

 

 

Caietul 

elevului 

pentru 

Dezvoltare 

personală – 

ex.1, 2/70, 

printat și 

scanat 

 

 

Obiecte 

specifice 

jocurilor 

sportive 

Carte 

Marionete 

Culori 

Melodii 

 

 

 

Perechi 

 

 

 

individual 

 

 

 

grupal 

 

 

Chestionarea orală 

 

Observarea 

sistematică a 

capacității de a 

evidenția propriile 

talente 

 

Proba practică 

Observarea 

sistematică a 

capacității elevilor de 

a participa la 

activități preferate și 

identificarea 

talentelor, 

înclinațiilor, 

pasiunilor 
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6. Fixarea 

cunoştinţelor   

3 min. 

 O1.1.1 

O3.3.2 
• Se solicită fiecărui copil să 

deseneze una, două sau trei 

floricele în casetele 

corespunzătoare activităților 

preferate în funcție de 

intensitatea preferinței.Cine 

termină strigă: BINGO! și spune 

literele corespunzătoare 

activităților cu 3 floricele, 

precum și numărul acestor 

activități. 

 Exercițiul 

Elemente de joc 

 

 

conversația 

  

Fișă de lucru individual 

 

 

frontal 

Analiza produselor 

activității 

 

 

Chestionarea orală 

7. Asigurarea 

retenției și  

transferului  

5 min 

 O3.3.3 • Se recomandă copiilor să 
participe la diverse 
activități care îi atrag, 
pentru care au înclinații, 
care îi pasionează și mai 
ales dacă au talent.  

explicația   frontal  

8. Aprecieri şi 

recomandări 

2 min. 

  • Se solicită elevilor impresii 
referitoare la activitate. 

• Se fac aprecieri generale şi 
individuale privind 
participarea elevilor la 
lecţie, implicarea lor în 
realizarea sarcinilor. Se 
acordă recompense.  

conversația   frontal autoevaluarea 

aprecieri verbale 
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Toți sub un adăpost uriaș 

Ana și Cornel s-au întors astăzi de la școală mai fericiți ca niciodată. I-au povestit mamei câte minunății au putut trăi. 

Mai întâi, au desenat împreună cu ceilalți colegi un adăpost uriaș, pe care l-au pictat în culorile curcubeului. Sunt adevărați artiști. Culorile sunt 

viața lor. 

Apoi, au primit foarte multe cărți din care unii colegi au citit despre Univers, despre ape, despre păsări, despre jocuri. Lectura îi atrage pe toți. 

Au alineat păpășile, le-au instruit, apoi au jucat o piesă de teatru interesantă. Fiecare a mânuit o jucărie și i-a îndrumat pașii pe cărări negândite. 

În teatru orice este posibil.  

În final, au cântat și s-au veselit. Fiecare cântec a prezentat bucuria de fi la școală. Unii au dansat cu multă pasiune. Alții au preferat să privească. 

Cu toții au fost fericiți sub un adăpost uriaș. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. Itinerant:  Grigore Manuela 

                                                                     Școala Gimnazială “Matei Basarab ”Târgoviște  

 

Clasa: I A 

Disciplina de învăţământ: Comunicare în limba română 

Unitatea de învățare: Ne jucăm cu prietenii 

Subiectullecţiei: Citirea textelor scurte 

Text suport: „Vrei să fii prietenul meu?”, Eric Carle 

Tipul lecţiei: mixtă 

Scopullecției: 

- Formarea deprinderii de citire corectă, curentă, conştientă şi expresivă 

- Formarea capacității de exprimare orală și de receptare a mesajului oral și vizual 

- Dezvoltarea atenţiei voluntare, a gândirii logice, critice şi creatoare 

- Formarea unei atitudini pozitive față de ceilalţi 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

 

Comunicare în limba română: 

2.1. – formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare; 
3.4. – exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susţinute de suport imaginistic; 

4.2. – redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse; 

Dezvoltare personală: 

2.3. – explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi un bun prieten 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

Comunicare în limba română: 

O 2.1.1. – să formuleze enunţuri proprii referitoare la textul citit şi la mesajul acestuia; obiectivul se consideră 

realizat dacă fiecare elev formulează cel puţin un enunţ simplu referitor la textul citit, cu ajutor acordat; 

O 3.4.2. - să citească la prima vedere, corect, curent şi expresivun cuvânt/o propoziţie/un text de mică întindere; 

obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev realizează cel puţin citirea corectă cu un câmp de citire de o 

silabă; 

O 3.4.3. - să identifice diverse informaţii din textul citit, cel puţin informaţiile esenţiale, prin reîntoarcerea la 

text/cu ajutorul imaginilor; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev înţelege mesajul textului; 
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O 4.2.4. – să scrie corect şi caligrafic diverse cuvinte corespunzătoare imaginilor date; obiectivul se consideră 

realizat dacă fiecare elev scrie corect prin copiere/transcriere; 

Dezvoltare personală: 

O  2.4.5–să selecteze atitudini pozitive care corespund unui comportament prietenos; obiectivul se consideră 

realizat dacă fiecare elev identifică cel puţin o atitudine corespunzătoare comportamentului prietenos; 

 

 

Metode, procedee și tehnici didactice:explicaţia, conversaţia, exerciţiul, elemente de joc didactic, jocul 

didactic, citirea cu predicţii, problematizarea, povestirea, activitatea practică 

Mijloace de învăţământ:laptop, videoproiector,textul povestirii Vrei să fii prietenul meu? de Eric Carle – PPT 

şi fişă de lucru, șoricel de pluș, geamantan, jetoane reprezentând diverse animale, liniatură tip I, lipici, creioane 

colorate, palete verzi și roșii, ghem de sfoară, mască de șoricel, banda suport, etichete cu diverse cuvinte despre 

prietenie  

Forme de organizare:frontal, grupal, individual 

Durata: 50 minute  

 

Bibliografie: 

1. Mihăescu, M., Dulman, A., Mihai, C.,  Activităţi transdisciplinare. Ghid pentru învăţători,Editura Radical, 

Craiova, 2005 

2. Mihăescu, M., Măncescu, M., Robu, M., Cenac, O.,  Metode activ-participative aplicate în învăţământul 

primar, Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2010 

3. *** Programe şcolare pentru clasa I, MECTS, Bucureşti, 2013 

4. ***Suport de curs, Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie 

la şcolarii mici, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei, Departamentul pentru 

formarea profesorilor, Bucureşti, 2012 
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Nr 

Crt. 

Etapele lecţiei 

/ timp 

Ob. 

Op. 

Eșalonarea conţinutului Strategia didactică Evaluare 

Metode, 

procedee și 

tehnici didactice 

Mijloace de 

învăţă 

mânt 

Forme de 

organiza 

re 

1. Momentul 

organizatoric 

1 3 min. 

  ✓ Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime 

a activităţii. 

✓ Se propune elevilor jocul „Bim, bum!” 

✓  

explicaţia 

elemente de joc 

Laptop 

Video 

proiector 

frontal 

 

Observarea 

sistematică a 

atenţiei 

manifestate în 

joc 

2.  Activitate/ 

discuție 

introductivă 

5 min. 

 
 

 Se propune elevilor un joc senzorial: “Ascultă și 

ghicește după sunet”cine se ascunde în 

geamantan.  

Elevii vor asculta sunetul și vor încerca să 

descopere cine este în geamantan. (Şoricelul). 
Se prezintă elevilor șoricelul de pluș care este 

trist deoarece nu are prieteni și dorește sărămână 

la activitatesă le prezinte povestea lui. 

 

elemente de joc 

 

Material 

audio 

Geamantan 

mic 

Un șoricel de 
pluș 

frontal Observarea 

sistematică a 

comportamentul

ui de ascultător 

3.  Anunţarea 

subiectului 

lecţiei şi a 

obiectivelor 

operaţionale 

1 min 

 

 

 

 ✓ Se anunță subiectul lecției: 

 

 

 

 

 

 

Se anunță obiectivele operaționale pe înțelesul 

elevilor. 

explicația  Frontal Observarea 

sistematică a 

comportamentul

ui de ascultător „Citirea textului - Vrei să fii 

prietenul meu?” - Eric Carle 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
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4.  Prezentarea 

optimă a 

conţinutului şi 

dirijarea 

învăţării 

32 min. 

 

 

 

O 

3.4.2. 

 

O 

2.1.1. 

 

 

 

O 

3.4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

3.4.3. 

 

O 4.2.4 

✓ Se proiectează PPT-ul cu povestea 

“Vrei să fiiprietenul meu?”de Eric Carle.  

 

Se cere elevilor să citească fragmentele de text 

proiectate. 

 

✓ Se solicită elevilor să facă predicţii după fiecare 

fragment,referindu-se la personajul cu care s-a 

întâlnit și a vrut să se împrietenească șoricelul, 

intuindu-l după coadă. 

✓  

✓ Activitate diferenţiată: 

✓ După citirea şi recitirea textului, prin diferite 

tehnici (în gând, în lanţ, cu ştafetă, selectiv), 

Elevii vor răspunde la întrebări legate de 

conţinutul acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓ Se solicită elevilorsă realizeze o bandă 

Citirea cu 

predicţii 

 

Exerciţiul 

 

 

Conversația  

Problematizarea 

 

 

 

 

Exerciţiul 

Explicația 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Povestirea 

Exercițiul  

Activitatea 

practică 

 

 

PPT-ul cu 

povestirea 

Vrei sa fii 

prietenul 

meu? de Eric 

Carle 

 

 

 

 

 

 

Fişă de lucru 

cu textul 

suport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda suport 

Jetoane 

reprezentând 

diverse 

animale, 

lipici, 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Individual 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupal  

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

atenției elevilor 

Chestionarea 

orală 

 

Observarea 

sistematică a 

capacității de  

gândire 

creatoare 

 

Proba orală 

 

 

 

Chestionarea 

orală 

Observarea 

sistematică a 

capacității de  

gândire critică 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

capacității de 

cooperare 

Observarea 

sistematică a 

capacităţii de 

- Ce-şi dorea şoricelul? 

- Ce întrebare adresa atunci 

când se întâlnea cu celelalte 

personaje?” 

- De ce credeţi că personajul 

şi-a găsit prieten tot un 

şoricel? 

- De ce credeţi că animalele i-

au refuzat prietenia?” 

- Voi ce preocupări comune 

aveţi cu prietenii voştri? 
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O  

2.4.5 

desenată pe baza poveştii citite. 

✓ Elevii se grupeazăși selectează animalele care 

participă la întâmplare, apoi le așază în ordinea 

apariţiei în poveste. 

✓ Activitate diferenţiată: 

✓ Pe banda desenată vor scrie cu litere de mână  

numele fiecărui animal şi mesaje adecvate  

după autodictare*/ transcriere**/ copiere***, 

pe liniatură tip I. 

✓  

✓ Fiecare reprezentant algrupului raportează ceea 

ce a lucrat. 

 

✓ Activitate diferenţiată: 

Se solicită elevilor să citească etichetele (flori 

şi frunze) pe care sunt scrise cuvinte care 

corespund/nu corespund comportamentului 

prietenos. Cele adecvate vor fi lipite în copacul 

prieteniei, celelalte vor fi aruncate la coşul de 

gunoi. 

Selecţia se va realiza prin ridicarea paletei 

verzi pentru atitudinile pozitive şi a paletei 

roşii pentru cele negative. 

 

 

 

✓  ✓  

 

 

 

 

 

 

 

Elemente de joc 

Exerciţiul 

problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

creioane 

colorate 

Liniatură tip I 

 

 

 

 

Etichete cu 

diverse 

cuvinte 

despre 

prietenie 

Planşă – 

„Copacul 

prieteniei” 

Palete verzi și 

roșii 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Grupal 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

povestire a 

textului 

 

Analiza 

produselor 

activității 

 

Observarea 

sistematică a 

atitudinii 

elevilor faţă de 

semnificaţia 

termenului de 

prietenie 

 

Metoda 

semaforului 

 

 

5. Fixarea 

cunoştinţelor   

5 min. 

 

O  

2.4.5 

✓ Propun elevilor jocul “Ghemul prieteniei” 

Explic regulile jocului: trebuie să arunce ghemul 

de sfoară de la un elev la altul, spunând înainte 

de a arunca: Sunt prieten cu... sau Mi-aș dori să 

fiu prieten cu... 

Joc didactic Ghem de 

sfoară 

frontal Observarea 

sistematică a 

atitudinii faţă de 

prieteni 
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 ✓ Jocul se termină după ce ghemul trece pe la toți 

copiii. 

6. Asigurarea 

retenției și  

transferului 

 2 min. 

 

 

O 

3.4.2. 

O 

3.4.3. 

✓ Tema pentru acasă: 

✓ Se solicită elevilor să recitească textul şi să se 

gândească la o modalitate de continuare a 

poveştii la care să participe ca personaj, 

reprezentând această creaţie în desen, cuvinte, 

cântec, etc.  

explicaţia Fişă de lucru 

cu textul 

suport 

frontal Observarea 

sistematică a 

comportamentul

ui de ascultător 

7. Aprecieri şi 

recomandări 

2 min. 

 

 ✓ Se solicită elevilor impresii referitoare la 

activitate. 

✓ Se fac aprecieri generale şi individuale, privind 

participarea elevilor la lecţie, implicarea lor în 

realizarea sarcinilor. Se acordă recompense 

(inima – simbolul prieteniei) 

conversația măşti de 

șoricei 

frontal autoevaluarea 

aprecieri verbale 
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Data:  

Unitatea de învățământ:  

Propunător: Macovei Crina- Ancuța 

Clasa: a III-a  

Aria curriculară:Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Subiectul/Tema lecției: Părțile de vorbire 

Tipul lecţiei: Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor 

Scopul lecției:  

- Recapitularea cunoştinţelor ce vizează părțile de vorbire; 

- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă, în concordanţă cu normele gramaticale în vigoare. 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare 

3.Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare; 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare previzibile; 

1.5. Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de perturbările de canal; 
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3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit; 

 

COMPETENȚE DERIVATE: 

La finalul lecției toți elevii vor fi capabili : 

 

O1– să analizeze părțile de vorbire din enunțurile date, menționând categoriile gramaticale învățate; 

 

O2 – să completeze spațiile lacunare cu verbele potrivite; 

 

O3 – să distingă între genul masculin și feminin al adjectivelor; 

 

O4 – să clasifice verbele în funcție de ceea ce exprimă acestea: acțiunea, starea, existența; 

 

O5 – să alcătuiască enunțuri în care cuvintele date să fie, pe rând, diferite părți de vorbire;  

 

O6 – să identifice verbe, substantive și adjective care încep cu un anumit sunet; 

 

O7  – să distingă între numeralele ordinale și cele cardinale; 

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ: 

 

 Metode, procedee și tehnici didactice: explicația, conversația, exercițiul, munca independentă, 

observația, problematizarea, jocul didactic, brainstorming, metoda RAI. 

 

 Mijloace de învățământ: tablă, instrumente de scris, caietele elevilor, REBUS , planșe cu sarcini pe 

grupe, fișe de lucru, plicuri colorate, planșe cu părțile de vorbire, flori din hârtie, hârtie creponată, 

pietre confecționate din hârtie colorată, copaci din hârtie colorată, albinuțe și stup de albine din hârtie. 
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 Forme de organizare: frontală, pe grupe, individuală; 
 

 Forme și tehnici de evaluare: observare sistematică, aprecieri verbale; 

 Resurse: 

➢ Temporale: 50 minute 

➢ Spațiale: sala de clasă 

➢ Umane:34 elevi 

➢ Bibliografice: 

 

 *** Programa şcolară pentru Limba și literatura română, clasele III-IV, aprobată prin ordin al ministrului  nr. 

5003/02.12.2014. 

- Mihăescu, Cleopatra și Pițilă,Teodora „ Manual pentru clasa a III-a  – Limba și literatura română ”, Editura 

Arthur, Bucureşti, 2016. 

- Molan, Vasile „ Didactica disciplinelor - Comunicare în limba română şi limba şi literatura română din 

învăţământul primar ”, Editura Miniped, Bucureşti, 2014. 

- Zlate, Stefania, (2004), “ Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar ”, Editura 

Bren, București. 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Nr 

Crt 

  Etapele 

   lecției 

Ob. 

Op. 

Eșalonarea conținutului Strategii didactice  

Evaluare   Metode, 

procedee și 

tehnici 

didactice 

Mijloace de 

învăță-mânt 

Forme  

de  

organizare 

1. Momentul 

organizatoric 

  

2 min. 

 

        Se asigură ordinea şi liniştea, 

ambianţa educaţională favorabilă 

desfăşurării în bune condiţii a lecţiei. 

      Elevii pregătesc caietele de limba 

română, instrumentele de scris, creioanele 

colorate, eliminând alte preocupări. 

 

Conversația  Activitate 

frontală 

 

2. Captarea 

atenției  

 

 

5 min. 

     Se prezintă elevilor un rebus și se 

solicită completarea acestuia. 

     Rebusul conține cerințe care privesc 

părțile de vorbire. 

 Observația 

 

  Exercițiul 

  

Rebusul 

despre 

părțile de 

vorbire 

Activitate 

frontală           
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3. Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

 

 

3 min. 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

O7 

 

    Anunț elevii ca astăzi vom recapitula 

cunoștințele asimilate despre părțile de 

vorbire și scriu data și titlul lecției pe 

tablă, iar copiii în caiete. 

    Comunic obiectivele operaționale ale 

lecției, la nivelul de înțelegere al elevilor. 

Explicația 

Conversația 

 

Tablă 

 

Caietele 

elevilor 

 

Instrumente 

de scris 

 

 

Activitate 

frontală 

 

4. Sistematizarea, 

consolidarea, 

fixarea 

cunoștințelor 

asimilate 

 25 min. 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

    Informez elevii că am pregătit pentru ei 

mai multe plicuri, colorate diferit, care 

conțin diverse sarcini de lucru. Pe rând, 

câte un elev va veni în fața clasei, va 

extrage un plic, îl va deschide, apoi va citi 

sarcina de lucru  scrisă în interiorul 

plicului. 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Metoda Turul 

Galeriei 

Jocul  

Fișe de 

lucru pentru 

fiecare 

grupă 

  

Plicuri cu 

sarcini de 

lucru 

Activitate 

frontală 

 

Activitate pe 

grupe 

 

Evaluare orală 

Evaluare 

frontală 

Evaluare 

scrisă 

Aprecieri 

verbale 
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O5  

O6 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pentru fiecare răspuns greșit primit, se 

oferă explicații suplimentare. 

          PLICUL NUMĂRUL 1: 

JOC:” Ghicește ce mimează colegul tău!” 

-șterge 

-sare 

-citește 

-doarme 

-se cațără 

-mănâncă 

-plânge 

-pictează 

-dansează 

-se gândește 

 

        PLICUL NUMĂRUL 2: 

Scrie cât mai multe 

verbe/substantive/adjective care încep cu 

Munca  

Individuală 

 

 

      Mima 

 

 

  Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plicul 

numărul 1 

Fișă de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plicul 

numărul 2 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

Individuală 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 
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O6 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

sunetul: m, s, t, a, î, c! Elevii vor avea la 

dispoziție trei minute. 

 

   PLICUL NUMĂRUL 3: 

   Copacul cu ……..verbe! 

   Lipește în copac jetoanele pe care sunt 

scrise verbe care exprimă: 

-acțiunea 

-starea 

-existența 

 

 

  PLICUL NUMĂRUL 4: 

   Completează proverbele cu verbele 

potrivite: 

Buturuga mică _______carul mare. 

Paza bună_______primejdia rea. 

Apa_______, pietrele ________. 

Exercițiul 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Observația 

Exercițiul       

Fișe de 

lucru 

 

 

 

Plicul 

numărul 4 

Planșe cu 

copaci 

Jetoane 

 

Plicul 

numărul 4 

Fișă de 

lucru 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Individuală 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățătura ________ cea mai bună avuție. 

Cine_________după doi iepuri,________ 

niciunul. 

 

________ o carte după copertă. 

Minciuna ________picioare scurte.  

 

  PLICUL NUMĂRUL 5: 

  JOC: Râul cu pronume/numerale 

(ordinale/cardinale)!  

   Pășește doar pe pietrele pe care sunt 

scrise pronume/numerale, altfel vei cădea 

în apă! 

 

   PLICUL NUMĂRUL 6: 

  Găsiți adjective cu sens asemănător/opus 

pentru: 

Sens opus: frumos, cald, mic, scund, 

corect; 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

Plicul 

numărul 5 

„pietre din 

carton” 

Hărtie 

creponată 

albastră 

 

Plicul 

numărul 6 

Fișă de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Aprecieri 

verbale 
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O2 

 

 

 

 

 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sens asemănător: vesel, inteligentă, greu, 

timid, util; 

 

 

 

PLICUL NUMĂRUL 7: 

   Alcătuiți câte un enunț în care cuvintele 

sare, roade, cer și minte să fie, pe rând: 

- substantiv 

- verb 

 

PLICUL NUMĂRUL 8: 

   Spune forma corectă a verbelor după 

cerință! 

a lucra-pers.a II-a,nr.singular 

a desena-pers.I,nr.plural 

a arunca-pers.a III-a,nr,singular 

a trage-pers.I,nr.singular 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plicul 

numărul 7 

Caietul 

elevilor 

 

 

 

Plicul 

numărul 8 

 

Cub din 

hârtie 

 

 

Individuală 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 
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O5 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

O3 

 

a zbura-pers.a a III-a,nr.singular 

a căuta-pers.a II-a,nr.plural 

a șopti-pers.I,nr.singular 

a visa-pers.a III-a,nr.singular 

Elevul care extrage biletul spune prima 

formă, apoi aruncă un cub de hârtie către 

un alt coleg, care va răspunde cerinței, 

actiunea continuând până când toate 

cerințele sunt epuizate. 

 

PLICUL NUMĂRUL 9: 

Descrieți băiețelul și fetița din imagini 

folosind adjective! 

 

 

PLICUL NUMĂRUL 10: 

   Analizează verbele/ substantivele/ 

adjectivele/ pronumele/numeralele din 

următoarele enunțuri: 

    Tu și cele trei fete mergeți la film. 

Observația 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plicul 

numărul 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 
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    Rodica a ales a doua carte. 

    Privesc zborul neastâmpărat al 

fluturilor. 

    Noi vom culege cireșe galbene. 

 

 

  PLICUL NUMĂRUL 11: 

  Să ne amuzăm! 

  Completează spațiile libere din text 

folosind verbele din paranteză. 

 

PLICUL NUMĂRUL 12: 

JOC: Pop-corn cu……verbe! 

 Așază floricelele de pop-corn în cutia 

potrivită,în funcție de numărul verbului! 

 

 

PLICUL NUMĂRUL 13: 

Descrierea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

Plicul 

numărul 10 

Caietele 

elevilor 

 

 

Plicul 

numărul 11 

Fișă de 

lucru 

 

Plicul 

numărul 12 

Floricele pe 

care sunt 

scrise verbe  

Cutii de 

carton 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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O3 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Transformă cuvintele de mai jos, 

conform cerințelor: 

a)din adjectiv în substantiv,apoi în verb: 

speriat- 

bucuros- 

b)din substantiv în verb: 

veste- 

grai- 

poveste- 

intrarea- 

plânsul- 

c)din adjectiv în verb,apoi în substantiv: 

tânăr- 

bătrân- 

limpede- 

 

PLICUL NUMĂRUL 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemati-    

    zarea 

 

 

 

 

Plicul 

numărul 13 

Caietele 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plicul 

numărul 14 

„stupi” de     

albine, 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Joc:  ,,Albinuțele la stup!” 

       Pe fiecare albinuță este scris un verb. 

Ajută-le să ajungă la stupul potrivit, fiind 

atent la persoana verbului! 

 

PLICUL NUMĂRUL 15: 

Joc: „Eu spun una, tu spui mai multe! ” 

Elevul care a extras acest plic trebuie să 

identifice forma de plural pentru 

următoarele substantive: casă, școală, 

fetiță, creion, aur. 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

Problematizar

ea 

 

 

 

 

 

„albinuțe” 

 

 

Plicul 

numărul 14 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 
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O5 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 
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5. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

10 min. 

O1 

O3 

O4 

 

    Propun elevilor spre rezolvare o fișă de 

lucru individuală: ,,Pot să fac orice! ” 

   Se verifică frontal rezolvarea fișei de 

lucru și se acordă explicații suplimentare, 

acolo unde este cazul. 

Conversația 

 

Exercițțiul 

fișă de lucru Activitate 

frontală 

 

Evaluare orală 

6. 

 

 

 

7. 

Aprecieri și 

recomandări 

 

2 min. 

Tema pentru 

acasă 

3 min. 

 

   Se fac aprecieri verbale individuale și 

colective asupra modului în care s-a 

desfășurat activitatea. 

 

   Elevii primesc o fișă de lucu pentru 

acasă. 

Conversația  

 

 

    fișă 

  de lucru 

Activitate 

frontală 

Aprecieri 

globale și 

individuale 
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ANEXA 1 

 

COMPLETEAZĂ REBUSUL 
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GASIND SOLUŢIILE CORECTE PE ORIZONTALĂ, VEŢI DESCOPERI PE VERTICALA A – B DENUMIREA CUVINTELOR 

FOLOSITE ÎN VORBIRE. 

        1.   Obiect din ghiozdanul elevului (substantiv). Cade mereu de pe bancă! 

        2.   Când te cearta cineva, eşti ……………(adjectiv). Uf! 

        3.   Ai (substantiv), ai parte! 

        4.  Partea de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii se numeşte …………….  . 

        5.   Numeral care indică numărul degetelor de la o mână. 

        6.   Opusul substantivului „minciună”. 

        7.    …………. este partea de vorbire care exprimă însuşiri ale substantivului. 

         8.   Substantiv cu acelaşi sens pentru „bucurie”. 

         9.   Este parte de vorbire şi ţine locul unui substantiv. 

       10.   Exprimă acţiunea, starea, existenţa şi este parte de vorbire. Acesta este … 

       11.   Un verb cu sens opus pentru „a tăcea”. 

       12.   Substantivul are două numere. Unul dintre ele denumeşte o singură fiinţă, un singur lucru, un singur fenomen al naturii. Acesta este 

numărul ……………. 

       13.   Exprimă numere sau ordinea prin numărare. Să fie, oare, ………….? 

       14.    Este pronume la persoana I, numărul singular şi … cel mai scump odor al mamei! 
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PROIECT DIDACTIC                                                                        

 

TEMA ANUALĂ: “CUM A FOST, ESTE ȘI VA FI AICI PE PǍMÂNT?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: “MIRAJUL SǍRBǍTORILOR DE  IARNǍ” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: “MOȘ CRǍCIUN, DARNIC ȘI BUN” 

PROF: JUGANARU MADALINA 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Activităţi Liber Alese  I (activităţi pe centre de interes) 

TEMA ACTIVITĂŢII: “Ne pregǎtim de sǎrbǎtoare!” 

SUBIECTUL: Sector 1 - Artă: „Podoabe pentru bradul de Crǎciun” (lipire) 

     Sector 2 - Bibliotecǎ: „Tradiţii de Crǎciun ȋn Europa” (sortare imagini, realizare album) 

     Sector 3 - Joc de rol: „Prǎjituri pentru Moş Crǎciun”(activitate gospodǎreascǎ) 

FORMA DE REALIZARE:  Activitate pe grupuri mici 
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SCOPUL:  

✓ Educarea spiritului de cooperare și toleranță în activitatea de grup. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:  

✓ O1 – să aplice decoraţiuni specifice, folosind tehnici de lucru și suporturi diferite, folosind o cromatică la liberǎ alegere; obiectivul este 

realizat dacă toţi copiii sunt capabili să aplice decoraţiuni , folosind diferite tehnici; 

✓ O2 – să foloseascǎ ustensilele de bucǎtǎrie, dupǎ scopul lor; obiectivul este realizat dacă toţi copiii sunt capabili să foloseascǎ ȋn mod corect 

cel puţin o ustensilǎ de bucǎtǎrie; 

✓ O3 – să asambleze albumul cu datinile şi tradiţiile specifice unor ţǎri din Europa; obiectivul este realizat dacă toţi copiii sunt  capabili să 

asambleze în mod corect cel puţin trei elemente componente; 

✓ O4 – sǎ colaboreze ȋn vederea realizǎrii sarcinilor primite; obiectivul este realizat dacǎ toţi copiii finalizeazǎ sarcina primitǎ . 

STRATEGII DIDACTICE:  

 Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 

 Material didactic: planșe din carton, coperţi cartonate, şnur, bețișor cu vată, decoraţiuni divers colorate, globuleţe şi steluţe din polistiren, 

şerveţele umede, echipamente bucǎtari, bonete, aluat pentru fursecuri, planşete modelat, sucitoare, tavǎ pentru copt, castroane, forme pentru prǎjituri, 

mac, susan, coşuleţe pentru materiale didactice distributive. 

 Mijloace de învăţământ: CD player, CD  cu “Colinde” 

 Forma de organizare: frontal şi individual 
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EVENIMENTUL 

DIDACTIC 
CONŢINUTUL  ŞTIINŢIFIC  AL ACTIVITĂŢII 

STRATEGII 

DIDACTICE 
EVALUARE 

1.  

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

Pentru o bună desfăşurare a activităţii  se iau următoarele măsuri:  

• aerisirea sălii de grupă; 

• pregătirea materialelor didactice necesare;; 

• organizarea mobilierului pe sectoare; 

• intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă. 

 

 

 

2.  

INTRODUCEREA ÎN 

ACTIVITATE 

Captarea atenţiei se  va  realiza  printr-o scurtă  expunere: 

,,Copii, pentru  că  voi  sunteţi  foarte  cuminţi şi harnici,  ajutoarele lui Moş 

Crǎciun v-au adus mai multe materiale cu  care vǎ veți juca,  realizȃnd 

diferite lucrări, precum şi recompense pe care le veţi primi după 

terminarea acestora”. 

Reactualizarea cunoştinţelor dobândite în activităţile 
anterioare se va realiza printr-o scurtă convorbire 
referitoare la datinile strǎmoşeşti de Crǎciun. 
Anunţarea temei şi a obiectivelor:  Se vor anunţa  jocurile  şi  

activităţile  ce  urmează  a fi  desfăşurate  în  fiecare  centru  de  

interes. Se vor intui materialele, iar copiii vor merge la centrul care 

corespunde ecusonului ales la intrarea în clasă. 

Explicaţia 

Conversaţia 

Explicaţia  

Conversația 

 

Păpușă spiriduş 

 

Evaluarea orală  

Aprecieri verbale 
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3.  

DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢII 

Pentru  fiecare  centru (sector)  se vor  purta  discuţii  referitoare  la  

ceea  ce  vor  realiza  cu  ajutorul  materialelor  puse  la  dispoziţie  şi  

modul  de  utilizare  a ustensilelor. 

  Se  reaminteşte copiilor  comportamentul  pe care trebuie să-l aibă 

în cadrul  acestor  activităţi:  

- să vorbească  în  şoaptă  pentru  a  nu  deranja  pe  alţii; 

- să nu păteze suportul,  

- să utilizeze cu grijă  materialele;  

- să aprecize  şi  să protejeze  lucrările  făcute  de  colegi ;  

Copiii se organizează în centrul dorit și intuiesc   materialele  

pregătite . 

    La sectorul ARTĂ copiii vor aplica diverse decoraţiuni, folosind 

tehnici de lucru și suporturi diferite. 

    La sectorul BIBLIOTECǍ, copiii vor realiza albume cu imagini ce 

ȋnfǎţişeazǎ tradiţii de Crǎciun ȋn alte ţǎri din Europa. 

     La sectorul JOC DE ROL, copiii ȋşi  asumǎ rolul de “cofetari”, 

preparȃnd fursecuri pentru Moş Crǎciun, utilizȃnd materialele şi 

ustensilele de bucǎtǎrie. 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstraţia  

Exerciţiul  

 

Globuleţe şi steluţe din 

polistiren, decoraţiuni, 

lipici, coşuleţe pentru 

materiale distributive 

 

Cartoane cu imagini de 

Crǎciun, şnur 

 

 

Echipamente bucǎtari, 

tocatoare pentru 

modelat, sucitoare, 

aluat fursecuri, susan, 

mac, forme prǎjituri, 

tava pentru copt, 

castroane 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

Aprecieri verbale 

Aprecierea colegilor 
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     Se vor face exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii: 

închiderea şi deschiderea pumnilor, mişcarea degetelor, rotirea 

pumnilor, bătăi din palme. 

     Pe  tot  parcursul  activităţii  se  vor  asigura  condiţiile  optime 

pentru realizarea sarcinilor propuse.   

     În timpul  lucrărilor, copiii vor asculta “Colinde de Crǎciun”. 

CD player, CD 

Audiţia muzicală 

5.  

EVALUAREA 

PERFORMANŢEI 

    Se  cere  copiilor  să  facă  aprecieri  şi  autoaprecieri,  exprimând  

opinii  referitoare  la  modul  cum  s-a  lucrat,  şi  la  rezultatele  pe  

care  le-au  obţinut.  Se vor acorda stimulente pentru fiecare copil. 

Conversaţia 

Stikere “Bradul de 

Crǎciun” 

Frontală 

Individuală 

Aprecieri verbale 

Acordare de 

 stimulente  

6.  

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII 

    Se vor  face  aprecieri  stimulative de către educatoare cu referire 

la  fiecare  grup  în  parte.   

Conversaţia 

Aprecierea  

 

Frontală 

Individuală 
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PROIECT DIDACTIC 

Învățătoare: Mitu Elena-Alina 

 

 

 

 

Data: 21.02. 2019 

Clasa: I A 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială,, Unirea”, Braniștea 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea de învăţare: ,,Țara mea” 

Tema: Sunetul și litera „b”mic de tipar și de mână 

Tipul lecţiei: predare-învățare 

Durata: 2x45 minute 
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Competenţe generale  

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare  

cunoscute  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de  

comunicare cunoscute  

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

 

COMPETENȚE SPECIFICE : 

CLR 

1.3.  Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate; 

1.4.  Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute ;                          

            2.1. Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare; 

            2.2.Transmiterea unor informații prin intermediul unui mesajelor simple; 

            3.1 Citirea unor cuvinte și propoziții scurte scrise cu litere de tipar sau de mână; 

             4.1. Scrierea literelor de mână. 
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 MEM 

             3.1. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat. 

         AVAP 

            2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile. 

           

 

MM 

2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor din repertoriul însușit . 

 

 

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili : 

O1: Să recunoască litera„ b”(de tipar și de mână) și elementele ei componente; 

O2:Să scrie corect si lizibil literele mari de tipar învățate până în prezent; 

O3: Să citească corect litera „b” mic de tipar   și cuvintele ce o conțin; 

O4 :Să despartă în silabe cuvintele date, precizând numărul de silabe; 

O5: Să dea exemple de cuvinte ce conțin sunetul ,,b” la începutul, la interiorul și la sfârșitul unui cuvânt; 
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O6: Să analizeze propoziția dată, precizând cuvintele, silabele și sunetele ce o compun; 

O7 :Să execute litera „b” (mic de mână) corect și lizibil; 

O8 :Să copieze și să transcrie literele, silabele, cuvintele și propoziția dată; 

O9 : Să ordoneze logic cuvintele în propoziții. 

O10: Să modeleze cu ajutorul plastilinei litera,,b”mic de tipar și ,,b” mic de mână, pe fundalul unui cântecel. 

 

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee : metoda fonetică analitico-sintetică, conversaţia, exercițiul, explicaţia, demonstrația, problematizarea, jocul didactic. 
b) Mijloace de învăţământ:  jetoane cu imagini/cuvinte, planșa cu litera b,  manual, caiet, fișe de lucru, broscuță pluș, coli flipchart,marker, baloane. 
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe. 

 

Bibliografie :  

• Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă – Abecedar, manual pentru clasa I, Arthur, 2004 

• MECT – Programe școlare pentru clasa I, București, 2005 
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      DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 
ETAPELE LECŢIEI 

OB

OP 

 

 
 ACTIVITATEA       ÎNVĂȚĂTOAREI 

 
ACTIVITATEA                                        
ELEVILOR       

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

Forme de 
organizare 

1.Moment 
organizatoric 
          1’ 

 

 

 

Asigur climatul favorabil 
desfăşurării activităţii. 
- Pentru ce oră ne-am pregătit? 

 
 
Ne-am pregătit pentru ora de 
comunicare în limba română. 

 
Conversaţia 

  
Frontal 

Observare 
sistematică 

2.Reactualizarea 
cunoștințelor 
anterioare 
        5’ 
      

 

 

O2 

 

- Ce am învățat până în prezent la 
CLR?  

- Ce am făcut ora trecută la CLR? 
Vă propun un rebus  prin care să ne 
reamintim literele mari de tipar, 
învățate. 
 
   
   

Noi am învățat sunete si litere. 
Ora trecută am făcut sunetul și 
litera ,,â” 
 
Elevii vin pe rând în fața clasei 
și rezolvă rebusul.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Exercițiul 
Conversația 

 
 

Coală 
flipchart 

rebus 
(Anexa 1 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Frontal 
 
 
Individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Observare 
sistematică 

 
  

 
 
3. Captarea 
atenției 
          5’ 

 
 
 
 
 

 
Le-o prezint elevilor pe broscuța 
Bibi, însoțită de două baloane: unul 
de culoare albă și unul galbenă.Ea a 
fost gonită din Împărăția apelor și 

 
 
 
 

 

 
 

 
Conversația 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Frontal 

 

 
 
Observare 
sistematică 
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nu poate trăi foarte mult timp pe 
uscat. Noi trebuie s-o ajutăm 
astăzi, în cele patru ore, prin 
răspunsuri bune, să ajungă înapoi 
în apă. 
Ce este aceasta copii? 
Ce a adus broscuța cu ea ? 
Câte baloane are broscuța? 
Ce culori au baloanele ? 
 
Cu ce sunet încep cuvintele 
broască și  balon? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Aceasta este o broscuță. 
Broscuța a adus baloane. 
Broscuța are două baloane. 
Unul e de culoare galbenă 
albă,iar altul este alb. 
Cuvintele broască și balon încep 
cu sunetul ,,b”. 
 

 
 
 
 

 
 
Conversația 
 
Exercițiul 
 
Explicația 

 
 
 
 
 
 
 
 

broască pluș 
 

 
baloane  

 

 
 
 
 
 
 
 

Frontal  
 
 

Individual  

 
 
 

 
 

Observare 
sistematică 
 
 
Aprecieri verbale  

4.Anunțarea 
temei  
și a obiectivelor 
           2’ 

  

 

 

Anunț elevii că astăzi  Broscuța Bibi 
a venit să ne ajute să învățăm litera 
„b” mic de tipar și de mână pentru 
a putea citi și scrie cuvinte cu 
această literă. 
Vom despărți cuvinte în silabe,  
vom da exemple de alte cuvinte 
care conțin sunetul b ( la început, 
la mijloc, la sfârșit), vom alcătui 
propoziții cu ajutorul cuvintelor, ca 
la sfârșit să reușim să scriem corect 
litera ,,b” mic de mână, dar și 
multe alte cuvinte și propoziții. 

Elevii asimilează informațiile 
transmise. 

 
 

Explicația 
 

Conversația 
 Frontal 

Observare 
sistematică 
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5.Dirijarea 
învățării 
    32’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O6 
 
 
 
 
 
 
 
O4 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1  
 
 
 
 

ALEGEEREA UNEI PROPOZIȚII ȘI 
ANALIZA EI. 
Se analizează propoziția, 
respectând pașii metodei fonetice 
analitico-sintetice, se stabilește: 
-numărul de cuvinte din propoziție 
-numărul silabelor fiecărui cuvânt 
-sunetele care compun fiecare 
silabă 
- cuvintele care conțin litera nouă: 
,,b” mic de tipar. 
 
 
 
În care cuvânt se află sunetul ,,b”? 
 
Le propun câteva exerciții de 
pronunție a sunetului: sacadat, 
prelungit, accentuat. 
 
 
PREZENTAREA PLANȘEI CU LITERA 
,,b” 

• Se intuiește litera de tipar 
pe  planșa literei „b”; se 
analizează părțile ce o  
compun 

• Litera b se compară cu 
litera d scoţându-se în 
evidenţă deosebirea dintre 
ele. 

Elevii aleg o propoziție: La noi 
în clasă a venit broscuța.  
 
....................................... 
 
 
 
Propoziția are opt cuvinte. 
 
Primul cuvânt are o silabă, al 
doilea o silabă, al treilea o 
silabă, al patrulea două silabe, 
al cincilea o silabă, al șaselea 
două silabe, al șaptelea trei 
silabe. 
Elevii despart cuvintele în silabe 
și numesc sunetele fiecărei 
silabe. 
Sunetul ,,b” se află în cuvântul 
broscuță. 
 
Elevii pronunță sunetul ,,b” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exercițiul 
 
Metoda fonetică 
analitico- 
sintetică 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
Explicația 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
Demonstrația 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
Explicația 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planșa literei 

b mic de 
tipar 

 
 
 

 
 

 
 

 
        Frontal  

 
Individual 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

frontal 
individual 

 
 
 

      
 
         
 
frontal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Observare 
sistematică  

 
Aprecieri verbale  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observare 
sistematică 

 
 
 
 
 
 

Aprecieri verbale  
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O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4 
 
O5 
 
 
 
 
 
 
 

Din ce elemente grafice  
este alcătuită litera? 

Care este diferența dintre litera b și 
d mic de tipar? 
 
O să primiți și voi o fișă ,unde 
trebuie să recunoașteți litera ,,b” 
mic de tipar. 
 
-cer să încercuiască litera pe 
fișă,folosind culoarea albastră 
 
 
 
 
Propun elevilor Jocul didactic: „ 
Găseşte-i locul ! ” Vor fi prezentate 
jetoane cu imagini diferite, în 
denumirea cărora intră sunetul b :  
      - la început; 
      - în interior; 
      - la sfârşit. 

 
 

 
 
 
 
Scrierea literei de mână 
Le prezint planșa cu ,,b” mic de 
mână.  
Îndrum intuirea literei. 

Litera este alcătuită dintr-o 
liniuță verticală și jumătate de 
oval, spre dreapta. 
(la b de tipar, jumătatea de oval 
se află în partea dreaptă, pe 
când la d ,în partea stângă). 
 
 
• Copiii identifică litera nouă  
pe fișele „Recunoaște litera” și 
citesc cuvintele în care au găsit-
o:sâmbătă,bunicul,barba,bate,t
ablă. 
Elevii încercuiesc cu albastru 
litera ,,b” mic de tipar. 
 
 
Elevii extrag pe rând, dintr-un 
coșuleț câte un jeton, 
denumesc cuvântul din 
imagine, îl despart în silabe și 
spun unde se află sunetul b( la 
început, la mijloc, la sfârșit).Mai 
dau și exemple de cuvinte 
proprii. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
Exercițiul  
 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
Joc didactic 
Explicația 

 
 Exercițiul 

Conversația 

Problematizarea 

 
    
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fișa 
„Recunoaș 
-te litera” 
(Anexa2) 

 
 
 
 
 
 
Jetoane cu 
imagini 

(Anexa 3 ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
Individual 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Observare 
sistematică 

Aprecieri verbale  
 
 
 
 
 
 

 
Aprecieri verbale  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1178 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
O7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din ce semne grafice este formată? 
Cu ce seamănă? 
 
 
Scriu titlul pe tablă data, titlul și 
modelul literei ,,b” mic de 
mână,explicând modul de execuție. 
 
Propun exerciții de încălzire a 
mușchilor mâinii. 
 
 
Reamintesc poziția corectă în 
timpul scrierii. 
Se reactualizează cunoștințele 
referitoare la încadrarea corectă în 
pagină: data, titlul, alineatul, 
spațiul dintre litere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Litera,, b” mic de mână este 
formată din bucla mare pe 
suprarând și noduleț mic pe 
spațiu.Seamănă cu l mic de 
mână,doar că nu are noduleț. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Înainte de a începe scrierea, 
efectuează exercițiile de 
încălzire a mușchilor mâinii 
.(Cântec: Mișcăm degețelele) 
 
Vor scrie litera,,b” mic de mână 
după urmarea pașilor specifici: 
-intuiesc litera ,,b”mic de mână 
de pe planșă 
-analizează elementele grafice 
din care este alcătuită 
litera:bucla mare pe suprarând 
și noduleț pe un 
spațiu.Stabilesc asemănări și 
deosebiri cu alte litere. 
-Scriu litera ,,b” mic de mână, 
mai întâi în aer cu stiloul închis, 
pe carte, pe bancă, pe spatele 
colegului. 

Conversația 
 
 
Explicația 
 

Demonstrația 
 
 
 

 
 
Conversația 
 

Explicația 
Exercițiul 

Demonstrația 
 
 
Conversația 
 
Demonstrația 
 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
 

Planșă cu 
,,b”mic de 
mână 

 
 
 

Planșă liniată 
tip I  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Frontal 

Individual 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Individual  
 
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
  Frontal 
 

 
 
 

 

 
Observare 
sistematică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observare 
sistematică  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematică  
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O7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O8 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verific permanent modul de scriere 
al elevilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizez un exercițiu-joc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ora a doua  
Reactualizez: Despre ce sunet și 
literă am vorbit noi ora 
anterioară? 
 

Câțiva elevi vor scrie litera ,,b” 
mic de mână pe tablă. 
Elevii scriu trei litere în manual 
și așteaptă sa fie verificați. 
Elevii care au scris corect 
continuă, celorlalți li se mai 
explică o data, sunt ajutați. 
Elevii scriu trei rânduri cu litera 
,,b” mic de mână în caietul tip I. 
Copiază  cuvântele formate cu 
noua literă:balon, bancă, barcă 
și propoziția:Eu am o barcă 
nouă. Cei care au scris îngrijit, 
primesc stimulente. 
 
 
Elevii bat din palme atunci când 
în cuvântul rostit se aude 
sunetul ,,b”: mere, babuin, 
mână, bici, bandă, iubire, are, 
alb, botez. 
Cei care bat greșit din palme, 
părăsesc jocul. 
 
 
 
 
 
 
Noi am vorbit despre sunetul și 
litera ,,b” mic de tipar și de 
mână. 

    Exercițiul 
Conversația 

 
Demonstrația 

 
Explicația 

 
Demonstrația 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jocul didactic  
Exercițiul 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conversația  
 
 

  
 
 

Caiet tip I 
 
 
 
 

Manual 
 

 
 
 

Stimulente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Individual 
 

Frontal  
 
 
 
 
 
 
 

 
individual 
 
 
 
       
 
    
 
 
       Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aprecieri verbale 
 
 

Observare 
sistematică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Observare 
sistematică 

 
 
 
 

Observare 
sistematică  
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      20’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 

Propun citirea coloanelor de 
cuvinte din auxiliarul Moș Arici, 
pag. 
Propun citirea în lanț, citirea 
selectivă a cuvintelor și a 
propozițiilor. 
 
 
Citesc  textul din auxiliar  ca model. 
 
Propun citirea selectivă a textului. 
Propun scrierea uneia sau a mai 
multor propoziții din text pe tablă, 
cu precizări referitoare la așezarea 
în pagină, poziția în bancă, legătura 
dintre litere. 

 
 
Elevii citesc cuvintele mai întâi 
în șoaptă,apoi cu voce tare. 
 
 
 
 
Elevii citesc după modelul meu. 
 
Elevii citesc enunțul în care este 
prezentat...... 
 
Elevii copiază propoziția scrisă 
pe tablă. 

Conversația  
 

 
Exercițiul  

 
 
 
 
 

Demonstrația  
 
 

Conversația 
Explicația  

 
 

Exercițiul  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar  
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar  
 

Frontal  
 
 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 

 
 

 
 
 
Aprecieri       
verbale  
 
Observare 
sistematică 
 

 
 
 
 
 

Observare 
sistematică 
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6. Atingerea  
performanței 
       14’ 

   O9 

O3 
 
 

 
Propun elevilor, pe perechi  
Propoziții încurcate: 
este, El, meu, bunicul.  
un, Mirabela, nume, e. 
borcan, Eu, un, am. 
Vor fi trei echipe care vor avea 
aceleași propoziții de 
ordonat.Fiecare reprezentant va 
citi câte o propoziție. 
 

 
Elevii  trebuie să ordoneze cele 

trei propoziții în pereche cu 
colegul de bancă. 

 
Jocul didactic 

 
 

Exercițiul  
 
Jetoane cu 
cuvintele 
propozițiilor 

(Anexa4 ) 

 
Pe perechi  

 

 
Observare 
sistematică  
 
Aprecieri verbale  

7. Activități 
recreative  
       15’ 

 

O10 

 

Propun elevilor să realizeze litera 
,,b’’ mic de tipar și de mână din 
plastilină și să cânte cunoscutul  
cântec despre broscuțe,, Oac-oac” 

Elevii modelează literele, în 
timp ce cântă cântecelul despre 
broscuțe. 

Exercițiul 
Explicația 

Demonstrația 

Plastilină 
Planșetă 

boxe 

Individual 
 
 

Observare 
sistematică 

Aprecieri verbale  

8. Încheierea 
activității 
       1’ 

 

 

Se dă tema pentru acasă – de scris   
4-5 rânduri în caietul tip I  +  de citit 
pg.    din auxiliar. 
 Pentru că ați fost foarte activi, ați 
dat răspunsuri bune, ați scris 
frumos, broscuța Bibi vă 
mulțumește. Ați reușit s-o aduceți 
până la castel. Mai departe să 
vedem cum ajunge la apă. 

Elevii notează tema pentru 
acasă. 

 
 
 

Elevii  primesc stimulente. 

Conversația 
Explicația 

 
 

Aprecierea 
verbală 

Stimulente  
Frontal 

Individual  

 
 
 

Aprecieri verbale  
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FIȘĂ DE LUCRU 

                     Pt cei care termină sarcinile de lucru mai repede 

1. Completează următoarele titluri de poveşti corespunzătoare: 

 a. „Punguţa cu doi    …………………...” 

 b. „Sarea în      ……………………………” 

 c. „Fata    ……………………    şi fata moşneagului” 

  

 

7. Numeşte obiectele din desenele de mai jos şi scrie fiecare cuvânt: 
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Anexa 2  

FIŞĂ „RECUNOAŞTE LITERA b” 

 

A    i     T     b     S    î    N    e    R    b    â 
Sâmbătă vine bunicul. 

                 El are barba albă. 

     Tata bate un cui în tablă. 

 

 

FIŞĂ „RECUNOAŞTE LITERA b” 

 

A    i     T     b     S    î    N    e    R    b    â 
Sâmbătă vine bunicul. 

                 El are barba albă. 

     Tata bate un cui în tablă. 

 

 

FIŞĂ „RECUNOAŞTE LITERA b” 

 

A    i     T     b     S    î    N    e    R    b    â 
Sâmbătă vine bunicul. 

                 El are barba albă. 

     Tata bate un cui în tablă. 
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Anexa 1 

 

 

 

  

 

1. Sunt prima zi din săptămână și mereu vă trimit la școală…… LUNI 
2. Sunt un organ intern și vă țin în viață……….INIMA 
3. TU-TU-TU fac mereu și-ajung în gară ca un zmeu…….. TRENUL 
4. Sunt un om care repară mașini și mă numesc ……. MECANIC 
5. La căruță suntem patru, ne-nvârtim ca vârcolacul……..ROATA 
6. Referitor la plante, absorb subtanțele hrănitoare din pământ…………….RĂDĂCINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L 
 

 
U 

 
N 

 
I 

 I N I M A 

T R E N U L 

M E C A N I C 

 R O A T A 

R Ă D Ă C I N A 
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                                                             Anexa 3.  
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Anexa 4  

      este, El, meu, bunicul.  

      un, Mirabela, nume, e. 

        borcan, Eu, un, am.     

       este,Ea, mea, bunica. 

       Maria, nume, un, e. 

       balon, albastru, are, Ea.   

      are, bunic, un, bolnav, Petru. 

     sare, la, până, castel, Broscuța. 

     place, îmi, școala, Mie, mea 
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Tema: Diversitate în predare, învățare și evluarea elevilor 

Secțiunea :Limba și Comunicare 

Școala: Liceul Tehnologic “Alexandru Borza” Cluj-Napoc 

 

 

 
Titlul Lucrarii: Evaluarea altfel 

Profesor : Ana Lungu  

 
Evaluarea Altfel 

Rezumat 

   Din experienţa didactică am constatat că elevii claselor a IX-a manifestă un interes aparte pentru 

tema fantasticul.Acesta a fost si motivul pentru care am ales sa prezentam o segvenţa din orele alocate 

temei mai sus amintite.În predarea –evaluarea acestui demers didactic am ales textul literar “Lostriţa “ de 

Vasile Voiculescu.Metodele pe care le-am selectionat pentru aceasta ora au fost cele ale lecturii şi scrierii 

pentru dezvoltare gandirii critice-metoda termenilor în avans ,metoda exeului de cinci minute , metoda 

predicţiilor , metoda diagrama Venn. 

            Cadrul lecţiei a fost conceput în cele trei momente specifice: 

                               ¤ evocarea – elevii sunt implicatii să valorifice cunoştinţele pe care le deţin; 

                                                  - elevii sunt activizaţi pentru activitate;   

                                                  - activitaţile desfăşurate sunt de natură cognitivă; 

 

                                 ¤ realizarea sensului –elvii vin in contact cu noile informaţii –lectrura unui text; 

                                                                  -profesorul are influenţă mică asupra elevului; 

                                                                  -elevii formuleaza ideii –predictii referitoare la reconstrucţia 

textului literar; 

                                                                  -elevii intuiesc elementele fantasticului şi le relaţionează cu spaţiul 

realitaţii; 

                         

                                  ¤ reflecţia – elevii îşi consolideaza cunostinţele dobandite; 

                                                 -elevii îşi restructurează schemele găndirii pentru introducerea elementelor 

de noutate; 

                                                 -este momentul producerii învăţarii – schimbarea în comportamentul cognitiv 

al elevului; 

                                                 -elevii ăşi insuşesc un set de comportamente de învătare; 

               În fiecare din aceste momente ale lecţiei ,elevii şi-au adus aportul prin exploatarea textului a 
imaginaţiei şi a creativitaţii de care dispun. 

               În ipostaza de dascăl am reuşit  să tranzmit ,  

 

să formez competenţe de analiză şi interpretare dar în acelas timp am si evaluat: 

- creativitatea si puterea de imaginaţie; 

- elemente de reconstrucţie a unui text literar; 
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- capacitatea de indentificare a elementelor fantastice a trasăturilor textului fantastic –ambiguitatea,  

ezitarea pactul cu fortele malefice , patrunderea miraculosului in real ,construcţia personajului feminin , 

finalul deschis. 

 

 

Proiect de lecţie 

Subiectul: " Lostriţa", V. Voiculescu 

Obiective operaţionale: 

 a.) să identifice tema şi motivele povestirii; 

 b.) să analizeze motivele identificate; 

 c.) să analizeze tipul de fantastic – folcloric – din opera literară; 

 d.) să evidenţieze trăsăturile textului ficţional. 

Strategii didactice: 

Sistemul de metode: conversaţia euristică, problematizarea, termenii în avans, harta personajelor, metoda 

predicţiilor, lectura inocentă. 

Forme de organizare a clasei: frontal, individual, pe grupe. 

 Clasa: a IX-a 

 Profesor: Ana Lungu 

 Înainte de a începe lecţia:  

  Câteva referiri despre autor şi opera lui. Evoluţia autorului este asemănătoare cu cea a lui 

Tudor Arghezi. Debutează târziu (la 32 de ani; a fost medic). Opera sa se întinde pe două coordonate: poezie 

- "Din ţara zimbrului", "Pârgă", "Poeme cu îngeri", "Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în 

traducere imaginară de Vasile Voiculescu" şi proză: "Capul de zimbru", "Ultimul Berevoi" (1966). 

  La nivelul limbajului poetic remarcăm un lexic ţărănesc, livresc, pietros, cu pronunţată tentă 

religioasă. Eugen Lovinescu afirma despre poet că deţine "posesiunea unei limbi rurale inedite şi uneori 

inestetice". 

  Partea de proză ne aduce în prim plan un univers straniu, de o vitalitate sălbatică, în care se 

petrec evenimente ce depăşesc limita firescului. Amintim în acest sens operele: "În mijlocul lupilor", 

"Pescarul Amin", "Sezon mort", "Lostriţa", ... Nota definitorie a prozei lui Vasile Voiculescu rezidă în 

simplitatea expunerii  

1. Motivaţia: 

  Lecţia este valoroasă deoarece valorifică obiceiuri, credinţe şi mentalităţi ale unui spaţiu şi 

timp apus. Atmosfera lecturii induce elevului posibilitatea regăsirii acelui spaţiu pierdut. Totodată elevii au 

posibilitatea printr-o lectură aprofundată să identifice simboluri şi să realizeze conexiuni cu simbolurile din 

literatura universală. 

 2. Obiective: 

 Specifice 

 a.) Elevii trebuie să identifice tema povestirii şi momentele subiectului; 

 b.) Elevii trebuie să analizeze motivele din subiectul operei literare; 

 c.) Elevii trebuie să identifice elementele prin care opera se poate încadra în tema fantasticului. 
 Demonstrabile 

 a.) Pornind de la temă, motive, elemente de miraculos, elevii vor trebui să argumenteze că povestirea 

poate fi încadrată în tema Lumi fantastice; 

 b.) Pe baza lecturii şi a discuţiilor purtate, elevii îşi vor manifesta şi argumenta opinia legată de: 

"Lostriţa": - poveste de dragoste 

  - lupta pentru atingerea idealului 
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  - istoria unei legende 

  - poveste a credinţelor omului în arhaic - animalul totemic 

  - sinteză a mai multor motive şi teme din universul folcloric. 

  

3. Condiţii prealabile: 

 a.) Elevii trebuie să cunoască universul povestilor lui Vasile Voiculescu; 

 b.) Elevii trebuie să înţeleagă tipul de fantastic cultivat de autor; 

 c.) Elevii trebuie să cunoască metodele active, interactive, să aiba deprinderi de a lucra cu echipa. 

 4. Evaluare: 

  "Precizaţi momentele importante din evoluţia personajului principal - Aliman şi comentaţi 

situaţia acestora" 

  "Realizaţi rezumatul povestirii"  

"Identificaţi elementele caracteristice povestirii (timp, loc, arta zicerii, vocea celui care povesteşte, 

personaje, final.)". 

  "Caracterizaţi personajele principale din operă". 

 5. Managementul resurselor şi al timpului: 

 Timp de lucru: 2 ore. 

 Materiale: marker, cretă, tablă, carioca, text cu opera  "Lostriţa", volumul "Capul de zimbru" 

 Desfăşurarea lecţiei 

 I. Evocarea: 

  a.) Activitatea va începe prin metoda termenilorîin avans. Se dau elevilor cinci cuvinte: 

lostriţă, flăcău, fată, vrăjitor, nuntă. Elevii trebuie să alcătuiască o scurtă poveste în care să apară cele cinci 

cuvinte date. Sarcina se rezolvă individual. 

  b.) Se vor citi câteva lucrări. (vezi Anexa 4) 

 II. Realizarea sensului: 

  Elevilor li se comunică titlul lecţiei şi prin metoda predicţiilor se citeşte textul operei literare 

pe fragmente. După citirea fiecărui fragment elevii trebuie să facă predicţii legate de posibila evoluţie a 

discursului narativ. Se va citi o parte din text după care elevii se vor gândi la ce ar putea să se întâmple şi 

vor oferi posibile scenarii narative. Acestea se vor nota într-un tabel cu două coloane, după care se va 

continua lectura textului. Se vor discuta predicţiile oferite, apropierea dintre acestea şi conţinutul 

fragmentului lecturat. Acest procedeu se va repeta în funcţie de modul în care a fost împărţit textul şi de 

secvenţele importante din evoluţia firului narativ.  

Tabloul predicţiilor: 

Ce credeţi că se va întâmpla ? Ce s-a întâmplat ? 

I. - a prins peştele şi s-a bucurat; 

- a prins peştele şi l-a scăpat; 

I. - a prins lostriţa dar i-a scăpat 

II. - Aliman s-a îmbolnăvit 

- a căutat-o mereu 

- lostriţa nu s-a arătat 

II. - a reuşit să o prindă doar pentru o clipă, 

dar i-a scăpat, de atunci s-a simţit înrobit 

III. - lostriţa nu s-a mai arătat III. - lostriţa nu s-a mai arătat iar Aliman a 

tânjit mai tot timpul 

IV. - Aliman încearcă să prindă 

lostriţa; 

- renunţă la lostriţă 

IV. - Aliman nu renunţă la lostriţă, încearcă 

toate metodele de care dispune pentru a o 

prinde 
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V. - Aliman nu o mai caută pe lostriţă 

- încearcă să ceară ajutor de la cineva 

- o caută până la moarte 

V. - a cerut ajutorul  unui vraci care l-a 

învăţat ce să facă pentru a prinde lostriţa 

VI. - o lostriţă  

- o fată 

- nimic 

VI. - o fată care nu ştia cum o cheamă, iar 

Aliman i-a dat numele de Ileana, fată de 

care s-a îndrăgostit 

VII. - s-au căsătorit 

- fata a fugit 

- fata s-a transformat în lostriţa 

VII. - Aliman vrea să se căsătorească cu 

Ileana dar ea nu doreşte acest lucru, era 

ciudată 

VIII. - cu vraciul care a luat fata  

- cu ape mari 

VIII. - cu o femeie care s-a dovedit a fi 

mama fetei şi care a determinat-o pe fata să 

plece 

IX. - Aliman s-a călugărit 

- a murit 

- s-a îndrăgostit de altă fată 

IX. - Aliman a fost "îmbrobodit" de o fată 

isteaţă din sat cu care s-a însurat 

X. - a apărut lostriţa X. - lostriţa şi-a făcut apariţia 

La finalul lecturii, elevii vor puncta prin discuţie momentele subiectului povestirii, c 

oordonatele spaţio-temporale, cadrul de desfăşurare al acţiunii şi atitudinea vocii narative din text.  

Aceste sarcini vor fi purtate prin citate din text (metoda va fi cea a conversaţiei euristice). 

Exemplificăm: 

I.Expoziţiunea: 

''Pe Bistriţa/ Necuratul rânduise de multă vreme o nagodă cu înfăţişare de lostriţă.' 

- comunitatea de pescari; 

- Aliman - personajul principal; 

II.Intriga: 

"Aliman era frumos şi voinic"[...]."S-a jurat să prindă lostriţa vie." 

III. Desfăşurarea acţiunii: 

a) apariţia lostriţei îi aduce noroc lui Aliman-"când i se arată lostriţa îi mergea bine şi avea spor" 

b) vara şi iarna lostriţa nu s-a mai arătat - Aliman a tânjit tot timpul - "aproape a bolit" 

c) primăvara - de Paşti - lostriţa îşi face apariţia - "Pe la Paşte iat-o că s-a ivit" 

d) incursiunea lui Aliman într-un sat de pe Neagra la un "vraci bătrân, mare descântător de peşti", care l-a 

învăţat pe băiat ce să facă pentru a prinde lostriţa - i-a oferit o lostriţă asemănătoare cu cea din apele Bistritei 

pe care Aliman a aruncat-o în râu şi a descântat-o. 

e) apele Bistriţei se revarsă şi aduc cu ele pe fata care nu ştie cum o cheamă (Aliman îi pune numele Ileana) 

f) apariţia mamei fetei îi provoacă durere în suflet lui Aliman - "Şi până să-şi vină în fire, femeia cu prada 

era departe" 

g) Aliman se căsătoreşte cu o altă fată din sat. 

IV. Momentul culminant: 

- lostriţa apare la nunta lui Aliman - "lostriţa vrăjită s-a aratat iară" [...] "Aliman" [...] "strigând: Azi nu mai 

scapă!" 
V. Deznodământ: 

- Aliman se aruncă în apele Bistriţei după lostriţă. 

  Vocea naratorului este mesagerul comunităţii rurale - motiv pentru care se instalează un 

anumit tip de fantastic, cel folcloric  
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Structura povestirii are o particularitate - incipitul constituie un avertisment oferit cititorului: "Nicăieri 

diavolul cu toata puiţa şi nagodele lui nu se ascunde mai bine ca în ape." 

  Următorul moment al acţiunii va concretiza demersul narativ ambiguizant, care conturează 

efectul mitic şi atmosfera fantastică specifică artei narative a lui Voiculescu (C. Parfene, p. 141). 

  In partea a doua a activităţii se vor aborda şi urmări sintaxa personajelor prin metoda harta 

personajelor (vezi anexa nr. 5). Elevii vor lucra pe grupe şi fiecare grupă va relaţiona personajele între ele 

dar cu referire la un singur personaj. După finalizarea activităţii grupelor, raportorul din fiecare grup va 

prezenta personajul vizat. Prin metoda conversaţiei vor fi reţinute trăsăturile personajelor. 

III. Reflecţia: 

  Prin metoda reţeaua de discuţii elevii vor discuta comportamentul lui Aliman, nu înainte de a 

răspunde la câteva întrebări: 

"- Povestirea s-a terminat aşa cum aţi crezut ?" 

"- Vă place finalul ?" 

"- Ce conotaţii îi atribuiţi ?" 

  Elevii vor scrie câte trei argumente pe o fişă pentru:  

 

 

 

 

 

 

vis-a-vis de comportamentul lui Aliman de a obţine lostriţa. 

Extindere: 

  Fiecare elev îşi va alege un fragment din povestire, îl va comenta şi va realiza un desen (vezi 

anexa nr. 6). 

Extindere: 

  Fiecare elev îşi va alege un fragment din povestire, îl va comenta şi va realiza un desen (vezi 

anexa nr. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1195 
 

PROIECT    DIDACTIC 

 

 

Clasa a VII-a A  

Unitatea şcolară: Liceul tehnologic “Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos 

Profesor: Andronic Aurica Mihaela 

Disciplina: Matematică / Algebră 

Unitatea de învățare: ECUAŢII ŞI INECUAŢII 

Unitatea de conţinut: Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor 

Tipul lecţiei: Lecție de consolidare și sistematizare a cunoștințelor 

 

COMPETENŢE  SPECIFICE 

CS 6.2. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a 

ordinii efectuării operaţiilor 

CS 6.3.Transpunerea unei situaţii-problemă în limbajul ecuaţiilor şi/sau al inecuaţiilor, rezolvarea problemei 

obţinute şi interpretarea rezultatului 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

1) Cognitive: 

La sfârşitul orei elevii vor fi capabili: 

1.1. Să cunoască etapele de rezolvare a problemelor cu ajutorul ecuațiilor 

1.2. Să transpună noțiunile teoretice în rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor 

2) Afective: 

2.1. Stimularea curiozităţii şi dezvoltarea simţului critic. 

2.2. Dezvoltarea spiritului de observaţie şi a concentrării în rezolvarea problemelor 

2.3. Concentrarea afectivă la lecţie. 

3) Psihomotorii: 

3.1. Să participe activ la desfăşurarea lecţiei. 

3.2. Să utilizeze raţional mijloacele de învăţământ. 

 

Metode de învăţământ/de instruire 

❖ Conversaţia euristică 

❖ Explicaţia 

❖ Demonstraţia 

❖ Exerciţiul 

❖ Problematizarea 

❖ Învăţarea prin descoperire 

❖ Brainstorming 

 

Resurse materiale:  

❖ Materiale didactice: fişe de lucru 

❖ Mijloace de învăţământ: tabla, creta, flip-chart, marker              

 

Forme de organizare a clasei: 

❖ Frontală 

❖ Individuală 

❖ Pe grupe/echipe 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

ETAPELE 

LECŢIEI 

CONŢINUT ŞI SARCINI DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

METODE MIJLOACE FORME DE 

ORGANIZARE 

 

Moment 

organizatoric 

(3 min) 

Se asigură condiţiile optime pentru 

desfăşurarea lecţiei: se notează 

absenţii, se verifică dacă există cretă 

şi burete la tablă şi dacă toţi elevii au 

pe bancă cele necesare. 

Se pregătesc cu 

obiectele necesare  

pentru lecţie. Se asigură 

ordinea şi disciplina. 

 

Conversaţia 

   

Captarea 

atenţiei 

 

Se verifică tema cantitativ si 

calitativ prin sondaj, iar în cazul în 

care nu s-au putut rezolva acasă, se 

rezolvă la tablă. 

Elevii citesc tema cu 

atenţie, corectează unde 

au greşit sau 

completează. 

Conversaţia 

Explicaţia 

Caietul de 

teme 

Tabla 

Activitate frontală 

 

Evaluare orală 

 

Anunţarea 

temei si a 

obiectivelor 

Ne propunem să rezolvăm 

probleme cu ajutorul ecuaţiilor. 

Se scrie titlul lecţiei la tablă 

„Probleme care se rezolvă cu 

ajutorul ecuaţiilor” 

Vom reactualiza modul de 

rezolvare a problemelor cu ajutorul 

ecuațiilor astfel încât să putem 

rezolva probleme practice pe care 

le întâlnim în viaţa cotidiană. 

Elevii notează în caiete 

titlul lecţiei și sunt atenţi 

la obiectivele propuse 

conversaţia 

explicaţia 

 

caiet de 

clasă 
frontală  

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

 

Să reamintim etapele de lucru ce 

trebuiesc parcurse pentru 

rezolvarea corectă a problemelor cu 

ajutorul ecuaţiilor? 

Acum, dacă ştim etapele, să vedem 

cum rezolvăm următoarea 

problemă: 

Elevii răspund 

reamintindu-şi 

conoştinţele învăţate 

 

 

 

 

Conversaţia 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

individuală 

 

 

 

Se evaluează 

corectitudinea 

rezolvării şi 

calitatea 

argumentării  
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La întrebarea câţi elevi are, 

Pitagora a răspuns: „Jumătate 

dintre ei studiază matematica, o 

pătrime studiază natura, o şeptime 

meditează în tăcere, iar restul sunt 

trei filozofi”. Câţi elevi avea 

Pitagora? 

Cel care pune corect problema în 

ecuaţie iese la tablă şi scrie 

rezolvarea problemei.  

Evidenţiem etapele de rezolvare 

Un elev rezolvă la tablă 

problema, iar restul își 

notează în caiete. 

 

Problematiz

area 

explicația 

Tabla creta 

caiet de 

clasă  

Dirijarea 

invǎţǎrii 

Clasa este împărțită în patru grupe 

eterogene şi se propune spre 

rezolvare, fiecărei grupe, cîte două 

probleme alese de profesor din fișele 

primite. 

După expirarea timpului, 5 minute,  

fiecare grupă prezintă, la tablă, 

rezolvarea problemelor; toţi elevii 

vor nota în caiete problemele lucrate 

la tablă.  

 Deci, acum ştim să rezolvăm 

probleme din viaţa cotidiană cu 

ajutorul ecuaţiilor! 

Lucrează în grup 

problemele primite  

 

Pe rând elevii vor ieşi la 

tablă, selectați - câte 

unu, doi de la fiecare 

grupă, pentru 

rezolvarea problemelor, 

sub îndrumarea 

profesorului. Elevii vor 

redacta rezolvările pe 

caiete, fiind atenţi la 

explicaţiile primite.  

 

 

exerciţiul  

problema-

tizarea 

conversaţia 

  explicaţia 

 

 

 

Fișa de 

lucru 

caiet de 

clasă 

tabla  

creta 

 

Activitate pe 

grupe 

 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

dirijată de 

profesor 

 

analiza 

răspunsurilor 

observarea 

sistematică a 

atenţiei 

Asigurarea 

retenţiei si a 

transferului 

Fiecare grupă va avea de compus o 

problemă plecând de la schema 

primită în fișa nr 2, apoi o vor 

prezenta. 

Sunt atenţi la 

explicaţiile profesorului 

și compun problema 

după schema primită în 

fișa 2. 

conversaţia 

explicaţia 

expunerea 

 

Fișa de 

lucru nr 2 

Flip-chart              

Activitate pe 

grupe 

analiza 

răspunsurilor 

observarea 

sistematică a 

atenţiei 

auto/evaluare 

înter grupe  
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Evaluare 

 

Se fac aprecieri generale şi 

individuale asupra modului în care 

s-a implicat fiecare elev  pentru 

rezolvarea sarcinilor primite.Se 

notează elevii care s-au evidențiat 

Elevii primesc 

observaţiile făcute de 

către profesor şi 

aprecierile acestuia . 

  

Conversaţia 

Observaţia 

 Activitate 

frontală şi 

individuală 

Aprecieri 

verbale și 

scrise 

Finalizarea 

activităţii 

şi tema pentru 

acasă. 

Tema pentru acasă exercitiile 

nerezolvate din fisă și primesc 

indicaţiile profesorului . 

Își notează tema în 

caiete  

conversaţia 

 

explicaţia 

 

 Activitate 

frontală şi 

individuală 
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Anexe 

 

Etape  în  rezolvarea  problemelor 

cu  ajutorul  ecuaţiilor 

 

 

        Pasul 1 

Observ şi înţeleg  

             

        Notez 

  necunoscutele  

 

 

• Citesc enunţul cu atenţie. 

• Identific mărimile necunoscute. 

• Analizez enunţul şi caut mărimea necunoscută  

 

Atenţie! Activitatea principală este   stabilirea necunoscutelor. 

 

 

       Pasul 2 

Cercetez şi planific 

             

 Pun problema 

     în ecuaţie  

 

• Recitesc problema ca să exprim cât mai simplu legăturile dintre date 

şi cerinţe. 

• Stabilesc un plan de acţiune. 

• Scriu problema în limbaj matematic 

• Fac inlocuirile necesare pentru a obține ECUATIA! 

 

 

Atenţie! Activitatea principală este   punerea problemei în ecuaţii. 

 

 

      Pasul 3 

Organizez şi 

   redactez      

            

Rezolv ecuaţia 

 

 

• Găsesc o cale prin care se ajunge de la datele problemei la rezultatul 

final. 

• Redactez soluţia găsită astfel încât să se înţeleagă clar cum am 

gândit. 

 

Atenţie! Activitatea principală este   rezolvarea ecuaţiei. 

 

 

      Pasul 4 

Verific şi dezvolt 

            

   Interpretez 

   rezultatul  

 

• Evaluez soluţia, formulând răspunsuri la întrebările: 

- Rezultatul obţinut este plauzibil? 

- Am folosit toate datele? 

- Verifică rezultatele obţinute toate condiţiile din enunţ? 

- Există o soluţie mai bună? 

 

Atenţie! Activitatea principală este  interpretarea rezultatelor. 
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Fișa nr 1 

 

I. 1. Prețul unui stilou se majorează cu 15% și ajunge să coste 23 de lei. Aflați prețul inițial al stiloului. 

2. Prețul unei cărţi se reduce cu 8% și ajunge să coste 46 de lei. Aflați prețul inițial al cărţii. 

3. Un televizor s-a scumpit cu 10% din preţul pe care l-a avut iniţial. După un timp televizorul s-a 

scumpit din nou cu 10% din noul preţ, ajungând astfel să coste 1331 lei. Calculaţi preţul iniţial al 

televizorului. 

4.Preţul unui telefon a scăzut cu 10%, iar peste o lună s-a redus cu 10% din noul preţ. După aceste 

două modificări telefonul costă 810 lei. 

a) Arătați că prețul inițial al telefonului a fost de 1000 de lei. 

b) Cu ce procent din prețul inițial s-a micțorat prețul produsului după cele două ieftiniri? 

 

II. 1. Un biciclist a parcurs un traseu în trei zile. În prima zi el a parcurs 0,(3) din lungimea traseului, în a 

doua zi a parcurs 0,6 din rest și în a treia zi ultimii 20 km. Calculați lungimea întregului traseu. 

2. Daniel a parcurs o distanță cu trei mijloace de transport. Aflați distanța totală dacă 
4

3
 din distanță 

cu trenul, 
6

1
din distanță cu autobuzul și restul de 35 km cu taxiul. 

3. Terenul unei asociații agricole a fost cultivat astfel: 
4

1
din teren plus 30 ha cu porumb, 

8

5
 din rest cu 

grâu, iar diferența, care reprezintă 
4

1
 din tot terenul, a fost cultivată cu orz. 

a) Aflați ce suprafață de teren are asociația. 

b) Aflați ce suprafață de teren s-a cultivat cu fiecare cultură? 

4. Pentru renovarea unui apartament s-a cheltuit o sumă de bani în trei etape. În prima etapă, 0,25 din 

toată sumă şi încă 300 lei, în a doua etapă 2/5 din suma rămasă şi încă 100 lei, iar în ultima etapă restul 

de 2600 lei. Cât a costat renovarea apartamentului? 

 

III. 1. Raportul dintre preţul unui creion şi preţul unui pix este de 0,(1). Dacă un creion costă cu 16 lei mai 

puțin decât un pix, atunci aflați cât costă pixul. 

2.  Un elev cumpără 10 cărți, de literatură și de matematică. El plătește 9 lei pentru o carte de literatură 

și 7 lei petru o carte de matematică, cheltuind astfel 76 lei. Câte cărți de matematică a cumpărat elevul? 
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3.  Într-un garaj sunt parcate mașini și motociclete. Paznicul garajului numără 107 vehicule și 364 de 

roți. Câte mașini și câte motociclete sunt în garaj? 

4. Cele 428 de scaune dintr-o sală de spectacole sunt asezate pe 20 de rânduri, fiecare rând având 21 

sau 22 de scaune. Aflaţi numărul de rânduri din sală care au câte 22 de scaune. 

 

 

IV. 1. Suma dintre dublul unui număr și triplul altui număr este 49. Dacă împărțim primul număr la al 

doilea obținem câtul 3 și restul2. Aflați numerele. 

2. Tatăl are 35 ani, iar vârsta fiului său, Ionel, este de cinci ori mai mică. 

a) Aflați vârsta lui Ionel. 

b) Peste câți ani vârsta tatălui va fi dublul vârstei fiului său? 

3. Dacă Bianca pune câte cinci flori în fiecare vază, rămâne cu trei flori în mână. Dacă pune câte șapte 

flori în fiecare vază, în ultima vază vor fi doar două flori. Câte flori și câte vaze are Bianca? 

4. Dacă, în cabinetul de biologie, elevii clasei a VII-a A se așează câte doi la un microscop, rămân 5 

elevi nerepartizați, iar dacă se așează câte trei, două microscoape rămân neutilizate, iar la un microscop 

stau doi elevi. 

a) Câte microscoape sunt în laboratorul de biologie? 

b) Câți elevi sunt în clasa a VII-a A? 
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Fișa nr 2 

 

Grupa A 

  Compuneți și rezolvați o problemă care are la bază următoarea ecuație: 

( ) 5,1925,3 =+++ xxx  

 

Grupa B 

  Compuneți și rezolvați o problemă care are la bază următoarea ecuație: 

0,35 40% 40x x x+  + =  

 

 

 

Grupa C 

  Compuneți și rezolvați o problemă care este ilustrată de figura următoare: 

 

 

 

 

 

 

Grupa D 

  Compuneți și rezolvați o problemă care este ilustrată de figura următoare: 

 

            a 

 

b                                                                                 288 

                                                             30 

c 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos 

Obiectul: Consiliere și orientare 

Clasa: a XI-a A 

Profesor: Andronic Aurica Mihaela 

Modulul: Comunicare şi abilităţi sociale 

Tema: „Tu ai putea  face față provocărilor?” 

Tipul lecţiei: dezvoltarea unor abilităţi comportamentale şi de comunicare  

Competențe generale: 

2. Integrarea abilităților de interrelaționare, în vederea dezvoltării personale și profesionale 

Competenţe specifice: 

2.1.Aplicarea principiilor unei comunicări interpersonale pozitive; 

2.2. Evaluarea respectării drepturilor și a responsabilităților membrilor familiei. 

Obiective operaționale: 

La sfârșitul activității didactice, elevii vor fi capabili: 

O1 Să conștientizeze  utilizarea adecvată a abilităților de comunicare neîncălcând drepturile celorlalţi; 

O2 Să recunoască modalităţile de evitare a situaţiilor conflictuale; 

O3 Să își exprime punctele de vedere direct şi deschis, cu încredere, fără anxietate; 

O4 Să identifice modalitățile de dezvoltare a încrederii în sine, demonstrând și respect pentru ceilalţi. 

Tehnici de instruire:  

Metode şi strategii: activ - participative, exerciţiul de spargere a gheţii, descoperirea, problematizarea, 

demonstraţia, jocul de rol, conversaţia, munca în echipă. 

Resurse :        umane: 25 elevi,     

  materiale: Flipchart/foi, marker(e), fişe de lucru, creioane colorate, carioca, lipici,  petale 

         şi frunze decupate, panouri, foi de desen, plicuri, PC, video-proiector. 

Forme de evaluare: activitate de muncă independentă, în grup, observare sistematică, analiza răspunsurilor; 

Modalităţi de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe. 

Organizarea clasei : se vor aranja băncile pentru a se facilita activitatea pe grupe. Elevii vor avea sarcini pe 

care le vor efectua atât individual cât şi pe grupe.  

Bibliografie:  
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Alder , A-Cunoasterea omului, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1991 

Allport, G., Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1981.  

Bogorin Veronica, Tudose Ruxandra, Jocul de-a viaţa, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2007 

 ***** Consiliere şi orientare, ghid de educaţie pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2004 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

  Motto: „Îndrăzneşte să devii ceea ce eşti. Există  posibilităţi  minunate în fiecare fiinţă.  

  Convinge-te de forţa ta. Să ştii să spui mereu fără încetare: ”Nu depinde decât de mine!”  

            (Andre Gide) 

I. Organizarea clasei 

Verificarea prezenței și a modului în care sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea activității. 

II. Crearea stării afectiv-emoționale 

Se captează atenția elevilor printr-un exercițiu introductiv de spargere a gheții – fiecare elev primeşte 

un fulg pe care trebuie să noteze un element descoperit de el despre provocare. Se citesc noţiunile 

notate pe fulg (pentru cele ce se repetă se ridică fulgul sus), apoi se lipesc pe tablă.     

III. Activităţile specifice temei 

 Activitatea 1. 

       Pentru a face faţă provocărilor de azi şi a susţine visele de mâine e nevoie de mai multe calităţi şi 

asumare de responsabilităţi mai mari. Foarte important este să cunoaştem diverse abilităţi de evitare a 

conflictelor şi să ţinem cont de ceea ce putem realiza dacă avem încredere în noi înşine.                                                                                                                   

Anunţarea temei şi a obiectivelor: „Tu ai putea  face față provocărilor?”  

Activitatea 2.  

Se face precizarea că activitatea va continua pe 4 grupe de câte 6 elevi şi  li se vor da cazuri concrete, 

elevii având sarcina de a identifica şi a soluţiona cerinţa din fişa anexă timp de 3-5 minute şi apoi într-un minut 

să prezinte în plen rezultatele muncii în echipă. 

 Activitatea 3.  

 Fiecare element cheie, ce simbolizează tehnici de evitare a unei provocări, evidenţiat în urma discuţiei 

colective după fiecare prezentare, va fi notat pe panoul din faţa clasei. 

 Activitatea 4 

Elevilor li se oferă o fișă anexă, cu termeni cheie. Dintre aceștia, vor selecta 5, pe care îi consideră  

importanți pentru depășirea provocărilor. Apoi vor scrie termenii aleși pe foaia primită și vor completa 

împreună cu profesorul la tablă diagrama ”Provocare”, apoi se vor prezenta cugetări aflate în anexă.  
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IV. Evaluarea.  

a) Exerciţiu de reflecţie: se propune elevilor să se supună din când în când unei analize asupra stimei lor de 

sine, pentru ca fiecare elev să dobândească mai mare încredere în sine, să fie sigur pe sine, să-şi formeze o 

imagine de sine adecvată, să fie multumit de sine.  

Se precizează elevilor că este important să devenim ceea ce suntem cu adevărat şi pentru asta să 

conştientizăm ceea ce înseamnă acceptarea responsabilităţii pentru alegerile făcute, autocunoaşterea, 

autoacceptarea şi nu în ultimul rând, motivaţia pentru schimbare – evitarea sau acceptarea tuturor 

provocărilor vieţii..  

b) Joc lingvistic („E-ul puzzle” - exerciţiu metaforic) (dacă mă încadrez în timp):  

Găsiţi pentru fiecare literă a cuvântului PROVOCARE corespondentul unei trăsături pozitive 

specifice unui individ ce evită/soluţionază o provocare (o personalitate echilibrată).                                               

  P –     

  R –   

  O -    

  V – 

  O – 

  C – 

  A – 

  R – 

  E – 

V.  Tema acasă.  

 Provocare: Încercaţi ca, până la următoarea oră de dirigenţie (joia viitoare) să evitaţi orice formă de 

conflict cu părinţii voştri. 
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ANEXE 

 
 

 Grupa nr 1  

I. Citiţi cu atenţie textul de mai jos: 

  Cinci prieteni  sunt la plimbare prin oraş. Din întâmplare se întâlnesc cu mama  uneia din 

fete ieşită la aer cu căţelul şi cu o colega de serviciu. Când dă ochii cu fiica sa devine extrem de agitată şi 

reacţionează astfel: 

- Uite la tine cum arăţi! Te-ai uitat în oglindă înainte de a ieşi din casă? 

- ....!!!!! 

- Aşa trebuie să arate o fată de vârsta ta? Machiată! Îmbrăcată şi împopoţonată ca o .....! 

- ........ 

- Dragă, continuă mama adresându-se colegei ei, ştii tu ce reprezintă copilul ăsta pentru mine? Un 

rucsac plin cu bolovani ce-l car în spate de ani de zile! 

II. Răspundeţi cât mai precis la solicitările următoare: 

1. Ce credeţi că a simţit fata în urma apostrofării? 

....................................................................................................................................................... 

2. Analizaţi în câteva cuvinte reacţia mamei. 

.......................................................................................................................................................... 

3. Cum v-aţi ajuta prietena să treacă peste un asemenea moment? 

.......................................................................................................................................................... 

4. Cum se poate atenua starea conflictuală dintre fiică şi mamă? 

.............................................................................................................................................................. 

 

Grupa nr. 2  

 JOC DE ROL: 

 Cinci dintre elevii clasei, care fac parte din acelasi grup de prieteni, îşi propun să chiulească de la ora 

de matematică  pentru a merge la o sală de jocuri unde să continue un joc în reţea, să poată fuma şi să servească 

o cafea. Toţi cei cinci înaintează propunerea unui al şaselea coleg. 

 Simulaţi cel puţin cinci variante/metode de convingere a colegului. 

 

Grupa  nr. 3  

 JOC DE ROL: 
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 Cinci dintre elevii clasei, care fac parte din acelasi grup de prieteni, îşi propun să chiulească de la ora 

de matematică  pentru a merge la o sală de jocuri unde să continue un joc în reţea, să poată fuma şi să servească 

o cafea. Toţi cei cinci înaintează propunerea unui al şaselea coleg. 

 Alegeţi un reprezentant al echipei care trebuie să simuleze comportamente de evitare/refuz a provocării 

lansate de cei cinci colegi. 

 

Grupa  nr. 4 

 I.Citiţi cu atenţie textul de mai jos: 

Mă numesc Felicia și am 17 ani. Am fumat prima țigară la vârsta de 13 ani, iar acum fumez cam un 

pachet pe zi. Mă simt rău când nu fumez și consider că fumatul este o relaxare. Acum trei zile, mi-a dat întâlnire 

un băiat pe care îl admir de multă vreme. E drăguț, inteligent, cred că și el mă place pe mine, dar știu că nu 

fumează. De fapt, l-am auzit spunând cuiva că ”fumatul este o mare prostie pe care o poate face cineva”. Mie 

nu mi-a spus-o, dar mă tem că o va face sau poate că fumatul ar fi un motiv să nu dorească să ne mai întâlnim. 

Încă nu am fumat în fața lui, dar mă gândesc, oare nu ar trebui să mă accepte așa cum sunt? 

             II. Răspundeţi cât mai precis la solicitările următoare: 

1. Ce credeţi că ar trebui să facă Felicia? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. Această provocare de a rămâne alături de băiat este o oportunitate pentru a se lăsa de fumat? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

3. Toate provocările trebuiesc evitate? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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PROIECT DIDACTIC 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

                                                                       Învățător: Madarász Annamária 

 

Instituția: Școala Gimnazială ”Dr Balási József” Curtiușeni 

Clasa:a III-a B 

Aria curriculară: Limbă și cominicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Tema lecției: Căsuță din oală – Povestea populară 

Tipul lecției: consolidare 

Scop:  Consolidarea cunoștințelor despre povestea populară Căsuța din oală. Exersarea  citirii 

expresive și a exprimării orale. 

Competențe generale: 3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare  

4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare 

Competențe specifice 

 3.1. Desprinderea semnificației globale a unui text scurt citit 

3.2. Identificarea secvențelor narative, dialogate și a celor descriptive dintr-un te 

 3.3. Extragerea unor informații de detaliu din texte citit 

3.6. Manifestarea interesului pentru citirea corectă, fluentă în limba română  

4.1. Redactarea unor texte funcționale simple care conțin limbaj vizual și verbal, adaptate 

destinației și scopului comunicării. 

Obiective operaţionale: 

 

• să cânte cântecul; 

• să citească textul pe rol respectând intonația impusă de semnele de punctuație; 

• să formuleze propoziții corecte; 

• să formuleze întrebări și răspunsuri corecte; 

• să participe activ la munca în grupe; 

• să participe la joc didactic; 

• să recunoască trăsăturile fizice și morale ale personajelor; 

• să ordoneze propozițiile în ordinea întămplărilor. 
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Metode și procedee: conversație, explicaţia, joc didactic, Cuburi curiose, metoda cooperativă 

Student cvartet
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Momentele 

lecţiei 

Conţinut Activitatea învăţătoarei şi elevilor Metode și 

procedee 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

Moment 

organizatoric 

sa participe activ 

la pregatirea sălii 

de clasă pentru 

lecție 

- stabilirea ordinei si disciplinei necesare bunei desfăşurări a 

lectiei; 

- pregătirea materialului didactic 

 

 frontală  

Verificarea 

temei 

-să sesizeze si 

corecteze 

eventualele 

greșeli ale temei 

- verificarea temei din punct de vedere cantitativ si calitativ. 

- corectarea eventualelor greşeli.  

verificare frontală Observare 

sistematică 

Captarea 

atenţiei 

 Cântăm cântecul:  Iepuraș coconaș 

Iepuraş coconaş a fugit peste imaş 

Şi s-a dus colo sus, într-o tufă s-a ascuns 

Iar Codau, câine rău, l-a gonit din cuibul său 

Şi-a plecat speriat, în cel codru-ntunecat 

Haideți să ne jucăm Bună dimineața! 

Bună dimineața, bun venit... 

cântec 

 

 

 

joc didactic 

 

Frontală Observare 

sistematică 

Reactualizarea 

cunoştintelor 

 

-să rezolvă corect 

cerințele 

 

Ce am învățat ora trecută?  

Care este titlul povestirii? 

Care sunt personajele povestirii? 

 

 

 

frontală 
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 Vor așeza siluetele pe tablă. 

Anunţarea 

temei 

 

Se enunţă 

subiectul lecţiei 

 Astăzi vom rezolva exerciții, și vom consolida  cunoştinţele 

despre  povestea Căsuță din oală. 

Scriu titlul lecţiei pe tablă, iar copii vor scrie  în caiete. 

 

explicaţia frontală Observare 

sistematică 

Dirijarea 

învăţării 

-să citească 

textul pe rolulri 

 

-să găsească 

secvențele cerute 

 

  

 

Punerea 

întrebărilor și 

formularea 

răspunsurilor. 

 

exprimare 

personală pe 

Citirea pe rol. 

Citirea selectivă cu metoda Student cvartet: 

 După instrucțiunile - Citiți cuvintele șoricelelui. 

- Citiți fragmentul  din care reiese cum s-a spart oala. 

-Citiți fragmentul din  care reiese că lupul cere să fie primit și el 

în căsuță.  

Elevii discută rezolvarea în grupă,  șeful  grupei trebuie să se 

asigure că fiecare elev știe răspunsul corect. 

Cuburi curioase: 

 Pe un cub sunt scrie cuvinte interogative cine? ce? când? unde? 

de ce? câte? Elevii aruncă pe rând,  cine  a aruncat  cu cubul 

alcătuiește o întrebare și se adresează la membrii echipei care 

trebuie să răspundă. În final discutăm împreună întrebările și 

răspunsurile date. 

student 

cvartet 

metodă 

cooperativă 

 

 

 

 

cuburi 

curioase 

metodă 

interactivă 

conversație 

 

frontală 

munca în 

echipă 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

Evaluare 

reciprocă 

 

observare 

sistematică 
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baza elementelor 

din text 

 

Joc didactic:     Oare cine-e? 

Citesc ghicitori, elevii trebuie să le ghicească  (personajele din 

poveste). Pentru fiecare personaj stabilim împreună o însulire.  

 După părerea mea vulpea este vicleană. 

Joc didactic 

 

 

frontală 

Obţinerea 

performanţei 

povestirea 

întămplărilor 

Grupurile primesc  propozițiile pe cartonașe pe care le ordonază 

după ordinea întăplărilor și o lipesc pe o coală mare. 

În mijlocul câmpului era o oală răsturnată. 

Șoarecele a primit în casa de oală pe broscuța și pe iepuraș. 

Mai târziu a intrat în oală și vulpea . 

Ultimul animal care s-a mutat în casa de oală era lupul. 

Ursul era foarte obosit și s-a așezat pe oală. 

Oala s-a spart iar animalele au fugit în pădure. 

Audierea de pe yutubee  cântecului  Căsuța din pădure și elevii 

vor face observații referitoare la  asemănâri și deosebiri 

între cântec și povestea din carte. 

munca 

cooperativă 

munca pe grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

apreciere 

verbală 

Evaluarea  Fac aprecieri cu privire la modul în care elevii au participat la 

oră. 

  Apreciere 

verbală 

 

Mijloace de învățământ:  manual, caiet, cântec, cărți cu animale, siluete, cartonașe cu propoziții.  

Forme de organizare: frontală, individuală, în echipă. 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Şcoala:Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” 

Profesor: Moldovan Emilia Simona 

 

Data : 

Clasa: a XI-a 

Disciplina: 

Subiectul: Harul divin mântuitor. Raportul dintre har şi libertate. Teoria predestinaţiei 

Tipul lecţiei: mixtă 

Obiective operaţionale 

 La sfârşitul orei elevii vor fi capabili: 

 O1: să definească harul divin; 

 O2: să precizeze acţiunea harului divin în viaţa omului; 

 O3: să explice raportul dintre har şi libertate; 

 O4: să expună critic teoria predestinaţiei; 

Obiective formativ-educative 

 O5: să conştientizeze faptul că harul face începutul mântuirii subiective; 

 O6: să conştientizeze importanţa libertăţii omului pentru mântuire. 

Strategia didactică: 
- Mijloace de învăţământ folosite la lecţie: 

XXXII. „Manual de religie” pentru clasa a XI-a 

XXXIII. „Sfânta Scriptură” 

XXXIV. „Imne”, Sfântul Simeon Noul Teolog 

XXXV. Rebus. 
- Metode de învăţământ utilizate la lecţie: 

XXXVI. prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, explicaţia. 
- Forme de organizare a clasei: 

XXXVII. activitate pe grupe, activitate frontală, activitate individuală.  

Bibliografia folosită la lecţie: 
- „Manual de Religie” pentru clasa a XI-a 
- „Sfânta Scriptură” 
- „Dogmatica”, manual pentru Seminariile teologice 
- „Imne”, Sfântul Simeon Noul Teolog 
- „Catehism creştin ortodox” 

XXXVIII.  

XXXIX.  

XL.  
XLI.  
XLII.  

XLIII.  

XLIV.  

XLV.  

XLVI.  

XLVII.  

XLVIII.  

XLIX.  
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L.  

LI.  

Etapele 

lecţiei 

Activitate profesor Activitate elev Ob 

op. 

Metşi 

mijl. 

1.Mo-

ment  

organi-

zatoric 

• Salută elevii; 

• rosteşte rugăciunea împreună cu elevii; 

• notează absenţii, 

• organizează clasa pentru începerea lecţiei 

• Răspund la salut;  

• Rostesc rugăciunea;  

• spun absenţii;  

• se pregătesc pentru 

începerea lecţiei. 

  

2.Veri-

ficarea 

cunoş-

tinţelor 

• Împarte clasa în trei grupe, care vor completa 

fişe pentru a realiza verificarea lecţiei 

„Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt în lume” 

• Completează fişele şi aleg 

liderul care va prezenta 

răspunsurile. 

 Act. pe 

grupe; 

3.Pre-

gătirea 

aper-

ceptivă 

• Deoarece Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 

sunt importante pentru mântuirea neamului 

omenesc, în general, şi pentru mântuirea 

noastră, în special, în ora pe care o avem la 

dispoziţie vom aprofunda aceste noţiuni. 

• Elevii receptează  Act 

frontală

; 

Explica

ţia 

4. 

Anun-

ţarea 

titlului 

lecţiei 

şi pre-

zenta-

rea 

obiec-

tivelor 

propu-

se 

În acest scop vom discuta despre: Harul 

divin mântuitor. Raportul dintre har şi 

libertate. Teoria predestinaţiei 

Pe parcursul lecţiei vom defini harul divin 

şi vom preciza care este acţiunea Sa în 

viaţa noastră. Vom explica apoi Raportul 

dintre har şi liberate şi în final, vom 

expune critic teoria predestinaţiei.  

Facem aceste demersuri în speranţa că vă 

vor sensibiliza şi conştientiza în legătură 

cu: 
- faptul că harul face începutul mântuirii 

subiective; 

- importanţa libertăţii pe care o avem. 

Vom explica modul în care harul divin 

acţionează în viaţa omului, permiţând 

totuşi libertăţii să se manifeste, infirmând 

astfel teoria predestinaţiei. 

Pentru a realiza ceea ce ne-am propus, 

vom parcurge următoarele etape: 
5. Harul divin în învăţătura Bisericii creştine; 

6. Raportul dintre har şi libertate; 

7. Harul, harismele şi darurile Duhului Sfânt; 

8. Teoria predestinaţiei 

• Elevii notează titlul 

LII.  

LIII.  

• Elevii receptează 

obiectivele lecţiei: O1-O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Elevii notează în caiete 

 

 

 

O1 

O6 

Act 

frontală 

 

Pre 

legerea 

5.Co 

munica

rea 

noilor 
cunoş 

tinţe 

Solicită elevilor să îşi reamintească: 

 
• Care este relaţia dintre Duhul Sfânt şi harul 

Divin? 

• Această lucrare a Duhului Sfânt este comună şi 

celorlalte Persoane sau este specifică Duhului? 

Aşa este! Profesorul dă apoi definiţia 

harului divin, notând-o la primul subpunct 

al lecţiei: 

Elevii răspund la 

întrebări: 
• Duhul Sfânt ne 

împărtăşeşte harul 

• Este comună celor trei 

Persoane ale Sfintei 

Treimi 

 

LVII.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Act 

frontală 

 

Conver 
saţia 

euristic

ă 
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Harul divin este energia, puterea sau 

lucrarea dumnezeiască care izvorăşte din 

fiinţa celor trei Persoane ale Sfintei 

Treimi, fiind comunicat oamenilor prin 

Duhul Sfânt. 
• Avem noi nevoie de harul divin? 

 

 
• Când primim har divin? 

LIV.  

LV.  

• Trebuie să dăm ceva în schimbul harului? 

 
• Cine poate să primească harul? 

LVI.  

Din conversaţia purtată cu elevii, 

profesorul reliefează şi notează Însuşirile 

harului divin: necesitatea, gratuitatea şi 

universalitatea. 

Profesorul pune următoarea întrebare 

problemă: 
• Dacă toţi cei care se Botează primesc har, 

putem afirma despre ei că se mântuiesc toţi? 

 

 
• Ce putem spune despre raportul dintre har şi 

libertate? 

 

 

 

 

Profesorul concluzionează şi notează, la 

cel de-al doilea subpunct al lecţiei: 

Harul şi libertatea conlucrează absolut 

liber. 

Profesorul explică acest mecanism: 

Toţi primim acest har, dar nu ne mântuim 

toţi, deoarece suntem liberi să ne 

menţinem în har – prin Sfintele Taine – 

sau nu. 

Pentru atingerea următoarelor obiective, 

profesorul utilizează prelegerea. 

Completează cunoştinţele elevilor definind 

darurile Duhului Sfânt, precum şi 

harismele – în cadrul celui de-al treilea 

subpunct al lecţiei: Harul, harismele şi 

darurile Sfântului Duh. 

Darurile sunt manifestările sau lucrările 

diferite care apar din colaborarea harului 

cu omul. 

Elevii notează definiţia 

harului 

 

LVIII.  

• Este absolut necesar 

pentru mântuirea 

subiectivă 

• La Botez şi îl reînnoim 

prin Sfintele Taine 

• Dumnezeu nu ne cere 

nimic 

• Toţi oamenii care se 

botează 

Elevii notează însuşirile 

harului. 

 

Elevii dau răspuns 

întrebării problemă: 
• Se mântuiesc cei care 

reînnoiesc harul prin 

Sfintele Taine, au credinţă 

şi săvârşesc fapte bune  

• Omul este liber să ia 

hotărârea pe care o 

doreşte. Harul nu-l 

constrânge să facă 

anumite alegeri  

LIX.  

LX.  

LXI.  

Elevii notează în caiete 

Elevii receptează 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii notează în caiete 

 

 

 

Elevii receptează 

 

Elevii notează în caiete 

 

Elevii receptează 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro 

blemati

za 

rea 

 

 

Conver 

Saţia 

euristic

ă 

 

 

 

 

 

Explica

ţia 

 

Pre 

Legerea 
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Ele sunt accesibile omului prin practicarea 

virtuţilor. 

Profesorul continuă prelegerea prin a 

defini harismele: 

Harismele sunt daruri mai deosebite , 

excepţionale ale Sfântului Duh. 

În categoria harismelor intră: facerea de 

minuni, darul proorocirii, darul 

vindecărilor, etc. 

În continuare, profesorul face referire la 

cel de-al patrulea subpunct al lecţiei: 

Teoria predestinaţiei. 

Este formulată şi susţinută de Bisericile 

protestantă şi reformată 

Protestanţii: predestinaţia este voinţa 

veşnică şi absoluta a lui Dumnezeu de a 

alege pe unii la fericirea veşnică, iar pe 

alţii la osânda veşnică. 

Luther este susţinător al predestinaţiei 

relative, în vreme ce Calvin susţine 

predestinaţia absolută, adică toţi oamenii 

sunt vrednici de osândă. Pentru cei 

predestinaţi spre mântuire,  Dumnezeu îşi 

manifestă mila, iar pentru cei predestinaţi 

la osândă, Dumnezeu îţi manifestă 

dreptatea. Această teorie Îl face pe 

Dumnezeu un stăpân părtinitor şi nedrept. 

Pentru a da valoare teoriei pe care au 

formulat-o, protestanţii folosesc textul de 

la (Rom.8,29) Profesorul citeşte textul de 

care a vorbit. 

Dar! Acest text este în favoarea 

predestinaţiei condiţionate de faptele 

omului, deoarece Dumnezeu a hotărât spre 

fericire sau spre osândă, pe unii sau pe alţii 

datorită preştiinţei Sale, căci El a cunoscut 

mai dinainte ce fapte va face fiecare. 

 

 

 

 

 

 

Elevii notează în caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii notează în caiete 

O2 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lec 

tura 

 

Sfânta 
Scriptură 

6.Fixa-

rea 

noilor 
cunoş-

tinţe 

Profesorul distribuie fişe care conţin un 

careu ce trebuie completat de către elevi, 

utilizând definiţiile cuvintelor care 
urmează să fie scrise pe orizontală. După 

completarea careului, pe verticala A-B se 

obţine cuvântul HARISME. 

Fişa: 

Completând liniile orizontale de la 1-7, 

veţi obţine pe verticala A-B cuvântul care 

defineşte darurile excepţionale ale Duhului 

Sfânt. 
8. Comunicat oamenilor prin intermediul Duhului 

Sfânt 

Elevii completează careul  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
8. HAR 

 
9. NECESAR 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

Activita

-te 

individ
uală 
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9. Însuşire a harului, în legătură cu mântuirea 

subiectivă 

10. Însuşire a harului care reflectă dragostea şi 

generozitatea divină 

11. Însuşire a harului, în legătură cu Taina 

Botezului 

12. Mântuirea ce ne revine fiecăruia 

13. Carte a Noului Testament, din care protestanţii 

au extras un citat pe care îl folosesc în sprijinul 

teoriei predestinaţiei 

14. Cunoaşterea mai dinainte a lui Dumnezeu, în 

legătură cu faptele omului 

LXII.  

10. GRATUIT 

LXIII.  

11. UNIVERSAL 

LXIV.  

12. SUBIECTIVĂ 

13. ROMANI 

 

 
14. PREŞTIINŢA 

O2 

 

O2 

 

O2 

 

O3 

O4 

 

 

O4 

7.Apre

cierea, 

asocier

ea, 

general

izarea 

Prezenţa Duhului Sfânt în lume, prin har şi 

harisme, este un fapt pozitiv care 

favorizează şi condiţionează mântuirea 

noastră. Ştim că numai prin har ne putem 

mântui. De aceea trebuie să ne menţinem 

această stare, prin Sfintele Taine. „Acela 

care se împărtăşeşte cu harul dumnezeiesc 

şi teurgic,  

Nu mai este singur , ci el este tot în Tine, 

Hristoase.” 

Vă îndemn să vă împărtăşiţi cu Sfintele 

Taine, pentru ca să fiţi în Hristos şi Hristos 

în voi, precum spune Sfântul Simeon Noul 

Teolog, în Imnele sale 

Elevii receptează 

îndemnul profesorului 

 Activita

te 

frontală 

 

Prelege

rea 

 

„Imne” 

8.Evalu

area 

Evaluarea elevilor s-a făcut prin fişele 

individuale. 

Elevii care au avut o activitate deosebită 

au fost notaţi. 

   

9.Activ

itatea 

suplim

entară 

Comentaţi cele două versuri din „Imne” 

într-un eseu de maxim zece rânduri 

Elevii notează în caiete 

activitatea suplimentară 

  

10.Înch

eierea 

Rosteşte rugăciunea „Tatăl nostru” 

 

Profesorul salută şi părăseşte sala de clasă 

• Rostesc rugăciunea „Tatăl 

nostru” 
  

 

SCHIŢA TABLEI 

Harul divin mântuitor. Raportul dintre har şi libertate. Teoria predestinaţiei 

 

Harul divin în învăţătura Bisericii creştine 

Definiţie: Harul divin este energia, puterea sau lucrarea dumnezeiască care izvorăşte din fiinţa  

    celor trei Persoane ale Sfintei Treimi, fiind comunicat oamenilor prin Sfântul Duh. 

Însuşiri: necesitatea, gratuitatea, universalitatea. 

Raportul dintre har şi libertate 

Harul şi libertatea conlucrează absolut liber. 

Harul, harismele şi darurile Sfântului Duh 

Definiţie: Darurile sunt manifestările sau lucrările diferite care apar din colaborarea harului cu  

    omul. 
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Definiţie: Harismele sunt daruri mai deosebite, excepţionale, ale Duhului Sfânt. 

Teoria predestinaţiei 

Protestanţii: predestinaţia este voinţa veşnică a lui Dumnezeu, de a alege pe unii la fericirea  

          veşnică, iar pe alţii la osânda veşnică. 

Luther – predestinaţia relativă 

Calvin – predestinaţia absolută: toţi oamenii sunt vrednici de osândă. Pentru cei predestinaţi la  

  mântuire, Dumnezeu îşi manifestă mila, iar pentru cei predestinaţi la osândă,  

  Dumnezeu îşi manifestă dreptatea. 

(Rom.8,29) – predestinaţia condiţionată de faptele omului. 

 

Fişă 

 

Completaţi liniile orizontale de la 1-7 şi veţi obţine pe verticala A-B, cuvântul care denumeşte 

darurile excepţionale ale Sfântului Duh. 
8. Comunicat oamenilor prin intermediul Sfântului Duh. 
9. Însuşire a harului, în legătură cu mântuirea subiectivă. 
10. Însuşire a harului care reflectă dragostea şi generozitatea divină. 
11. Însuşire a harului, în legătură cu Botezul. 
12. Mântuirea ce ne revine fiecăruia. 
13. Carte a Noului Testament, din care protestanţii au extras un citat pe car-l folosesc în sprijinul 

teoriei predestinaţiei 
14. Cunoaşterea mai dinainte a lui Dumnezeu, în legătură cu faptele omului. 

  A 

                                    1               

       2  

                           3         

                  4           

                                   5           

                  6        

 7           

       B 
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PROIECT DIDACTIC 

ÎNVĂȚĂTOR: Belu Cristina-Izabela 

ŞCOALA: Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi’’, Medgidia 

CLASA: a II-a 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și Științe ale naturii  

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului  

UNITATEA TEMATICĂ: Vine vara! 

SUBIECTUL: Unități de măsură pentru timp  

FORMA DE REALIZARE : integratǎ 

TIPUL LECŢIEI: consolidare și sistematizarea a cunoștințelor 

DOMENII INTEGRATE: Comunicare în limba română 

                                          Matematică si explorarea mediului 

                                          Arte vizuale şi abilități practice 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

 

Comunicare în limba românǎ: 

1.1   Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate; 

2.1      Formularea unor enunțuri  proprii în diverse situații de comunicare; 

2.2     Transmiterea unor informații prin intermediul mesajelor simple; 

 

Matematica si explorarea mediului :  

1.4  Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la 

numărare ; 

1.6  Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice ( termen, sumă, total, diferență, >,<, =, +, - ) 

în rezolvarea și/sau compunerea de probleme ; 

6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea, compararea şi ordonarea duratelor unor 

evenimente variate . 

 

Arte vizuale și abilitati practice : 

2.4. Transformarea unui material prin tehnici variate 

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de 

exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
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         Cognitive : 

➢ O.1   Să  plaseze în timp unele evenimente; 

➢ O.2   Să rezolve exerciții și problem cu unități de măsurat timpul mai mici/ mai mari decât 

ziua; 

➢ O.3   Să formuleze corect răspunsurile, pe baza întrebărilor date; 

➢ O.4   Să folosească grupele de culori potrivite în rezolvarea sarcinii date. 

Motrice: 

➢ OM1 - să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător; 

➢ OM2 - să păstreze poziţia corectă a corpului, a caietului şi a stiloului  în timpul scrierii; 

 

Afective: 

➢ OA1 – să dovedească interes pentru lecţie, concretizat în participare activă; 

➢ OA2 - să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul colectivului. 

 

SRATEGII DIDACTICE: 

o METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exercitiul, observația,  munca 

independent, metoda inteligențelor multiple ; 

o RESURSE MATERIALE: fișă rebus,  posti-uri , copacul An, bilețele, fișe de lucru  ; 

o FORME DE ORGANIZARE: frontal,  individual, pe grupe ; 

o FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului 

elevilor, aprecieri verbale, evaluare continuă.  

o RESURSE TEMPORALE: 50 minute  

 

BIBLIOGRAFIE:   

 Programa pentru disciplinele Arte vizuale și abilități practice, Comunicare în limba 

română, Matematică și explorarea mediului , aprobată prin ordinul ministrului Nr. 

3418/19.03.2013 

 Curs formare: ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 

competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip 

“blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar.
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Momentele lecţiei Ob Elemente de conţinut Strategia didactică Modalităţi de 

evaluare Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace 

de 

invăţămân

t 

 

1. Momentul 

organizatoric 

  

 Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării 

activităţii. 

 Pregătirea materialului didactic necesar bunei  

desfăşurări a activităţii. 

 

Conversatia 

 

Frontal 

  

Observarea 

comporta-

mentului inițial 

 

2. Reactualizarea 

cunoştinţelor  

O. 

10    

 

 

 Se va realiza printr-un rebus desenat pe flipchart, 

care să le stârnească interesul față de lecție și prin 

care se vor verifica cunoștințele dobândite 

anterior. ( Anexa 1) 

Conversatia 

 

Explicaţia 

Frontal 

 

Individual 

 

 

 

Fișă rebus  

Corectare unde 

este cazul 

 

Aprecieri 

verbale 

3. Captarea 

atenţiei 

O.

1  

O.

2 

 

 

 Se va porni de la cuvântul obținut pe verticala 

rebusului și anume ”Anotimpuri”  

 Elevii își vor nota pe postit-urile deja primite la 

începutul orei, anotimpul preferat. 

 

Conversaţia 

 

 

Observaţia  

 

 

Frontal 

 

 

Individual  

   

 Postit-uri  

Copacul An  

 

Observare    

sistematică 

 

 

Aprecieri 
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O.

3 

O.

4   

 Fiecare elev  se va îndrepta cu opțiunea sa spre 

Copacul An și va lipi postit-ul în mod 

corespunzător. 

verbale 

 

4. Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

obiective lor 

  Se va anunța titlul lecției ”Astăzi vom exersa ceea 

ce am învățat ieri la matematică, unitățile de 

măsură pentru timp.Va trebuie să desenați, să 

transformați unitățile de măsură ale timpului, să 

compuneți o problemă, etc ” 

Conversatia 

 

Explicaţia  

Frontal  Observare 

sistematica 

 

 

5. Fixarea 

cunoștințelor  

O.

5 

 

 

 

O.

7    

 Activitatea se va desfășura sub forma unui 

concurs.Clasa va fi împărțită în patru grupe 

conform metodei celor patru colțuri bazată pe 

inteligențe multiple. 

 Fiecare grupă va purta numele unui tip de 

inteligență: Inteligența lingvistică – grupa 

scriitorilor, Inteligența logico – matematică – 

grupa matematicienilor , Inteligența naturalistă – 

grupa naturaliștilor, Inteligența spațială – grupa 

pictorilor (Anexa 2) 

Conversatia 

 

Explicaţia 

  

Exerciţiul  

 

Observatia 

 

Metoda 

inteligențe 

lor multiple  

Frontal 

 

 

 

 

 

Pe grupe  

 

Fișe de 

lucru 

  

Evaluare orala- 

 scrisa 

Aprecieri 

verbale 

 

Corectare unde 

este cazul 
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6. Asigurarea 

retenției și a 

transferului  

  Se va purta o discuţie despre anotimpuri.( Care 

sunt anotimpurile anului? Din ce cauză apar ele? ) 

Se vor repeta lunile corespunzătoare fiecărui 

anotimp şi se va prezenta Copacul An.  Câte un 

elev  va  extrage câte un bilet  care reprezintă un 

eveniment , pe care îl  va aşeza pe frunzele 

copacului în luna când acesta are loc. 

 Ziua copilului  

 Începutul noului an 

 Sărbătoarea Crăciunului 

 Ziua Femeii 

 Sfârşitul anului şcolar 

 Ziua ta de naştere 

 Prima zi a fiecărui an calendaristic  

 Când începe şcoala 

 Sărbătoarea Paştelui 

Conversatia 

 

 

 

Explicaţia  

 

 

 

 

Exerciţiul     

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Bilețele  

Copacul An  

Aprecieri 

verbale 

 

Corectare unde 

este cazul 

 

7. Aprecieri 

finale 

  Se fac aprecieri globale si individuale cu caracter 

motivant privind participarea elevilor la desfasurarea 

lectiei. ( li se dau elevilor care au raspuns corect 

calificative 

Conversatia Frontal 

 

Individual  

Calificative 

 

Aprecieri 

verbale 
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Anexa 1 

 

1. Are 365 zile 

2. Decembrie, ianuarie, februarie 

3. Are 60 de minute 

4. Are 7 zile 

5. După noapte vine … 

6. Se culeg roadele pământului 

7. Se trezeşte toată natura la 

viaţă 

8. Are 30 de zile, uneori ! 

9. Este cel mai calduros anotimp 

10. Are doar 60 de secunde ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1            

2                  

   3             

4                      

  5             

6                   

   7                   

  8               

 9                

  10                
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Anexa 2                                                                              Inteligenţa lingvistică 

                                                                                          

                                                                                       Grupa scriitorilor 

 

Să ştim mai mult! Citeşte! 

 

    Primul ceasornic, în sensul actual al cuvântului, a fost inventat în anul 1370 de Devic.Ceasul respectiv era pus în mişcare de o greutate care avea 

250 de kilograme. Abia mai târziu, în anul 1763, un savant francez a realizat un ceasornic cu arc. Cadranul său era greu şi erau necesar doi oameni 

pentru a-l putea urni din loc. 

   Actualul calendar, calendarul gregorian, are la bază durata anului de 365 de zile şi a fost introdus în Italia în anul 1582.România a adoptat acest 

calendar în 1919. 

 

1. Răspunde la următoarele întrebări, utilizând calendarul şi ceasul: 

 

• Care sunt zilele săptămânii când mergi la şcoală? 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

• La ce oră te trezeşti în fiecare dimineaţă? 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

• La ce oră te culci seara? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

• Care zile ale săptămânii îţi plac cel mai mult? De ce? 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

2. Compune o problemă după acest  

exerciţiu :  

 32 ani + 12 ani = ___ ani 

Scrie enunţul şi formulează întrebarea: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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Anexa 2                                                                Înteligenţa logico-matematică 

                                                                                 Grupa matematicienilor    

Rezolvă şi gândeşte! 

 

1. Calculează: 

 

    2 ani = ___ luni            12 ore + 3 ore = ___                           30 zile – 15 zile = ___             45 minute – 10 minute = ___ 

___zile = 48 ore               50 de ani – 5 ani = ___                      120 zile + 365 zile = ___             24 ore – 5 ore = ___ 

                                         14 ore +  9 ore =___                          210 ore -   72ore = ___             573 min + 287 min= ___ 

  

2. Alina face de acasă până la magazin 23 de minute, iar de la magazin până la bunica ei cu 18 minute mai mult. 

   Cât durează drumul de la bunica până acasă? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  În vacanţa de vară Mirela a stat în tabără 1 săptămână,iar la bunici 2 săptămâni.Câte zile a lipsit Mirela de acasă? 

         ___________________________________________________________________________ 
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Anexa 4                                                                     Inteligenţa naturalistă 

                                                                                Grupa naturaliştilor 

 

 

   1. Completează datele din tabelul de mai jos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ordonează imaginile în ordinea desfăşurării acţiunilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Completează casetele libere pentru a stabili programul tău zilnic: 

 

a) Ora când te trezeşti:                   b)  Ora dejunului                                    c)Ora începerii cursurilor 

 

 

d) Ora terminării cursurilor:                  e) Ora luării mesei de prânz                   f) Ora cinei : 

LUNA TRECUTĂ ACUM LUNA VIITOARE 

 

 Aprilie  

 

ianuarie   

 

  septembrie 
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Anexa 4                                                Inteligenţa spaţială 

Grupa pictorilor 

 

 

Iarna Primavara Vara Toamna Iarna 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
  

Ia
n

u
a
r
ie

 

F
e
b

r
u

a
r
ie

 

M
a
r
ti

e 

A
p

r
il

ie
 

M
a
i 

Iu
n

ie
 

Iu
li

e
 

A
u

g
u

st
 

S
e
p

te
m

b
r
ie

 

O
c
to

m
b

r
ie

 

N
o
ie

m
b

r
ie

 

D
e
c
e
m

b
r
ie

 

 

     

 
 

1. Colorează folosind o culoare caldă lunile care au un număr par de zile şi cu o 

culoare rece lunile care au un număr impar de zile. 

 

 

2. Alege răspunsul corect colorând căsuţa corespunzătoare cu o culoare primară. 

 

❖ O  serbare şcolară                o zi                    1 oră                          o lună 

 

❖ O vacanţă de vară                3 luni                 12 ore                       50 min 

 

 

❖ O călătorie cu trenul Arad –Timişoara              30 minute                   2 săptămâni                      

6 ore 

 

❖ O reclamă TV                       2 ore                     o zi                            1 minut 

 

 

3. Desenaţi corect acele ceasornicelor din imaginile de mai jos : 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Educatoare: Blagoe Rozeta Ana 

 

 

Unitatea:Grăd.P.N.Berzovia, jud.Caraș-Severin 

 Grupa: nivel II / grupă mare 

Tema:„Cum este/a fost şi va fi aici pe Pământ?” 

Subtema:„În ograda bunicilor – animale domestice” 

Categoria de activitate: activ.integrată (DLC   +DȘ + DEC) 

DEC – DLC – povestire „Cei trei pureluși” 

          -  DȘ - activ. matematică – joc.did. „Prietenii din ogradă” 

          - DEC – educație muzicală – predare cântec „Graiul animalelor” 

                    -repetare joc muzical „Rățuștele mele” 

Tipul activității: predare / verificare / predare - repetare 

 
 

Proiect de activitate integrată 

 
Scenariul zilei „Păţania purceluşului” 

 

                Activitatea zilei începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ. 

                Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu 

toţi membrii grupei. Educatoarea pentru a constitui un model de comportament, zâmbeşte, 

îi priveşte, transmite căldură şi încurajare prin toate formele de comunicare. 

1. Rutina ( prima componentă a întâlnirii de dimineaţă ): salutul porneşte de la educatoare 

şi este continuat de toţi copiii grupei, încurajaţi să-şi facă complimente. Se va completa 

Catalogul grupei. 

2. Activitatea de grup ( a doua componentă a întâlnirii de dimineaţă). Copiii, se vor aşeza 

pe pernuţe sub formă de careu deschis pentru a putea stabili un contact vizual corespunzător 

cu educatoarea dar şi ei între ei. Educatoarea va prezenta copiilor  un oaspete sosit să le 

împărtăşească copiilor păţaniile sale ( este vorba despre o păpuşă de mânuit, purceluş ) care 

va constitui punctul de plecare al scenariului zilei.                                              

3. Noutatea zilei ( a treia componentă a întâlnirii de dimineaţă ). Copiii vor fi îndrumaţi 

spre sectorul Ştiinţă unde sunt aşezate diverse cărţi cu animale sălbatice şi domestice şi 

printr-o scurtă conversaţie se va stabili corespondenţa dintre cele două feluri de animale, 

faptul că acelaşi animal există în ambele medii de viaţă ex.: porcul domestic-porcul mistreţ.                    

4. Tranziţia ( a patra componentă a întâlnirii de dimineaţă ) Se realizează prin jocul de 

mişcare ŢĂRANUL E PE CÂMP 

 

 
                               I. Activitatea didactică pentru secvenţa ALA 

                  Nivel: II 

                  Tema activităţii: „Facem cunoştinţă cu purceluşul” 
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                  Secvenţa de activitate: (ALA) Jocuri şi activităţi la alegerea copiilor, liber-

creative 

                   Mijlocul de realizare: Activităţi pe centre de interes 

a) Artă 

b) Ştiinţă 

c) Jocuri de masă 

                    Tipul de activitate: Mixt 

                    Obiective generale: 

a) Informative: Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor cu aspecte 

din lumea animalelor domestice (a porcului în mod 

special).  

b) Formative: Dezvoltarea atenţiei voluntare, a spiritului de 

observaţie şi a gândirii logice, fixarea deprinderii de a-şi 

coordona acţiunile în colectiv, exersarea deprinderilor de a 

reconstitui întregul, de a exersa abilităţile practice. 

c) Educative: Cultivarea sociabilităţii copiilor, a intereselor şi 

a deprinderilor de cooperare între parteneri, a unor 

comportamente civilizate între preşcolari în timpul 

lucrului. 

                     Forma de realizare:  pe grupe, individual 

                     Metode de evaluare: Verificare orală, observarea curentă, aprecieri 

stimulative, analiza produselor activităţii. 

Pregătirea pentru activităţi:  Educatoarea prezintă obiectivele şi sarcinile de lucru de la 

centre, le explică copiilor ce au de făcut iar aceştia îşi pot alege locul unde doresc să 

lucreze. Copiii vor trece pe la toate centrele dar vor fi atenţionaţi că lucrările odată începute 

trebuie duse la bun sfârşit. După încheierea activităţilor de la centrele deschise se va face 

evaluarea de către educatoare dar şi autoevaluarea copiilor. 

 

                         Structura activităţii ALA: 

1. Integrarea copiilor în activitate se va realiza frontal, acordând atenţie unui 

comportament civilizat la negocierea împărţirii sarcinilor de la centrele de 

interes. Copiii optează liber, neimpus pentru desfăşurarea unei activităţi în 

cadrul unui anumit centru de interes. 

2. Dialogul cu preşcolarii se va concentra pe: 

• intuirea materialelor de la fiecare sector 

• anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale 

• stabilirea regulilor de lucru 

• exprimarea dorinţelor copiilor şi a intereselor pentru activităţile propuse 

3. Activităţi desfăşurate pe arii de stimulare. 

4. Discuţia de evaluare: 

• se fac cunoscute rezultatele muncii copiilor de la fiecare grup 

• educatoarea face aprecieri asupra modului de participare şi comportare în 

timpul activităţii 

 
a) Centrul de interes ARTĂ 
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            Tema: „Mască purceluş” 

            Competențe: 

• asamblarea corectă a părţilor componente; 

• utilizarea corectă a materialelor puse la dispoziţie; 

• păstrarea acurateții lucrării; 

            Strategii didactice: 

                   Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia exerciţiul 

                   Material didactic: hârtie colorată, lipici.                    

Desfăşurarea activităţii:   

                  Pentru a-i demonstra purceluşului că este iubit de copii şi că aceştia sunt gata 

să-l accepte ca prieten, simpatizând cu necazurile sale, vom realiza măşti cu chipul lui. 

                    

Centrul de interes JOCURI DE MASĂ 

            Tema: „Descoperă animalele domestice” – din jumătate întreg 

            Competenșe: 

• împartirea corectă a sarcinilor şi echitabil în cadrul jocului  

• reconstituirea întreagă a imaginii ajutându-se de culoarea de 

fond 

• descoperirea purcelului printre imaginile cu animale 

              Strategii didactice: 

                          Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul 

                          Material didactic:  jetoane tăiate pe jumătate cu animale sălbatice, de la 

poli, din junglă, păsări de curte, animale domestice. 

               Desfăşurarea activităţii: Pentru a-i demonstra purceluşului că are şi prieteni  

printre celelalte animale, nu doar duşmani care îi doresc răul, îi vom reconsitui pe aceştia 

din imagini. 

 

Centrul de interes ŞTIINŢĂ 

                Tema: „Foloasele porcului” – fişe individuale la cunoaşterea mediului 

                Competențe: 

• realizarea corectă a sarcinii fişei respectând indicaţiile educatoarei  

• indicarea corectă  a foloaselor aduse de porc 

• colorarea  respectând conturul imaginilor 

                   Strategii didactice: 

                               Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul 

                               Material didactic: fişe, creioane colorate. 

                    Desfăşurarea activităţii: Pentru a-i demonstra purceluşului că îi cunosc 

importanţa, copiii vor realiza o fişă cu foloasele aduse de acesta. 

 

 

 

 
                             

  II. PROIECT DIDACTIC pentru secvenţa ADE 
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                  Nivel: II 

                  Categoria de activitate: ADE – Activitate interdisciplinară 

                                                       DLC+DŞ+DEC – Activitate de educare a                          

                                                        Limbajului, Activitate matematică şi   

                                                        Educaţie muzicală 

                  Tema: „Cum este/a fost şi va fi aici pe Pământ?” 

                  Subtema: „În ograda bunicilor – animale domestice” 

                  Tema zilei: „Păţania purceluşului” 

                  Mijloace de realizare: Povestire „Cei trei purceluşi” poveste  

                                                    populară 

                                                    Joc didactic: „Prietenii din ogradă” 

                                                     Predare cântec: „Graiul animalelor” 

                                                     Repetare joc muzical: „Răţuştele mele”                    

                  Forma de realizare: frontal, pe grupuri, individual 

                  Tipul de activitate: -însuşire de cunoştinţe 

                                                 -verificare de cunoştinţe 

                  Scopul activităţii: însuşirea cunoştinţelor despre animalele domestice, 

dezvoltarea deprinderii de a audia un text, de a demonstra că l-a înţeles, verificarea 

număratului în limitele 1-7, raportarea cantităţii la număr şi invers, rezolvarea de probleme 

simple, exersarea deprinderii de a reproduce corect linia melodică şi versurile unui cântec. 

                   Competențe: 

                             Activitate de educare a limbajului: 

                                O1 – exersarea capacitătii de a asculta cu atenţie,                       

                                de a se concentra când i se vorbeşte 

                               O2 – reținerea cuvintelor şi expresiilor noi (orfan, lăptuci)  

                                O3 – reținerea titlului şi personajelor poveştii         

                                O4 – fixarea momentelor principale ale poveştii cu  

                                ajutorul metodei Piramida 

                                O5 – desprinderea mesajului poveştii 

                                O6 – denumirea corectă a altor poveşti în care apare 

                                lupul dintre poveştile cunoscute de ei 

 

                           Activitate matematică: 

                             Scopul:Verificarea capacităţii de a opera în cadrul şirului   

                           numeric de la 1 la 7 

                           Competențe:    

                             O1 – numărarea corecă crescător şi descrescător în limitele  

                           1-7 

                           O2  - asezarea crescător şi descrescător a cifrelor de la 1 la7 

                           O3 – așezarea corectă a vecinilor unei cifre 

                           O4 – raportarea corectă a cantității la număr  

                              O5 - abservarea greşelii în raportarea cantităţii la număr 

                           şi să o rezolve                                     

                            O6 – efectuarea operațiilor simple de adunare şi scădere  
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                            prin manipulare de obiecte in limitele 1-7 

                            O7 – rezolvarea corectă a  sarcinii fişei 

                           Sarcina didactică:verificarea număratului, a raportării numărului la 

cantitate ăn limitele 1-7, rezolvarea de probleme simple cu o unitate în acelaşi interval 

                            Reguli de joc: Se va forma mulţimi de animale de acelaşi fel ce vor fi 

aşezate la locul indicat de cifra corespunzătoare cantităţii lor, se descoperă greşeala ce 

constă în amestecarea animalelor astfel încât să nu mai corespundă cantitatea lor cu cifra 

indicată de ţarcul unde se află aşezate, se rezolvă probleme simple de adunare şi scădere 

cu o unitate în intervalul 1-7 

                            Elemente de joc: surpriza, aplauzele, ghicirea 

                             

                            Educaţie muzicală: 

                            Competențe: 

                            O1 – executarea după model a exerciţiilor de respiraţie şi  

                            încălzire a vocii 

                             O2 - reproducerea corectă a liniei melodice şi textul cântecului 

                            O3 – respectarea intonaţiei şi a ritmului cântecului 

                              O4 – recunoaștarea jocului muzical după melodia intonată  

                           de educatoare 

                             05 – executarea corectă a mişcărilor cerute de textul jocului     muzical  

                    Strategia didactică: 

                                Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, 

problematizarea, metoda Piramida, metoda R.A.I 

                                Mijloace didactice: decor de pădure, căsuţe şi animale din hârtie, 

piramidă, măşti, decor gospodărie, cifre, fişe, creioane colorate, panou, minge 

                               Evaluarea: aprecieri verbale, observarea curentă a comportamentului, 

analiza răspunsurilor şi a fişelor 

 

 

 

 

 
III. PROIECT DIDACTIC pentru secvenţa ALA II 

 

               Categoria de activitate: Jocuri şi activităţi alese 

               Mijloc de realizare: Euritmie 

               Tema: „Hora iepuraşilor” 

               Scop: Destinderea copiilor după activităţi şi crearea bunei dispoziţii 

               Competențe: 

                                       -  executarea corectă a mişcărilor sugerate de textul  

                                        jocului,  

-sincronizarea cu colegii în executarea  

mişcărilor 

-perseverarea în executarea mişcărilor 
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- manifestarea creativității în executarea mişcărilor 

                 Strategii didactice: 

                            Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul,  

                            Material didactic: urechi şi codiţe de iepuraşi, casetofon 

                 Evaluarea: observarea curentă, aprecieri stimulative 

                 Desfăşurarea activităţii: Purceluşul, care între timp, ajutat de copii a depăşit 

teama cu care venise de dimineaţă şi cum el ştie că şi iepuraşii, prietenii lui sunt foarte 

fricoşi, ar dori să-i ajute să depăşească această teamă printr-un dans vesel. Educatoarea 

ajută copiii să se costumeze, îi aşează în cerc şi împreună vor executa mişcările sugerate 

de textul jocului muzical. 
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EVENIME

NT 

DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

Comp

e- 

tențe 

EVALUARE

A 

Introducerea 

în activitate 

După ce toţi copiii au terminat 

lucrările propuse la cele trei sectoare, 

acestea se vor expune la îndemâna 

lor, iar ei vor putea să le aprecieze în 

funcţie de criteriile stabilite de 

obiectivele propuse şi prezentate la 

începutul activităţilor. 

Copiii vor găsi la intrarea în clasă 

nişte urme care îi conduc spre 

scăunelele aşezate în semicerc. Aici 

îi aşteaptă povestea purceluşului cel 

speriat care s-a prezentat copiilor de 

dimineaţă. 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Captarea 

atenţiei 

Se va realiza printr-o ghicitoare: 

                       În noroi se tăvăleşte, 

                       Cu porumb el se 

hrăneşte, 

                        Ne dă carne şi cârnaţi, 

                        Cine este să aflaţi! 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

Copiii vor afla că povestea se 

numeşte „Cei trei purceluşi”. Vor fi 

solicitaţi să fie foarte atenţi la 

poveste pentru a putea desprinde 

mesajul acesteia. 

 

 

explicaţia 

  

Expunerea 

principalelor 

momente ale 

poveştii 

Educatoarea va povesti rar şi cursiv, 

pe un ton potrivit şi expresiv, 

respectând succesiunea logică a 

evenimentelor: 

1. Joaca purceluşilor în poieniţă. 

 

povestirea 

 

explicaţia 

 

 
   O1 

 

    

 

 
Observarea 

comportamentu

lui 
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2.  Hotărârea lor de a-şi construi 

căsuţe diferite: de paie, de 

crengi şi din cărămidă. 

3. Sosirea lupului şi dărâmarea 

primei căsuţe. 

4. Izgonirea purceluşilor din cea 

de-a doua căsuţă dărâmată de 

lup. 

5. Refugierea purceluşilor în 

căsuţa de cărămidă. 

6. Pedepsirea lupului. 

În timp ce povesteşte, rar, cursiv, 

expresiv, cu respectarea pauzelor de 

intonaţie, educatoarea mânuieşte 

materialul pregătit şi explică 

cuvintele necunoscute.  

 

O2 

 

 

 

 

 

 

Obţinerea 

performanţe

i 

Se va realiza prin metoda Piramida. 

Educatoarea 

prezintă copiilor piramida care va 

avea căsuţele acoperite.Copiii vor 

afla că acasta ascunde răspunsurile la 

întrebările ce urmează a le fi 

adresate. 

În vârful piramidei se va afla lupul ( 

mască ce va fi purtată drept 

recompensă de copilul ce răspunde 

corect) va fi descoperit ca fiind 

personajul rău din poveste. 

La mijlocul piramidei se vor afla cele 

două căsuţe dărâmate de lup. 

Baza piramidei ascunde cele trei 

personaje principale ale poveştii, 

purceluşii.  

 

 

metoda 

Piramida 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 
  O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analiza 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

 

Cum se numeşte povestea pe care 

tocmai aţi ascultat-o? 

Care sunt personajele bune 

(pozitive) şi cele rele (negative) din 

poveste? 

Ce învăţăminte putem desprinde din 

poveste? 

În ce alte poveşti mai întâlnim lupul? 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

O3 

O5 

O6 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Tranziţie DŞ Se va realiza tot cu ajutorul urmelor 

de purceluş care ne vor purta mai 

departe în activitate, spre jocul 

didactic de la activitatea matematică.           
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Captarea 

atenţiei 

Copiii vor fi îndrumaţi să observe 

decorul cu gospodăria aşezat în 

mijlocul clasei. Vor observa că 

ţarcurile din faţa gospodăriei sunt 

goale. 

 

 

 

 

 

conversaţia 
  

Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

Copiii vor afla că lupul cel rău din 

poveste a ajuns să sperie şi animalele 

din gospodăria bunicii iar acestea s-

au împrăştiat speriate şi fiindcă ele 

nu cunosc cifrele scrise pe ţarcurile 

de unde au fugit speriate, nu se pot 

întoarce înapoi. Pentru a le ajuta ne 

vom juca un joc  numit „Prietenii din 

ogradă” prin care vom demonstra că 

noi cunoaştem cifrele, ştim să 

numărăm de la 1 la 7, şi de asemenea 

ştim chiar să rezolvăm probleme 

simple cu ele.  

 

 

 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactualizar

ea 

cunoştinţelo

r 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii vor număra de la 1 la 7 

crescător şi descrescător, vor aşeza 

pe panou cifrele în ordine 

crescătoare şi descrescătoare iar la 

sfârşit vor trebui să afle vecinii 

cifrelor aşezate pe panou de 

educatoare. 

 

Explicarea jocului Educatoarea 

explică copiilor modul în care se va 

desfăşura jocul, cu stabilirea 

mulţimilor şi aşezarea acestora la 

locul indicat de cifra 

corespunzătoare. Le va explica că va 

veni câte un copil pe rând, ce va fi 

aplaudat dacă răspunsul este corect şi 

ajutat când e cazul. 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

Metoda RAI 

Exerciţiul 

 

 

Exerciţiul 

 

O1 

O2 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Obţinerea 

performanţe

i  (realizarea 

feed-back-

ului) 

 

 

Încheierea 

activităţii 

 

 

Tranziţie 

DEC 

 

Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

 

Anunţarea 

temei 

 

 

 

Exerciţii de 

respiraţie şi 

de încălzire 

a vocii 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul de probă: Se va numi un copil 

ce va executa cu ajutorul 

educatoarei, jocul. 

Jocul propriu-zis: Copiii numiţi cu 

ajutorul metodei R.A.I.,  vin în faţă 

şi încearcă să aşeze în ţarcurile goale 

animalele după regulile stabilite, 

până la epuizarea materialelor. Sunt 

încurajaţi să-şi descrie acţiunile prin 

exprimare corectă în propoziţii. 

Complicarea jocului: Copiii vor 

închide ochii iar educatoarea 

amestecă animalele astfel încât 

cantitatea lor să nu mai corespundă 

cifrei de pe ţarcul unde se află, 

aceştia urmând să descopere greşeala 

şi să le reaşeze corect. 

 

Copiii vor fi solicitaţi să rezolve 

probleme simple de adunare şi 

scădere în limitele 1-7, utilizând pe 

lângă cifre şi animale şi poziţiile 

spaţiale. 

 

 

 

Se va realiza prin rezolvarea unor 

fişe individuale de lucru. Vor fi 

apreciaţi şi evidenţiaţi copiii care s-

au făcut remarcaţi în timpul 

activităţii. 

 

Se va realiza printr-un joc de 

mişcare. 

 

După ce se intuieşte materialul 

aşezat în faţa copiilor şi care este 

aceiaşi gospodărie goală şi de 

această dată, copiii vor afla că din 

nou lupul cel rău a reuşit să sperie 

animalele din gospodărie, iar de 

această dată metoda prin care le pot 

aduce înapoi este doar dacă sunt 

chemate pe graiul lor. 

 

 

 

 

Problematizar

ea 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 
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Repetarea 

jocului 

muzical 

Astfel copiii află că la activitatea 

muzicală vor învăţa un cântec ce se 

numeşte „Graiul animalelor” 

 

 

Mirosim floarea – exerciţiu de 

inspiraţie 

Suflăm în balon – exerciţiu de 

expiraţie 

Se va intona cu la,la, la ( vioară ) şi 

ta, ta, ta ( tobă ) două fragmente din 

cântecul ce urmează a fi învăţat. 

Executarea model a cântecului: Se 

intonează cântecul rar, clar, expresiv, 

respectându-se pauzele, schimbările 

de ton, păstrarea ritmului şi a liniei 

melodice de către educatoare. 

Graiul animalelor 

Mâţa zice miau, miau, miau 

Unde-i laptele să-l beau! 

Grivei zice ham, ham, ham 

Cum aş roade-un os, dar n-am! 

 

Oaia zice be, be, be 

Cum aţi tuns voi lâna me! 

Porcul zice guic, guic, guic 

N-am mâncare nici un pic! 

 

Vaca zice mu, mu, mu 

Nu-mi văd viţeluşul, nu! 

Calul zice i-ha, ha 

Prin livezi bună-i iarba! 

Se va intona cântecul prima dată cu 

întreaga grupă, apoi pe grupuri mici, 

ca în final acesta să poată fi cântat 

individual de către un singur copil.  

 

Educatoarea solicită atenţia copiilor 

în aducerea aminte a unui joc 

muzical învăţat cu o săptămână în 

urmă, despre nişte păsări de curte 

iar pentru a-i ajuta fredonează cu la, 

la, la o bucată din jocul muzical. Se 

repetă jocul muzical „Răţuştele 

mele” cu respectarea liniei melodice 

şi a mişcărilor sugerate de text. 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

Conversaţia 

 

exerciţiul 

 

O2 

O3 

 

 

 

O4 

O5 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1240 
 

 

Se vor face aprecieri individuale 

asupra modului cum s-au descurcat 

copiii la activitate, iar apoi vor fi 

îndrumaţi de prietenul purceluş să 

descopere surpriza pregătită de el – 

urechi şi codiţe necesare secvenţei 

ALA II. 

 

1. Formează mulţimi de animale de acelaşi fel prin încercuire. 

2. Uneşte cu o linie mulţimea de animale cu cifra corespunzătoare. 

 

                                                            

                                    

                                                              

 

                                     
 

 

                              7                                    5                                       6                                     

4 
         1.Desenează foloasele pe care animalul le aduce și trasează linii de la animal la acestea. 

         2. Colorează animalul şi foloasele acestuia.                   
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PROIECT  DE  ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

BONDARI IRINA-MIHAELA 

Şcoala Gimnazială ,,Veronica Micle”, Iaşi 

 

Grupa: Mijlocie 

Tema anuală de studiu: Cȃnd, cum şi de ce se ȋntȃmplă? 

Tema proiectului tematic: ,,Au fost şi sunt ȋn jurul nostru” 

Tema activității: ,,Mănuşa” poveste populară 

Forma de realizare: Activitate integrată 

Tipul activității: predare-ȋnvăţare, consolidare de cunoştinţe 

Componența activității: 

I. ACTIVITĂŢI  DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

   1.ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ  

• Salutul 

• Prezenţa 

• Calendarul naturii 

• Activitate de grup -discuţii libere cu privire la surprizele din sala de grupă                      

2.  TRANZIŢII 

• Cȃntec:,,Bat din palme clap-clap-clap”  

• Joc de mişcare „Iepuraşii zglobii 

• Alte elemente specifice coordonării etapelor activităţii 

3. RUTINE 

• ,,Îmi place sa fiu ordonat!”- deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire 

•  Servirea mesei  

ETAPELE   ZILEI 

 I.   ALA 1 

      ARTĂ-- ,,Animalul preferat”- colorare imagini                

      JOC DE MASĂ –,,Cine ştie mai bine” ” – aşază corect animalul la mediul lui de viaţă 

(hrana corespunzătoare, locul unde trăieşte, familia din care face parte), - jetoane cu imagini. 
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              JOC DE ROL- ,,De-a medicul veterinar”  

         II.ADE (DLC, DOS ) 

   DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE (DLC)- Educarea limbajului: 

         „ Mănuşa” poveste populară- lectura educatoarei 

             DOMENIUL  OM ŞI SOCIETATE (DOS)- Activitate practică: 

                    ,,Mănuşa”- lipire                                                              

         III.  ALA 2- ,,Carnavalul animalelor”- joc distractiv cu măşti 

Scopul activității: Formarea deprinderii de a audia un text, de a reţine ideile acestuia şi demonstra 

că l-a înţeles; consolidarea deprinderilor practice specifice nivelui de dezvoltare motrică. 

Obiective:  

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE: 

• Să urmărească linia unei poveşti privind simultan inaginile; 

• Să demonstreze ȋnţelegerea textului prin repovestirea unor fragmente; 

• Să enumere personajele povestirii; 

• Să povestească coerent, fluent şi expresiv folosind imtonaţia şi mimica potrivită. 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE: 

• Să denumească materialele de lucru; 

• Să lipeasca elementele ce alcătuiesc tema propusă pentru realizare; 

• Să aprecieze lucrările colegilor; 

• Să se bucure de reuşita, acurateţea şi aspectul lucrării. 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, observarea,problematizarea, conversaţia 

euristică, demonstraţia, exerciţiul 

Material didactic: planşe cu imagini din povestea,, Mănuşa”, siluete cu animalele ȋntȃlnite ȋn 

poveste, lipici, mănuşi, stimulente. 

Durata: o zi 

Bibliografie: 

• Culea L, Anghel N, Ionescu D- Activitatea integrată în grădiniţă, Editura         didactică, 

Bucureşti, 2008; 

• Coord. Viorica Preda (2009),  Metodica activităţilor instructive-educative ȋn grădinţa de 

copii, Editura Gheorghe Cartu Alexandru, Craiova 
• Revista Învăţământului Preşcolar şi Primar nr.1-2/2015, Editura Arlequin, Bucureşti, 2015 
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SCENARIUL  ACTIVITĂȚII 

 Activitatea zilei va debuta cu ȋntȃlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa şi completarea 

calendarului naturii. 

           Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a se vedea mai bine unul pe celalalt. Educatoarea  

salută copiii. Toţi copiii răspund la salut. Se dă startul salutului ȋntre copii: se vor saluta privindu-

se in ochi. 
• Prezenţa se desfăşoară sub directa supraveghere a educatoarei.   

• Calendarul naturii: se vor adresa întrebările specifice acestei etape a activităţii, iar ca 
răspuns copiii vor aşeza simbolul corespunzător: se stabileşte timpul probabil pentru ziua 
respectivă , apoi anotimpul, ziua în care ne aflăm. 

• Mesajul zilei: Iubim animalele sălbatice 

• Împărtăşirea cu ceilalţi –La ȋntrebarea ,,Care animal sălbatic ȋţi place?” copiii  vor 

răspunde pe rȃnd. Educatoarea le adresează copiilor şi alte ȋntrebări:,,Cum face...?”   

• Noutatea zilei – Educatoarea prezintă copiilor o mănuşă ȋn care sunt siluete de 

animale. Se anunţă copiii că astăzi vor asculta o poveste cu animalele din mănuşă şi 

vor face lucruri interesante. 

Se prezintă copiilor centrele la care urmează să-şi desfăşoare activitatea, sarcinile de lucru 

şi se intuieşte materialul didactic aflat la fiecare centru. Copiii işi aleg centrul preferat şi vor avea 

posibilitatea să sa schimbe de la un centru la altul,  astfel încât la centrul: 

       ARTĂ-copiii colorează fişele cu animale sălbatice ȋndrăgite. 

       JOC DE MASĂ-copiii aşază corect animalele la mediul de viaţă ( hrana corespunzătoare, 

locul unde trăiesc). 

       JOC DE ROL-copiii să se identifice cu imaginea medicului veterinar, ȋngrijind animalele 

venite la cabinet, iar copiii  cu animale-pacienţi să aştepte să le vină rȃndul. 

               După ce sarcinile de la sectoare vor fi îndeplinite, copiii, împreună cu educatoarea vor 

trece pe la toate centrele în care s-a lucrat pentru a vedea şi aprecia rezultatele activităţii aşezate la 

expoziţie. 

 TRANZIŢIE se va face cu ajutorul  versurilor ritmate:”Bat din palme!”, apoi copiii se 

îndreaptă  spre mese . 

RUTINA: Servirea gustării 

 În partea a doua a zilei, copiii vor asculta povestea populară ,,Mănuşa”, după care vor lipi 

ȋn mănuşă personajele din poveste. Pentru munca depusă şi atenţia acordată educatoarei, copiii vor 

primi stimulente. 

 TRANZIŢIE: Joc de mişcare „Iepuraşii zglobii/ Prin curte sar/ Iar acum sunt grăbiţi/ Către 

mese iar ”- copiii execută mişcările specifice.  

În partea a treia vor participa la un carnaval cu măşti de animale din povestea ,,Mănuşa”.  
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Etapele 

activităţii 

Conţinutul activităţii Strategii didactice Evaluare 

Metode 

și 

procedee 

Materiale 

didactice 

1. Moment 

organizator

ic 

 

Asigurarea unui climat educaţional 

favorabil  în concordanţă cu tema 

săptămânii: 

❖ aranjarea mobilierului; 

❖ pregătirea centrelor şi a 

materialelor didactice 

necesare activităţilor; 

În cadrul întâlnirii de dimineaţă se va 

face: prezenţa copiilor, stabilirea 

anotimpului, a zilei, completarea 

calendarului naturii, discuţii 

referitoare la tema abordată în 

această săptămână. 

 

 

Conversa

ţia 

 

 

 

 

Catalog  

Calendar

ul naturii 

Participarea activă la 

discuţii, completarea 

corectă a calendarului 

naturii. 

Observarea comportamen-

tului copiilor. 

2. Captarea 

atenţiei 

 

  Atenția va fi orientată spre 

materialele prezentate sub formă de 

surpriză. Copiii sunt familiarizați cu 

materialele cu care se vor juca și sunt 

invitați la joacă si la indeplinirea 

sarcinilor. Copiii au posibilitatea de 

a decide la ce centru doresc să 

lucreze. 

Conversa

ția 

Explicaţi

a 

 Probă orală - recunoașterea 

materialelor de la sectoare 

Stimularea interesului 

pentru activităţi 

3. 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelo

r 

 

Se va realiza în mod direct prin 

prezentarea centrelor de activitate cu 

materialele şi sarcinile specifice. 

Educatoarea anunţă tema zilei 

,,Mănuşa” şi le aduce la cunoştinţă 

copiilor ce vor avea de făcut la 

fiecare centru de interes.„Astăzi vom 

colora fişele cu animale sălbatice, 

vom avea grija de animalele bolnave 

din pădure, vom aşeza jetoane cu 

animale la mediul lor de viaţă, vom 

asculta o poveste numită ,,Mănuşa”, 

Expunere

a 

Explicaţi

a 

Conversa

ţia 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe cu 

animale 

Capacitatea copiilor de a 

asculta cu atenţie mesajul. 
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iar apoi vom lipi personajele din 

poveste, dar veţi avea parte şi de alte 

surprize’’. 

 

La centrul ,,Artă” copiii vor 

identifica animalele şi ȋl vor alege pe 

cel preferat pentru a-l colora. La 

centrul ,,Joc de masă” ȋi aşteaptă 

jetoane cu animale si mediul lor de 

viaţă, hrană, locul unde trăiesc, iar 

,,Jocul de rol” le va oferi ocazia de a 

merge cu animalul preferat la 

doctorul veterinar.  

 

 

 

 

Creioane 

colorate 

Carioca 

Jetoane 

cu 

animale 

Trusă 

medicală 

Halat  

4. 

Desfăşurar

ea 

activităţii 

 

 

 

 

ADE : DLC – Educarea limbajului 

        Voi lectura povestea clar, 

accesibil şi expresiv pentru a putea 

trezi emoţii şi pentru a asigura 

motivaţia învăţării. Expresivitatea 

expunerii o voi realiza prin 

modelarea vocii, schimbarea 

ritmului vorbirii pe parcursul 

expunerii, pauze logice, accentuări şi 

scăderi ale intensităţii vocii, repetiţii, 

mimică şi gestică. Povestea va fi 

spusă respectându-se ideile 

principale: 

- Mersul moşneagului cu caţelul prin 

pădure şi pierderea mănuşii; 

- Găsirea manuşii de către şoricel; 

- Venirea broscuţei, a iepuraşului, a 

vulpiţei, a mistreului, a lupului şi a 

ursului să ceară găzduire ȋn mănuşă; 

Lectura 

educatoa

rei 

 

Explicaţi

a 

 

Conversa

ţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşe 

 

Observarea comportamen 

tului copiilor. 
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- Moşneagul se ȋntoarce ȋmpreună cu 

căţelul după mănuşă; 

-Fuga animalelor din mănuşă 

speriate de lătratul căţelului.  

Pentru fiecare secvenţă a poveştii se 

prezintă imaginea corespunzătoare. 

Cu ajutorul întrebărilor,   copiii vor 

expune conţinutul poveștii conform 

planului principal de idei. 

 

 

 

Tranziţie: ,,Noi suntem piticii”- 

cȃntec 

 

 

 

Conversa

ţia 

Problema

tiza- 

rea 

 

 

Evaluare orală 

Aprecierea  

răspunsurilor 

corecte. 

 

5.  

Obținerea 

performanţ

ei 

 

Se va realize printr-o activitate in 

cadrul DOS: ,,Mănuşa” – lipire. 

Copiii se aşază la măsuţe unde vor 

descoperi surpriza din mănuşile de 

pe masă, vor identifica materialele de 

lucru şi vor recunoaşte personajele 

din poveste. Prezint copiilor modelul 

executat şi le solicit analiza acestuia. 

Stabilesc cu copiii modul de lucru şi 

precizez cȃteva elemente de estetică 

a lucrării. Explic şi demonstrez 

copiilor tehnica de lucru. 

Execut cu copiii exerviţii de ȋncălzire 

a muşchilor mici ai mȃinii- deschid 

pumnul, cȃntăm la pian. 

Îndrum şi ȋncurajez copiii ȋn timp ce 

aceştia lucrează.Îi sprijin acolo unde 

ȋntȃmpina dificultăţi. 

 

 

 

Surpriza 

 

 

Explicaţi

a 

 

 

 

Demonst

raţia 

 

 

Mănuşi 

din 

carton 

Siluete 

cu 

personaje

le din 

poveste 

Lipici 
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Lucrările vor fi expuse ȋn sala de 

grupă 

 

 

Exerciţiu

l 

 

Examinare prin probă 

practică 

6. 

Asigurarea 

retenţiei şi 

a 

transferulu

i 

 

ALA 2: 

Pentru că preşcolarii s-au descurcat 

foarte bine li se propune să aleagă 

doar acele măşti ale personajelor din 

poveste şi să participe la ,,Carnavalul 

animalelor”. Se cere copiilor să 

spună numele fiecărui personaj 

reprezentat prin mască. 

Fiecare copil va primi o mască şi va 

executa mişcări de dans pe fundal 

muzical. 

 

 

Explicaţi

a 

 

 

 

 

 

 

Jocul 

 

 

 

 

Măşti cu 

animale 

 

Frontală 

individuală 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

7. Fixarea 

cunoştinţel

or şi 

aprecierea 

activității 

copiilor 

Se fixează tema activităţilor şi se 

apreciază comportamentul copiilor 

pe întreaga zi.  Evaluarea se 

realizează pe tot parcursul zilei prin 

întârirea pozitivă a răspunsurilor, 

prin stimulente, aplauze, bătăi din 

palme. 

Conversa

ţia 

 

 Aprecieri verbale  

colective şi individuale   

recompense 
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PROIECT DIDACTIC 

        PROF. ÎNV. PRIMAR BREZEANU GABRIELA 

                 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MATEI BASARAB”- TÂRGOVIȘTE, DÂMBOVIȚA 

 

 

 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

CLASA: a III-a  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Comunicarea despre personaje şi fapte 

SUBIECTUL: Textul narativ. Text suport “Ploaia de stele”, după Fraţii Grimm 

TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi 

SCOPUL LECŢEI:  

    Formarea priceperilor şi deprinderilor de interpretare critică a unor situaţii date; formarea 

deprinderilor de exprimare orală. 

 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

2.3. să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui fragment dintr-un text citit sau   dintr-un mesaj 

audiat sau *din texte citite şi mesaje audiate; 

3.4. să citească în mod corect un text necunoscut; 

3.7. să manifeste interes pentru lectura unor texte variate (literare sau nonliterare); 

4.2. să povestească în scris fragmente dintr-un text citit. 

 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

2.3.1 să formuleze răspunsuri la întrebări referitoare la conţinutul textului; obiectivul se consideră 

realizat dacă elevul formuleză răspunsuri la întrebări cel puţin cu sprijinul învăţătorului; 

3.4.1 să citească în ritm propriu, corect un text nou; obiectivul se consideră realizat dacă elevul 

citeşte cu voce tare, în ritm lent, un text la prima vedere; 

3.7.1 să exprime opinii, gânduri, sentimente în legătură cu faptele/acţiunile personajului; obiectivul 

se consideră realizat dacă elevul formulează judecăţi cu sprijinul învăţătorului; 

4.2.1 să formuleze, în scris, răspunsuri la întrebări referitoare la conţinutul textului; obiectivul se 

consideră realizat dacă elevul formulează răspunsuri la întrebări cu unele erori, corectate în urma 

intervenției învățătorului. 

 

 

OBIECTIVE EDUCATIVE: 

➢ dezvoltarea atenţiei voluntare, a spiritului de observaţie; 

➢ dezvoltarea gândirii critice; 
➢ cultivarea interesului pentru studiul textelor literare; 
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STRATEGII  DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee: 

- lectura cu opriri şi predicţii, conversaţia, conversaţia euristică, jocul didactic, explicaţia, 

exerciţiul, metoda Pălăriilor gânditoare 

b) Mijloace de învăţământ:  

     -videoproiector, laptop, filmul ,,Ploaia de stele”, volume din opera Fraţilor Grimm, fişe de lucru, 

imagini, pălării, bagheta magică 

c) Forme de organizare a colectivului: 

      - frontal, în grup, individual 

 

 

RESURSE: 

a) Bibliografice: 

➢ “Ghid metodologic” C.N.C. – 2002 

➢ “Programa şcolară pentru învăţământul primar”   

➢  Vasile Molan, “Didactica disciplinei Limba şi literatura română în învăţământul 

primar”,      Ed. Miniped, Bucureşti, 2010 

➢  E. Mândru, L. Borbeli, D. Filip, M. Gall, A. Niculae, M. Nemţoc, D. Todoruţ, F. 

Topoliceanu, “Strategii didactice interactive”, Ed. DPH 

b) Temporale: 50 minute 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

 

Momentele 

lecţiei 

 

Ob. 

Op. 

 

Eşalonarea conţinutului 

Strategii didactice  

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijl. de 

învăţământ 

Org. 

colect. 

I. Moment 

organizatoric 

 • Asigur condiţiile necesare desfăşurării optime a lecţiei. 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

II. Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

• Propun un exerciţiu  joc pentru spargerea gheţii: 

Denumirea activităţii: “Bagheta magică”  

Procedeu: Copiii exprimă dorinţe folosind bagheta “magică”.  

• Prezint elevilor o secvenţă din filmul “Ploaie de stele 

2011”. 

explicaţia 

jocul 

didactic 

 

baghetă 

 

laptop 

video-

proiector 

frontal Aprecieri 

verbale 

 

 

 

III. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor  

 

 

 

• Anunţ tema lecţiei şi obiectivele lecţiei. 

• Scriu data şi titlul lecţiei la tablă, iar elevii în caiete. 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

IV. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 

2.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 

2.3.1 

 

3.4.1 

• Prezint elevilor câteva volume scrise de Fraţii Grimm.  

• Propun citirea textului pe fragmente şi adresez întrebări 

pentru verificarea înţelegerii textului. 

• Sprijin elevii în explicarea eventualelor cuvinte 

necunoscute şi solicit integrarea orală a acestora în 

enunţuri; 

• Solicit formularea predicţiilor.  

• Listez predicţiile elevilor. 

• Se verifică, folosind lista predicţiilor anterioare, dacă 

cineva a anticipat întâmplările.  

• Se procedează în mod asemănător pentru toate cele trei 

fragmente. 

• Propun  citirea textului:  

conversaţia 

 

lectura cu 

predicţii 

explicaţia 

 

 

 

conversaţia 

exerciţiul 

 

 

 

 

volume de 

lectură 

fişe cu textul 

suport 

flipchart 

coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal  

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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2.3.1 

3.7.1 

4.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 

3.7.1 

- citire în lanţ; 

- citire selectivă; 

- citire model.                       

• Elevii sunt împărţiţi pe grupe: pălăriile albe (povestitorii), 

pălăriile roşii (psihologii), pălăriile negre (criticii), pălăriile 

verzi (gânditorii), pălăriile galbene (creatorii) şi pălăriile 

albastre (clarificatorii).   

      Vor rezolva cerinţele, în funcţie de grupa căreia aparţin: 

a) pălăriile albe: Ordonaţi propoziţiile pentru a restabili 

succesiunea (ordinea) logică a  întâmplărilor din textul citit. 

b) pălăriile roşii: Ce sentimente credeţi că a trăit fetiţa? De ce?  

c)  pălăriile negre: De ce era fetiţa tristă?  

d) pălăriile verzi: Imaginaţi-vă că, după ce şi-a dat toate 

lucruşoarele şi a ajuns în pădure, nu a început ploaia de stele. 

Găsiţi un alt final al textului! 

e) pălăriile galbene: Scrieţi, în două-trei enunţuri, ce credeţi că 

a făcut fetiţa după ce a plecat din pădure. 

f) pălăriile albastre: 

        Completaţi enunţurile pentru a le adresa colegilor: 

❖ Care…………......? 

❖ Unde….. ..............? 

❖ Ce-ai fi făcut dacă ............? 

• După expirarea timpului de lucru, verific oral modul în care 

elevii şi-au îndeplinit sarcinile. Vor fi lămurite eventualele 

aspecte neclare, respectiv neregulile care se ivesc. Elevii de 

la celelalte grupe completează rezolvările colegilor. 

 

 

 

Metoda 

Pălăriilor 

gânditoare 

 

 

exerciţiul 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

pălării 

 

 

fişe cu 

sarcinile de 

lucru 

 

activitate în 

grup 

 

 

 

fişe cu textul 

suport 

 

 

 

 

 

 

în grup 

 

 

 

 

 

în grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a comporta- 

mentului 

elevilor 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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VI. Evaluarea 

performanţei 

 

 

 

4.2.1 

 

• Fişă de evaluare  

Cerinţă: 

       Imaginează-ţi că, după ce şi-a dat toate lucruşoarele şi a 

ajuns în pădure, nu a început ploaia de stele, ci fetiţa s-a întâlnit 

cu o zână bună care i-a promis că-i va îndeplini trei dorinţe. Ce 

crezi că şi-a dorit?  

     Formulează răspunsurile folosindu-te de informaţii din text. 

• Se verifică oral răspunsurile. 

explicaţia 

exerciţiul 

 

 

fişe de 

muncă 

individuală 

 

individual Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Interevaluare 

 

VII. Asigura-rea 

retenţiei şi a 

transferului  

 

 

 

• Propun elevilor tema pentru acasă: să citească o altă 

poveste scrisă de Fraţii Grimm. 

 

conversaţia 

explicaţia 

 

   

VIII. Aprecieri 

şi recomandări 
 

 

 

• Apreciez global şi individual aportul elevilor la lecţie. 

  

   Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 

,,Iubiți poveștile copii, 

Ele ne învață 

Cum să ne purtăm in viață!,, 

 

Grădinița cu P.P. NR. 14, Tecuci 

Educatoare: Prof. Înv. Preșc. : Burghelea Rozica  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1254 
 

 

Demers didactic ALA I 

DATA:   

GRUPA: mijlocie 

EDUCATOARE: Prof. Înv. Preșc.: Burghelea Rozica 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:” Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”În lumea poveștilor” 

TEMA ACTIVITĂŢII: ”Trăistuța cu povești” 

ACTIVITATEA: ALA I (activităţi didactice liber alese) 

TEMA: 

1.Artă - „Personaje din povești”- colorare 

2.Bibliotecă - „Cărți fermecate de povești”- răsfoim cărți, ordonăm imagini 

3.Joc de masă - „Imagini din povești”- puzzle 

            

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de priceperi şi deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

   Consolidarea și verificarea cunoștințelor despre poveștile cunoscute. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1- Să deseneze „personaje din povești”; 

O2- Să ordoneze imagini din povești; 

O3- Să îmbine piesele puse la dispoziţie pentru a obţine „Imagini din povești” . 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 

A.METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, explicaţia demonstraţia, exerciţiul. 

 

B.MATERIALE DIDACTICE: creioane colorate, fișe de lucru, cărți cu povești, planșe 

povești, puzzle, recompense; 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

    - Ezechil,L.Lăzărescu,M.,P.,(2011) Laborator preşcolar, editura V&I Integral, Bucureşti; 

    - (2009), Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura Didactică Publising Huose, 

Bucureşti. 
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EVENIMENT 

DIDACTIC 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

1.MOMENT 

ORGANIZATORIC 

-Voi asigura condiţiile necesare unei 

bune desfăşurări a activităţii: 

    -aerisirea sălii de grupă; 

    -aranjarea mobilierului pe sectoare; 

    -distribuirea materialului didactic. 

 

2.CAPTAREA 

ATENŢIEI 

  Le spun copiilor că azi le-am pregătit 

mai multe sectoare la care vom lucra. 

 

 

 

 

3.ANUNŢAREA  

TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR 

...La primul sector vom desena 

personaje din povești, la al doilea sector 

vom răsfoi cărți cu povești, vom ordona 

imaginile, iar la sectorul al treilea vom 

reconstitui imagini din piesele date. 

 

conversaţia 

 

 

 

 

4.DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢII 

1.ARTĂ (desen)- „Personaje din 

povești” 

-Ce aveţi pe măsuţe? 

-fişe de lucru, creioane colorate. Pe 

foaia de lucru veti desena  personaje din 

povești folosind culorile 

corespunzătoare.Vom lucra curat şi 

îngrijit, păstrând ordine pe masa de 

lucru. 

2.BIBLIOTECĂ - „Cărți fermecate 

cu povești” 

Se vor intui materialele puse la 

dispoziţia copiilor şi la acest sector. 

Răsfoim cărțile cu povești, ordonăm 

imaginile. 

3.JOC DE MASĂ- ,,Imagini din 

povești,, 

    Pe aceste măsuţe ce avem?...puzzle. 

    Cei care vor alege acest sector vor 

realiza imagini din povești.  

Copiii urmăresc explicaţiile date şi 

modul de realizare a temei, după care se 

apucă de lucru. 

  

 

explicaţia 

 

-fişe de lucru,creioane colorate. 

 

 

 

 

               observaţia 

 

explicaţia 

 

exerciţiul 

              

-fişe de lucru,creioane grafice 

 

  

 

 

    puzzle 

                               

5.OBŢINEREA 

PERFORMANŢEI 

Voi urmări activitatea copiilor dând 

indicaţii celor care întâmpină greutăţi la 

modul de lucru şi realizarea temei. 

 

         demonstraţia 

 

explicaţia 
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Educatoarea va trece pe la fiecare sector 

şi va da îndrumările necesare, 

sprijinindu-i acolo unde este nevoie. 

6.ASIGURAREA 

RETENŢIEI ŞI A 

TRANSFERULUI 

Vom repeta temele realizate la fiecare 

sector în parte, reguluie pe care a trebuit 

să le respectăm în cadrul fiecărui sector 

(Artă, Bibliotecă,Joc de masă şi Joc de 

creaţie) pentru a îndeplini corect 

sarcinile de lucru. 

 

 

 

Conversaţia 

7.FIXAREA 

CUNOŞTINŢELOR ŞI 

APRECIEREA 

ACTIVITĂŢII 

Voi face aprecieri generale şi 

individuale asupra comportamentului 

copiilor în cadrul activităţii şi a modului 

în care au dus la bun sfârşit sarcinile 

propuse. 

Copii vor fi recompensaţi, iar lucrările 

vor fi expuse. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

DATA:   

UNITATEA DE INVATAMANT: Gradinița cu P.N. Nr.   Tecuci 

EDUCATOARE: Burghelea Rozica 

GRUPA: mijlocie 

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

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”În lumea poveștilor” 

TEMA ACTIVITĂŢII:  ”Trăistuța cu povești” 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL ACTIVITĂŢII: recapitulare şi sistematizare 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII  INTEGRATE 

 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE) 

DOS: „Recunoaște și așează personajul!” - joc didactic 

I. DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

- Autocontrol și expresivitate emoțională 

II.  COMPORTAMENTE VIZATE 

1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă)  

1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 

4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de 

artă etc. 

 4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional 

III. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1-să recunoască personajele din povești, scoase din trăistuță; 

O2-să precizeze din ce povești fac parte personajele; 

O3-să precizeze dacă sunt personaje pozitive sau negative; 

O4-să precizeze faptele bune sau rele ale personajelor; 

O5-să așeze personajele pe machetă/ flipchart, la povestea potrivită. 

 

SARCINA DIDACTICĂ: -recunoașterea personajelor, precizând povestea din care fac parte   
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-exprimarea propriilor opinii, sentimente legate de faptele bune sau rele ale personajelor. 

REGULILE JOCULUI: Copiii vor fi împărţiţi în două echipe: echipa scufițelor și echipa 

iezișorilor. Câte un copil din fiecare echipă va avea câte o sarcină de îndeplinit. Răspunsurile 

corecte vor fi răsplătite cu personaje decupate din povești (Scufița Roșie, Capra, Purceluș, 

Vulpea) pentru cartea tuturor copiilor din acea echipă. 

ELEMENTE DE JOC: Surpriza, aplauzele, mânuirea materialului, recompensa. 

 

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES 

 Biblioteca: “Flori pentru  bunicuța” - exerciţii grafice 

Obiective operaționale: 

-să traseze flori pentru bunica-semne grafice  

-să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-

motorie. 

Artă: ”Cartea cu povești”- lipire 

Obiective operaționale: 

-să denumească materialele de pe masa de lucru; 

-să lipească în spațiul corespunzător materialele date;    

-să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-

motorie; 

 Joc de masă:  “Scene din poveste”- puzzle 

Obiective operaționale: 

- să descrie imaginea dată; 

 - să îmbine piesele de puzzle spre a obține imaginea dată; 

- să manifeste interes și plăcere pe parcursul activității. 

Jocuri didactice alese II (ALA II)  

TEMA: 

    1.”Cursa cărților cu povești” 

    2.”Personaje plimbărețe” 

FORMA DE REALIZARE: jocuri distractive şi concurs 

TIPUL DE ACTIVITATE: formare şi consolidare  de priceperi şi deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

-Recreerea şi destinderea copiilor după efortul din timpul zilei; 

-Dezvoltarea spiritului de orientare, de competiţie, obişnuirea cu situaţii de întrecere 

 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1-Să respecte regulile jocului; 

O2-Să execute acţiunile cerute corect şi într-un timp cât mai scurt; 
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O3-Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie şi 

de fair-play; 

O4-Să participe activ şi afectiv la desfăşurarea jocurilor. 

Joc1.”Cursa cărților cu povești” 

Explicarea şi demonstrarea jocului -copiii sunt împărţiţi în două echipe: echipa 

scufițelor şi echipa iezișorilor. Câte un copil din fiecare echipă va alerga până la masa unde 

sunt aşezate cărțile,de unde trebuie să i-a o carte şi să o aşeze în coș, după care se întoarce 

înapoi la capătul şirului. Odată ajuns la echipă următorul copil intră în cursă. Jocul continuă 

până când toate cărțile au fost aşezate în coș.Echipa care a terminat prima este cea 

câştigătoare. 

Jocul de probă 

-se execută un joc de probă pentru a vedea în ce măsură s-au înţeles regulile. 

Executarea jocului propriu-zis -copiii execută jocul propriu-zis, respectând regulile date. 

Joc 2: ”Personaje plimbărețe” 

Explicarea şi demonstrarea jocului. 

Copiii stau aşezaţi în cerc pe covor, dând din mână în mână o carte de povești. Când vor auzi 

semnalul „Stop”! copilul care are în mână cartea va trebui să recunoască titulu  cărții cu 

povești pe care o are în mână. 

Jocul de probă 

Se execută un joc de probă pentru a vedea în ce măsură s-au înţeles regulile. 

Executarea jocului propriu-zis -copiii execută jocul propriu-zis, respectând regulile date. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: jocul, conversaţia, observaţia, explicaţia, 

     demonstraţia, exerciţiul, problematizarea. 

Material didactic: trăistuța cu personaje, plic cu sarcini, scrisoare de la Zâna Poveștilor, 

tablă magnetică, planșe cu personaje din povești, lipici, cartea de povești. 

Material bibliografic:        

    1)Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii - Bucureşti 2000 

    2)Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura Publishing House, Buc.2009 

    3)Ezechil, Liliana, Păişi-Lăzărescu, Mihaela-Laborator preşcolar, Editura V&I Integral, 

Bucureşti2011 

Durata:50minute               

 

 

SCENARIUL ZILEI 

      

Programul zilei va debuta cu Întâlnirea de Dimineaţă. 

          Salutul de dimineaţă  se va realiza utilizând strategia de învăţare prin cooperare ”Cerc 

interior, cerc exterior”  combinată cu metoda “Amestecă, îngheaţă, formează perechi”. 
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Voi saluta copiii spunând : “Dimineaţa a venit,/ Toţi copiii au sosit,/ În cerc să ne 

adunăm,/ Cu toţi să ne salutăm” ! Fetiţele formează un cerc interior, iar băieţeii un cerc exterior, 

formând două cercuri concentrice. 

La semnalul ”Amestecă”   dat de educatoare, copiii se rotesc în cerc, se opresc la 

semnalul “Îngheaţă”, iar la semnalul “Formează perechi”, copiii din cercul interior se întorc 

către cei din exterior, salutându-se şi împărtăşind sentimente. 

Vom face prezenţa copiilor, vom completa împreună calendarul naturii şi vom purta 

o scurtă discuţie despre poveștile știute. 

Noutatea zilei constă în faptul că, în drum spre grădiniţă, m-am întâlnit cu Zâna 

Poveștilor. Vorbisem cu ea să vină la noi, dar fiindcă este foarte ocupată tocmai din această 

cauză, mi-a spus că nu va putea ajunge. Mi-a lăsat o trăistuță în care ea mi-a spus că vom găsi 

indicații pentru a rezolva mai multe sarcini prin care să dovedim că suntem foarte isteți și 

pricepuți. Cu toate acestea, ea m-a rugat să vă transmit că pe parcursul zilei ne va trimite o 

surpriză, dar şi un juriu care ne va urmări şi analiza prestaţia şi care apoi îi va comunica cum 

ne-am descurcat şi comportat pe parcursul întregi zile. 

          Voi anunţa copiii că va fi o zi plină de surprize, cu activităţi interesante şi cu recompense 

pe măsură.  

          Îi vom arăta Zânei Poveștilor, în cadrul activităţilor pe domenii experienţiale (ADE), cât 

de isteţi şi bine pregătiţi suntem noi la activitatea integrată „Trăistuța cu povești” 

demonstrând astfel că în cadrul jocului „Recunoaște și așează personajul!” știm personajele 

din povești, din ce povești fac parte, dacă este personaj pozitiv sau negativ, și îl vom așeza pe 

machetă la povestea corespunzătoare (DOS), răspunsurile corecte ajutându-ne să realizăm 

„Cartea cu povești” în cadrul centrului de interes Artă. 

  Cu ajutorul baghetei: „Bagheta la drum porneşte şi în centrul….se opreşte!” le voi 

prezenta copiilor sarcinile din fiecare centru de interes. 

La sectorul Artă vom  realiza ”Cartea cu povești”. 

La sectorul Bibliotecă vom rezolva fișa “Flori pentru  bunicuța” - exerciţii grafice.     

 
                                                                                   

La sectorul Joc de masă vom reconstitui scene din povești.  

 

          După toate aceste activităţi interesante ne vom juca mai multe jocuri (ALA2) pentru a 

ne relaxa şi pentru a face puţină mişcare : ”Cursa cărților cu povești” și ”Personaje 

plimbăreţe” .                                                                                 

          La sfârşitul zilei, copiii vor fi recompensaţi din partea Zânei Poveștilor pentru modul în 

care au răspuns şi s-au comportat în timpul activităţilor. 
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Nr. 
Crt. 

 
Etapele 
activităţii 

 
Conţinutul ştiinţific 

Strategii didactice Evaluare 

Resurse 
procedurale 

Resurse 
materiale 

Forme 
de organizare 
 

1. Moment 
organiza- 
toric 

Asigurarea condiţiilor optime pentru 
desfăşurarea activităţii: 
-aerisirea sălii de grupă; 
-aranjarea mobilierului; 
-pregătirea materialului necesar desfăşu- 
rării activităţii. 
-Intalnirea de dimineata 
 
 

 
 
Instructajul verbal 
Conversatia 
 

  Observarea 
comportamentul
ui initial 

2. Captarea 
atenţiei 

  Odată intraţi în sala de grupă şi aşezaţi pe 
scăunele, le voi arăta copiilor că cineva ne-a 
lăsat în sala de grupă un cufăr.O fi oare una 
dintre suprizele Zânei? Intuiesc împreună cu 
copiii materialele de pe măsuță:o trăistuță cu 
personaje din povești,un plic cu sarcini,cărțile 
cu povești pentru copii,machetele cu povești, şi 
o scrisoare. Vezi anexa pagina 19. 

 
 
Conversaţia 
 
 
Observația  
 
 

 
 
 
Cutia 
surpriză 

 
 
 
 
Frontal 

Observarea 
comportamentul
ui 

3.  Anunţarea 
temei şi a 
obiective-lor 
 
 

   -Aşadar, azi ca să o bucurăm şi să o ajutăm pe 
Zâna Poveștilor,cu toate aceste materiale o să 
ne vom jucăm împreună un joc. 
Acesta se numeşte ,,Recunoaște și așează 
personajul!”. Ne vom împarţi în două echipe, 
echipa scufițelor şi echipa iezișorilor şi vom 
face un concurs. În cadrul concursului vom 
avea de rezolvat mai multe sarcini.Voi va trebui 
să recunoaşteţi personajul scos din 
trăistuță,din ce poveste face parte 

 
 
 
Conversaţia  
 
 
Expunerea 
 
 
Instructajul verbal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Frontal 
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personajul,să precizeze faptele 
personajelor(bune-rele),să așeze pe machetă 
personajul la povestea potrivită.  
 -Cum se numeşte jocul nostru de azi? 
(2 copii repetă tema pentru fixare) 
-Haideţi să-i demonstrăm Zânei ce copii 
deştepţi şi buni suntem noi! 

 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirijarea 
 Învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Explicarea şi demonstrarea jocului. 
Suntem împărţiţi în cele două echipe: echipa 
scufițelor şi echipa iezișorilor. În trăistuța 
trimisă de Zâna Poveștilor avem mai multe 
personaje. Copilul numit de mine  va veni la 
trăistuță şi va scoate din ea un personaj pe care 
va trebui să-l recunoască,și să spună din ce 
poveste face parte.Alt copil, din echipă adversă 
va trebui să spună dacă personajul este pozitiv 
-negativ, și ce fapte bune sau rele a făcut acel 
personaj și să-l așeze pe machetă la povestea 
potrivită. (DOS).În cazul în care copilul numit 
nu răspunde corect voi numi un alt copil din 
aceeaşi echipă ca să-l ajute. Răspunsurile 
corecte vor fi răsplătite cu aplauze şi cu 
personaje decupate din povești  pe care le vor 
lipi în cartea cu povești pe care o are fiecare 
copil (Artă). Câştigă echipa care lipește toate 
personajele lipsă din cartea cu povești. 
    Jocul de probă 
Se va executa un joc de probă pentru a vedea 
în ce măsură copiii au înţeles regulile jocului. 
  Executarea jocului propriu –zis: 

 
Explicaţia 
 
 
Demonstraţia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia  
Exerciţiul  
 
 
 

 
 
-ecusoane, 
zâne și pitici 
 
 
 
-bagheta 
magică 
-plicuri cu 
sarcini 
 
 
-bagheta 
magică 
 
 
 
 
 
 
 
-stelute 
 

 
Individual  
 
Pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică a 
copiilor 
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     Pe rând, din fiecare echipă un copil numit de 
mine (cu ajutorul baghetei şi a cuvintelor 
magice: „Bagheta la drum porneşte şi la…..se 
opreşte!”), va veni şi va rezolva sarcinile date. 
 
1) Recunoaște personajul scos din trăistuță și 
precizează din ce poveste face parte; 
2) Precizează dacă este personaj pozitiv sau 
negativ  și precizează ce fapte bune sau rele a 
facut acel personaj în poveste; 
3) Așează personajul pe machetă la povestea 
potrivită; 
 După fiecare două sarcini rezolvate corect 
răspunsurile copiilor vor fi recompensate cu 
aplauze şi cu personaje decupate 
(Capra,Lupul,Vulpea,Purcelusul) pe care copiii 
le vor lipi în cartea lor de povești.Dar înainte 
vor executa câteva exerciţii de încălzire a 
muşchilor mici ai mâinii:închidem şi deschidem 
pumnii,spargem nuci,aruncăm 
cojile,plouă,cântăm la pian. 
 
 Complicarea jocului 
Voi spune o ghicitoare pentru fiecare personaj 
din poveștile studiate. 
Copiii din ambele echipe vor trebui să 
recunoască personajul. 
1. Un cântec i-a învăţat/ Dar ei nu au ascultat/ 
Şi drumul la uşă au dat!/ Ghici, ghici cine este? 
(Capra) 

 
 
Exerciţiul  
 
 
 
 
 
 
Conversaţia  
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercitiul 
 
 
 
Conversatia 
 
 
 
 
Problematizarea 
 

 
 
-siluiete cu 
personaje 
din poveste 
 
 
 
 
 
Flipchart  
Imagini din 
povești 
Personaje 
decupate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-plicuri 
-ghicitori 
scrise 
-stelute 
 

 
 
 
Individual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  
 
Pe grupe 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
Individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică a 
copiilor 
 
 
 
 
 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

 
 

1264 

 
 

 
 

2. Tare-i greu să fii ca ea/ Că toţi o vorbesc de 
rău:/ Spun că-i hoaţă, că-i vicleană/ Ori  că 
minte…şi-i pare rău!/ Ghici, ghici cine este? 
(Vulpea) 
3. Pe cărare tot mergând/ A-ntâlnit lupul 
flămând./ De sfatul mamei a uitat/ Şi greşeala a 
costat!/ Ghici, ghici cine este? (Scufiţa Roşie) 
4.  “Am găsit, pe drum mergând, 
O mărgică, numai una ; 
M-a bătut cumplit stăpâna, 
Merg încet pe drum, plângând. » 
(Gaina din Punguta cu doi bani) 

“Mor,mor,mor,ce rău mă doare-acum 
Mor,mor,mor,pe vulpe mă răzbun! 
Mor ,mor,mor,nimic n-am pescuit Mor, 
mor , mor,de vulpe-s păcălit!” 

 
“Recunosc,l-am păcălit,  
 Dar la peste a poftit 

 Eu n-o să mă lecuiesc 

   Îmi place să păcălesc!” 
 

“Eu sunt  veselă  fetiță  
 Ce am roșie scufița  
 La bunica am plecat 
 Cu coșulețul  încărcat!” 

 
“Pe scufița  am salvat/ De lupul ce le-a mâncat…” 

 
“Iezii mamei, iezifrumoși  
 Voi rămâneți sănătoși 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
Individuale 
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 Însă lupul dacă vine, 
 Voi să încuiați ușa  bine.” 

   După parcurgearea celor patru variante ale 
jocului se vor număra steluțele oferite ca 
recompense pentru răspunsurile corecte, 
pentru stabilirea echipei câștigătoare: 
“V-aţi gândit, v-aţi consultat 
Şi răspunsuri bune-aţi dat, 
Dar timpul s-a terminat. 
Câte puncte aţi câştigat? 
Hai să numărăm în cor  
Şi să stabilim un scor. 
Să rostim cu voce tare 

Echipa câştigătoare.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. 

 
Obţinerea 
performantel
or și 
asigurarea  
retenţiei şi a  
feedbak-ului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Isteţ de vei fi, 
Sarcinile din centre le vei îndeplini!” 
 
Cu ajutorul baghetei: „Bagheta la drum 
porneşte şi în centrul….se opreşte!” le voi 
prezenta copiilor sarcinile din fiecare centru de 
interes 
 La sectorul Artă vom realiza ”Cartea cu povești” 

La sectorul Bibliotecă vom rezolva fișa “Flori 

pentru  bunicuța” - exerciţii grafice.     

                                                                                   

 
 
Conversaţia  
Explicaţia  
 
 
 
Conversaţia  
 
 
Explicaţia 
 
Exerciţiul  
 
Demonstrația  

 
 
 
 
 
-lipici 
- imagini cu 
personaje și 
scene din 
povești; 
-fişe de 
lucru 
 
 
Joc puzzle 
 

 
 
 
 
 
 
 
Individual  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Observarea 
sistematică a 
copiilor 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
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 La sectorul Joc de masă vom reconstitui scene 

din povești.  

 
  
Se realizează exerciţii pentru încălzirea 
articulaţiilor şi muşchilor mici ai  mâinilor. 

 
 
 

 individuale 

6.  Asigurarea 
feed-back-
ului 

Se realizează evaluarea lucrării colective, 
evidenţiindu-se efortul colectiv şi individual. 
Se fac aprecieri frontale şi individuale asupra 
modului cum au lucrat copiii şi la celelalte 
centre de interes. 
Se realizează o miniexpoziţie cu lucrările 
copiilor. 

 -lucrările 
copiilor 

Frontal  
Individual 
 

Aprecieri verbale 
individuale şi 
frontale 

7. ALA II -Astăzi ne vom juca două jocuri: 
1.”Cursa cărților cu povești” 
2.”Personaje plimbărețe” 
Vreau să văd cine este cel mai atent, cel mai 
rapid, cine câştigă. 
-Copiii ascultă cu atenţie şi repetă titlul 
jocurilor. 

Jocul 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Cărți cu 
povești 

Frontal  

Individual 

Urmărirea 
capacității de 
concentrare a 
copiilor 
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  DRAGI COPII, 

 

           Ştiu că sunteţi curioşi să descoperiţi ce o sa faceţi cu toate lucrurile pe care vi le-am transmis! 

          Ei, pentru asta vă invit la joacă ! Jocul se numeşte ”Recunoaște și așază personajul!”. În cadrul acestui joc vreau să văd dacă 

recunoaşteţi personajele din povești, dacă ştiți să așezați personajele la poveștile corespunzătoare. Sarcinile de lucru vi le-am lăsat în 

plic. 

            Atenţie! Pe parcursul jocului, trebuie să fiţi cuminţi, atenţi şi să răspundeţi doar în momentul în care aţi fost aleşi de d-na 

educatoare. În caz contrar, echipa voastră va pierde puncte! 

 

 

 

 

                                                                         Semnează, 

                                                                       ZÂNA POVEȘTILOR 

  

 

8. Încheierea 
activităţii 

  
Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare 
a activităţii şi se oferă recompense. 
 

Conversaţia 
Explicația  

Stimulente  
 
 

 
Frontal  
Individual  

Aprecieri verbale 

de grup sau 

individuale. 

Aprecieri prin 
stimulente 
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PROIECT DIDACTIC 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P. N. “Albă ca zăpada” , Măceșu de Sus - Dolj 

GRUPA : Mare  

EDUCATOARE : Buth Ileana Cristina 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost şi va fi aici, pe Pământ?” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Timpul” 

TEMA INTEGRATOARE: „O zi în ţara lui Moş Timp”  

TIPOLOGIA ACTIVITĂŢILOR EDUCAŢIONALE: Activitate integrată cu durata de o zi :  

A.D.P. + A.L.A.1 + A.D.E. ( D.Ş. + D.L.C.) + A.L.A.2  

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 

MODEL DE INTEGRARE: integrare ramificată 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixt (Sistematizare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor) 

 

 INVENTAR DE ACTIVITĂŢI: 

✓ ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (A.D.P.) : 

• ETAPA I:  

➢ ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: ,,Ceasul şi cum aflăm ora?” 

1. Salutul: „Bună dimineaţa, spiriduşilor!” 

2. Calendarul zilei: copilul zilei va prezenta „buletinul meteo”;                                              

3. Împărtăşirea cu ceilalţi: ,,Dragi copii, se spune că  mai demult ceasurile nu erau aşa ca în zilele noastre. În fiecare ceas locuia câte un 

Spiriduş. Dacă aţi fi Spiriduşul din ceas voi cum aţi face ceasul să meargă ? De ce?” 

4. Noutatea zilei: ,,Castelul lui Moş Timp” în grupa mare                                                                   

➢ RUTINE: „ Este timpul să......” (deprinderea de a respecta un program); 

➢ TRANZIŢII:    

,,Ceasul”;  

,,O zi în care n-ai făcut nimic e-o zi pierdută”; 
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                        ,, TIC-TAC, TIC-TAC,  bate ceasul ne-ncetat,  

TIC-TAC, TIC-TAC astăzi oare ce-am să fac? ”- recitativ; 

 

                        ,, TIC-TAC, TIC-TAC, 

Ceasul mare bate tare,  

                          TIC-TAC, TIC-TAC,  

Ceasul de la mână  

Nu vrea să ramână-n urmă, 

TIC-TAC, TIC-TAC” - recitativ ; 

• ETAPA  II:  

✓ 1.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (A.D.E.): 

Activitate integrată : Domeniul Limbă şi Comunicare şi Domeniul Ştiinţă–„ O zi în ţara lui Moş Timp ”- joc didactic; 

✓ 2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (A.L.A. 1) : 

➢ JOC MANIPULATIV: ,,Ceasuri şi ore” – joc şi puzzle; 

➢ ARTĂ: ,,Ceasul”- asamblare ceas din  farfurie de carton; 

➢ ŞTIINŢĂ: ,,Albumul anotimpurilor” ;   

• ETAPA III: 

✓ ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (A.L.A. 2):  

 ,, Ora 1 a sosit, Spiriduşul  n-a venit.....” - joc distractiv de mişcare; 

 

SCOPUL  ACTIVITĂŢII:  

Dezvoltarea capacităţii de a utiliza corect unităţile de măsură a timpului, întrebuinţând un vocabular adecvat  şi exprimări verbale corecte 

din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• Să poziţioneze corect limbile ceasului, indicând ora exactă; 

• Să stabilească corectitudinea sau incorectitudinea unor enunţuri, formulând enunţuri corecte în cazul celor incorect formulate; 
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• Să ordoneze cronologic imaginile cu activităţi din diferite momente ale zilei formulând propoziţii pe baza jetoanelor puse la  

dispoziţie; 

•  Să asambleze ceasul  respectând ordinea cifrelor conform figurilor geometrice corespunzătoare fiecărei cifre; 

• Să realizeze ,,Albumul anotimpurilor”, utilizând jetoanele corespunzătoare pentru fiecare anotimp;  

• Să asambleze piesele de puzzle, formând diferite tipuri de ceasuri. 

 

SARCINA DIDACTICĂ: Copilul numit va descoperi răspunsul la ghicitori, va stabili corectitudinea sau incorectitudinea unor enunţuri, 

formulând enunţuri corecte în cazul celor incorecte,  răspunde la întrebări, va mânui materialul, va aşeza jetoanele pe masă  conform 

cerinţelor,va formula propoziţii după imaginile din jetoane, va poziţiona limbile ceasului la ora indicată, va rostogoli cubul şi va rezolva 

sarcina conform cerinţelor. 

REGULI DE JOC:   

- să mânuiască roata timpului pentru a extrage sarcina; 

- să respecte cerinţele educatoarei;  

- să respecte ordinea de intrare în joc;  

- să soluţioneze cerinţele echipei din care face parte. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

➢ ELEMENTE DE JOC: mânuirea materialului, aplauze, ghicirea, bagheta magică, piese de puzzle formând cheia ca 

recompensă, roata timpului. 

➢ METODE ȘI PROCEDE DIDACTICE: metoda „Cerc interior – Cerc exterior” în combinaţie cu metoda „Amestecă –Îngheaţă 

– Formează perechi”, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, metoda „Cubul”, metoda ,,Turul 

galeriei”. 

➢ MATERIALE DIDACTICE: jocuri şi puzzle-uri, farfurii din carton, arătătoare pentru ceas din carton, jetoane cu imagini şi 

cifre, albume, diferite modele de instrumente de măsurare a timpului, castelul lui Moş Timp, Spiriduşul,  ceas, jetoane,  plicuri, 

bileţele cu sarcini, afişe cu probleme ilustrate, cubul, cheia sub formă de puzzle, bagheta magică. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR: frontal, individual, pe grupe 

STRATEGII, METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE:  
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- frontală, de grup, individuală realizată pe parcursul activităţii  prin observarea comportamentului copiilor, observarea capacităţii 

de menţinere a atenţiei; 

- finală- realizată prin  aprecierea rezolvării corecte a sarcinilor şi prin analiza produselor activităţii. 

RESURSE TEMPORALE:  o zi 

RESURSE UMANE:  preşcolari, cadru didactic 

RESURSE SPAŢIALE: sala de grupă 

RESURSE BIBLIOGRAFICE:               

1. Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga- Metode interactive de grup- Ghid metodic, Editura Arves, 2007 

2. Laurenţiu Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama: ,,Activitatea integrată în grădiniţă” 

3. Curriculum pentru Educaţie Timpurie a copiilor de la 3-6/7 ani, MECT, 2008 

Scenariul zilei 

 

        Copiii vor intra în sala de grupă pe melodia cântecului ,,Ceasul   şi se îndreaptă spre covor unde vor face cercul prieteniei pentru 

salutul zilei  şi vor rosti versurile cu care copiii sunt deja obisnuiţi:                                 

                                  “Dimineaţa a sosit  

                                    Toţi copiii au venit  

                                    În cerc să ne adunăm  

                                    Cu toţii să salutăm  

 

                                     Bună dimineaţa, spiriduşi !  

                                     Mă bucur că sunteţi aici  

                                     A început o nouă zi,  

                                     Bună dimineaţa, copii!” 

 

         Copiii se vor saluta  prin metoda ,,Cerc interior- Cerc exterior” combinată cu metoda ,,Amestecă-Îngheaţă-Formează perechi”. 

Copiii vor forma două cercuri unul în interiorul celuilalt. La comanda educatoarei: Amestecă! cercurile se vor învârti în direcţii diferite. 

La comanda : Îngheaţă! copiii se vor opri, iar la comanda: Formează perechi! copiii din cercul interior se vor întoarce către copiii din 

cercul exterior şi se vor saluta cu perechea din faţa lor.  

 

Educatoarea anunţă copiii că astăzi în grupa mare au sosit musafiri care vor fi salutaţi cu ajutorul versurilor:               
                                  “La grădi ne place tare 
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Suntem grupa mare. 

Lucruri noi vom desluși, 

   Bine pentru școală 

                                             Ne vom pregăti. 

Suntem mari si curioși 

Harnici, silitori, voioși 

   Fiindcă la noi ați sosit, 

   Noi vă spunem “ Bun venit!”  

 

Se trece la Întâlnirea de dimineaţă,  efectuarea prezenţei copiilor – o fetiţă va număra câţi băieţi sunt în total şi un băiat va număra 

fetiţele. Completarea calendarului naturii ,,A-nceput o nouă zi/ Cum e vremea azi, copii?” va fi făcută de către meteorologul de serviciu, 

un copil, care va verbaliza acţiunile efectuate,  punându-se accent pe modificările apărute în natură: 

➢ Ce zi este astăzi? 

➢ Ce dată este? 

➢ În ce anotimp suntem? 

➢ Cum este vremea astăzi? 

➢ Cum v-aţi îmbrăcat când aţi venit la grădiniţă? 

 

      

Are loc împărtăşirea cu ceilalţi, având ca temă: ,,Dacă aş fi Spiriduşul din ceas aş.......”. 

 

     Prin tranziţia : ,,O zi în care n-ai făcut nimic e-o zi pierdută” – cântec, se va trece la jocul didactic cu titlul ,, Ceasul meu cel 

fermecat, ora cât a arătat?” 

 

        Noutatea zilei va fi ,, Castelul lui Moş Timp” în  grupa mare, castel în care Vrăjitoarea Întunericului l-a închis pe Spiriduşul 

care făcea ceasul să funcţioneze pentru a opri timpul în loc şi a rămâne veşnic întuneric. După ce vor învârti  roata timpulu i copiii vor 

extrage şi rezolva sarcinile din plicurile lăsate la uşa castelului : vor răspunde la ghicitori, vor spune dacă propoziţiile sunt adevărate sau 

false, vor cunoaşte activităţile din diferite momente ale zilei, vor fixa ceasul la ora cerută, vor rezolva problemele ilustrate şi vor răspunde 

la cerinţele de pe cub, Zâna Întunericului nu va mai avea nici o putere iar copiii vor primi la fiecare probă rezolvată câte o piesă de 

puzzle care la final va reprezenta cheia care-l va elibera pe Spiriduş. 

 

        Copiii vor fi anunţaţi în continuare că vor merge la centre grupaţi în funcţie imaginea de pe  ecuson, iar la final vor vedea fiecare 

rezultatul muncii celorlalţi colegi.  
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Prin tranziţia ,,Ceasul” – cântec, se va trece la lucrul pe sectoare. La  sectorul ,,Joc manipulativ” copiii vor avea jocuri şi puzzle-uri 

,,Ceasuri şi ore”, la sectorul ,,Artă” copiii vor avea farfurii din carton, manoşe, cifre pe diferite figuri geometrice pe care  le vor 

asambleze pentru a realiza ,,Ceasul”, iar la sectorul ,,Ştiinţă” copiii vor primi câte un album şi jetoane cu imagini reprezentative pentru 

fiecare anotimp şi vor realiza ,,Albumul anotimpurilor”.  

La final lucrările vor fi expuse pe o măsuţă iar copiii prin metoda Turul galeriei vor schimba impresii despre modul cum au lucrat fiecare. 

 

     Prin tranziţia ,,Rândul iute să-l formăm/ Şi spre baie ne-ndreptăm” se face trecerea către activitatea recreativă ,,Ora 1 a sosit, 

Spiriduşul  n-a venit.....” . Pentru jocul distractiv de mişcare, educatoarea explică regulile, după care copiii încep jocul.  

 

      La final copiii vor fi recompensaţi cu bomboane fermecate aduse de Spiriduş în semn de mulţumire că a fost eliberat. 

 

Desfășurarea activității 

 

 

Evenimentul didactic Conţinutul didactic Strategia didactică Evaluare 

 

 

 

1. Moment 

organizatoric 

   

  Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii: 

• aerisirea sălii de grupă; 

• pregătirea materialului necesar; 

• introducerea ordonată a copiilor în sala de grupă;  

• aşezarea mobilierului; 

• pregătirea climatului psiho-afectiv necesar desfăşurării activităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Captarea atenţiei 

      Se realizează cu ajutorul Spiriduşului din ceas, un ceas mare, fermecat 

trimis de Moş Timp şi o scrisoare prin care ne spune că:  

    ,,Dragi copii, toată lumea îmi spune Moş Timp şi domnesc peste 

Împărăţia Timpului. Aţi auzit de mine? Eu îndrăgesc foarte mult copiii şi 

îmi pare rău că nu am reuşit să ajung astăzi în vizită la grupa voastră, deşi 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 
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 sunt foarte punctual de obicei, dar l-am trimis pe Spiriduşul meu cel mai 

isteţ care va adus cel mai bun prieten al meu cu el.  

       Dacă veţi fi isteţi, şi sunt sigur că veţi fi, şi veţi rezolva toate sarcinile 

date de doamna educatoare veţi descoperi cheia cu care veţi deschide uşa 

palatului meu şi-l veţi elibera pe Spiriduş care a fost  închis acolo de 

Vrăjitoarea Întunericului pentru a fi veşnic noapte. 

     Unde este ascuns Spiriduşul veţi afla dacă găsiţi răspunsul la 

următoarea ghicitoare: 

   "N-are mâini şi totuşi bate, 

     Bate-ntr-una zi şi noapte. 

     Şade oriunde l-ai pune 

     De-l priveşti- timpul ţi-l spune." 

 Cine este? Aţi ghicit?  (Ceasul)” 

 

 

Problematizarea 

 

 

Explicaţia 

observa şi de a 

interacţiona 

 

 

 

3. Anunţarea temei şi a 

obiectivelor 

 

    „Vă anunţ cu bucurie 

    Că azi veţi face o călătoie. 

    Azi veţi călători hai-hui 

    În lumea minunată a timpului. 

    Vă veţi juca, vă veţi distra, 

    Dar sigur veţi şi învăţa!” 

 

   Se anunţă jocul: „ Ceasul meu cel fermecat, ora cât a arătat?” 

   Educatoarea le explică faptul că a recunoaşte anotimpurile, lunile anului, 

zilele săptămânii,  ceasul este un lucru important în viaţa de zi cu zi,  şi azi 

prin acest joc ei vor demonstra că ştiu şi recunosc  ora şi ştiu  să se joace 

împreună cu orele de pe cadranul ceasului. Educatoarea prezintă modul de 

desfăşurare a jocului precizând că acesta se va realiza sub forma unei 

întreceri între copii pe grupe. 

   Tranziţie:,,O zi în care n-ai făcut nimic e-o zi pierdută” 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

verbal si non verbal 

al copiilor 
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4. Desfăşurarea 

activităţii 

  Prin metoda Mâna oarbă fiecare copil îşi alege un jeton cu ceasuri de 

diferite culori şi astfel se formează 3 grupe. 

Explicarea jocului 

-  Se anunţă că jocul este compus din mai multe probe. 

-  Probele se vor extrage cu Roata timpului; 

- Un copil din fiecare echipă numit: ,,Cu bagheta fermecată, eu te voi numi 

îndată”, va rezolva sarcina propusă de educatoare; 

- La ultima probă un copil din fiecare echipă va arunca cubul şi va răspunde 

la întrebări sau va rezolva sarcina indicată pe cub; 

- Răspunsurile corecte vor fi aplaudate şi recompensate cu o piesă de puzzle 

care va face parte din cheia care va deschide uşa palatului lui Moş Timp; 

- Va câştiga echipa care va da cele mai multe răspunsuri corecte. 

Jocul de probă 

,,Ghici, ghicitoarea mea!” 

Un copil din fiecare echipă va fi provocat să răspundă la o ghicitoare: 

De-l primeşti din întâmplare 

Este o ruşine mare 

Chiar de nu poţi sta pe el 

Zici că e un scăunel. 

                  (patru) 

Câte degete am oare 

La o mână sau picioare 

Sigur ştie fiecare 

Care-i cifra asta oare? 

                 (cinci) 

 E un nouă răsturnat 

Şi de şapte e urmat 

E o mică ghicitoare 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

Jocul didactic 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

verbal si non verbal 

al copiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

verbal si non verbal 

al copiilor; 
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Care-i cifra asta oare? 

                  (şase) 

Câţi pitici sunt în poveste 

Câte zile-n săptămână 

După şase poposeşte 

Sigur ştiţi ce cifră este.  

                 (şapte) 

 

Desfăşurarea propriu-zisă a jocului : 

Proba nr. 1 

,,Adevărat sau fals”- copiii vor spune dacă propoziţia citită de educatoare 

este adevărată sau falsă iar dacă este falsă vor reformula corect propoziţia. 

Suntem în anotimpul vara – F 

Săptămâna are 7 zile – A 

Iarna soarele încălzeşte foarte tare – F 

O oră are 60 de minute – A 

Suntem în anul 2010 – F 

Vara trebuie să ne îmbrăcăm cu haine foarte groase – F 

Fiecare anotimp are câte 3 luni – A 

Zilele săptămânii sunt : primăvara, vara, toamna şi iarna - F 

Luna străluceşte pe cer ziua – F 

Proba nr. 2 

,,Dimineaţa – dupa-amiaza- seara” 

Aranjează activităţile din imagini în ordinea cronologică în care se 

desfăşoară zilnic (momentele zilei – dimineaţa , amiază , seara). 

Se pune la dispoziţia copiilor cartonaşe cu imagini reprezentând diverse 

momente ale zilei. Un copil va extrage un jeton în funcţie de momentul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

verbal si non verbal 

al copiilor; 
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zilei, va formula o propoziţie pornind de la  imaginea din jeton şi va număra 

cuvintele din propoziţie. 

Proba nr. 3 

,,Probleme răzleţe pentu minţi isteţe” 

Copiii vor rezolva probleme ilustrate, vor muta manual ora pe ceas şi vor 

spune cu voce tare cât e ceasul. Vor pune jetonul cu ceasul care indică ora 

cerută, pe masă. 

 

Problematizarea 

 

5. Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea conexiunii 

inverse 

Proba nr. 4 

,,Cubul” 

Copiii sunt anunţaţi că se vor juca cu un cub fermecat. Se va prezenta cubul 

care are pe fiecare faţă câte o culoare. Copilul ales aruncă cubul iar 

educatoarea va citi sarcina de pe faţa respectivă. Un copil din aceeaşi echipă 

va da răspunsul formulând propoziţii cât mai corecte din punct de vedere 

gramatical. 

Descrie – Spune ce ştii despre anotimpul toamna, iarna, vara, primăvara; 

clepsidră; ce tipuri de ceasuri cunoşti; 

Compară – Spune de ce nu seamănă ziua cu noaptea; iarna cu vara, toamna 

cu primăvara; ora 7 cu ora 12; 

Asociază – Cuvântul timp cu alt cuvânt (cu ce măsurăm timpul?); în ce îşi 

măsoară oamenii viaţa? 

Analizează – Spune cum devin copiii în timp; cum aflăm cât este ora; câte 

zile are săptămâna; câte luni are anul; 

Aplică – Imită ceasul;  ce formă geometrică poate avea ceasul? Din ce 

putem asambla o clepsidră? 

Argumentează –  De ce avem nevoie de soare? De ce nu trebuie să pierdem 

timpul?  

   La finalul jocului didactic, deoarece au rezolvat corect toate sarcinile au 

reuşit să refacă puzzle-ul reprezentând cheia care îl va elibera pe Spiriduş 

şi se va face din nou lumină în împărăţia lui Moş Timp. 

 

Conversaţia 

 

 

Demonstraţia 

 

 

Cubul 

 

 

Problematizarea 

Observarea 

comportamentului 

verbal si non verbal 

al copiilor; 
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6.Asigurarea retenţiei şi 

a transferului 

    Cu ajutorul tranziţiei ,,Ceasul ”- cântec copiii sunt invitaţi la centre, unde 

le sunt prezentate toate sectoarele şi apoi, în funcţie de grupa din care fac 

parte se aşează la sectorul corespunzător. Facem exerciţii de încălzire a 

muşchilor mâinilor:  

        Mâna lebădă o fac 

        Care dă mereu din cap. 

        Lebedele în jur privesc 

        Mâinile eu le rotesc. 

        Degetele-mi sunt petale 

        Le desfac ca pe o floare 

        Ploaia cade ne-ncetat, 

        Vârful degetelor bat 

        Iar apoi le răsfirăm 

        Și la pian noi cântăm. 

 

     Copiii se apucă de lucru după tranziţia: 

        ,,Tic-tac, tic-tac, 

        Bate ceasul ne-ncetat, 

        Tic-tac, tic-tac, 

        De lucru noi ne-am apucat”. 

 

    Sectoarele pregătite vor fi: 

Joc manipulativ: ,,Ceasuri şi ore”- joc şi puzzle; (copiii vor asambla 

puzzle-uri şi se vor juca cu jocuri ,,Învăţăm cât e ceasul”) 

Artă: ,,Ceasul”- asamblare ceas din  farfurie de carton 

Știință: ,,Albumul anotimpurilor”- fiecare copil va primi câte un album cu 

simboluri ale celor patru luni ale anului în partea de sus a fiecărei pagini; 

de asemenea, vor primi jetoane cu imagini corespunzătoare celor patru 

anotimpuri; Copiii vor realiza ,,Albumul anotimpurilor” prin lipire de 

imagini. 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

verbal si non verbal 

al copiilor; 

    

Turul galeriei 
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7. Evaluarea activităţii 

 

 

 

 

     La finalul activităţii pe centre vom face un tur printre acestea, pentru a 

vedea ce frumos au lucrat.  

     În cadrul activităţilor liber alese, ALA 2 ne vom juca jocul distractiv de 

mişcare ,,Ora 1 a sosit, Spiriduşul n-a venit”.  

Cum se joacă: 

1. Participanţii la joc se numără şi se va alege cine este primul “Spiriduş”; 

2. Spiriduşul îşi alege un ajutor (educatoarea); 

3. Spiriduşul, împreună cu ajutorul, se vor îndepărta de restul grupului de 

jucători şi vor alege un număr de la 1 la 10. 

4. Spiriduşul va rămâne pe loc, iar ajutorul se va întoarce la restul 

jucătorilor. 

5. Jucătorii  se vor ţine de mână, într-un cerc şi vor cânta: 

Ora 1 a sosit, Spiriduşul n-a venit. 

Ora 2 a sosit, Spiriduşul n-a venit, 

………………………………………… 

în timp ce Spiriduşul va sta ascuns într-un colţ. 

     Vor continua să cânte pâna când ajung la ora stabilită de Spiriduş. Când 

ajung la acea oră, ajutorul va cânta: “Ora X a sosit, Spiriduşul a venit!” 

6. Jucătorii, inclusiv ajutorul, vor trebui să fugă să nu fie prinşi de Spiriduş. 

Cel care va fi prins primul, va deveni Spiriduş şi jocul se va relua. 

 

 

Explicaţia 

 

Demonstrația 

 

 

 

Jocul 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 

observa şi de a 

interacţiona 

 

8. Încheierea activităţii 

 

   Se vor face aprecieri globale şi individuale asupra participării copiilor la 

activitate. 

   Copiii vor fi recompensaţi şi apreciaţi. 

 

Conversaţia 

 

Evaluarea frontală 
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Ceasul 

 

                       De dis de dimineaţă, 

Atunci când te trezeşti 

Auzi cum bate ceasul 

Şi nu mai leneveşti 

 

Tic-tac, tic-tac 

Te îndrumă la tot pasul 

Prietenul tău ceasul 

Tic-tac, tic-tac, tic-tac 

Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac 

Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac 

 

Cu ceasul din perete 

Adesea te consulţi 

Să ştii care-i programul 

Doar sunetul i-asculţi 

 

Tic-tac, tic-tac 

Te îndrumă la tot pasul 

Prietenul tău ceasul 

Tic-tac, tic-tac, tic-tac 

Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac 

Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac 

Tic-tac! 

O zi în care n-ai făcut nimic 

  

O zi în care n-ai făcut nimic 

E-o zi pierdută. 

O zi în care n-ai făcut nimic 

E ca o plută. 

Ca o plută fără apă, 

Ca pianul fără clapă 

Ca vioara făr` arcuș 

Oul fără gălbenuș 

E ca mărul fără mere 

E ca părul fără pere 

Bicicleta fără roți 

Un bunic fără nepoți. 

  

O zi în care n-ai făcut nimic 

.......................................... 

  

E ca pluta fără apă 

Trandafirul fără țeapă 

E ca iarna fără nea 

Cerul fără nici o stea 

E ca mâța fără gheare 

E ca o masă fără picioare 

Ca albina fără flori 

Un pirat fără comori. 
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Împărțirea pe echipe 

                              

Jocul de probă - ,,Ghici, ghicitoarea mea!” 
 

De-l primeşti din întâmplare 

Este o ruşine mare 

Chiar de nu poţi sta pe el 

Zici că e un scăunel. 

                  (patru) 

Câte degete am oare 

La o mână sau picioare 

Sigur ştie fiecare 

Care-i cifra asta oare? 

                 (cinci) 

 

 E un nouă răsturnat 

Şi de şapte e urmat 

E o mică ghicitoare 

Care-i cifra asta oare? 

                  (şase) 

Câţi pitici sunt în poveste 

Câte zile-n săptămână 

După şase poposeşte 

Sigur ştiţi ce cifră este.  

                 (şapte) 
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Proba nr. 1 

,,Adevărat sau fals” 

Suntem în anotimpul vara – F 

Săptămâna are 7 zile – A 

Iarna soarele încălzeşte foarte tare – F 

O oră are 60 de minute – A 

Suntem în anul 2010 – F 

Vara trebuie să ne îmbrăcăm cu haine foarte groase – F 

Fiecare anotimp are câte 3 luni – A 

Zilele săptămânii sunt : primăvara, vara, toamna şi iarna - F 

Luna străluceşte pe cer ziua – F 

Proba nr. 2 - ,,Dimineaţa – dupa-amiaza- seara”           

 
 

Proba nr. 3 - ,,Probleme răzleţe pentu minţi isteţe” 
 

                             

             

Proba nr. 4 - ,,Cubul” 
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Învăţăm ceasul! 

      Pentru a construi un ceas avem nevoie de o farfurie de carton sau un cerc de carton. Din 

hârtie colorată realizăm cifrele şi două săgeţi. La început lipim cifrele în ordine crescătoare 

pentru a-i ajuta pe copii să-ţi amintească cifrele de la 1 la 12. Când am terminat de lipit cifrele, 

punem şi cele două săgeţi cu ajutorul unei pioneze pentru ca să se poate mişca pe ceas. Îndoim 

pioneza la spate şi o acoperim cu un carton. Acum cel mic are propriul său ceas cu care îl putem 

învăţa orele. 

Model ceas             

Albumul anotimpurilor 
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Castelul lui Moș Timp                

     Cheia de la castel   

Spiridușul lui Moș Timp  
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Ceasul   
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                Prof.Înv.Preşc.: Chiorean Paula 

 

 

GRUPA: Mare  

NIVEL DE STUDIU: II(5-6 ani) 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cine sunt/suntem?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,,Noi şi regulile” 

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: ,,Sănătatea” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (DLC+DOS+ALA) 

TIPUL ACTIVITĂŢII:  consolidare şi sistematizare 

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE: 

     

 *ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): 

                            -DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE(DLC): ,,Prietenii sănătăţii”-joc 

didactic 

                            -DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE(DOS): ,,Piramida alimentelor”-colaj 

     

 *JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE(ALA): 

                   -ŞTIINŢĂ: ,,Ghiceşte ce ai gustat” –joc senzorial; 

                   -JOC DE MASĂ: ,,Fructe şi legume”-mozaic; 

                   -BIBLIOTECĂ:,,Alimente”-semne grafice; 

               ALA2: - ,,Caută-ţi perechea”-joc de mişcare; 

- ,,Mingile jucăuşe”-joc liniştitor. 

     

 *ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP): 

-RUTINE: Primirea copiilor 

                   Micul dejun 

                    Întâlnirea de dimineaţă: ,,Boala ca s-o ocoleşti,cu fructe şi legume te împrieteneşti” 

                    Tranziţii: ,,Chipul meu”, ,,Sfatul mamei este bun” 

 

OBIECTIVE GENERALE:  

      Îmbogăţirea cunoştiinţelor preşcolarilor referitoare la alimentele sănătoase pentru corpul 

nostru; 

      Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală,de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor 

structurilor verbale; 

       Educarea deprinderilor de îngrijire pentru sănătatea noastră. 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE(pe parcursul şi până la sfârşitul activităţii,preşcolarii vor fi 

capabili să): 

O1: să denumească obiectul de pe  jetonul extras din bol,pe baza cunoștințelor anterioare; 

O2: să formeze propoziţii simple şi complexe,exprimându-se corect din punct de vedere 

gramatical; 

O3: să precizeze numărul cuvintelor din propoziţiile formulate,în urma exemplului oferit de 

educatoare; 

O4: să despartă în silabe cuvântul care denumește obiectul aflat pe jetonul extras; 

O5: să denumească unelte simple de lucru pentru realizarea activităţii practice; 

O6: să diferenţieze gusturile acru,sărat,dulce,amar; 

O7: să realizeze fructe şi legume cu ajutorul mozaicului; 

O8: să unească puncte pentru a obţine litere; 

O9: să respecte regulile jocurilor. 

 

SARCINA DIDACTICĂ: 

    Să denumească obiectul aflat pe jetonul extras ,să formuleze propoziţii şi să precizeze numărul 

cuvintelor din propoziţiile formulate;să despartă în silabe cuvântul cu care s-a formulat 

propoziţia. 

REGULA JOCULUI: 

   Preşcolarii vor rezolva sarcinile doar la semnalul educatoarei,când va spune numele copilului 

ales de baghetă. 

   ELEMENTE DE JOC: 

Închiderea şi deschiderea ochiilor,aplauze,baghetă. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 

1.METODEE ŞI 

PROCEDEE:conversaţia,explicaţia,demonstraţia,instructaju,exerciţiul,jocul,bula dublă,turul 

galeriei 

2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: bol,baghetă,jetoane,carioci,creioane 

colorate,creioane,foarfece,lipici,serveţele,sare,zahăr,lămâie,cacao,mozaic,fişă cu litere,coală de 

fleep-chart,mingi. 

3.FORME DE ORGANIZARE: F1-frontal;  F2-pe grupuri mici; F3-individual. 

 

SISTEM DE EVALUARE: 

 

1.FORME DE EVALUARE: -evaluare formativă 

2.METODE DE EVALUARE: E1-observare curentă; E2-chestionare orală; E3-analiza 

produselor activităţii. 
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RESURSE TEMPORALE: 2 ore 

 

BIBLIOGRAFIE: 

-,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar,3-6/7 ani”,MECT,2008; 

-,,Activitatea integrată în grădiniţă”-ghid pentru cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar,Didactica Publishing House; 

-,,Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”-ghid pentru proiecte 

tematice,V.Preda,Editura Humanitas Educaţional,2005. 

 

                                                  Scenariul activităţii 

     Sala de grupă va fi organizată pe două compartimente: o jumătate în care scăunelele vor fi 

aşezate în formă de semicerc(unde se va desfăşura Întâlnirea de dimineaţă,precum şi o parte a 

activităţii integrate) şi cealaltă jumătate unde măsuţele vor fi aranjate pentru celelate activităţi. 

      Copiii intră în sala de grupă şi se aşează pe scăunelele aranjate în formă de semicerc pentru 

desfăşurarea Întâlnirii de dimineaţă,astfel încât,fiecare copil să aibă contact vizual cu toţi ceilalţi 

membrii ai grupei. 

     Întâlnirea de dimineaţă va debuta cu Salutul,care se va realiza după formula: ,,Bună 

dimineaţa,Andrei!”,fiecare copil salutându-şi vecinul aflat lângă el,prin întoarcerea capului spre 

acesta. 

     Prezenţa o va realiza preşcolarul ales printr-o numărătoare.El va spune numele copiilor 

utilizând cartonaşele cu fotografiile lor,iar aceştia îşi vor confirma prezenţa. 

     Se vor stabili coordonatele zilei:ziua săptămânii,data,luna,anul,anotimpul,condiţiile 

meteorologice,şi se vor completa la Calendarul Naturii. 

     La Activitatea de grup vom discuta despre ,,Mâncarea preferată”.Ne vom aşeza în cerc şi fiecare 

va spune care este mâncarea sa preferată,ceilalţi preşcolari vor discuta dacă este o mâncare 

sănătoasă pentru el. 

     Noutatea zilei:le voi explica ce vom face astăzi. 

     Vom recita împreună versurile ,,Luaţi seama bine!” şi vom executa împreună exerciţiile 

pentru gimnastica de înviorare. 

     Vom începe activitatea integrată cu jocul didactic ,,Prietenii sănătăţii” în cadrul Domeniului 

Limbă şi Comunicare.Doi trei copii repetă titlul jocului,precizând că jocul are mai multe sarcini 

pe care trebuie să le rezolvăm dar are şi reguli de trebuiesc respectate.Copiii vor fi aleşi de 

bagheta magică,vor răspunde la întrebări şi vor rezolva sarcinile doar când voi spune numele 

copilului ales. 
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VARIANTA I: Copiii aleşi de baghetă vor extrage din bol un jeton şi vor denumi obiectul de pe 

jeton.Voi realiza jocul de probă pentru a mă asigura că au înţeles,după care se va realiza 

desfăşurarea propriu-zisă a jocului până când sunt extrase toate jetoanele şi bolul rămâne gol. 

VARIANTA II:Vom continua jocul ,respectiv cea de-a doua variantă în care eu voi numi un 

obiect aflat pe jeton iar copilul ales de baghetă va formula o propoziţie precizând totodată şi 

numărul de cuvinte. 

VARIANTA III: Prin metoda Bula dublă vom grupa asemănările şi deosebirile dintre fructe-

legume. 

Pe tot parcursul desfăşurării jocului didactic,preşcolarii vor fi încurajaţi şi aplaudaţi de către 

colegi,utilizându-se cât mai multe elemente de joc. 

   După finalizarea jocului didactic prin tranziţia ,,Chipul meu” ne vom îndrepta spre măsuţe 

unde se va desfăşura activitatea practică ,,Piramida alimentelor” în cadrul Domeniului Om şi 

Societate. 

     Pe măsuţe vor fi aranjate materialele necesare activităţii,voi anunţa titlul ,,Piramida 

alimentelor” şi îi voi ruga să intuiască materialele. 

     Le voi explica tehnica de lucru şi vom încălzi muşchii mici ai mâinii.Preşcolarii vor lucra în 4 

echipe ,se va alege un ,,ghid” pentru fiecare echipă şi vor grupa să coloreze piramida cât şi să 

picteze,decupeze elementele ce se vor lipi pe piramidă.   La sfârşitul activităţii practice fiecare 

echipă îşi va afişa lucrarea, membrii grupurilor ,,vizitează”,compară,adresează întrebări de 

clarificare ,,ghidului”şi pot face comentarii. 

Prin tranziţia ,,Sfatul mamei este bun” le voi prezenta centrele: la centrul Joc de masă preşcolarii 

vor avea de realizat din mozaic fructe şi legume;la centru Ştiinţă o să încercăm să diferenţiem 

gusturile acru,sărat,dulce şi amar cu ochii;iar la centrul Bibliotecă o să unim punte pentru a 

obţine litere(nume de fructe şi legume). 

    Le voi eferi explicaţiile necesare pentru fiecare centru în parte şi îi voi ruga să meargă fiecare 

la centru dorit.Vom executa câteva exerciţii pentru încălzirea muşchiilor mici ai mâinii şi vom 

începe realizarea sarcinilor.Pe tot parcursul activităţii la centre,copiii vor fi încurajaţi şi sprijiniţi 

în vederea realizări sarcinilor primite.Voi trece pe la fiecare centru,oferind ajutor copiilor care au 

nevoie. 

    La sfârşitul activităţii integrate vom desfăşura două jocuri:,,Găseşte-ţi perechea”-joc de 

mişcare şi jocul liniştitor: ,,Mingile jucăuşe”(predare).Voi explica şi demonstra modul de 

desfăşurare a jocurilor,realizând jocul de probă. 
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    La final se realizează evaluarea zilei,se stabileşte împreună cu copiii tot ce au învăţat pe 

parcursul zilei.Voi face aprecieri globale şi individuale şi voi oferi recompense bulinuţe vesele. 

Copiii ies din sala de grupă cântând cântecul ,,Chipul meu”. 
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PROIECT DIDACTIC 
Profesor: Cilibiu Maria 

Școala Gimnazială Sîmbotin, com. Schela, jud. Gorj 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de învățământ:  

Profesor:  

Data:  

Clasa: a V-a. 

Disciplina: Istorie. 

Tipul lecției: recapitulare și sistematizarea cunoștințelor. 

Locul de desfășurare: sala de clasă. 

Timp: 50 de minute. 

Tema: Recapitulare din unitatea de învățare Lumea romană. 

Competențe generale: 1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp 

şi spaţiu 

                                     2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor 

istorice 

Competențe specifice:    1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice 

1.3. Localizarea în timp si in spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice 

2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui 

eveniment/proces istoric 

Competențe operaționale: elevii să: 

C1: Identifice răspunsurile corecte în cadrul unui rebus. 

C2: Menționeze caracteristici din cele trei etape istorice ale Romei antice. 

C3: Să ordoneze cronologic mai multe fișe înscrise cu ani reprezentând evenimente istorice. 

C4: Să recunoască răspunsurile în cadrul unor itemi cu alegere duală. 

Metode: explicația, metoda învățării pe grupe mici, expunerea, conversația, turul galeriei, joc de 

mișcare Adevărat/Fals 

Mijloace: manualul, atlas istoric, flip-chat, fișe de lucru, rebus. 

Bibliografie:  

Stoica, Stan, Becheru, Dragoș Sebastian, Istorie: manual pentru clasa a V-a, Editura CD Press, 

2017. 

 Coord. Dr. Roberts, Paul C., Roma antică, Editura Litera Internațional, București, 2008. 
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Momentele 

lecției 

C.P. 

 
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode 

didactice 

Mijloace 

 

Evaluare 

 

Momentul 

organizatoric 

1 min. 

 Notează absențele. Asigură climatul 

propice desfășurării lecției. 

Se încadrează în activitatea de 

lucru. 

Conversația Catalogul 

Manualele 

Caietele 

 

Captarea 

atenției. 

Anunțarea 

lecției și a 

obiectivelor 

2 min. 

 Anunță titlul lecției: Recapitulare din 

Roma antică și planul acesteia 

Își pregătesc caietele pentru 

eventuale notițe 

Explicația Caiete 

Manuale 

 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

45 min. 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

Prezintă rebusul intitulat Roma antică 

și adresează elevilor întrebări pentru a-

l rezolva. Notează răspunsurile în 

rubrici. 

 

 

Grupează elevii în trei echipe și le dă 

sarcina de a expune pe flip-chat 

caracteristici pentru cele trei etape 

istorice ale Romei antice- Roma 

regală, republicană și imperială- într-

un timp limitat, rotind grupele până 

ajung la forma inițială 

 

 

Numește șase elevi care expun spre 

clasă o serie de fișe înscrise cu ani 

semnificativi pentru istoria Romei 

antice, iar celor din bănci le cere să 

Răspund la întrebările 

profesorului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizează sarcinile trasate de 

profesor, lucrând în echipă. 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda învățării 

pe grupe mici 

 

 

Turul galeriei 

 

 

Poster rebus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flip-chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

continuă 
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C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

identifice ordinea cronologică și 

semnificația anilor. 

 

 

 

 

 

 

Grupează elevii în doua șiruri 

fete/băieți și expune afirmații istorice 

cu variante de răspuns Adevărat/Fals. 

Elevii fac un pas stânga/dreapta în 

funcție de varianta aleasă. Se notează 

pe tablă nr. de elevi care au greșit 

pentru fiecare echipă. Câștigă echipa 

cu cele mai puține notații. 

 

 

Elevii execută sarcinile date de 

profesor și expun semnificația 

anilor: 753 î.Hr., 48 î. Hr., 27 î. 

Hr., 98, 106, 395. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii intră în jocul prezentat și 

răspund în funcție de 

recunoașterea informației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunere 

Conversație 

Explicație 

 

 

 

 

Explicație 

Joc de mișcare 

Adevărat/Fals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

continuă 
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Aprecieri 

generale 

2 min. 

 Notează elevii activi la oră  Prezintă carnetele de elev Explicație 

Conversație 

 Evaluare 

finală 
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Întrebări rebus Roma antică: 

 

1. Primul rege al Romei: 

2. Primul împărat al Romei: 

3. Formă de conducere la Roma alcătuită din trei bărbați: 

4. Este înfrânt în al doilea triumvirat: 

5. Bogații Romei: 

6. Protejații patricienilor: 

7. Primul împărat creștin: 

8. Împăratul care cucerește Dacia: 

9. Categoria socială cea mai defavorizată la Roma: 

10. Comandant suprem al armatei: 

 

 

R       

O          

    M      

A        

 

 A         

    N   

    T      

   I   

 C     

     A 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 
 

 

DATA: 19.03.2019 

CLASA:  a  I-a B 

DISCIPLINA: Educaţie fizică 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială” Miron Costin”Bacău 

PROFESOR: Ciorcilă Alina Elena 

EFECTIVUL:  34 elevi (20  băieţi, 14 fete) 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Profesor: Ciubotaru-Botezatu Ana 

Şcoala Gimnazială Feredeni 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Clasa: a VIII-a 

Unitatea de învăţare: Genul liric 

Titlul lecţiei: Recapitulare pentru Evaluarea Naţională 

Tipul lecţiei: Lecţie  de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor   

Scopul lecţiei: Formarea capacităţilor şi a deprinderilor de analiză a textului liric prin 

prezentarea metodelor eficiente. 

 

COMPETENŢE GENERALE: 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.1 dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date 

1.2 sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de 

îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi punctuaţiei  

2.1 redactarea diverselor texte, cu scopuri şi destinaţii diverse, adaptându-le la situaţia de 

comunicare concretă 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

a) cognitive 

O1-să rezolve exerciţii de fonetică  şi vocabular ; 

O2-să  explice consecințele utilizării cratimei; 

O3-să identifice elementele de versificaţie; 

O4-să exemplifice imagini artistice utilizate în text; 

O5- să recunoască valorile morfologice şi subordonatele; 

O6- să construiască propoziţii subordonate 

O7- să realizeze un cvintet 

-b) afective: 

O8-să-şi formeze deprinderi de exprimare corectă, şi fluentă; 

               -să manifeste  interes pentru studiul literaturii. 

 

c) psihomotorii: 

   O9-să-şi formeze deprinderi de a opera în comunicarea scrisă sau orală cu noile concepte 

operaţionale. 
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Strategii didactice : 

Metode şi procedee: 

conversaţia, explicaţia, observaţia , metoda cadranelor, cavalcada expresivă, cubul, treptele 

devenirii, cvintetul 

• forme de organizare a activităţii instructive:  frontală, individuală, colectivă 

• forme de dirijare a activităţii: dirijată de profesor / independentă 

• resurse materiale: tabla, creta albă, fişe de lucru 

 

Metode de evaluare:  

o evaluare continuă pe parcursul lecţiei 

o produse rezultate din activitatea pe grupe; 

o evaluarea rezultatelor activităţilor specifice fiecărei metode utilizate; 

o feed-back-ul raportat contribuţiei elevilor. 

Mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, prezentare Power Point, fişe de lucru, cubul. 

Timp: 50 min 

Locul de desfășurare: sala de clasă. 

 

Bibliografie  

- Marin Iancu – Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Corint, Bucureşti, 

2009 

-V. Marinescu – Metodica predării limbii şi literaturii române, Ed. Fundaţiei România de mâine, 

Bucureşti, 2002 

-A. Pamfil – Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 

45, Piteşti, 2003 

-I. Cerghit – Metode de învăţământ, Ed. Polirom, Iaşi, 2006 

- Programa Evaluării Naţionale 2015, Limba şi Literatura română - Clasa a VIII-a. 

 

Motivaţie 

 Lecţia este importantă deoarece urmăreşte capacitatea elevilor de a sintetiza informatii 

deja cunoscute, încercând să ilustreze profilul literar, culturar si artistic al «poetului nepereche». 

De asemenea, elevii descoperă temele şi motivele specific eminesciene, punând în valoare cadrul 

poetic eminescian şi, implicit, legătura continuă între iubire şi natură. Ei sunt continuu încurajati 

să-şi exprime opiniile în mod direct, dar să le argumenteze solid cu exemple concrete, citate. 

Totodată, îşi dezvoltă competenţele necesare pentru  a lucra în echipă. Subiectele au fost 

realizate asemănător celor de la Evaluarea Naţională. În acest fel, elevii se familiarizează cu 

modalitatea de rezolvare a subiectelor de examen. 
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MOMENTELE 

INSTRUIRII 

 

OB. 

 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

 

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

STRATEGII DIDACTICE 

 

 

 

Evaluare  

Metode 

Mijloace 

de 

învățămân

t 

Forme de 

organizare 

 

1. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

1min. 

 

      Se asigură un climat favorabil 

desfăşurării lecţiei şi materialele 

necesare pentru o bună 

desfăşurare a activităţii.  

 

 Elevii urmăresc indicaţiile 

profesorului 

 

 

Conversația 

  

 

Frontală 

 

 

 

2.VERIFICAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

ANTERIOARE 

4 min. 

 

 

       Se verifică cunoştinţele 

elevilor referitoare la  genurile si 

speciile literare în general.  

 

       Prin întrebări adresate 

frontal, se verifică cunoştinţele 

elevilor despre genul liric. 

Verific tema calitativ și 

cantitativ. 

 

  

Elevii oferă răspunsurile 

corespunzătoare. 

 

Conversația  

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

3. CAPTAREA 

ATENȚIEI 

3 min. 

 

 O8 

 

 

 

       Se solicită elevilor să  

enumere câteva poezii care se 

încadrează în tema iubirii şi a 

naturii. 

      Eventual, dacă elevii îşi 

amintesc câteva versuri, acestea 

pot fi recitate. 

   

 

Elevii oferă răspunsurile 

corespunzătoare. 

 

Conversația  

 

Explicația 

  

 

 

  

  

 

Individuală 

 

 

 

 Orală 

 

4. ANUNȚAREA TEMEI 

ȘI A OBIECTIVELOR 

 

2 min. 

 

O1-

O9 

       Se anunţă şi se scrie pe tablă 

titlul lecţiei:”Recapitulare pentru 

Evaluarea Naţională” și se 

enumeră obiectivele. 

Elevii ascultă şi notează 

titlul lecţiei în  caiete 

 

 

 

Conversația 

 

 

Esplicația 

 

Tabla 

Caietele 

elevilor 
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o Elevii vor fi anunţaţi  că 

vor avea de analizat un text la 

prima vedere prin metode 

moderne, acesta fiind realizat 

după modelul de subiect de la 

Evaluarea Naţională. 

 

 

- Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DIRIJAREA 

CONSOLIDĂRII 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1-

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

Se prezintă un material 

Powerpoint cu lectura poeziei. 

Elevii sunt împărţiţi în patru 

grupe, fiecare va rezolva o parte 

din subiect apoi un lider al grupei 

va prezenta la tabla rezolvarea, 

celelalte grupe vor nota în caiete. 

  

 Li se împart elevilor fişe 

conţinând textul liric  la prima 

vedere,”Pe lângă plopii fără 

soț...” de Mihai Eminescu  pe 

care urmează să exerseze 

noţiunile dobândite anterior. 

(ANEXA 1) 

 

 Cele patru grupe: 

Viorelele, Zambilele, Ghioceii, 

Lăcrămioarele sunt formate din 

câte patru  elevi. 

o Se acordă timp de lucru  

pentru ca elevii să rezolve fiecare 

dintre cerinţele date.  

o Elevii vor avea de 

rezolvat 3 fişe de lucru prin 

metode moderne. 

 

Rezolvă în grup sarcinile 

primite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii rezolvă exerciţiile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

cadranelor 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproie

ctor 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 
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5. DIRIJAREA 

CONSOLIDĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  Se distribuie elevilor 

fişele de lucru şi li se cere să 

rezolve în echipă exerciţiile, apoi 

se verifică răspunsurile oral, prin 

sondaj. 

 

A. Cerinţele fişei nr.2 sunt 

următoarele : 

1. Notează câte un sinonim 

potrivit pentru sensul din text al 

cuvintelor subliniate: adesea, 

înțelegea.                         

2. Menționează rolul 

cratimei în structura: m-ai înțeles     

3. Explică modul de formare 

a unui cuvânt obținut prin 

conversiune și a unui cuvânt 

obținut prin derivare din 

structurile următoare: La geamul 

tău ce strălucea.  

4. Precizează un cuvânt care 

conţine diftong și un cuvânt care 

conține triftong din versul:   

Mă cunoșteau vecinii toți.    

(ANEXA 2)                                                            

 

B. 1. Numeşte tipul de rimă şi 

măsura primelor patru versuri din 

text.                                                                            

    2. Transcrie două imagini 

artistice diferite din textul dat, 

precizând felul lor. (ANEXA 3)                                                   

 

 

 

 

 

 

Elevii răspund prin sondaj 

oferind rezolvarea corectă 

a sarcinilor de pe fişele de 

lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii rezolvă cerințele și 

răspund prin sondaj 

oferind rezolvarea corectă 

a sarcinilor de pe fişele de 

lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Problematizar

ea 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Treptele 

devenirii 

 

 

Cavalcada 

expresivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrisă 

 

 

 

 

 

 

Orală 
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5. DIRIJAREA 

CONSOLIDĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

O7 

 

 

 

O8 

 

 

 

 

 

 

O9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Li se explică elevilor că, 

pentru subiectul al doilea,  vor 

avea ca suport un text nonliterar.  

(ANEXA 4) 

Prin metoda cubului, fiecare va 

echipă va avea de rezolvat 

cerinţele prezente pe fiecare  faţă 

a cubului , apoi vor răspunde prin 

sondaj. 

DESCRIE 

1. Formulează câte un enunţ în 

care să precizezi următoarele 

aspecte din textul dat:  

- ce se spune că se întâmplă în 

Joia Mare;  

- sub ce formă a supraviețuit 

obiceiul „joimărițelor”.     

  

ARGUMENTEAZĂ 

2. Scrie titlul articolului și 

denumirea publicației din care 

este extras fragmentul.                                                     

ASOCIAZĂ 

3. Menţionează genul și cazul  

substantivelor subliniate în textul 

dat.                                                     

ANALIZEAZĂ 

4. Precizează funcţia sintactică a 

cuvintelor subliniate, menționând 

partea de vorbire prin care se 

exprimă: Obiceiul care deschide 

seria este cel din Duminica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii răspund prin sondaj 

oferind rezolvarea corectă 

a sarcinilor de pe fişele de 

lucru. 

 

 

 

 

 

Problematizar

ea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

cubului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrisă  

 

 

 

 

 

 

Orală 
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O6 

Floriilor, atunci când se aduc 

acasă ramuri de salcie sfinţite la 

biserică şi se păstrează tot anul la 

icoană.                                        

 

COMPARĂ 

5. Transcrie două propoziții 

subordonate diferite din fraza 

următoare, precizând felul 

acestora: 

Se mai crede că vin „joimăriţele” 

şi verifică dacă femeile şi fetele 

şi-au întors cânepa.                              

   

APLICĂ 

6. Construieşte o frază alcătuită 

din două propoziții în care să 

existe o propoziție subordonată 

atributivă, introdusă printr-un 

adverb relativ. (ANEXA 5)                                                       

                                                                  

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OBTINEREA 

PERFORMANȚEI ȘI A 

FEEDBACKULUI 

8 min. 

 

 

 

O7 

 

 

 

 

O9 

      Li se cere elevilor să realizeze 

cvintete care au ca subiect, 

iubirea, dragostea, fericirea, 

natura. (ANEXA 6) 

 

    Se identifică eventualele erori, 

lacune din răspunsurile elevilor şi 

se corectează. 

Feedback-ul are loc permanent pe 

parcursul conversaţiei şi se 

 

  

 

 

 

Elevii realizează cvintete. 

 

 

 

 

 

Cvintetul 

 

 

  

 

 

  

 

Fișă de 

lucru pe 

grupe 

 

 

  

 

 

Frontală 

 

Scrisă 

 

 

Orală 

 

 

Se fac 

aprecieri 

verbale 
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concretizează prin aprecieri 

verbale. 

 

7.ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

TRANSFERULUI 

2 min. 

 

 

O8 

Temă pentru acasă: 

Folosindu-vă de textul suport 

,demonstraţi că fragmentul ”Pe 

lângă plopii fără soț…”de 

M.Eminescu aparţine genului 

liric. (ANEXA 7) 

 

Elevii primesc fișe de 

lucru individual cu tema 

pentru acasă. 

 

 

Explicația 

 

 

Fișă de 

lucru 

individual 

 

 

 

Frontală 

 

 

  SCENARIUL DIDACTIC 
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Anexa 1 

 

  

TEXT SUPORT- “Pe lângă plopii fără soț... “de Mihai Eminescu, fragment 

 

 

Pe lângă plopii fără soţ 

Adesea am trecut; 

Mă cunoşteau vecinii toţi - 

Tu nu m-ai cunoscut. 

 

La geamul tău ce strălucea 

Privii atât de des; 

O lume toată-nţelegea - 

Tu nu m-ai înţeles. 

 

De câte ori am aşteptat 

O şoaptă de răspuns! 

O zi din viaţă să-mi fi dat, 

O zi mi-era de-ajuns; 

 

O oră să fi fost amici, 

Să ne iubim cu dor, 

S-ascult de glasul gurii mici 

O oră, şi să mor. 
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ANEXA 2                                   FIȘĂ DE LUCRU PE GRUPE 

 

     Metoda cadranelor 

 

1.Notează câte un sinonim 

potrivit pentru sensul din text al 

cuvintelor subliniate: înfiorate , 

şedea-vei.                         

2.Menționează rolul cratimei în 

structura  : să-mi cazi     

3. Explică modul de formare a 

unui cuvânt obținut prin 

conversiune și a unui cuvânt 

obținut prin derivare din 

structurile următoare:  

 

Crengi plecate o ascund 

Să-ţi desprind din creştet vălul .                                                                

4. Precizează un cuvânt care 

conţine diftong și un cuvânt care 

conține triftong din versul: 

 

Mă cunoșteau vecinii toți 
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ANEXA 3                                                FIȘĂ DE LUCRU ÎN PERECHI 

 

Treptele devenirii 

 

 

 
 

CAVALCADA EXPRESIVĂ 

Transcrie două imagini artistice diferite din textul dat, precizând felul lor. 

Anexa 4 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                          

Citeşte următorul text: 

Tradiţiile şi credinţele din perioada marii sărbători a Paştelui practicate în satele oltene sunt 

respectate cu sfinţenie, an de an. Obiceiul care deschide seria este cel din Duminica Floriilor, atunci 

când se aduc acasă ramuri de salcie sfinţite la biserică şi se păstrează tot anul la icoană. Potrivit 

tradiţiei, ramurile de salcie sunt simbol al fertilităţii şi al renaşterii vegetaţiei de primăvară şi se 

folosesc în momentele de cumpănă cum sunt boala, seceta şi inundaţiile.  

 Timpul a trecut, dar oltenii nu au uitat nici de obiceiurile din Joia Mare, mai ales de pomana 

morţilor din această zi. Bătrânii spun că se deschid mormintele, iar spiritele celor morţi vin la 

familiile lor şi petrec Paştele cu cei vii, unde rămân până la Rusalii. Se mai crede că vin 

„joimăriţele” şi verifică dacă femeile şi fetele şi-au întors cânepa. Obiceiul a supravieţuit în satul 

Izbiceni, sub forma colindului „Câlţii, mâţii”.   

   

 

(Mihaela Iancu, Obiceiuri şi tradiţii olteneşti de Paşti, în ziarul Adevărul)   

Numeşte tipul de rimă 
şi măsura primelor 
patru versuri din text.

Rima   Măsura
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ANEXA 5    

FIȘĂ DE LUCRU PE GRUPE 

GENUL LIRIC 

METODA CUBULUI 

 

Echipa  nr.1 Descrie 

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:  

- ce se spune că se întâmplă în Joia Mare;  

- sub ce formă a supraviețuit obiceiul „joimărițelor”.     

 

Echipa  nr.2    Argumentează 

2.Scrie titlul articolului și denumirea publicației din care este extras fragmentul . 

  

Echipa  nr.3    Asociază 

3. Menţionează genul și cazul  substantivelor subliniate în textul dat. 

 

Echipa  nr.4    Analizează 

4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se 

exprimă: Obiceiul care deschide seria este cel din Duminica Floriilor, atunci când se aduc acasă 

ramuri de salcie sfinţite la biserică şi se păstrează tot anul la icoană.    

  

 

Echipa  nr.5    Compară 

1. Transcrie două propoziții subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul 

acestora: Se mai crede că vin „joimăriţele” şi verifică dacă femeile şi fetele şi-au întors 

cânepa. 

 

Echipa  nr.6    Aplică 

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată  

atributivă, introdusă printr-un adverb  relativ. 
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Anexa 6          FIȘĂ DE LUCRU PE GRUPE 

CVINTET 

 

 

Descrierea metodei : 

▪ 1. primul vers un singur cuvânt ce denumeşte subiectul  

▪ 2. al doilea vers 2 cuvinte care definesc caracteristicile subiectului -2 adjective 

▪ 3. al treilea vers – format din 3 cuvinte care exprimă acţiuni( verbe la gerunziu) 

▪ 4. al patrulea vers –format din patru cuvinte care exprimă sentimentele 

▪ 5. al cincilea vers- un cuvânt care arată însuşirea esenţială a subiectului  

 

 

▪ Alcătuiţi, la alegere, cvintete care au ca subiect iubirea , natura, fericirea, dragostea. 

 

 

ANEXA 7 

TEXT SUPORT GENUL LIRIC 

 

▪ Folosindu-vă de textul support, demonstraţi că fragmentul,, Pe lângă plopii fără 

soț…”de M.Eminescu aparţine genului liric. 

 

▪ Lucrarea literară ….. de ...aparține genului liric. 

▪ Opera literară în care scriitorul transmite direct cititorului idei, sentimente, imagini, filtrate 

prin propria sensibilitate, se numește operă lirică.  

▪ Ea are un conținut – idei, reflecții, sentimente, trăiri exprimate de o voce în imagini artistice. 

▪ Vocea lirică este eul liric. Acesta apare în ipostaza ……..Mărcile eului liric sunt: …  

▪ Ca mod de expunere predominant se remarcă prezența…… 

▪ Tema asupra căreia / temele asupra cărora reflectează eul liric sunt... 

▪ Imaginile artistice…. 

▪ Din punct de vedere structural, materialul liric este organizat în / nu este organizat în 

structuri strofice. Versul este….., măsura acestuia fiind de…. Strofele….S-a folosit 

rima….și  ritmul…..  

▪ La nivel compozițional  se observă că...  

▪ Imaginile artistice ..... Figurile de stil  / Apar figuri de stil precum….(se dau exemple de fig 

de stil și se explică rolul lor)….. 

▪ Absența unor elemente precum: narațiunea, momentele firului epic/ subiectului ne 

îndreptățește să concluzionăm că opera literară... de ....este operă lirică, pentru că ilustrează 

perfect trăsăturile caracteristice ale acestui gen literar.  
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PROF. CORCEOVEI ELENA 

 

CLASA: PREGĂTITOARE  

MIJLOC DE REALIZARE: activitate integrată 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

UNITATEA TEMATICĂ: „Salutare, primăvară!” 

DISCIPLINA PREDOMINANTĂ: Comunicare în limba română 

DISCIPLINE IMPLICATE: C.L.R + A.V.A.P.+ M.M. 

SUBIECTUL: “Paştele în sat”, R. Niger 

TIPUL LECŢIEI: dobândire de cunoştinţe 

DURATA: 35 minute + 10 min 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

CLR 

• 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiar, rostit clar şi rar; 

• 1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii 

rostite clar şi rar; 

• 2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple; 
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AVAP 

• 2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale; 
MM 

• 1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1- LA1, cu o structură ritmico-melodică 
asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor. 

 

 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

O1- să formuleze răspunsuri la întrebări despre conţinutul poeziei ,,Paştele în sat”, de R. Niger; 

O2-să reproducă textul poeziei cu schimbarea intonaţiei, în funcţie de intenţia de comunicare; 

O3- să indice sunete/ silabe/ cuvinte percepute prin reprezentare grafică; 

 O4- să utilizeze materialele puse la dispoziţie pentru realizarea unor  produse artistice;  

O5- să audieze cântece pentru copii centrate pe tematică. 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 

a) Metode şi procedee: explicaţia, expunerea, conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, 

memorizarea, exerciţiul, metoda cadranelor; 

          b) Mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, ecran de proiecţei, fişe de lucru, planşă literele 

„ţ/Ţ” de tipar, planşă ilustrată „De Paşte”, album Rogvaiv ,,Jucării muzicale”; 

 
           c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

 

FORME DE EVALUARE: evaluare frontală, apreciere verbală, observare sistematică. 
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Etapele instruirii şi 

dozarea 

 

Ob. 

op. 

Conţinutul informaţional al lecţiei Strategii didactice  

 

Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevilor 

Metode  şi 

procedee 

Mijloace  de 

învăţare 

Forme de 

organizare 

I.Moment 

organizatoric 

15’ 

    Stabilesc ordinea şi disciplina în sala de clasă; 
   Pregătesc materialele necesare în 
desfăşurarea activităţii. 
 

,,Întâlnirea de dimineaţă”  

    Îi voi invita pe elevi la covoraş cu ajutorul 

versurilor: 

 

 „Haideţi să ne adunăm  

Invitaţii salutăm, 

Un gând bun noi le urăm 

Şi lecţia ne continuăm.” 

 

    După ce ne-am adunat  la covoraş vom 

continua cu următoarele activităţi:     

                    

Salutul: 

Se pregătesc 

pentru 

desfăşurarea 

lecţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii salută 

invitaţii. 

 

 

 

 

instructajul 

verbal 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

întâlnirea de 

dimineaţă 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 
observarea 
sistematică 

autocontrolul 

 

 

 

observarea 

sistematică 
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Mă bucur că sunteţi aici  

A început o nouă zi,  

Bună dimineaţa, copii!” 

 

,,Şi-acum cercul să-l formăm 

Cu toţii să salutăm:  „Bună dimineaţa!” 

 

 

Cântec:,,Bună dimineaţa” 

 

Prezenţa: 

,,După ce ne-am adunat 

Şi frumos ne-am salutat 

Colegii ne-am întâlnit, 

Cine oare n-a venit?”  

Se numără albinuţele prezente şi evidenţiaţi 

copiii absenţi. 

 

 

 

 

 

Elevii  răspund 

salutului, se aşează 

în cerc şi se salută 

între ei 

   Se intonează 

cântecelul ,,Bună 

dimineaţa!”. 

Fiecare copil va 

lipi la panou 

albinuţa cu chipul 

său. 

 

Elevii care răspund 

vor lipi la 

calendarul naturii 

jetoanele 

corespunzătoare. 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

interpretarea 

vocală 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

album 

Rogvaiv, 

Jucării 

muzicale 

 

panou 

prezenţa 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 
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Repere temporale: anotimpul, ziua, data, luna, 

anul. 

 

Calendarul naturii: starea vremii. 

 

Noutăţile zilei: anunţarea prezenţei musafirilor 

pe întreaga durată a zilei. 

 

Mesajul zilei: anunţ tema zilei: ,,Salutare 

primăvară, ne bucurăm că eşti cu noi!”. 

 

Orarul zilei: anunţ activităţile. 

 

Regulile clasei: reamintirea acestora. 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

panou 

calendarul 

naturii 

 

 

 

 

 

panou regulile 

clasei 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

 

II. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

5’ 

 -Ce am învăţat ultima dată la comunicare în 

limba română? 

-Daţi exemple de cuvinte care au la început/  la 

mijloc/ la sfârşit sunetul ,,ţ”. 

-Sunetul şi literele  

“ţ/ Ţ”. 

Copiii dau 

exemple de 

conversaţia 

 

 

 

planşă cu 

litera”ţ/ Ţ” 

frontal 

individual 

apreciere 

verbală 
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-Despărţiţi în silabe cuvintele: ţară, moţ, Tomiţă, 

ţânţar. 

-Alcătuiţi o propoziţie cu cuvântul ,,ţară”. 

cuvinte, despart în 

silabe, 

alcătuiesc 

propoziţii.   

exerciţiul 

III. Crearea 

fondului aperceptiv    

2’ 

 -Ce sărbătoare religioasă se apropie? (expun 

planşa) 

 

 

-Ce sărbătorim de Paşte? 

- Cum sărbătoriţi voi această sărbătoare? 

 

- Care sunt simbolurile Paştelui? 

-Se apropie 

Paştele. 

-De Paşte 

sărbătorim 

Învierea Domnului 

Iisus Hristos. 

-Simbolurile 

Paştelui sunt: ouăle 

roşii, cozonacul, 

iepuraşul, mielul. 

 

 

conversaţia 

 

conversaţia 

 

planşa 

ilustrată 

“De Paşte” 

 

planşă 

ilustrată 

“De Paşte” 

 

 

 

frontal 

 

 

frontal 

 

 

frontală 

 

 

apreciere 

verbală 

 

 

IV. Anunţarea 

temei    1’ 

 Comunic elevilor titlul lecţiei: “Paştele în sat”, de 

Rădulescu Niger şi le anunţ obiectivele lecţiei, 

spunându-le că: 

vor memora poezia, 

vor răspunde la întrebări legate de conţinutul 

poeziei, 

vor  recita poezia, pronunţând clar sunetele şi 

cuvintele, 

 

 

 

Ascultă şi reţin 

obiectivele lecţiei; 

 

 

 

expunerea 

 

 

 

planşa 

ilustrată 

“De Paşte” 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

observarea 
sistematică 
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vor desena ouă şi  

vor audia melodii.  

 

V. Dirijarea 

învăţării 

10’ 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

   Realizez intuirea planşelor ,,De 

Paşte”,adresând întrebări copiilor, astfel încât să 

verbalizeze conţinutul de idei al poeziei. În 

această conversaţie sunt explicate cuvintele 

necunoscute lor:  a fi voioasă, altar, a se închina,  

a se veseli.   

  Recit poezia model, apoi adresez elevilor 

întrebări: 

- Ce titlu are poezia? V-a plăcut? De ce? Aţi trăit 

întâmplări asemănătoare celor din poezie? Când 

se întâmplă toate acestea? 

   Atrag atenţia copiilor că vor învăţa poezia pe 

de rost. 

    Recit poezia model încă o dată 

   -recit primul fragment logic model, apoi 

numesc câţiva copii să repete; 

   -recit  al doilea fragment logic model, apoi 

numesc câţiva copii să repete; 

   -recit primul şi al doilea fragment logic model, 

apoi numesc câţiva copii să repete; 

 

 

 

 

 

 

Copiii ascultă şi 

răspund la 

întrebări. 

 

 

 

 

 

Elevii numiţi recită 

fragmentul. 

 

 

conversaţia 

euristică 

 

 

 

învăţarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

memorizarea 

 

 

 

 

ppt ,,Paştele în 

sat” 

 

 

 

 

poezie 

,,Paştele în 

sat” 

 

 

 

ppt ,,Paştele în 

sat” 

 

 
 
 

frontal 
 
 
 
 
 
 

individual 
 

 

 

 

 

 

frontal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

observarea 
comportament

ului copiilor 
 
 
 
 
 

evaluarea 
frontală 

 
 
 
 
 
 
 

aprecieri 
verbale 
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O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

    -recit  al treilea fragment logic model, apoi 

numesc câţiva copii să repete; 

    -recit primul, al doilea şi al treilea fragment 

logic model, apoi numesc câţiva copii să repete; 

     -recit  al patrulea fragment logic model, apoi 

numesc câţiva copii să repete; 

    -recit primul, al doilea, al treilea şi al patrulea  

fragment logic model, apoi numesc câţiva copii 

să repete; 

     Se va realiza recitarea colectivă. 

   Fac aprecieri şi observaţii privind modul în 

carea au memorat şi recitat poezia. 

 

 

 

 

 

Elevii numiţi recită 

fragmentul. 

 

 

 

Toţi copiii recită 

poezia. 

 

 

 

 

memorizarea 

 

 

 

poezie 

,,Paştele în 

sat” 

individual 
 

VI. Obţinerea 

performanţei   4’ 

O2 

 

 

 

 

 

 

   Se  formează patru grupe de elevi. 

   Cer elevilor ca fiecare grupă să aleagă câte un 

ou din cosuleţ.(în fiecare ou e câte un cuvânt: 

ouă, lumânări, cozonac, biserică ). Citesc 

cuvintele şi au sarcină: 

          1. să ilustreze prin desen cuvântul, 

          2. să scrie cuvântul din memorie, 

 

 

1 

 

 

2 

  

 

recitarea 

 

 

 

concurs pe 

grupe 

 

poezia 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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O3 

          3. să reprezinte grafic cuvântul şi silabele 

componente, 

          4.  să alcătuiască o propoziţie şi să o 

reprezinte grafic împreună cu cuvintele 

componente,completând răspunsurile în fişa cu 

cadranele primită pe grupă. 

Un reprezentant al fiecărei grupe va prezenta 

posterul  în faţa clasei. Se fac aprecieri asupra 

modului cum au lucrat  elevii. 

Grupa care a completat corect fişa va primi ca 

recompensă un stimulent. 

Se va realiza recitarea în lanţ a poeziei (câte un 

copil –o strofă).   

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii recită 

poezia. 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

cadranele 

 

fişa de lucru 

frontal 

 

 

 

 

pe grupe 

 

 

 

stimulente 

VII. Activitate în 

completare     

O4 Se formează trei grupe mari de câte 6 elevi 

fiecare. 

 exerciţiul machete 
figurine 
Copăcei 

frontal 
 

aprecieri 
verbale 
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10’ O5 Grupa 1: Realizaţi o machetă care să ilustreze 

prima strofă; 

Grupa 2: Realizaţi o machetă care să ilustreze a 

II-a strofă; 

Grupa 3: Realizaţi o machetă care să ilustreze a 

III-a strofă; 

 

 

 

 

 

 

Împart copiilor fişe cu ouă de colorat. 

Asigur fondul muzical cu melodii specifice 
tematicii.  

Grupa 1 realizează 

macheta cu 

imaginea satului. 

Grupa 2 realizează 

macheta cu 

bunicul şi nepoţii 

la altar. 

Grupa 3 realizează 

macheta cu familia 

la masă. 

Colorează 

imaginea ouălor 

din fişă. 

audiţie 

muzicală 

Floricele 
căsuţe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

laptop 
videoproiecto

r 
fişe de lucru 

individual  

VIII. Evaluarea şi 

încheierea  

activităţii    

1’ 

    Fac aprecieri cu privire la modul în care au 
participat elevii la lecţie şi menţionez copiii care 
au primit două stimulente că au F.B., iar cei care 
au doar un stimulent au B. 

 

   Ascultă 

aprecierile făcute; 

 
aprecierea 

verbală 

 
stimulente 

 
frontal 

 

aprecierile 
verbale 

stimulente 
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ANEXA 1 

            

  

Paştele în sat 

                                                                                        de Rădulescu  Niger 

 

 

Azi în sat, 

Parcă-i ziua mai frumoasă 

Şi şoseaua-i mai voioasă. 

Am plecat acum cu toţii, 

Şi bunicul şi nepoţii, 

La altar, la închinat! 

Bucuroşi 

Ne-am întors, apoi, acasă, 

Şi ne-am aşezat la masă. 

Apoi mult ne-am veselit 

Şi la masă am ciocnit  

Ouă roşii! 
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                               Fişă de lucru              ANEXA 2 

 

Completaţi cadranele: 

 

 

 

 

 

1 

Ilustrează  prin desen cuvântul dat: 

 

 

 

 

2 

Scrie cuvântul din memorie: 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

3 

Reprezintă grafic cuvântul şi  silabele din care 

este format: 

 

 

4 

Alcătuieşte o propoziţie cu cuvântul dat şi 

reprezint-o grafic împreună cu cuvintele 

componente: 
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PROIECT   DIDACTIC 
 

Data: 29.03.2019 

Clasa: a II-a 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Nr 1 Cotu Văii 

Propunător:  prof. înv. primar Diaconu Elena Corina 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română  

Unitatea de învățare:,,Poveștile familiei” 

Subiectul: ,,La bunicul”, după Johanna Spyri 

Forma de realizare: integrată 

Tipul lectiei: Transmitere și însușire de noi cunoștințe 

 

Discipline integrate: 

• Arte vizuale și abilități practice-de colorat imagini din text 

•  

❖ Obiective operaţionale: 

O1 -  să citească textul corect şi conştient; 

O2 - să formuleze întrebări şi răspunsuri în legătură cu conţinutul textului; 

O3- să alcătuiască enunţuri proprii folosind cuvintele noi; 

O4 - să completeze harta textului; 

O5- să așeze imagini în ordinea desfășurării actiunii.  

 

❖ Strategii didactice: 

➢ Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, observația, exerciţiul, munca 

independentă.  

➢ Mijloace didactice: fișe de colorat, harta textului, planșă cu Heidi. 

➢ Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, grupe, perechi.  

➢ Forme şi tehnici de evaluare :observarea sistematică, aprecieri verbale, autoevaluare 

interevaluare.         

• Resurse umane: 14 elevi    

• Resurse temporale: 45 minute 
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❖ Bibliografie 

 

 
• Vasile Molan, Maria Bizdună, Didactica disciplinelor, ,,Comunicare în limba română 

–învățământ primar”, Editura Miniped, București, 2014; 

•  Programe şcolare pentru clasele pregătitoare, clasa I şi a II-a, Bucureşti 2013 
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SCENARIU DIDACTIC 

MOMENTEL

E LECŢIEI 

OB. 

OP. 

ELEMENTE DE CONŢINUT 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace 

didactice 

1. Moment 

organizatoric 

2 min. 

        Îndrumarea elevilor în vederea pregătirii celor 

necesare pentru lecție; asigurarea unui climat propice 

desfășurării lecției. 

Conversația Frontal   

2. Verificarea 

temei 

2 min. 

 Se verifică corectitudinea şi aspectul temei, evidenţiindu-se 

elevii care au caiete îngrijite. 

 Frontală Caiete de 

temă 

Aprecieri 

orale 

 3. Captarea 

     atenţiei 

2 min. 

 Prezint elevilor o imagine cu o fetiță (Heidi). Îi întreb dacă 

recunosc personajul din imagine. 

 Voi aţi auzit despre  povestea  Heidi, fetița munților? 

Conversația Frontal Plansa 

 

Apreciere 

verbală 

4.Reactualizare

a cunoştinţelor 

2 min 

 Se povesteşte pe scurt de către elevi conţinutul poveştii. 

Dacă  elevii nu recunosc povestea, povestesc pe scurt în 

fața clasei. 

Povestire orală Frontal  Apreciere 

verbală 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 Anunț elevii că vom citi un fragment din Heidi, fetița 

munților,după Johanna Spyri, vom răspunde la întrebări și 

vom discuta pe baza textului. 

Explicația 

 

Frontal  Observare 

sistematică 
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2 min. Scriu titlul textului și autorul pe tablă. 

5. Dirijarea 

învăţării 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

 

O3 

 

Intuirea imaginii din manual. Întrebările sunt astfel 

construite, încât elevii să prezinte câteva informaţii despre 

personajele poveştii. 

Rog elevii să citească în șoaptă textul din manual. 

Descifrarea textului din manual prin efort propriu (în 

şoaptă/în gând). Verificarea cu întrebări a citirii conştiente: 

Care este titlul fragmentului? Care este autorul? Care sunt 

personajele întâmplării? Unde ajunge fetița? 

 Se explică citirea/pronunţarea corectă a cuvintelor: 

Johanna, Spyri. 

Se exersează citirea cu voce tare: citirea în lanţ a textului.   

Citirea model –citesc textul cu voce tare. 

  Discutarea textului: titlul, întrebări legate de conţinutul 

textului, numărul aliniatelor, semnele de punctuaţie 

(intonaţie).  

Câte alineate are textul?Câte linii de dialog?Cine a dus-o 

pe Heidi la bunic?Unde locuia bunicul? 

Se explică cuvintele şi expresiile noi: 

-staul=grajd 

-creste=vârfurile munților  

Lucru cu 

manualul 

 

 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

 Conversația 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

Frontal 

 

 

 

 

Planşa model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 
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Se folosesc în structuri noi. În caiete şi pe tablă se notează 

enunţurile. 

6.Obținerea 

performanței 

13 min 

 

O4 

O5 

Împart elevilor fişe de lucru(Harta textului), pentru a le 

lipi în caietele de clasă. Aceştia au ca sarcină să 

completeze individual fișa, apoi să corecteze fișa colegului. 

Verific frontal și individual fișele. 

 Cei care rezolvă mai repede primesc fișe de colorat(în 

grupe sau perechi).Elevii vor așeza desenele în ordinea 

întâmplărilor din text pentru a realiza Filmul textului. 

Munca 

independentă 

 

 

 

Individual 

 

Grupe 

prechi 

 

Fișe  

 

Harta textului 

Observare 

sistematică 

Interevaluare 

 

7.Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului 

2 min 

 Se dă tema pentru acasă.Răspunde la întrebări, pag.88 

din manual. 

Se fac aprecieri generale și individuale pozitive. 

Conversația 

Explicația 

frontal 
 

Observare 

sistematică 
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Anexa1                                         
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PROIECT   DIDACTIC 
 

 

 

Data: 29.03.2019 

Clasa: a II-a 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Nr 1 Cotu Văii 

Propunător: prof. înv. primar  Diaconu Elena Corina 

Aria curriculară: Matematică şi știinţe ale naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului  

Unitatea de învățare: ,,Poveștile familiei” 

Subiectul: Împărțirea la  2,3,4,5,6 

Forma de realizare: integrată 

Tipul lectiei: Consolidare 

 

 

Discipline integrate: 

• Arte vizuale și abilități practice-de colorat și lipit   

• Comunicare în limba română- receptarea unui mesaj scris sau oral 

 

 

❖ Obiective operaţionale: 

O1 -  să utilizeze noţiuni matematice legate de împărţire, pentru completarea unui organizator 

grafic; 

O2 - să efectueze exerciţii de împărţire, utilizând scăderea repetată şi/sau înmulţirea; 

O3- să aplice noțiunile matematice  în rezolvarea de exerciţii și probleme; 

O4 – să rezolve un puzzle;  

O5- să participe activ și eficient la realizarea sarcinilor de lucru, orale sau scrise,în grupe sau 

individual  
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❖ Strategii didactice: 

➢ Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, nufărul împărțirii, turul 

galeriei, exerciţiul.  

➢ Mijloace didactice: fișe, scrisoarea de la Heidi, planșă ciorchinele, bilețele, planșă 

puzzle. 

➢ Forme de organizare: frontal,  individual, grupe.  

➢ Forme şi tehnici de evaluare :observarea sistematică, aprecieri verbale, autoevaluare 

interevaluare.         

• Resurse umane: 14 elevi    

• Resurse temporale: 45 minute 

 

 
❖ Bibliografie 

 

 
• Programe şcolare pentru clasele pregătitoare, clasa I şi a II-a, Bucureşti 2013 

 

• Roşu, Mihail -   Metodica predării matematicii,  Editura Credis, Bucureşti, 2004.



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1332 
 

SCENARIU DIDACTIC 

 

MOMENTEL

E LECŢIEI 

OB. 

OP. 

ELEMENTE DE CONŢINUT 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE 
Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace 

didactice 

1. Moment 

organizatoric 

2 min. 

        Îndrumarea elevilor în vederea pregătirii celor 

necesare pentru lecție; asigurarea unui climat propice 

desfășurării lecției. 

Conversația Frontal   

2.    Captarea 

     Atenţiei 

2min 

O3 Se va arăta elevilor un plic pe spatele căruia este scris un 

exerciţiu-provocare: Pentru clasa a…….jumătatea 

predecesorului numărului 5. 

Desfac plicul și citesc mesajul (Scrisoarea de la Heidi) 

Conversația Frontală Plicul cu 

mesaj 

Aprecieri 

orale 

 3. Verificarea 

temei 

2min 

 Se verifică corectitudinea şi aspectul temei, evidenţiindu-se 

elevii care au caiete îngrijite. 

Conversația Frontal Caiete de 

temă 

Apreciere 

verbală 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

2 min. 

 Astăzi o vom ajuta pe Heidi, ne vom reaminti ce este 

împărțirea, dar vom efectua și câteva exerciții și probleme.  

Conversație 

 

Frontal   
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5.Consolidarea 

și 

sistematizarea 

cunoștințelor 

15 min 
 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O5 

Completarea  unui organizator grafic, pe flip-chart, pornind 

de la cuvântul ,,împărţire”. Împart elevilor bilețele(sumă, 

produs, cât, cu atât mai mult, de atâtea ori mai mic, 

micșorat de ). Fiecare elev citește, iar cei care au noțiuni 

legate de împărțire  lipesc pe planșa desenată. 

Elevii primesc și fișă cu Nufărul împărțirii, o completează 

și o lipesc în caiet.  

 

Joc didactic- Bate palma 

Un elev rezolvă o împărțire scrisă pe plansă, ceilalți o 

verifică. Dacă este corect merge și bate palma cu un coleg 

pe care îl invită la tablă. Dacă nu rezolvă corect, alege un 

coleg fără să bată palma. 

Elevii scriu în caietele de clasă. 

15:3=           18:2=              32:4=           12:3= 

36:4=           40:5=              27:3=           14:2= 

10:2=           24:4=              30:5=            28:4= 

42:6=           60:6=              54:6=            25:5= 

Explicația 

 

Conversația 

 

 

 

 

Joc 

didactic 

 

Exercițiu 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

Bilețele 

 

 

Planșa 

 

 

Fișe  

Nufărul 

Împărțirii 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Interevaluare 
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5.  Obținerea 

performanței 

20 min 

 

O2 

O3 

O4 

O5 

Împart elevii în trei grupe(după așezarea în bancă). Fiecare 

grupă are de rezolvat mai multe sarcini.Intervin acolo unde 

este necesar. 

Afișez posterele și verificăm sarcinile. Echipa câștigătoare 

va intra în clubul ,,Prietenii lui Heidi,, 

Turul galeriei Grupe 

Frontal 

 

 

Postere 

Puzzle 

Fise de lucru 

Aprecieri 

verbale 

Observare 

sistematică 

7.Concluzii şi 

aprecieri finale 

2 min. 

 Se fac aprecieri globale pozitive.  Se dau teme pentru 

acasă. 

 Elevii primesc recompense simbolice. 

Conversaţia  

explicaţia 

Activitate 

frontală 

 Aprecieri 

globale 

pozitive 
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Dragi elevi, 

  Am mare nevoie de ajutorul vostru! După cum știți, acum 

locuiesc în munți cu bunicul meu. Aici este foarte frumos și 

mă simt bine, dar sunt puțin supărată. Nu mă descurc la 

împărțiri, iar bunicul îmi dă multe sarcini cu împărțiri pe care 

trebuie să le rezolv cât mai bine și cât mai repede(și 

exercițiul de pe plic a fost ideea bunicului). Vă rog, mult de 

tot, să mă ajutați! 

                                                            Cu drag, 

                                                                        Heidi                                      
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Fisă (Grupe) 

 

 

 

1. Câtul numerelor 15 și 3 este………. 

2. Numărul de 4 ori mai mic decât 12 este……. 

3. Dacă îl micșorăm pe 50 de 5 ori, obținem…… 

4. Numărul 4 se cuprinde în 32 de ……ori. 

5. Jumătatea lui 18 este…….. 

6. Sfertul lui 16 este……….. 

7. Încercuieşte rezultatul corect al împărţirilor: 

                       36 : 6 =  5,  6, 8 

     12 :6 = 2, 3, 4 

  

8. Adevărat (A) sau fals (F) ? 

54:6=8                                                 30:5=6 

 

9. Heidi a cules 21 de flori din poienița de lângă casă și vrea să le așeze în 

mod egal în 3 vaze.  Câte flori pune în fiecare vază? 

 

          …………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Bunicul a trimis-o pe Heidi să închidă caprele în staul. El i-a spus: 

sunt 24  de capre și de 6 ori mai puțini iezi. Câte animale trebuie să caute 

Heidi? 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1337 
 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1338 
 

PROIECT  DIDACTIC  

A. Algoritmul introductiv: 

Liceul Teoretic nr.1 Bratca 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Beznea  

Data: 20.11.2018 

Profesor învăţământ primar: COSTE  LIVIA 

Clasa Pregătitoare 

Aria curriculară: Arte și tehnologii 

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Unitate tematică: Lumea din jurul meu 

Subiectul: *Fructe vesele* - decupare, mototolire, 

lipire 

Forma de realizare: activitate integrată 

Discipline integrate: Comunicare în limba 

română, Arte vizuale și abilități practice, Muzică 

și mișcare  

Obiectiv fundamental:  

Formarea  deprinderii  de  a realiza o lucrare după 

o temă dată; 

 

Tipul lecţiei: 

Formare de priceperi şi deprinderi; 

Competenţe specifice: 

Arte vizuale şi abilităţi practice 
2.5. Exprimarea utilității obiectelor realizate prin efort 
propriu; 
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind 
materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile. 

 

Obiective operaţionale: 

O1-să denumească materialele folosite în 

realizarea lucrării; 

O2-să descrie etapele de lucru; 

O3-să realizeze corect operaţiile de lucru 

respectând ordinea efectuării lor; 

O4-să prezinte utilizările lucrării efectuate; 

O5-să exprime păreri cu privire la lucrările 

colegilor şi la cea proprie; 

O6-să argumenteze părerile şi criticile exprimate; 

 

Strategii didactice: 

Resurse:                        

• Metodologice: 

 
 
 
 

Clasa I  

Arte și tehnologii 

Arte vizuale și abilități practice 

Unitate tematică: Animale din jurul nostru 

*Căţeluşul Azorel* 

Forma de realizare: activitate integrată 

Discipline integrate: Comunicare în limba 

română, Arte vizuale și abilități practice, 

Muzică și mișcare  

 

Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru 

cu diverse materiale şi ustensile; 

 

Formare de priceperi şi deprinderi; 

 

Arte vizuale şi abilităţi practice 
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietati 

ale materialelor in diverse contexte; 
2.3. Realizarea de produse utile si / sau 

estetice combinând materiale uşor de prelucrat si 
tehnici accesibile; 

       2.4. Transformarea unui material prin 

tehnici variate. 

 

O1- să descrie materialele folosite; 

O2- să-şi însuşească tehnica de lucru prin 

enumerarea etapelor de lucru; 

O3- să asambleze corect şi estetic părțile 

componente ale colajului; 

O4- să-şi cultive interesul şi dragostea 

pentru munca practică, educarea atitudinii 

pozitive faţă de muncă, de respect faţă de 

produsele muncii oamenilor; 

O5- să aprecieze obiectiv lucrarea 

personală și pe cele ale colegilor. 
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- metode şi procedee: conversaţia, munca 

independentă, exerciţiul, observaţia, 

explicaţia, demonstraţia. 
- materiale didactice: planşă demonstrativă 

pe etape¸ lucrarea model. 

- materiale şi ustensile: hârtie creponată, 

carton colorat, ochi mobili, foarfece, 

lipici, creioane colorate. 

- moduri de organizare: individual, 

frontal, pe grupe. 

Forme de evaluare: 

  -observaţia sistematică, evaluare orală, turul 

galeriei,expoziția.  

 

- metode şi procedee: conversaţia, 
expunerea, observaţia, explicaţia, turul 
galeriei, demonstraţia 

-  materiale didactice: lucrarea model,  

-  materiale şi ustensile: foarfece, ochișori 
mobili, pastă de lipit, șabloane, fond 
muzical pe suport cd, laptop. 

- moduri  de organizare: individual, 

frontal, lucrul pe echipe. 

 

 

-observaţia sistematică, evaluare orală, turul 

galeriei,expoziția. 

• Bibliografie:  
- Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii 

mici, Suport de curs, 2012; 

- Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice, aprobată prin ordin al ministrului 

nr. 3418/ 19.03.2013; 

- Lucian Stan, Ileana Stan, Abilităţi practice - ghid metodologic, Editura  Aramis, 2002; 

- Adina Grigore, Arte vizuale şi abilităţi practice pentru clasa I, Editura Ars Libri, Argeş, 2013. 

 
 
 
 

B. Demersul didactic:   

1. Moment organizatoric: 

*pregătirea materialelor necesare desfăşurării procesului didactic; 

*crearea unui climat afectiv; 
 

2. Reactualizarea cunoştinţelor: 

       - Ce materiale am folosit până acum în activităţile de abilităţi practice? (carton, lipici, 

foarfecuţa, creioane,hârtie glasată) 
        - Pe cine ați ajutat azi de-a lungul zilei? (Zâna Toamnă).  

 

3. Captarea atenţiei:  

      - În ce anotimp ne aflăm ?(toamna) 

      - Care sunt semnele specifice anotimpului toamna?(afară plouă, e mai frig, bate vântul...) 

      - Dar oamenii ce strâng din livezi şi din vii?(fructe şi legume) 

      - Daţi exemple de câteva fructe care se culeg din livezi în anotimpul toamna.(mere, pere, 

nuci, gutui) 

      - Dar din vii?(struguri) 

-  Zâna Toamnă v-a adus în coşul ei o poezie. Vom asculta cu atenţie poezia. 

*recitarea poeziei „Căţeluşul şchiop” de Elena Farago 
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- Pe cine ne prezintă poeta? 

- Ce s-a întâmplat cu căţeluşul din poezie? 

- Cine l-a accidentat pe căţel? 

- Cum se simte căţelul? 

- Ce părere aveţi despre copiii care lovesc animalele? 

- Cunoaşteţi cazuri asemănătoare? 

- Voi cum vă comportaţi cu animalele? 

- Cum ai proceda aşa încât căţeluşul să nu mai fie trist? 

 

4. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor: 

- Azi, la ora de arte vizuale, clasa pregătitoare va realiza *Fructe vesele* prin mototolirea 

hârtiei şi lipirea ei pe carton, iar clasa I îi va realiza un prieten căţeluşului şchiop din 

poezie: *Căţeluşul Azorel* prin plierea hârtiei, decupare şi lipire pe o pungă de hârtie.  

 

5. Dirijarea învăţării: 

*observarea lucrărilor model 

*prezentarea etapelor de lucru 

- Mai întâi vom decupa fructul ales, după care 

îl vom lipi pe hârtia cartonată, vom rupe apoi 

bucăţele de hârtie creponată, le vom mototoli, 

apoi le vom lipi pe fructul desenat. 

 

6. Obţinerea performanţei: 

*realizarea lucrărilor de către elevi 

- Vom trece apoi la realizarea lucrărilor, 

respectând etapele prezentate. 

În timp ce copiii lucrează, îi voi  îndruma 

permanent şi îi voi ajuta acolo unde 

întâmpină dificultăţi. 

Copiii vor decupa fructul, îl vor lipi pe hârtie, 

după care îi vor aplica hârtie creponată tăiată. 

 

 

 

 

 

 

 

     7. Evaluarea activităţii: 

*Criteriile pe care le vor avea în vedere 

sunt: 

- gradul de finalizare al lucrării;  

- decuparea corectă a fructelor;     

-  lipirea mototoalelor pe suport (măr, pară, 

nucă sau gutuie); 

 

*observarea lucrării model 

Se prezintă modelul și se intuiește materialul 

aflat pe bancuțe. Se va plia hârtia, se vor 

decupa urechile și limbuța, se vor lipi 

impreună cu ochișorii mobili, după care se 

desenează boticul cu carioci. 

 

 

*explicarea și demonstrarea tehnicii de 

lucru: 

• se pliază hârtia ; 

• se decupează urechile și limbuța; 

• se lipesc urechile, limbuța și ochișorii 
mobili; 

• se desenează boticul. 

 

Obţinerea performanţei: 

*realizarea lucrărilor 

• se fac exerciții de încălzire a mușchilor 
mâinii 

• se cere elevilor să înceapă lucrarea 
respectând indicațiile; 

• în timp ce elevii lucrează, se dirijează 
activitatea și se dau câteva indicații 
referitoare la tehnicile de lucru; 

• lucrările se vor realiza pe un fundal 
muzical adecvat. 

 

Evaluarea activităţii: 

Voi dirija analiza și aprecierea lucrărilor. 
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-  originalitatea lucrării. 

 

 

 

      *Se va realiza o expoziţie pe un panou, 

a lucrărilor realizate de    fiecare grupă, se vor 

face aprecieri asupra modului de lucru şi al 

aspectului final al lucrărilor. Fiecare elev va 

primi câte o bulină roşie, după care vor merge 

şi o vor ataşa celei mai frumoase lucrări.Copiii 

îşi vor putea exprima părerile despre propriile 

lucrări, dar şi despre cele ale colegilor. 

 

      8. Încheierea activităţii: 

      - Se vor face aprecieri asupra modului de 

desfăşurare a activităţii. 

 

 

Voi reaminti elevilor care sunt criteriile de 

apreciere pentru a obține efectele estetice 

dorite: 
• corectitudinea decupării; 

• asamblarea corectă; 

• aspectul îngrijit al lucrării; 

• originalitatea lucrării. 

 

*Lucrările realizate vor fi expuse în fața 

clasei și se va face turul galeriei alegând 

cele mai bine realizare. 

 

 

 

 

 

 

Încheierea activităţii: 

- Se vor face aprecieri generale asupra 

modului de lucru și participării la activitate în 

general. 
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Proiect de activitate 

 
Profesor:  Cozac  Claudia Alina   

 

Data: 13.11.2019 

Unitatea scolară: C.S.E.I., Tg -Jiu 

Clasa:  a V a A 

Durata: 45’  

Tema: Stil de viaţă sănătos  

Titlul activităţii: Tutunul poate ucide 

Tipul activităţii: consiliere colectivă  

Competenţe generale: exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate  

Competenţe specifice: conştientizarea, de către elevi, a importanţei formării unor atitudini şi 

comportamente responsabile privind starea de sănătate, prin implicarea în activităţi de prevenire şi 

combatere a factorului de risc pentru sănătate – fumatul.  

 

Obiective operaţionale:  

 

1. - să identifice efectele fumatului; 

2. - să își lărgească orizontul de informații legate de țigări și fumat; 

3. - să ia decizii responsabile cu privire la sănătatea lor; 

4. - să prevină și să combată factorul de risc pentru sănătate – FUMATUL; 

5. - să recepteze mesaje și informații cu privire la cauzele nocive ale fumatului. 

Strategii:  

- metode şi procedee: exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, brainstorming, problematizarea, 

jocul de rol  

- mijloace: prezentare Power Point „ FII TU ÎNSUŢI”, coli A4, pixuri, flipchart, culori 

 

Bibliografie:  

- Băban, A., 2001, Consiliere educaţională, Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie si consiliere, 

Cluj- Napoca;  

- Lorant, E., 2001, Manual de educație pentru sanatate, Fundatiile Soros, Programul de educatie pentru 

sanatate, ed. Design&Print Idea Cluj  

- *** Ghidul consilierului şcolar, material realizat de Fundaţia Tineri pentru Tineri, în cadrul 

proiectului Evrica;  
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Mod de realizare a activităţii: 

 

1. Moment introductiv  

                                                                                                  – 3 minute  

- se salută grupul-clasa;  

- se stabilesc regulile de grup care urmează să fie respectate pe parcursul activităţii.  

 

2. Exerciţiu de energizare „Insula imaginaţiei”  

                                                                                                - 10 minute  

 

     Li se explică elevilor că vor juca jocul Insula imaginaţiei, iar în acest joc visul fiecăruia poate 

deveni realitate. Fiecare va alege o valoare, exemplu Bogăţie, Faimă, Iubire, Prietenie, Familie, etc. 

Aceste cuvinte sunt scrise pe jetoane sub formă de frunze. Elevii trebuie să- și aleagă câte o frunză, să 

citească cuvântul scrie pe ea și să o așeze pe ”Copacul vieții sănătoase”. Fiecare elev este întrebat rapid 

„Care este visul tău?” şi sunt rugați sămotiveze alegerea făcută.  

      Pe unele frunze este scris cuvântul SĂNATATE, fapt ce reprezintă punctul de plecare spre discuții 

privind o viață sănatoasă concluzionându-se faptul că deciziile pe care le iau acum în privinţa sănătăţii 

vor avea atât consecinţe pe termen scurt, cât şi pe termen lung, care ar putea să le afecteze enorm visele 

şi scopurile în viaţă; toţi putem hotărî, într-o oarecare măsură dacă să fim bolnavi sau sănătoşi, într-o 

oarecare măsură şi avem un control asupra nivelului de boală şi de „formă” bună a organismului. 

Putem alege să trăim într-un anume fel şi nivelul nostru de „formă” să fie foarte scăzut sau într-un alt 

fel facând să crească nivelul de „formă”. Dacă cineva mănâncă alimente nepotrivite, nu face exerciţii 

fizice, fumează, se odihneşte puţin „forma” sa nu va fi atât de bună. Astfel de decizii au legătură cu cât 

de mult trăim, cât de bine putem face lucrurile pe care ni le-am propus, dacă altora le place să fie în 

jurul nostru, dacă trebuie să mergem la spital.  

 

3. Anunţarea temei şi a obiectivelor  

                                                                                                    - 1 minute  

     Elevii sunt anunţaţi despre titlul şi obiectivele activităţii: Tutunul poate ucide;; vom încerca să 

identificăm riscurile legate de fumat, vom face un experiment interesant, vom înţelege modul cum ne 

afectează deciziile pe care le luăm sănătatea şi viaţa.  

 

4. Vizionare Power point ” FII TU ÎNSUȚI”  

                                                                                                       – 10 minute  

      Elevii vor viziona un Power Point în care sunt prezentate informaţii privind substanţele conţinute 

de ţigări, efectele provocate de consumul de tutun, precum şi cele cauzate de fumul produs de acestea.  

      De asemenea, vor afla ce se întâmplă cu corpul uman atunci când nu se mai fumează, atât pe 

termen scurt cât şi pe termen lung.  

     În prezentare vor putea vizualiza diferite imagini cu boli şi schimbări ale corpului uman , fapt ce ne 

va face să ne gândim la sloganul ”TUTUNUL POATE UCIDE ”. 
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6. Bingo / test de cunoştinţe despre cauzele fumatului  

                                                                                                  – 20 minute  

 

        Elevii se împart în 5 grupuri, iar fiecare membru va extrage un bilet căruia îi corespunde un 

număr. Profeserul va alege un număr din cutia de bingo, iar elevul care are numărul repectiv va striga 

Bingo, va veni la tablă şi va decide dacă afirmația scrisă pe bilețel este corectă sau nu. Dacă răspunde 

corect echipa lui primește un punct.  

         Fiecare afirmație este dezbătută cu elevii.  

 

 

7.  „TUTUNUL POATE UCIDE” / evaluarea desenelor „ Antifumat” 

 

                                                                                                    – 1 minut  

 

     Pentru evaluare și realizarea feed-back-ului elevii sunt rugați să răspundă  la întrebarea ”Care 

pot fi urmările fumatului?”, răspunsuri ce se regăsesc și pe panoul cu desene realizate de ei.  

      Se discută imaginile și sunt felicitați elevii.  

 

Afirmaţii  

 

1. Fumatul produce un gust şi un miros plăcut, contribuind la înlăturarea ridurilor faciale; mai mult, 

are efecte pozitive asupra auzului.  

 

2. Fumătorii sunt de trei ori mai supuşi riscului de a face infarct decăt nefumători.  

 

3. Fumătorii nu fac infecţii respiratorii  

 

4. Cancerul gurii, buzelor, laringelui apar mult mai des la fumători.  

 

5. Fumatul este una din cauzele principale ale afecţiunilor cardiace  

 

6. Tinerii fumează înainte de a împlini 16 ani, principalul motiv fiind integrarea într-un anumit grup  

 

 

7. Exerciţiul fizic elimină efectele negetive ale fumatului.  

 

 

8. Nicotina şi gudronul nu sunt substanţe cancerigene  

 

9. Gudronul din ţigări îngălbeneşte dinţii şi buzele  

 

10. Fumatul creşte tensiunea arterială, prin spasmul micilor vase sanguine şi modificarea ritmului 

cardiac.  

 

11. Fumatul te relaxează  
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12. Unele adolescente fumează pentru a preveni îngrăşarea  

 

13. Majoritatea tinerilor pot să se lase uşor de fumat  

 

 

14. Fumatul duce la dependenţa de nicotină  

 

15. Adolescenţii nu pot deveni dependenţi de nicotină  
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Prof. înv. primar CRÂNCĂU ANA MIRELA 

 

 

DATA:  

UNITATEA DE ÎNVĂMÂNT:ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE IORGA” BAIA MARE 

CLASA: I A  Step by Step 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:  

CLR ,, Sensul cuvintelor – Sunetul și literele c,C”  

MEM ,, În lumea animalelor – Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 100  fără trecere peste ordin. Animale 

domestice și sălbatice (Păsările)” 

AVAP ,, O lume minunată- Hârtia: Decupare, îndoire și lipire ” 

TEMA DE INTERES: ,,Păsările, prietenele noastre”  

TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă  - consolidarea  cunoștințelor 

                                                     - formarea de priceperi şi deprinderi 
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FORMA DE REALIZARE: activitate integrată  

 

 

COMPONENTELE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:  

 DEZVOLTARE PERSONALĂ 

  COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

 ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE    

CENTRE TEMATICE: Citire/ Scriere 

                                           Matematică 

                                           Științe 

                                           Arte 

                                           Construcții 

ACTIVITATEA I 

 

 
 

        Întâlnirea de dimineaţă reprezintă o activitate care permite întrepătrunderea activităţilor şcolare şi 

sociale. Se creează o atmosferă prietenoasă, caldă, în care copiii trăiesc sentimentul apartenenţei, 

implicării, încurajării, încrederii, onestităţii şi echităţii în cadrul grupului.  

        Întâlnirea de dimineaţă îşi propune să creeze o comunitate, să încurajeze ascultarea, împărtăşirea 

sentimentelor, participarea, să exerseze deprinderile importante de a vorbi, de a asculta, de a pune 

întrebări,  de a construi răspunsuri spontane la întrebări, de a sintetiza informaţii, de a rezolva 

probleme,de a urma indicaţii și de a lua decizii. Aceste aptitudini sunt esenţiale pentru o colaborare 

eficientă în cadrul grupului, pentru implicarea într-un proces de învăţare prin cooperare. 

         Locul desfăşurării este un spaţiu care permite reunirea întregului grup, în semicerc, pe mochetă, 

alături de învățătoare. 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1348 
 

         În cadrul întâlnirii de dimineaţă mi-am propus să dezvolt emoții pozitive în cadrul grupului de elevi, să 

stabilesc corespondențe între informaţiile ştiinţifice (actualizate) despre păsări şi  lumea vie și să transpună 

aceste informații în rezolvarea sarcinilor la centrele de interes.  

 

COMPETENȚE GENERALE:   

DP     Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi 

CLR  Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

DP      2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal  

           2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten al viețuitoarelor 

 

CLR   2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare 

           2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple  

           2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere 

în sine  

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- să participe la discuţii; 

- să prezinte noutăţile şi să formuleze întrebări şi răspunsuri; 

- să completeze calendarul lunii noiembrie, calendarul naturii,  respectând simbolurile şi succesiunea 

zilelor; 

- să descifreze agenda zilei și mesajul zilei; 

- să desprindă informaţii de detaliu din prezentarea  mesajului ; 

- să participe la rezolvarea sarcinilor de lucru; 

- să interpreteze vocal și kinestezic, prin acțiuni ale corpului ,, Cântecul păsărilor”; 

 

 

Resurse procedurale: Conversaţia  euristică,  dialogul,  exerciţiul,  explicaţia,   observaţia,  problematizarea,  

brainstorming-ul, jocul didactic, învățarea activă, învățarea prin cooperare - masa rotundă (nexa 

1)  implicarea 

comunității,     aplicații ale inteligentelor multiple.  
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Resurse materiale: mesajul zilei, agenda zilei, calendare, video proiector, ecran de proiecție, prezentare PPT, fișe 

cu sarcinile de la centre; 

Resurse umane: 21 de elevi; 

Moduri de organizare: activitate frontală, activitate individuală, în grup; 

 

ETAPELE  „Întâlnirii de dimineaţă”: 

➢ Salutul 

➢ Prezența 

➢ Chipul meu, azi! 

➢ Noutățile 

➢ Calendarul lunii, al zilei și al naturii  

➢ Agenda zilei 

➢ Mesajul zilei 

 

1. Salutul 
      Acest moment cultivă norme de bază în comportamentul copiilor, îi învaţă respectul pentru cei din jur și 

sudează relaţiile de prietenie. 

      Copiii  sunt înștiințați de primirea unei invitații din partea unor păsărele, prietenele copiilor.  

      Acestea îi invită pe copii la o mare petrecere și la descoperirea surprizelor pregătite de ele.  

      Și pentru că la o petrecere ne și costumăm, măștile noastre vor fi ... 

      Copiii se vor saluta în limbajul păsărelelor: ,, Cip, cirip! Bine ai venit la școală!” 
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2. Prezența 

 

      Copiii conștientizează numărul de elevi prezenți și absenți. Se discută cauzele absențelor și se așază în 

coșulețe simbolurile elevilor prezenți și absenți. 

 

3.Chipul meu, azi! 

 

            Elevii își analizează individual starea sufletească pe care o au la început de zi: de veselie, de sobrietate, de 

tristețe. Când starea sufletească este conștientizată, aceștia își așază simbolul personal la panoul ,,Chipul meu, 

azi!” sub imaginea care reprezintă un chip vesel, sobru sau trist.     

            Se discută fiecare alegere, se pun întrebări, se argumentează răspunsuri, se realizează o atmosferă 

prietenoasă, caldă, de apartenenţă, de implicare, de încurajare, de câștigare a încrederii în sine. Această etapă 

este declarată ca încheiată doar atunci când starea de spirit s-a armonizat pozitiv pentru întregul colectiv de 

copii. 
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4. Noutățile 

        Copiii înscrişi sunt invitaţi pe „Scaunul autorului”, unde au ocazia să împărtăşească ascultătorilor o 

întâmplare, o experienţă trăită, un eveniment strâns legat de tema  ,,Păsările, prietenele noastre”.  

         După expunerea noutăţii, se adresează întrebări pentru a se obţine mai multe date factuale şi emoţionale  

sau se fac comentarii pe marginea celor povestite. Prin intermediul Noutăţilor, copiii ajung să se cunoască mai 

bine, să facă observaţii privind asemănările şi deosebirile dintre ei, să accepte diferenţele, să fie mai înţelegători, 

mai răbdători şi mai toleranţi.  

                                                                     

5. Completarea calendarelor 

            Copiii sunt solicitați să precizeze ce zi a săptămânii este, care este data, ce evenimente sociale și personale 

cunosc în legătură cu această zi.    Se discută despre aspectul vremii și impactul acesteia asupra păsărelelor.  

         Astfel, copiii sunt ancorați în realitate, se formează reperele temporale și se  rețin datele calendaristice care 

au anumite semnificații. 

         Se numără câte zile de școală au trecut... 

 

6. Agenda zilei 

        Îi familiarizează pe elevi cu programul zilei. Conţine activităţile din ziua în curs fără repere orare, fiind incluse 

şi pauzele. La centrele de activităţi care urmează să funcţioneze sunt precizate şi conţinuturile. Agenda reprezintă 

un ghid cu ajutorul căreia copiii îşi dozează şi valorizează energia.  
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7. Mesajul zilei  

 

        Are rolul de a capta atenţia copiilor, de a stârni interesul şi curiozitatea, de a implica. Prin mesajul zilei se 

face introducerea în temă şi se rezolvă sarcinile care  fac legătura cu activităţile ce urmează să se desfăşoare la 

centre. 

      Este prezentat invitatul de onoare precizat în mesaj și acesta le prezintă copiilor informații interesante despre 

speciile de păsări, mediul lor de viață, modul de hrănire și de înmulțire, rolul păsărilor în viața copiilor, dar și 

dragostea pentru acestea. 
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8. Încheierea activității 
       Se realizează prin jocul ,,Rândunico, mută-ți cuibul!” 

 
ACTIVITATEA a II-a 
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        Copiii se așază în ordine la fiecare centru de interes pentru care au optat:  
 Centrul de CITIRE și SCRIERE 

 Centrul de MATEMATICĂ 

 Centrul de ȘTIINȚE 

 Centrul de ARTE 

 Centrul de CONSTRUCȚII 

 
        Se  pregătesc materialele și se explică modalitățile de lucru pentru fiecare centru. Se 
precizează timpul de lucru. După terminarea sarcinilor, copiii se rotesc la fiecare centru de interes, în 
direcția acelor de ceasornic, astfel încât să poată parcurge sarcinile fiecărui centru.  
      Învăţătoarele apreciază activitatea elevilor și oferă îndrumări. 
      După fiecare sarcină parcursă, elevii îşi adună materialele, pregătindu-se pentru o nouă rotire la 
centre. La finalul activităţilor la centre, învăţătoarele  împart recompense copiilor. 
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COMPETENȚE GENERALE 

 

CLR: 

Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

MEM: 

Utilizarea numerelor în calcule elementare;  

 AVAP: 

 Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse;  

 

 

COMPETENȚE SPECIFICE 

 

CLR:  

2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare; 

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut;  

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare; 

4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale  

 

MEM: 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la 

numărare 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, , =, +. -) în 

rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 

2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul: în, pe, 

deasupra, dedesubt, lângă, în faţă, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic , interior, exterior 

3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat 

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural 

4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple 
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AVAP  

2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut  

2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare 

vizuală, muzicală, verbală, kinestezică 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

CLR: 

- să citească cu atenție textul și să identifice mesajul; 

- să găsească corect cuvintele care conțin literele c și C,; 

- să coloreze adecvat cuvintele care exprimă elemente ale mediului de viață al rândunicii; 

- să completeze corect enunțul lacunar; 

- să numere și apoi să adune numărul versurilor poeziei cu numărul de litere însumate ale fiecărui cuvânt 

din primul vers al poeziei 

- să încercuiască corect rândunica și să o coloreze adecvat; 

 MEM:   

- să calculeze corect și apoi să descopere codul care dezvăluie numele ascuns al păsării; 

- să identifice corect rezultatele pare ale operațiilor efectuate și să le coloreze adecvat; 

- să stabilească cu precizie analogia dintre operație și imaginea care conține rezultatul potrivit al 

acesteia; 

- să efectueze produsele din exercițiile propuse; 

  AVAP: 

- sǎ denumeascǎ materialele de lucru necesare desfǎșurǎrii activitǎții; ; 

- sǎ realizeze tema propusǎ, respectȃnd tehnica de lucru și instrucțiunile primite; 

- sǎ analizeze ȋn spirit critic și autocritic atȃt lucrarea proprie cȃt și lucrarea colectivǎ; 

- sǎ pǎstreze ordinea și curǎțenia la masa de lucru.; 
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STRATEGII   DIDACTICE   UTILIZATE 

 

RESURSE PROCEDURALE:  

  Specifice Comunicării în Limba română: conversația euristică, exercițiul, observarea dirijată, învățarea 

centrată pe elev, prin cooperare, activitatea creativă, jocul didactic, jocul de rol, munca independentă; 

  Specifice Matematicii și explorării mediului: observația, analiza, explicația, munca independentă, exercițiul, 

conversația, problematizarea; 

  Specifice Artelor și abilităților practice: explicația, conversația, exercițiul, munca independentă, munca în 

grup, activitatea creativă; 

 

RESURSE MATERIALE: 

1) Comunicare în limba română 

• fişe de lucru, stilou;  

2) Matematică și explorarea mediului 

• fişe de lucru , creioane colorate, stilou; 

3) Arte vizuale și abilități practice 

• foarfece, lipici, carton colorat ; 

 

MODURI  DE  ORGANIZARE  A  ÎNVĂŢĂRII  

- Frontal; 

- Individual; 

- În grup; 
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Centrul de CITIRE și SCRIERE 

 

Centrul de MATEMATICĂ 

 

 

 

Centrul de ȘTIINȚE 
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Centrul de ARTE 

 

Centrul de CONSTRUCȚII 
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JOCURI   PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN COMPLETARE 

Joc  distractiv – ,,ȘTAFETA"  

Obiective operaţionale:    

 să dea exemple de cuvinte care conțin sunetul ,,c” inițial ,  central și final;                                                                                  
 să alcătuiască propoziții enunțiative și interogative cu cuvintele extrase din ,,Bolul magic”; 
 să respecte regulile jocului;  
 să participe activ la joc; 
 să facă aprecieri despre conținutul jocului;   

Joc – ,,PROBLEME ÎN VERSURI DESPRE PĂSĂRELE”  

Obiective operaţionale: 

 să rezolve corect problemele în versuri; 
 să respecte regulile jocului;  
 să participe activ la joc; 
 să facă aprecieri despre conținutul jocului; 

  

Joc - ,,PĂSĂRELELE ÎȘI CAUTĂ ADĂPOST”  

Obiective operaţionale: 

 să respecte regulile jocului;  
 să participe activ la joc; 
 să facă aprecieri despre conținutul jocului; 
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Joc – Puzzle- PĂSĂRI ÎN MEDIUL LOR DE VIAȚĂ  

Obiective operaţionale: 

 să respecte regulile grupului; 
 să participe activ la asamblarea puzzle-ului; 
 să facă aprecieri despre conținutul jocului; 

 

EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR LA CENTRE 

 

         Pe parcursul evaluării activităţilor la centre se va urmări: 

- strategia de rezolvare a sarcinilor; 

- modul de aplicare a cunoştinţelor; 

- corectitudinea datelor şi a observaţiilor făcute; 

- atitudinea elevilor în rezolvarea şi prezentarea sarcinilor; 

- dezvoltarea unor deprinderi individuale şi de grup; 

- gradul de implicare al fiecărui elev în rezolvarea sarcinii; 

 

          Evaluarea elevilor se realizează obligatoriu după prima rotire și la sfârșit, dar se poate face și înainte de o 

nouă rotire. Fiecare grup are un responsabil. Acesta prezintă constatările asupra realizării sarcinilor de lucru de 

către fiecare copil din grupa sa. Se fac observații și recomandări, aprecieri sincere, corecte. Se mai adaugă 

întrebări sau se aduc completări la cele prezentate. 

  

       Cele mai potrivite pentru activităţile prezentate sunt:  

 Evaluarea la ,,Scaunul autorului”;  
 Evaluarea prin afişarea lucrărilor;   
 Evaluarea la centrul de activitate şi autoevaluarea; 
 Turul galeriei; 
 Portofoliul/Mapa  

 

 

Evaluarea  „LA  SCAUNUL  AUTORULUI” 

 

        Această formă de evaluare va fi aplicată la ȘTIINȚE. Elevul prezintă colegilor tema efectuată de el 

sau de grupul de la centrul la care a lucrat. Prezentarea este urmată de analiza și comentariile colegilor și 
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învățătoarei. Acest exercițiu îi formează pe copii în direcția înțelegerii raționamentelor colegilor și de a judeca 

rezultatul muncii colegilor lui, pe care îl va compara cu munca lui. Totodată este un instrument prin care 

elevii  învață să comunice liber.  

 

 

 

Evaluarea prin „Expunerea lucrărilor” 

 

     Se va aplica această formă de evaluare la ARTE și ulterior la CONSTRUCȚII. Lucrările elevilor sunt expuse în 

clasă și toți copiii pot să examineze cum au lucrat și să comenteze. Se evaluează munca lor, care se prezintă și 

celor ce intră în clasă. Elevii au posibilitatea să revină asupra lucrărilor corectându-le, realizând astfel o 

recapitulare a cunoștintelor și reușind să facă o analiză reală a lucrării sale. 

Turul galeriei 

       După expunerea lucrărilor la centre se face un tur la fiecare centru și se observă lucrările colegilor, obținându-

se astfel noi informații pe care le pot adăuga  lucrărilor făcute de ei. 

Portofoliul / mapa 

       Fiecare elev are un portofoliu în care sunt strânse lucrările cu data când au fost efectuate, pentru a se observa 

progresul în timp. Poate să conțină lucrări ilustrând o singură materie sau mai multe. Acesta poate să cuprindă: 

mostre scrise de ciorne și lucrări finale ilustrând toate materiile, însemnări personale, păreri ale elevilor despre 

lucrările selectate, ori despre progresul lor general, teste, fișele de observație, fișele de autoevaluare și orice alte 

aspecte considerate importante de către învățător. 
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Evaluarea  „LA CENTRUL  DE ACTIVITATE” 

 

              La CITIRE, SCRIERE și MATEMATICĂ evaluarea se va realiza la centrul de activitate. Se discută cu grupul 

de elevi felul în care au rezolvat sarcina, apoi urmează evaluarea individuală. Se corectează munca individuală 

împreună cu fiecare copil. Daca găsește greșeli, acestea se subliniază, lăsându-l pe copil să se corecteze singur, 

după argumentarea orală. Sublinierea se face cu cerneală albastră sau cu creionul, ferindu-se de a se folosi 

cerneala roșie, deoarece caietele trebuie să conțină munca elevului și nu corecturile pedagogului. Corectându-

se singur, elevul vede ce a greșit și tinde să învețe din greșeli, ca în final să nu le mai repete. Procedând în acest 

fel, elevul de la Step by Step învață repede că orice greșeala se poate îndrepta, că el trebuie să se 

autodepășească. 

 

Încheierea activităţii: 

 

Se apreciază activitatea elevilor și oferă îndrumări. 

Elevii îşi adună materialele, pregătindu-se pentru o nouă rotire la centre.  

La finalul activităţilor la centre se împart recompense copiilor. 

 

RESURSE 

1. UMANE: 21 de copii, învăţătoarele 

2. TEMPORALE: 30-35`cu activități în completare de 15 minute 

3. BIBLIOGRAFICE: 

Programa şcolară pentru clasa I  – aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

Kate Burke Walsh – Crearea claselor orientate după necesităţile copiilor de 6, 7,  8 ani, Editura Cermi, Iaşi, 1999 

ANEXA 1  

ACTIVITATEA PE CENTRE 

      Se va desfășura folosind metoda ,,Masa rotundă” , a învățării prin cooperare, astfel: 

 

     Metoda impune elevilor să treacă pe la ceilalți elevi din grup (centru de interes) pentru a colecta 

răspunsurile acestora, a-și comunica propriul răspuns și a-l compara cu al celorlați pentru a elabora, dacă este 

necesar, un răspuns mai bun. 
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PROIECT DE LECȚIE 

 

 

Clasa:a III-a 

Disciplina de învățământ:Matematică distractivă-opțional 

 

Profesor învățământ primar:  

Cuțchi Raluca Maria  

Școala Gimnazială Nicolae Grigorescu 

 

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică distractivă 

Unitatea tematică: Primăvara copilăriei 

Subiectul:Ne jucăm... 

Tipul lecției: consolidare si sistematizare de cunoștințe si deprinderi 

 

Competențe specifice: 

1.1.Găsirea numerelor naturale pe baza unor raționamente algoritmice 

1.4. Precizarea etapelor algoritmului de rezolvare a unei expresii numerice şi ilustrarealor într-o 

schemă de rezolvare 

3.1. Formularea de întrebări pertinente pentru a obține informația dorită  
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Obiective operaționale: 

O1–să asocieze adecvat litera cu cifra pe baza regulilor jocului dat 

O2–să argumenteze corespunzător regulile de comportare în clasă pe baza cunoștințelor anterioare 

O3–să reprezinte adecvat elemente grafice pe baza cerințelor date 

O4–să observe minim două elemente din imagini care respectă criteriile date 

O5- să rezolve corect problemele pe baza algoritmului de rezolvare 

 

Strategii didactice: 

Metode și procedee didactice:exercițiul, conversația, discuția, problematizarea 

Mijloace didactice:minge, texte tic, fișă de evaluare, imagini 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 

 

Metode de evaluare:orală, practică 

 

Bibliografia: 

1. Programa școlară pentru disciplina opțională MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ, clasa a III-a. 

2. AGRICI, R.; AGRICI, M. – Matematică recreativă – logică-perspicacitate-clasele  a III-a şi a IV-a , Ed. 

Corson, Iaşi, 2001. 

 
 

 

 

 

 

 



,, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 

1366 
 

Demers didactic 

Nr. 

Crt

. 

Secvențele 

lecției 

Ob

.  

Op

. 

Conținuturile 

esențializate ale 

învățării 

Metode și 

procedee 

didactice 

Mijloace 

didactic

e 

Forme de 

organizar

e 

Metode 

de 

evaluar

e 

  1. Momentul 

organizatoric 
 Se creează 

condițiile optime 

pentru buna 

desfășurare a 

lecției ( climat 

psiho-afectiv, 

materiale 

didactice). 

    

2. Reactualizare

a 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii sunt 

așezați sub 

formă de cerc. 

Cu ajutorul 

mingii se vor 

efectua exerciții 

de calcul mintal: 

1.Stabiliți 

valoarea de 

adevăr a 

exercițiilor date. 

Dacă nu sunt 

adevărate, 

spuneți voi care 

este răspunsul 

corect! 

230: 10= 23 

2+ 2- 2= 1 

3x 3- 3 = 6 

5x 7= 35 

2.Se dau cifrele 

0, 9, 4/ 3, 7, 1. 

Aflați cel mai 

mare/ cel mai 

mic număr 

format cu 

ajutorul lor. 

3.Se dau 

următoarele 

perechi de 

numere: 34 și 

10, 12 și 8, 57 și 

Exercițiul 

 
Minge 

 

Individual 

 

Orală 
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47. În fiecare 

caz, spuneți care 

este numărul mai 

mare. 

3. Captarea 

atenției 
 Se vor arăta 

elevilor, la 

videoproiector, 

două reguli ale 

clasei în care 

anumite litere 

sunt înlocuite cu 

cifre pe baza 

unor asemănări. 

Elevii vor trebui 

să citească acest 

text.  

NU N3 
SUP4RĂM, 
7OȚ1  CU 
DR4G 
LUCR4M! 
CU PLĂC3R3 
Ș1 CU 5P0R,  
V4 V3N1M 1N 
4JUT0R! 
Se va spune 

elevilor că ei 

trebuie să 

demonstreze că 

respectă aceste 

reguli pe 

parcursul întregii 

zile. 

Conversația 

 
Text TIC Frontal 

 

Orală 

 

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Se comunică 

elevilor că în 

această lecție se 

vor juca folosind 

numere, litere și 

cuvinte și vor 

rezolva 

probleme hazlii. 

Se scriu la tablă 

și în caiete data și 

titlul: 

Discuția 

 
 Frontal 
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Matematică 

distrativă 

5. Dirijarea 

invatarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

1.Fiecare elev va 

trebui să 

identifice, pe 

caiet, ce litere 

înlocuiesc cifrele 

din textul dat. ( 

0-O, 1- I/Î, 3- E, 

4- A, 5-S, 7-T) 

Rezultatele vor fi 

verificate oral 

după 

următoarele 

întrebări: Este 

adevărat că 7 nu 

înlocuiește litera 

T?/ Este adevărat 

că literele S și E, 

înlocuiesc cifre 

pare? 

Elevii vor trebui 

să rescrie titlul 

MATEMATICĂ 

DISTRACTIVĂ

, utilizând codul 

descoperit. Un 

elev va ieși la 

tablă și va rescrie 

titlul. 

 

2.Elevilor se 

prezintă patru 

reguli ale clasei 

1.Ne respectăm 

reciproc! 

2. Ne certăm cu 

colegii dacă ne 

supără! 

3.Nu ne lăudăm 

față de ceilalți cu 

reușitele noastre! 

4.Împrumutăm 

colegilor o 

ustensilă de scris 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizar

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizar

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de 

evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini 

 

Individual 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Individuală 

 

Orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 
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O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dacă nu au în 

acea zi! 

Elevii sunt rugați 

să identifice 

regula care este 

în plus și care nu 

se potrivește, 

motivând acest 

lucru. Elevii 

trebuie să mai 

enumere, în plus, 

trei reguli ale 

clasei noastre.  

 

 

3.Fiecare elev va 

primi câte o fișă 

cu un cerc. Ei vor 

trebui să 

deseneze 

expresia facială a 

unui copil în 

momentul în care 

se ceartă cu 

ceilalți.  

Expresia facială 

va fi obținută 

după 

următoarele 

indicii: 

1.Nasul și 

sprâncenele 

reprezintă cifra 

sutelor celui mai 

mic număr de 

patru cifre. 

2.Ochii 

reprezintă 

rezultatul 

calculului 4x2-2. 

3. Gura este cea 

mai mică cifră 

pară. 

Elevilor li se 

spune că cifrele 

descoperite pot fi 

Problematizar

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 
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așezate într-o 

altă poziție 

(culcat, 

răsturnat, oblic) 

decât cea 

normală astfel 

încât să imite cât 

mai bine 

realitatea.   

Elevii au la 

dispoziție cinci 

minute pentru a 

colora figura 

obținută. 

 

4Elevilor li se 

vor arăta două 

imagini pe care 

trebuie să le 

privească foarte 

bine pentru 

câteva secunde 

deoarece acestea 

vor dispărea și 

vor fi întrebați 

anumite detalii 

despre ceea ce au 

văzut, după 

modelul: 

-Este adevărat că 

în imagine nu se 

află un copac? 

-Este adevărat că 

vremea este 

mohorâtă? 

-Ce obiect are în 

plus băiatul cu 

șapcă față de 

fetiță? 

-Ce este în plus 

în această 

imagine? 

 

5.Concurs între 

echipe: Fiecare 

echipă va primi 
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succesiv 

următoarele 

probleme: 

 

a.Cum este 

corect: 14 și 9 va 

fi 26 sau 14 plus 

9 egal 26? 

 

b.Lina, Alina și 

Dorina sunt 

surori. Lina nu e 

mai mare ca 

Alina. Iar Dorina 

nu s-a născut 

înaintea Linei. 

Care este cea mai 

mică dintre ele? 

Dar cea mai 

mare? 

 

c.Mitruț a adus 

prietenilor din 

grupul de joacă 

24 de fructe: 

banane și 

portocale. El 

împarte toate 

fructele dând 

fiecărui prieten 

câte 3 banane și o 

portocală. Câți 

prieteni are 

Mitruț? 

 

Elevii trebuie să 

își justifice 

răspunsurile. 

6. Retenție și 

transfer 

O3 

 

6. Fiecare elev va 

primi fișa de la 

Anexa 1. Un 

copil pleacă de 

acasă și dorește 

să meargă la 

grupul de joacă 

aflat în partea 

Exercițiul 

 

 

Fișă de 

evaluare 

Individual 

 

Practică 
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cealaltă a 

parcului. Elevii 

trebuie să 

deseneze un 

drum, colorând 

pătrățelele, care 

să aibă aceeași 

lungime dar 

formă diferită 

față de drumul 

principal pe care 

l-a ales copilul. 

Totodată, ei 

trebuie să 

găsească 

numărul maxim 

de pătrățele pe 

care trebuie să-l 

parcurgă copilul 

până la grupul de 

joacă. 

Elevii sunt rugați 

să spună ce 

reguli sunt 

încălcate de 

obicei în grupul 

de joacă. 

6. Asigurarea 

feed-back-ului 
 Se fac aprecieri 

privind 

participarea 

elevilor la lecție.  

Ca temă pentru 

acasă, elevii au 

de compus trei 

ghicitori 

matematice în 

care să existe 

expresiile: în 

plus, mai mult, 

mai puțin. 

Discuție 

 
 Frontal 

 
 

 

 

Anexa 1 
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1.Desenează un drum care să aibă aceeași lungime dar formă diferită. 

2.Care este numărul maxim de pătrate pe care trebuie să-l parcurgă copilul pentru a ajunge la grupul de 

joacă? 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

Educatoare: prof. înv. preșcolar Dragoescu Amelia-Dariana 

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Prelungit Bocsa 

Tema anuală de învăţare: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

Tema săptămânii: ,,Animale și păsări de curte”  

Tema activităţii: ,,Pisicuța-prietena mea” 

Tipul activităţii: Mixtă 

Formă de realizare:Activitate integrată- (ALA1+ADE+ALA2) 

Modelul integrării: liniar 

Forme de organizare: frontal,individual              

Durata: O zi 

Elementele componente ale activităţii integrate: 

ADP: - Întâlnirea de dimineaţă: ,,Animalul meu preferat” 

 

ALA 1: Joc de masă:Completează ce lipseşte- rezolvare puzzle-Pisica 

         Construcții:,,Construim gardul dela curtea fermierului”-macheta 

 

ALA 2: ,,Ce a gresit pictorul?”-joc distractiv  

ADE:  DȘ-Cunoașterea mediului ,,Pisica” - observare 

        DLC- Educarea limbajului: ,Miaunica”- memorizare  

           DEC- Activitate practică: ,,Pisica”- aplicatie  

Scopul activităţii: 

           Dezvoltarea capacităţii de comunicare, de împărtăşire a ideilor şi experienţelor proprii cu ceilalţi, a 

unei atmosfere pozitive în sala de grupă, stimularea imaginaţiei creatoare a copiilor în iniţierea şi 

desfăşurarea activităţilor; dezvoltarea creativităţii şi a expresivităţii, implicarea in activităţile de grup, 

îmbogățirea cunoștințelor despre animalele domestice. 
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ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:  

Bună dimineaţa, copii! 

TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi 

DURATA: 20 minute 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

-să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei;  

-să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg; 

-să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei ( vreme, anotimp, lună). 

OBIECTIV PSIHOMOTRIC:  

-să răspundă adecvat la comenzile motrice date. 

OBIECTIV SOCIO-AFECTIV: 

-colaborarea cu cei din jur în realizarea activităţilor de grup 

STRATEGII DIDACTICE  

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţie, explicaţie, exercițiul; 

MIJLOACE DIDACTICE: panou, fotografiile copiilor, Calendarul Naturii; 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual 

  

ETAPELE ACTIVITĂŢII: 

 „Cățelușii s-au trezit, Buna dimineata! 

                     Pisicuțele s-au trezit, Buna dimineata! 

                    Soriceii s-au trezit, Buna dimineata! 

                   Si copii s-au trezit, Buna dimineata!!” 

 

Salutul se realizează după formula: ,,Bună dimineața, copii!”, fiecare copil salutându-și vecinul 

aflat în dreapta sa prin întoarcerea capului spre acesta. 

Prezența copiilor se va face odată cu sosirea lor la grădiniță, fiecare copil așezându-și bulina  pe 

panoul de prezență. Se precizează câte fetițe au venit astăzi și câți băieți sunt prezenți la grădiniță. 

Calendarul naturii va provoca copiii privind abordarea temei zilei de astăzi, descoperirea stării 

vremii, precizarea zilei și anotimpului. 

 Noutăţile zilei 

Copiii se vor opri la fiecare sector. Se vor intui materialele şi se vor recunoaşte. Se vor explica 

sarcinile.  
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TRANZIŢIE:  

                ,,Pisica prinde șoareci-Tipa,Tipa!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi şi deprinderi 

FORME DE ORGANIZARE: pe grupuri, individual 

 

Joc  de masă 

„Completează ce lipseşte” 

OBIECTIVE:  

 să asambleze corect siluetele în vederea realizării unui întreg-pisica ; 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţie, observaţie, explicaţie,exercițiul 

Mijloace didactice:puzzle,model; 
 

Construcţii 

 

„Gardul de  la curtea fermierului” 

OBIECTIVE:să realizeze în grup gardul din scobitori,prin împrejmuirea machetei 

  

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţie, explicaţie, exerciţiul  

Mijloace didactice:bețe de chibrituri,macheta cu animale domestice; 

  

Joc de mişcare 

 

 

„Cine l-a strigat pe Motănel?” 

 

OBIECTIVE: 

• să respecte regulile jocului folosinde-se de mişcare; 

• să ghicească cine l-a strigat ; 

 

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul  
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DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Ştiinţă – Cunoașterea mediului-,,Pisica”-observare 

 

Tema activităţii:,,Pisica” 

Mijloc de realizare:Observare 

Forme de organizare: frontal, individual 

    

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• să descrie părțile componente ale corpului pisicii (cap, trunchi, picioare); 

• să precizeze care este hrana pisicii; 

• să enumere foloasele pe care le avem de la pisică; 

• să denumească modul de îngrijire, hrănire şi ocrotire a animalului (pisicii); 

• să precizeze regulile de igienă ce trebuie respectate în contactul cu animalele domestice; 

 

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: observaţie, explicaţie,conversația, braistoming 

Mijloace de învățământ:, pisica în coșuleț 

 

 

DOMENIU EXPERIENŢIAL LIMBĂ ŞI COMUNICARE- Educarea Limbajului 

Tema activităţii: Miaunica 

Mijloc de realizare: memorizare 

Forme de organizare: frontal, individual 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 să memoreze versurile poeziei;  

 să înțeleagă mesajul poeziei; 

 să recite clar, corect şi expresiv versurile poeziei; 
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STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul  

Mijloace de învățământ: PPTul cu pisici 

 

 

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul Estetic şi creativ-Activitate practică 

Tema activităţii: ,,Pisica” 

Mijloc de realizare: aplicație 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 să exerseze musculatura fină a mâinii, prin exerciţii de încălzire; 

 să utilizeze corect instrumentele/ materialele de lucru şi tehnicile pentru realizarea unor lucrări 

practice; 

 să finalizeze lucrările prin asamblare și lipire. 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul  

Mijloace de învățământ: modelul educatoarei, fişe de lucru, lipici,părțile componente ale pisicii din 

hârtie colorată,ață, şerveţele 

 

Bibliografie: 

- ,, Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, M.E.C.T. 2008. 

- ,,Ghid pentru proiecte tematice”, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005 

- Silvia Breben, Georgeta Ruiu ,Elena Gongea - ,, Activităţi bazate pe inteligenţe multiple’’ 

Ed.Reprograph - Bucureşti, 2008 

- Silvia Breben ,Mihaela Fulga, Georgeta Ruiu, Elena Gongea - „Metode interactive de grup” (ghid 

metodic) Ed. Arves , Bucureşti 2007 

- Nicoleta Anghel, ,,Activitatea integrată din grădiniţă” (ghid pentru cadrele didactice din 

învăţământul preuniversitar), Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008   
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                                                   Scenariul zilei 

 

Sala de grupă este pregătită pentru primirea copiilor. 

Întâlnirea de dimineață începe prin recitarea unei poezii de către educatoare: 

     „Cățelușiii s-au trezit, Buna dimineata! 

                                              Pisicuțele s-au trezit, Buna dimineata! 

                                              Soriceii s-au trezit, Buna dimineata! 

                                              Si copii s-au trezit, Buna dimineata!!” 

Salutul se realizează după formula:,, Bună  dimineața, copii ! fiecare copil salutându-și vecinul aflat în 

dreapta sa prin întoarcerea capului spre acesta. 

Prezența copiilor se va face  prin lipirea unei feţe vesele pe panoul de prezență. Se precizează câte fetițe 

au venit astăzi și câți băieți sunt prezenți la grădiniță. 

Se va completa apoi calendarul naturii, astfel: educatoarea iniţiază o discuţie despre anotimpul în 

care suntem. Copiii sunt rugaţi să spună ce fel de vreme e afară, să aleagă jetonul potrivit şi să-l aşeze 

la locul care indică starea vremii. Se precizează ziua în care ne aflăm (vineri), se aminteşte ce  zi a 

fost ieri  (joi), ce zi va fi mâine (sambata), data, luna şi anul în care suntem. 

Activitatea continuă cu împărtășirea cu ceilalți care constă în schimbul de impresii, copiii vor 

discuta despre ce animale preferă şi de ce, precum şi ce animale au acasă şi numele acestora. 

Momentul de tranziţie se realizează prin:,,Pisica prinde șoareci-Tipa,Tipa!”. 

Urmează noutatea zilei, prin care copiii sunt anunţaţi că astăzi este posibil să avem oaspeţi în grupă, 

care îi vor urmări la activităţile de pe parcursul întregii zile. 

ALA I 

Copiii trec mai întâi pe la zonele amenajate pentru a descoperii materialele pregătite de educatoare şi 

apoi îşi aleg locul dorit. 

În zona Joc de masă avem siluete pe are va trebui să le asambleze corect pentru realizarea unui 

întreg-pisică. 

În zona Construcții  va fi așezată macheta și copiii vor trebui să construiască din scobitori gardul prin 

împrejmuirea machetei.  

La activitatea de Cunoaterea mediului copiii vor observa pisica,vor descrie părțile componente ale 

corpului pisicii,hrana,foloasele aduse omului si modul de ingrijire. 

La activitatea de Educare a limbajului, aşezaţi în semicerc, învăţăm poezia ,,Miaunica,de Demostene 

Botez. 

În ultima parte a activităţilor experienţiale preşcolarii  vor asambla  pisica, pentru a demonstra că sunt 

foarte pricepuţi la activităţile practice. 

Se va prezenta modelul explicându-se modul de lucru, după care se vor face exerciții de încălzire a 

mușchilor mici ai  mâinii:batem din palme,învârtim morișca,cântăm la pian. 

                                                  

 În încheiere se va purta o scurtă discuţie cu preşcolarii referitoare la ceea ce au desfăşurat pe 

parcursul activităţilor. Toţi copiii vor primi recompense şi vor desfăşura jocul distractiv : ,,Ce a greșit 

pictorul?”. 
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Etapele 

activităţii 

Ob. 

Op. 

 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice  

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 
organizare 

Momentul 

organizatoric 

 Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a 

activităţii: 

• Aerisirea sălii de grupă 

• Amenajarea spaţiului de desfăşurare a 

activităţii 

• Pregătirea materialelor (demonstrativ, 

distributiv) 
Aranjarea copiilor în semicerc 

Conversaţia 

 

 Frontal 

 

secvențială 

Captarea  

Atenţiei 

O1 Se realizează prin intermediul noutății zilei, de la 

Întâlnirea de dimineață și prin împărtășirea cu 

ceilalți. Copiii vor discuta despre ce animale 

preferă şi de ce, precum şi ce animale au acasă şi 

numele acestora. 

Se va prezenta sub formă de surpriză pisica și 

PPT-ul cu pisici 

 Conversaţia 

 

 

 

 

 Frontal 

 

 

 

 

secvențială 

Enunţarea 

scopului şi a 

obiectivelor 

activităţii 

 

O

2 

Se anunță tema și obiectivele pe înțelesul copiilor.  
Pentru început copiii se vor pregăti pentru 
observarea pisicii, învățând foarte multe lucruri 
noi și interesante despre acest animal domestic, 
urmând apoi să se joace și să obțină performanțe 
noi la centrele de interes, iar la finalul zilei, toţi 
copiii vor primi recompense şi vor desfăşura 
jocul   de atenţie: ,,Ce a greșit pictorul?”. 

 
Conversaţia 

 
       Explicaţia 
 

 Frontal 
 

Observarea 

comportamen-tului 

verbal şi nonverbal 

al copiilor 

Prezentarea 

optimă a 

conţinutului şi 

dirijarea 

învăţării 

 

O

3  

 

O

4  

 

I. Introducerea în activitate 

Le  voi prezenta surpriza:o pisică. 

II.Anuntarea temei 

,,Astazi vom observa pisica și vom învăța lucruri 

noi despre ea. Am stat de vorbă cu o pisică și mi-a 

spus că ea trăiește lângă casa omului  

 
Observația 
 
 
 
Explicaţia 

 

 

 

 

 

Pisica 

Frontal 
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O

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Ce observați copii?(O pisică) 

-Unde trăiește pisica? ( pe lângă casa omului)  

-Ce fel de animal este?(domestic) 

Pisica va fi lasată în mijlocul semicercului, iar copiii 

o vor observa și mângâia. 

-Din ce este alcătuit corpul pisicii ? 

(cap, trunchi, patru picioare, coadă) 

-Cu ce este acoperit corpul pisicii?(cu blană) 

 

Analiza capului :  

-Ce formă are capul pisicii ? (rotundă) 

-Cum este capul față de restul corpului? 

-Ce are pisica la cap ? (doi ochi, două urechi, nas și 

gură,mustăți) 

-La ce-i folosesc pisicii ochii ? (cu ochii pisica vede 

tot ce se întâmplă) 

-La ce-i folosesc urechile ? (ca să audă) 

Pisica are un auz fin. Aude orice mișcare până și 

cele mai slabe zgomote. 

-Cu ce miroase pisica?(cu botul)   

-Din ce este format botul ?(nas și gură) 

-Ce mai are pisica la  bot ?( mustăți) 

-Cu ce manâncă pisica ?(cu gura) 

-Ce are în gură ?(limbă) 

Sinteza parțială 

Voi numi un copil să arate și să descrie părțile 

capului.  

Se va exprima în propoziții simple. 

 

Analiza trunchiului : 

Copiii vor fi lăsați să pună mâna pe pisică. 

-Care este cea mai mare parte a corpului? (trunchiul) 

-Cu ce este acoperit trunchiul pisicii?(cu blană )  

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
conversația 
 
 
 
 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
Individual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza 

răspunsurilor 
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-Din ce este formată blana ?(din fire de păr) 

-Ce culoare are blana ? (neagră,albă,gri..) 

Copiii care au pisică acasă vor spune ce culoare are 

blănița. 

-Cu ce se termină trunchiul ? (cu o coadă) 

Copiii vor atinge coada pisicii. 

-Ce puteți spune este coada pisicii ?(lungă și 

subțire) 

Sinteza parțială  

Gâtul leagă capul de trunchi. Trunchiul se termină 

cu o coadă.. Blana are culoarea negru cu alb, dar 

mai poate avea și alte culori. 

 

 

Analiza membrelor-picioarelor : 

-Cu ce se deplasează pisica dintr-un loc în altul ? (cu 

picioarele) 

-Cum sunt așezate ? (două în față și două în spate) 

-Cu ce se termină picioarele?(cu pernuțe moi pe care 

aceasta calcă) și cu gheare 

-Ce face pisica dacă o  supărăm ? (își scoate 

ghearele) 

Sinteza parțială 

Pisica are patru lăbuțe care se termină cu niște  

gheare. Când se deplasează nu face zgomot, pentru 

că în partea de jos a lăbuțelor are nișțe pernuțe moi. 

Sinteza finală 

Voi repeta toate datele despre fiecare parte a 

corpului, despre rolul acestora. 

Se vor aminti si alte lucruri caracteristice pisicii. 

Pisica  este un animal domestic. Ea este 

considerată un prieten al omului. Omul o 

ingrijește, pentru că aceasta prinde șoriceii din 

 
 
 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Braistorming-ul 
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O

1  

 

 

  

 

O

2  

  

O

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gospodărie Perechea pisicii este motanul. Ea naște 

pui care se numesc pisici. Toate caracteristicile 

acestea vor fi reliefate prin propoziții eliptice-  

Pisica locuiește pe lîngă……  

Corpul este format din…….  

Corpul este acoperit cu………  

Botul este format din……….   

Omul o ține pe lângă casă pentru că prinde…… 

 

Tranziții : 

,,Pisica prinde șoareci-Tipa,Tipa !” 

 

ADE 2. DLC – Educarea limbajului 

Prin Tranziţii vom trece la următoarea activitate de 

memorizare,o poezie numită ,,Miaunica”.  

Voi prezenta copiilor PPT-ul cu pisici 

Copiii vor fi aşezaţi în semicerc şi le sunt enunţate 

tema și obiectivele pe înţelesul lor. 

Se repetă titlul împreună cu copiii în vederea 

reținerii lui.  

Recit model poezia, nuanţat, clar şi cu 

intonaţie:  

 

               MIAUNICA   

                                                                                         

                                   de Demostene Botez 

 

Mianiunica e-o pisică, 

Mică,mică,mititică; 

Cu mustățile de nea 

Și cu bot de catifea. 

Păru-i negru,mătăsos, 

Subțirel e și lucios, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrația  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 explicația 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PPT,retropro-

iector,  

Ecran  
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O

1  

 

O

2  

 

O

3 

Șă-n picioare e-ncălțată 

Cu ghetuțe moi de vată. 

-Astea-s ghete,sau pernuțe? 

Stă pe cele 5 gheruțe 

Și cînd vede-un șoricel 

Tipa,tipa după el. 

 

      Le explic copiilor cuvintele necunoscute: 

nea,catifea,mătăsos 

Invățarea pe fragmente logice 

Se va învăța prima strofă, se repetă împreună cu 

copii de două ori, apoi se trece la învățarea celei 

de-a doua reluându-se și prima strofă.  

Se exersează memorarea poeziei individual, 

antrenând ceilalţi copii să ajute dacă ne încurcăm. 

     Desfășor cu copiii jocul “Recitarea în lanț”.  

Copiii vor începe să recite câte o strofă, apoi 

ambele strofe. În final voi desemna 2-3 copii să 

recite integral poezia.  

Copiii sunt încurajaţi cu aplauze într-un climat de 

bucurie şi de stimulare a efortului depus de fiecare.  

TRANZIȚIE 

ADE 3. Domeniul Estetic şi creativ-aplicație 

practică 

 Se aranjează mesele şi scăunele pentru 

desfăşurarea activităţii practice. 

Intuirea materialului didactic 

Se vor intui materialele: fişe de lucru cu 

pisica,coșulețe in care vor găsi lipici,patrățele din 

hârtie colorată,șervețele. 

 Explicarea şi demonstrarea procedeului 

de lucru 

Se prezintă modelul realizat de educatoare. 

 
Exercițiul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Explicația  
 
 
 
 
 
Demonstrația  
 
 
 
 
Exercițiul   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coșulețe,  

Siluete  

Lipici,șerve 

Țele  

 

 

 

Fișa model  

 

 

 

 

laptop 
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Se va explica şi demonstra modul de lucru. 

Exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii 

  „Pentru a lucra cât mai bine şi mai frumos 

vom executa exerciţii de încălzire a muşchilor 

mici ai mâinii: 

 Plouă, deschidem şi închidem pumnii, 

rotim pumnii spre interior şi apoi spre exterior, 

frământăm aluatul, facem morişca, cântăm la 

pian.” 

 Copiii execută exerciţiile. 

 Executarea lucrării de către copii 

Copiii vor începe lucrul.Voi da indicaţii colective 

şi individuale, dacă va fi cazul.  Pentru crearea 

unei atmosfere plăcute,voi pune la laptop cântece 

despre pisică și alte animale domestice 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Coșulețe,  

Siluete  

Lipici,șerve 

țele,  

Fișa de lucru  
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Obtinerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încheierea   

activității 

 

 

 

 

 

  Voi sublinia  normele specifice îngrijirii 

animaleloe domestice și regulile de igienă-   

 -Cine o hrănește pe pisică,dacă stă pe lângă casa 

omului?   

-Ce îi dăm să mănînce?  

În ce îi punem mîncarea? 

-Unde doarme pisica?  

-După ce o îngrijim trebuie să ne spălăm bine pe 

mâini și să o scoatem de mai multe  ori în curte. 

 

ALA 2 Joc distractiv-Ce a greșit pictorul?  

Copiilor li se prezintă coala de hârtie pe care este 

desenată o pisică.Câte unul va fi legat la ochi și 

va trebui, cu ochii legați, să deseneze coada 

pisicii,unde apreciază dela distanță 

Pe rând,vor veni cât mai mulți copii și vor încerca 

să deseneze coada pisicii,spre hazul celorlalți,care 

vor observa că nu apreciază corect locul unde vor 

desena coada pisicii. 

 

 

 

Se fac aprecieri generale și individuale asupra 

modului de desfășurare a activităților pe întreaga 

zi. 

 

 

 

Explicația  

conversația 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marker,  

planșă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analiza 

răspunsurilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza lucrării 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprecirerea 

comportamen-
tului 
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…………………
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Proiect de lecție 

 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”Albeşti 

Clasa : Pregătitoare 

Propunător : inst. Dinu Aronica 

Data : 18.10.2019 

Aria curriculară : Tehnologii 

Disciplina : Abilități practice 

Unitatea de învăţare : Activități cu materiale sintetice-hârtia 

Subiectul : „Tabloul cu flori de toamnă ” 

Tipul lecţiei : Formare de priceperi şi deprinderi 

 

OBIECTIVE  DE  REFERINȚĂ: 

     2.2  să recunoască şi să utilizeze operații simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice; 

     3.2  să descopere etapele realizării unor produse simple din diferite materiale; 

     4.1  să identifice modalități de folosire a produselor executate. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

     

          La sfârşitul orei elevii trebuie : 

   

A) COGNITIVE 

OC1 – să realizeze „ Tablou cu flori de toamnă ” folosind tehnicile de lucru: rupere , mototolire,    

            decupare , lipire şi asamblare a materialelor sintetice (hârtia); 

OC2 – să precizeze etapele şi tehnicile de lucru ; 

OC3 – să identifice posibile utilizări ale lucrărilor realizate. 

 

  B) PSIHO-MOTRICE 

OP1 – să rupă şi să mototolească hârtia; 

OP2 – să decupeze după contur florile ; 

OP3 – să asambleze corect , estetic şi creativ în spațiul de lucru elementele compoziției „Tabloul cu   

           flori de toamnă ”. 

 

 

  C) OBIECTIVE AFECTIVE   

OA1 – Să-si exprime părerea referitoare la produsele proprii sau ale colegilor; 

OA2 – Stimularea creativităţii , a perspicacității în gândire şi acţiune prin confecționarea unor lucrări  

            decorative. 

 

STRATEGII DIDACTICE : 

 

• Resurse  procedurale:  conversația ,  discuția colectivă , explicația , exercițiul practic;  

 

• Resurse materiale : planşe – model , flori naturale ,C.D. „ Anotimpurile ” – A. Vivaldi , 

hârtie creponată , carton , hârtie colorată cu  flori conturate ‚ lipici , foarfece; 
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• Forme de organizare :   frontal , individual;  

 

• Durata : 45 minute ((35min.+10min.). 

 

 

 

       BIBLIOGRAFIE : 

 

1.’’Abilități practice –ghid metodologic pentru proiectarea şi desfăşurarea activităților de predare – 

învățare - evaluare pentru clasele I –IV ’’- Ed. Aramis , Bucureşti , 2003; 

2.’’Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învăţământul primar’’, Bucureşti,1998; 

3. ’’Ȋndrumător  pentru lecțiile de abilități practice , clasele I- IV ‚’’ Ed. Petrion , Bucureşti , 2003;  

4. “ Programa Şcolară pentru clasa I “ , Bucureşti, 2005; 
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Momentele lecţiei Du- 

rata 

Ob. Elemente esenţiale de conţinut Strategia didactică Modalităţi de 

evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloac

e 

didactic

e 

Forme de 

organizare 

 

1.Moment         

          organizatoric 

 

1 

min. 

    Pregătirea administrativă a clasei 

(verificarea materialelor necesare bunei 

desfăşurări a orei) 

   

 

 

 

2.Reactualizarea 

       cunoştințelor 

 

 

 

1 

min. 

  

   Se discută despre materiale şi tehnici 

de lucru utilizate în orele anterioare. 

 

 

 Discuția 

colectivă 

 

 

 

 

 

Planşe 

model 

 

     Activitate 

       frontală 

 

     Analiza      

  răspunsurilor 

3. Captarea 

     atenţiei 

 

 

 

 

2 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Se poartă o discuţie referitoare la 

florile din anotimpul toamna  ( 

crizantema, gherghina,ochiul boului 

pitic, trandafirul). Se enumeră părțile 

componente ale unei plante. 

Se vor observa atât plantele naturale cât 

şi cele din imagini. (Anexa 1) 

Conversa-          

      ția 

 

Observația 

 

 

 

   Flori    

 naturale 

   Planşe      

   model 

 

     Activitate 

frontală 

 

 

 

 

Apreciere orală 
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    4. Dirijarea       

         învățării 

  

  

a)Anunţarea    temei      

şi  a   obiectivelor 

 

    

 

 

 

   1 

min 

 

 

 

 

OC1 

   

 

 

Se anunţă elevii că la ora de abilitati 

practice vor realiza lucrarea ,,Vaza cu 

flori’’ şi se enunţă obiectivele pe 

înţelesul elevilor. 

 

 

 

 

Conversa-              

      ția 

Explicaţia 
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b) Discuții                                

   pregătitoare 

 

 

 

 

c) Recunoaşterea          

      materialelor 

 

 

 

 

d) Demonstrarea 

tehnicilor de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

min 

 

 

 

 

   1 

min. 

 

 

 

 

5  

min. 

 

 

 

 

 

 

 

   

OC2 

 

 

 

 

 

 

OC2 

 

 

 

Se prezintă elevilor mapa de lucru care 

cuprinde : carton colorat cu vaza 

conturată, coli colorate cu flori conturate  

, foarfece. Pe bancă vor avea un tub cu 

lipici solid.  

 

 

Se recunosc materialele cu care vor 

lucra şi se discută despre utilizarea lor cu 

prilejul realizării altor lucrări. 

 

 

 

Se prezintă modelul didactic ,,Vaza cu 

flori’. 

Se explică procesul tehnologic al 

realizării lucrărilor.  

Se demonstrează operațiile de efectuat  

( etapele de lucru): 

-ruperea şi mototolirea hârtiei ; 

-lipirea acesteia după contur; 

-decuparea şi lipirea florilor ; 

-aplicarea  frunzelor;  

 

 

Conversa-              

      ția 

 

Observația 

 

 

 

 

Conversa-              

      ția 

 

 

 

Observația 

 

 

 

Demonstra-

ția  

 

 

  Explicația  

 

 

   

Mapa de  

  lucru 

 

 

 

      

 

   

 Mapa 

de  

  lucru 

 

 

 

 

 

       

 

 

  Planşe     

  model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Activitate 

       frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere orală 
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5.Executarea lucrării 

( pe fond muzical ) 

 

 

17  

min. 

OP1 

OP2 

OP3 

 

 

OA2 

Se urmăreşte executarea lucrării : 

    -se ajută elevii mai puțin 

îndemânatici; 

    - se dau indicații suplimentare. 

Elevii vor lucra după îndrumările 

învățătorului , dar şi după propria 

imaginație. 

          

 Exercițiul  

C.D. 

„Anotim

-purile” 

–A. 

Vivaldi 

     Activitate 

       frontală 

   

      Activitate 

      individuală 

     

Observarea  

    sistematică 

 

       Proba      

      practică 

6.Evaluarea    

             lucrărilor 

 

 

 

 

 

 

   5 

min. 

 

OA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea lucrărilor se va face după 

următoarele criterii: 

-lipirea, respectând conturul desenat; 

-acuratețea lucrărilor;  

-existența unui mod original de aranjare 

a materialelor; 

-creativitate. 

Se organizează o mini-expoziție. 

Se apreciează lucrările, iar elevul care a 

realizat cea mai frumoasă lucrare, va 

decora cu ultimul element floral rochița  

„Zânei Toamna” 

 

Conversa-                    

       ția 

 

 

Observația   

 

 

 

 

 

 Element 

decorati

v     

  pentru     

  rochița  

  „Zânei    

 

Toamna

” 

 

 

 

     Activitate 

       frontală 

   

 

     Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 Autoevaluarea 

  Interevaluarea 

7.Activitate 

transdisciplinara 

10 

min. 

 OC3 Conversații  despre posibile utilizări ale 

lucrărilor realizate (decorarea clasei, 

valorificarea tablourilor la „Târgul 

Toamnei”, etc ). 

Conversația       Activitate 

frontală 

       Analiza      

  răspunsurilor 
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PROIECT DIDACTIC                                                                        

PROFESOR: DRAGOI  LUMINITA  MIHAELA 

TEMA ANUALĂ: “CUM A FOST, ESTE ȘI VA FI AICI PE PǍMÂNT?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: “MIRAJUL SǍRBǍTORILOR DE  IARNǍ” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: “MOȘ CRǍCIUN, DARNIC ȘI BUN” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Activităţi Liber Alese  I (activităţi pe centre de interes) 

TEMA ACTIVITĂŢII: “Ne pregǎtim de sǎrbǎtoare!” 

SUBIECTUL: Sector 1 - Artă: „Podoabe pentru bradul de Crǎciun” (lipire) 

     Sector 2 - Bibliotecǎ: „Tradiţii de Crǎciun ȋn Europa” (sortare imagini, realizare album) 

     Sector 3 - Joc de rol: „Prǎjituri pentru Moş Crǎciun”(activitate gospodǎreascǎ) 

FORMA DE REALIZARE:  Activitate pe grupuri mici 

 

SCOPUL:  

✓ Educarea spiritului de cooperare și toleranță în activitatea de grup. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:  

✓ O1 – să aplice decoraţiuni specifice, folosind tehnici de lucru și suporturi diferite, folosind o 

cromatică la liberǎ alegere; obiectivul este realizat dacă toţi copiii sunt capabili să aplice decoraţiuni 

, folosind diferite tehnici; 

✓ O2 – să foloseascǎ ustensilele de bucǎtǎrie, dupǎ scopul lor; obiectivul este realizat dacă toţi copiii 

sunt capabili să foloseascǎ ȋn mod corect cel puţin o ustensilǎ de bucǎtǎrie; 

✓ O3 – să asambleze albumul cu datinile şi tradiţiile specifice unor ţǎri din Europa; obiectivul este 

realizat dacă toţi copiii sunt capabili să asambleze în mod corect cel puţin trei elemente componente; 

✓ O4 – sǎ colaboreze ȋn vederea realizǎrii sarcinilor primite; obiectivul este realizat dacǎ toţi copiii 

finalizeazǎ sarcina primitǎ
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STRATEGII DIDACTICE:  

 Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 

 Material didactic: planșe din carton, coperţi cartonate, şnur, bețișor cu vată, decoraţiuni divers colorate, globuleţe şi steluţe din polistiren, şerveţele 

umede, echipamente bucǎtari, bonete, aluat pentru fursecuri, planşete modelat, sucitoare, tavǎ pentru copt, castroane, forme pentru prǎjituri, mac, susan, 

coşuleţe pentru materiale didactice distributive. 

 Mijloace de învăţământ: CD player, CD  cu “Colinde” 

 Forma de organizare: frontal şi individual 

 

 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 
CONŢINUTUL  ŞTIINŢIFIC  AL ACTIVITĂŢII 

STRATEGII 

DIDACTICE 
EVALUARE 

1.  

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

Pentru o bună desfăşurare a activităţii  se iau următoarele măsuri:  

• aerisirea sălii de grupă; 

• pregătirea materialelor didactice necesare;; 

• organizarea mobilierului pe sectoare; 
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• intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă. 

2.  

INTRODUCEREA ÎN 

ACTIVITATE 

Captarea atenţiei se  va  realiza  printr-o scurtă  expunere: 

,,Copii, pentru  că  voi  sunteţi  foarte  cuminţi şi harnici,  ajutoarele lui Moş 

Crǎciun v-au adus mai multe materiale cu  care vǎ veți juca,  realizȃnd 

diferite lucrări, precum şi recompense pe care le veţi primi după 

terminarea acestora”. 

Reactualizarea cunoştinţelor dobândite în activităţile 
anterioare se va realiza printr-o scurtă convorbire 
referitoare la datinile strǎmoşeşti de Crǎciun. 
Anunţarea temei şi a obiectivelor:  Se vor anunţa  jocurile  şi  

activităţile  ce  urmează  a fi  desfăşurate  în  fiecare  centru  de  

interes. Se vor intui materialele, iar copiii vor merge la centrul care 

corespunde ecusonului ales la intrarea în clasă. 

Explicaţia 

Conversaţia 

Explicaţia  

Conversația 

 

Păpușă spiriduş 

 

Evaluarea orală  

Aprecieri verbale 

3.  

DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢII 

Pentru  fiecare  centru (sector)  se vor  purta  discuţii  referitoare  la  

ceea  ce  vor  realiza  cu  ajutorul  materialelor  puse  la  dispoziţie  şi  

modul  de  utilizare  a ustensilelor. 

  Se  reaminteşte copiilor  comportamentul  pe care trebuie să-l aibă 

în cadrul  acestor  activităţi:  

- să vorbească  în  şoaptă  pentru  a  nu  deranja  pe  alţii; 

- să nu păteze suportul,  

- să utilizeze cu grijă  materialele;  

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstraţia  

Exerciţiul  

 

Globuleţe şi steluţe din 

polistiren, decoraţiuni, 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

Aprecieri verbale 
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- să aprecize  şi  să protejeze  lucrările  făcute  de  colegi ;  

Copiii se organizează în centrul dorit și intuiesc   materialele  

pregătite . 

    La sectorul ARTĂ copiii vor aplica diverse decoraţiuni, folosind 

tehnici de lucru și suporturi diferite. 

    La sectorul BIBLIOTECǍ, copiii vor realiza albume cu imagini ce 

ȋnfǎţişeazǎ tradiţii de Crǎciun ȋn alte ţǎri din Europa. 

     La sectorul JOC DE ROL, copiii ȋşi  asumǎ rolul de “cofetari”, 

preparȃnd fursecuri pentru Moş Crǎciun, utilizȃnd materialele şi 

ustensilele de bucǎtǎrie. 

     Se vor face exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii: 

închiderea şi deschiderea pumnilor, mişcarea degetelor, rotirea 

pumnilor, bătăi din palme. 

     Pe  tot  parcursul  activităţii  se  vor  asigura  condiţiile  optime 

pentru realizarea sarcinilor propuse.   

     În timpul  lucrărilor, copiii vor asculta “Colinde de Crǎciun”. 

lipici, coşuleţe pentru 

materiale distributive 

 

Cartoane cu imagini de 

Crǎciun, şnur 

 

 

Echipamente bucǎtari, 

tocatoare pentru 

modelat, sucitoare, 

aluat fursecuri, susan, 

mac, forme prǎjituri, 

tava pentru copt, 

castroane 

CD player, CD 

Audiţia muzicală 

Aprecierea colegilor 

 

5.  

EVALUAREA 

PERFORMANŢEI 

    Se  cere  copiilor  să  facă  aprecieri  şi  autoaprecieri,  exprimând  

opinii  referitoare  la  modul  cum  s-a  lucrat,  şi  la  rezultatele  pe  

care  le-au  obţinut.  Se vor acorda stimulente pentru fiecare copil. 

Conversaţia 

Stikere “Bradul de 

Crǎciun” 

Frontală 

Individuală 

Aprecieri verbale 
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Acordare de 

 stimulente  

6.  

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII 

    Se vor  face  aprecieri  stimulative de către educatoare cu referire 

la  fiecare  grup  în  parte.   

Conversaţia 

Aprecierea  

 

Frontală 

Individuală 
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Proiect didactic 

 

Data:   

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Nr.5 Săcele 

Clasa: I A 

Profesor: Duți Gheorghe Iulian 

Aria curriculară: Consiliere și orientare 

Disciplina dominantă: Dezvoltare personală 

Discipline secundare: Comunicare în limba română, Arte vizuale și abilități practice, Matematică și explorarea mediului. 

Subiectul lecţiei: Cum ne înțelegem cu ceilalți? 

Tipul lecţiei: predare 

Forma de organizare: frontal, individual, în perechi 

Competenţe specifice: 

DP 

2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten, 

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă, 

3.2. Evidenţierea importanţei învăţării pentru propria persoană; 

CLR 

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; 

 

Obiective operaţionale: 

Cognitive : 

O1 - să numească animalul despre care este vorba în ghicitoare, 

O2 - să identifice personajele din poveste, 

O3 - să povestească cum s-au simțit ei în prima zi de școală, 

O4 - să coloreze personajul poveștii; 

Psihomotorii: 

 O7 - să adopte o pozitie corectă în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei; 

Afectiv-atitudinale:  

 O8 - să manifeste curiozitate, interes şi iniţiativă în rezolvarea sarcinilor propuse de cadrul didactic. 

O9 - să manifeste un comportament adecvat în relaţiile cu colegii din grup; 

 

Resurse:  

• Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, instructajul; 

• Materiale/mijloace didactice: fișă de lucru, manual, stimulente; 

• Temporale: 45 minute 

Bibliografie: 

• Programă şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, Bucureşti 2013 
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MOMENTELE 
LECŢIEI 

Ob. 
Op. 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ RESURSE EVALUARE 

PROCEDURALE 
(metode si 
procedee) 

MATERIALE TEMPO- 
RALE 

FORME 
DE ORG. 

Moment 
organizatoric 

 Asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a 
lecţiei. Pregătirea materialelor necesare. 
 

Conversaţia  
Instructajul  
 

 1 Frontal  

Reactualizarea 
cunoştinţelor 
 

O1 
O8 

Se poartă o discuție cu elevii despre ce înseamnă și ce se 
înțelege prin minciună . 

Conversația  
Explicația 

 4 Individual 
Frontal 

Aprecieri 
individuale  

Captarea  
atenției 

O8 Cadrul didactic le cere elevilor să răspundă la ghicitoare: 
,,Seamănă cu un calut,  
De statură-i mai micuț, 
Și cănd e-ncăpățânat, 
Te refuză imediat.’’ 
 
Răspuns: Măgarul 

Conversația  2 Frontal   

Anunţarea temei 
lecţiei şi a 
obiectivelor 

O8 Astăzi o să citim o poveste despre un măgăruș, care la fel ca 
voi, este școlar și care a învățat să nu mai mintă. 

Conversația 
Explicația 

 2 Frontal  

Dirijarea învăţării 
 

O1 
O2 
O3 
O4 
O7 

Cadrul didactic le citește povestea elevilor. 
Cadru didactic adreseaza, pe tot parcursul activității 
întrebări ajutătoare. 
-Despre cine credeți că este vorba în povestea noastră? 
-Cine poate fi Lulu? 
-Putem da un nume prietenei lui Lulu? 
-Ce am aflat până acum? 
-Oare de ce credeți că a început să mintă? 
- Ce credeți că se va întâmpla cu Lulu? 
-De ce credeți că lui Lulu nu îi plăcea la școală? 
-Voua vă place la școală? 
-De ce credeți că a ales Lulu să se poarte așa cu colegii lui? 
-Ce ați vrea să  îi spuneți voi măgărușului Lulu să facă pentru 
a se înțelege cu cei din jur? 

Conversația 
Explicația 
Demonstrația 

 20 Frontal 
Individual 

Observarea 
sistematică 
Aprecieri 
individuale 
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-Ce înseamnă puteri supranaturale? 
-Voi aveți puteri supranaturale? 
-De ce credeți că vorbea urât? 
-Dacă ați fi părinții măgărușului voi ce ați face? 
- Știți cum arată un pitigoi? Dar o păpădie? 
-De ce credeți că măgărușul a facut această mărturisire 
pițigoiului? 
-Vi s-a întâmplat ceva asemănător? 
-Pițigoiul i-a spus lucruri bune? 
-Ce credeți că face Lulu în continuare? 
-Voi aveți cu cine discuta problemele voastre? 
-Cu cine vorbiți despre problemele voastre? 
- Cui vă adresați când aveți nevoie de ajutor? 
-V-a plăcut povestea? 
-Ce v-a plăcut cel mai mult? 
-Ce nu v-a plăcut ? 
-Ce trebuie să facă cineva pentru a avea prieteni, pentru a 
nu se simți singur? 

Obținerea 
performanţei 
 

O5 
O6 
O7 

Cadrul didactic le cere elevilor să formuleze  un enunț care 
să conțină cuvântul măgăruș. Cadrul didactic ghidează 
conversația spre propoziția: Lulu este măgăruș. Se analizează 
propoziția.  

Conversația 
Explicația 
Demonstrația 

 9 Frontal 
Individual 

Aprecieri 
individuale 

Asigurarea 
retenției 
și a transferului 

O1 
O7 
O9 

Cadrul didactic le cere elevilor să coloreze fișa de lucru și să 
deseneze planta care l-a ajutat pe măgăruș.  

Conversația 
Explicația 

Fișă de lucru  
 

5 Frontal 
Individual 

Aprecieri 
individuale 

Aprecierea 
activității 
desfășurate 

O8 
O9 

Cadrul didactic face aprecieri asupra modului în care elevii 
au participat la oră. 

Explicația Stimulente  2 Frontal 
Individual 
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Anexa 1 

 

Povestea măgărușului care a învățat să nu mai mintă 

 

 A fost odată un măgăruș  pe nume Lulu. Viața lui era uimitoare. Trăia la munte alături de parinții săi și de prietena lui, o ieduță albă. Părinții lui 

Lulu credeau că acesta are totul pentru a fi fericit. Insă de la un timp, el începuse să mintă foarte mult. 

 Nimeni nu știa ce este în sufletul măgărușului.(Oare de ce începuse să minta? Ce credeți că se întâmpla?) 

 Parinții lui se hotărâseră acum câteva luni să-l ducă în sat la școala pentru măgăruși. Acolo a cunoscut mai mulți ,,compatrioți” dar nu-i plăcea 

nici unul dintre ei. 

 Erau prea gălăgioși, îl necajeau, îi spuneau mereu că nu este bogat și nici distractiv. (Voi cum v-ați simți în locul lui?) 

 Intr-o zi, sătul de atâta umilință, s-a hotărât să fie mai puternic și să lupte împotriva lor. Nu a spus nimănui ce hotărâre a luat, ci a început să-i 

lovească pe ceilalți măgăruși și să le vorbească urât. Dintr-o dată se simțea mai puternic, iar ceilalți se temeau de el. Ca să-i sperie și mai rău, a început să 

le povestească despre puterile lui supranaturale. Binențeles că toate acestea existau doar in mintea micuțului Lulu, deoarece, în realitate, el avea acasă 

doar o singură prietenă, pe ieduța cea albă. (De ce credeți ca Lulu a ales să se comporte în acest mod? Ce   i-ați fi spus măgărușului să facă pentru 

a se întelege cu cei din jur?) 

 Acasă măgărușul le spunea părinților, prea obosiți ca să mai discute cu el despre ceea ce se petrecea la școală, că este cel mai cuminte și cel mai 

deștept din clasă. Dar într-o zi, parinții au aflat de la un alt măgăruș, ceea ce se întampla de fapt la școală. L-au întrebat, dar el a negat. Ieduța a început și 

ea să plângă de necaz. Cei doi parinți nu mai știau ce să creadă și mai ales nu știau cum să-l ajute pe micuț. (Dacă ați fi părinții măgărușului voi ce ați 

face?) 

 Intr-o dimineață, Lulu stătea culcat sub bradul din curtea școlii, când dintr-o data îi apăru în fața ochilor un pițigoi mic care se uita fix la el. La 

un moment dat, pițigoiul l-a întrebat: ,,De ce stai singur aici măgărușule? Unde îți sunt prietenii?’’ Lulu îi răspunse pe loc: ,,M-am plictisit de ei, mă iubesc 

prea mult și mă obosesc, vreau sa fiu singur!” Atunci pițigoiul îl intrebă: ,,Vrei sa fiu eu prietenul tău și să-mi povestești secretele tale?” Neîncrezător, 

Lulu îi răspunse: ,,Tu  nu auzi că am prea mulți prieteni și vreau să fiu singur?” Pițigoiul veni în fața lui și îi spuse: ,,Și eu aveam mulți prieteni, dar eu mă 

simțeam singur și credeam că nimeni nu mă iubește.” 

 Văzând că nu-l poate păcăli pe pițigoi, Lulu spuse: ,,Sunt singur pentru că vreau să fac rău. Părinții mei nu mă mai iubesc și vor să scape de mine, 

m-au trimis aici unde toți mă necăjesc și mă urăsc.” (De ce credeți că măgărușul a facut această mărturisire pițigoiului? Vi s-a intamplat vreodata 

ceva asemănător?) 

 ,,Ai auzit de păpădia fermecată?”, îl intrebă pițigoiul. ,,Este o floare fermecată, care te poate vindeca de minciună și te ajută să fi iubit de toata 

lumea. Te face să înțelegi că este mai bine să ai mulți prieteni și te ajută să vezi iubirea celor din jur. Atunci când vei avea floarea la tine, vei putea să-ți 

dai seama că uneori cei ce te iubesc, fac lucruri pe care tu nu le înțelegi și nu le accepți, dar tu nu ai nici o vină. Și apoi, faptul că te-au adus la școală, 

înseamnă că vor să te ajute să te pregătești pentru viață, să cunoști mai multă lume. Măgărușii de la școală sunt diferiți, dar cu siguranță te plac și ar da 

orice să fi prietenul lor. Trebuie doar să-i lași să se apropie de tine și să te joci cu ei. (Ce credeți că va face Lulu în continuare?) 

 ,,Unde este această păpădie?”, întreabă Lulu pițigoiul. 

 ,,Este chiar langă tine, treci zilnic pe lângă ea. Privește în dreapta ta și ai să o vezi. Este foarte important să discuți cu ea, apoi  cu părinții tăi și 

să le spui tot ce te frământă, numai așa te vor putea ajuta.”(Voi aveți cu cine discuta despre problemele voastre? Care sunt persoanele cărora vă 

adresați atunci când aveți o problemă sau când aveți nevoie de ajutor?) 

 Măgărușul a înțeles atunci că cei din jurul său îl iubesc și îl apreciază, dar și el ar trebui să aibă mai multă încredere, răbdare și să deschidă larg 

ochii la ce se întâmplă în jurul său. A mers acasă și le-a povestit părinților despre întalnirea cu pițigoiul și aceștia i-au promis că vor petrece mai mult timp 

cu el. Lulu era acum liniștit. Era tare bine acum deoarece îi era destul de greu să inventeze mereu noi și noi minciuni. Acum poate dormi liniștit, are 

prieteni și știe că părinții lui îl iubesc.
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Proiect de lecţie 

 

Data: 

Şcoala Gimnazială Nr. 5 Săcele 

Clasa: a V-a A 

Aria curriculară: Om şi societate 

Disciplina: Educaţie socială – Gândire critică şi drepturile copilului 

Unitatea de învăţare: Drepturile copilului 

Subiectul: Drepturile copilului 

Tipul lecţiei: Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor 

Loc de desfăşurare: Sala de clasă 

Durată: 50 minute 

Propunător: Consilier Şcolar Duţi Tatiana 

 

Scopul: Cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare în societate 

 

Competenţe specifice: 

C1- Să-şi dezvolte vocabularul utilizând corect concept specific educaţiei sociale; 

C2- Să formuleze şi să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut civic; 

C3- Să identifice reguli şi norme de comportament civic în diferite situaţii; 

 

 

Obiective operaţionale: 

• Cognitive: 
OC1 – Să folosească termeni  specifici educaţiei sociale, atât în cadrul orelor cât şi în afara acestora; 
OC2 - Să definească termenul de ,, copil,,; 
OC3 –Să definească termenul de ,, drept’’; 
OC4 –Să numească drepturile copilului; 
OC5 – Să numească documentele în care sunt prevăzute drepturile copilului; 
OC6 –Să numească organizaţiile care se ocupă cu drepturile copilului; 
OC7- Să rezolve exerciţiul propus; 
OC8– Să identifice drepturile copilului prezentate în diferite propoziţii; 
OC9 –Să analizeze situaţii în care drepturile copiilor au fost respectate sau încălcate; 
 

• Afective: 
OA1- Să participe cu plăcere şi interes la activitatea propusă prin dezvoltarea înteresului şi motivaţiei 
pentru necesitatea cunoaşerii drepturilor copiilor; 
OA2 –Să conştientizeze importanţa respectării drepturilor în contexte variate de viaţă; 
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• Psihomotorii: 
OPSIH1 –Să participe activ la activitatea propusă; 
 
 

Strategii didactice: 

• Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, 
metoda brainstorming, 

• Mijloace: Tabla,creta,caiete, instrumente de scris, fişe de lucru, calculator, video-proiector, 
markere,baloane,emoticoane,ppt, fundă, bandă dublu adezivă. 

• Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 
 

Evaluare:Aprecieri verbale, observarea sistematică a comportamentului elevilor,orală 

 
Bibliografie: 

• Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru educaţie socială, clasa a V-a, 
Bucureşti, 2017; 

• Liliana Cătrună, Ghe. Cătrună, Educaţie civică, Manual pentru clasa a IV a, E.D.P., R.A., Bucureşti, 
2017; 

• Convenţia cu privire la drepturile copilului, Bucureşti, 2006; 

• Îndrumător pentru utilizarea manualului de Educaţie civică,Ed. Aramis, 2017; 

• www.didactic.ro; 
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Nr. 
Crt. 

Momentele 
lecţiei 

Ob. 
 

Conţinutul lecţiei Strategii didactice Timp Evaluare 

Metode Mijloace Forme de 
organizare 

1. Moment 
organizatoric 

OA1 Se asigură condiţiile materiale şi psihologice 
necesare desfăşurării lecţiei. 
Elevii sunt împărţiţi pe grupe. 

conversaţia caiete 
instrumen
te de scris 

frontal 1min.  

2. Captarea 
atenţiei 

OC7 
OA1 

Captarea atenţiei se realizează printr-un joc, 
numit: 
,, Baloanele cu drepturi,, 
1.Fiecare elev primeşte câte un balon. 

2. Acestia trebuie să scrie pe balon cate un 
drept. 
3. După ce au scris câte un drept fiecare elev 
iese la tablă , leagă balonul cu aţă şi îl prinde 
de tablă. 
4. Prezintă dreptul pe care   l-au notat pe balon 
şi se întorc la grup. 
Dreptul la viaţă. 
Dreptul la libertate. 
Dreptul la nume/identitate. 
Dreptul la asistenţă medicală. 
Dreptul la educaţie. 
Dreptul la joacă. 
Dreptul la protecţie. 
Dreptul la timp liber. 
Dreptul la opinii. 
Dreptul să fie ascultaţi. 
Se poartă o discuţie pe acestă temă şi se 
ajunge la următoarea concluzie:Copiii au 
drepturi. 

joc didactic, 
explicaţia 
,conversaţia 

baloane, 
fundă, 
bandă 
dublu 
adezivă 
markere, 

pe grupe, 
individual 

5min. Aprecieri 
verbale 

3. Anunţarea 
temei şi 
enunţarea 
obiectivelor 

OPSIH
1 

Se anunţă titlul lecţiei:,, Drepturile copilului”     

( recapitulare), se notează titlul pe tablă. 

Sunt anunţate obiectivele lecţiei. 

explicaţia caiete 
instrumen
te de scris 

 2min.  
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4. Recapitularea, 
sistematizarea 
şi consolidarea 
cunoştinţelor 

 
 
 
OC8 
OA2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC8 
OC4 

Se prezintă  poezia: 

Drepturile copilului (poezie didactică) Fişa 1 

Întreabă cineva: „Oare, 

În lumea asta mare, 

Ce ni-i mai drag sub soare? 

Or fi averi, sau poate-o floare?” 

 

-Nu! – răspunse o mămică – 

Copilul e , acea fiinţă mică 

Firavă ca o floare, 

Datori să-l creştem mare. 

 

Tot omul îl iubeşte 

Şi legea-l ocroteşte. 

El are drept în toate: 

Să crească-n sănătate, 

 

Cu liberă gândire 

Şi-a inimii simţire, 

Cu clară identitate, 

Crescut în demnitate, 

 

În familie adevărată 

Cu mamă şi cu tată, 

In pace şi iubire, 

Cu cinste şi dăruire, 

 

Nimic să nu-l rănească 

Şi toţi să-l îngrijească 

Ca mare ajuns,  neapărat, 

Să fie un OM ADEVARAT. 

 
Se poartă discuţii pe marginea poeziei 
prezentate: 

1. Despre ce este vorba în această 
poezie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
expicaţia 

Fişa 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
Frontal 

34min.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică a 
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OC2 
 
 
 
 
 
OC3 
OC1 
 
 
 
 
 
 
OC5 
OC1 
 
 
 
 
 
 
OC6 
 
 
 
 
 

2. Ce drepturi credeţi că prezintă 
mama? 

 

 

 

Se va realiza schema lecţiei. 

Drepturile copilului 

(recapitulare) 

1.Ce înseamnă cuvântul copil? 

Copil = Băiat sau fată în primii ani ai vieții. 

2.Ce sunt copii? 

-îngeri,lumina ochilor,viaţa,veselie, iubire,etc 

3.Cine ştie să îmi spună ce înseamnă cuvântul 

drept? 

Drept=posibilitatea legal recunoscută unei 

persoane de a se bucura de anumite 

avantaje. 

4.Unde sunt prevăzute drepturile copilului? 

Drepturile copilului sunt prevăzute în 

următoarele documente: 

• Declaraţia drepturilor copilului, 

• Convenţia cu privire la drepturile 
copilului. 

5.Care sunt organizaţiile care se ocupă cu 

drepturile copilului? 

Organizaţiile care se ocupă cu drepturile 

copilului sunt: 

• O.N.U.(Organizaţia Naţiunilor Unite) 

• U.N.I.C.E.F. (Fondul Internațional 
pentru Urgențe ale Copiilor al 
Națiunilor Unite) 

 

Prezentare ppt despre Drepturile copilului. 

Conventia ONU cu privire la drepturile 

copilului. 

Adresez următoarele întrebări: 

1.Când a fost adoptată Conventia ONU cu 

privire la drepturile copilului? 

20 Noiembrie 1989 

Brainstorming 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
Conversaţia 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla, 
creta, 
caiete, 
instrumen
te de scris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
Frontal 
 
 

comportame
ntului 
elevilor 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale, 
evaluare 
orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale, 
evaluare 
orală 
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OA2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC7 
 
 
 
 
 
 

2.Care sunt drepturile copilului? 

 

Exerciţiu: 

Cer elevilor să completeze textul lacunar: 

 

,,Este greu să ne imaginăm viaţa fără 

………………şi fără ………………,, 

 

,,Este greu să ne imaginăm viaţa fără 

DREPTURI şi fără ÎNDATORIRI.’’ 

 

 
Ppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiu, 
explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale, 
Observarea 
sistematică a 
comportame
ntului 
elevilor 
 

5. Obţinerea 
performanţei 

OC8 
OC9OC
1 

Elevii vor citi citii următoarele propoziţii: Fişa 
nr. 2 
Elevii vor trebui să folosească emoticoanele 
pentru a exprima dacă dreptul citit îl face 
fericit sau trist. 

Joc didactic, 
explicaţia, 
conversaţia,  
demonstraţia 

Fişa nr. 2 
emoticoa
ne 

Frontal 
 

5min. Aprecieri 
verbale 

6. Aprecieri şi 
concluzii 

 Se vor face aprecieri generale şi individuale 
privind participarea elevilor la lecţie. 

conversaţia   2min. Aprecieri 
verbale 

7. Tema  pentru 
acasă 

 Fişa nr. 3  Fişa nr. 3  1min.  
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Fişa nr. 2 

 Ana şi Marius trăiesc într-o familie unită. 
 Un copil a fost abandonat de familia sa. 
 Roxana are multe prietene cu care se joacă în curtea şcolii. 
 În clasă este un copil bolnav, niciun copil nu se joacă cu el. 
 Deşi este grav bolnav, părinţii nu-l duc pe Iulian la medic. 
 Radu vine la şcoală şi foloseşte Internet-ul la lecţiile de de matematică. 
 Alin se plimbă cu părinţii în parc. 
 Doamna asistentă mi-a dat o pastilă pentru că mă durea maseaua. 
 Părinţii mi-au pus un nume frumos.. 
 Mama mi-a cumpărat astazi o carte. 
 Astăzi la ora de educaţie socială doamna profesoară nu m-a lăsat să îmi prezint ideiile. 

 

 
 

 
Fişa nr. 3 
Citeşte fragmentele de mai jos şi compară situaţia celor doi copii, menţionând drepturile care sunt 

respectate sau încălcate. 

 
 

În mijlocul Bucureştiului, pe spaţiul verde dintre trotuare, 
trei copilaşi stau chinuiţi de frig şi de foame, într-un cort 
rupt. 
Sunt murdari şi au feţele triste, dar muşcă cu poftă dintr-o 
eugenie primită de la un trecător milos şi îşi mai potolesc 
foamea. 

E seară!Ioana stă în braţele mamei. Focul pâlpâie 
uşor în sobă. Mama îi citeşte o poveste. Ce frumos 
miroase a plăcinte! 

  
 

..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................. .................................................................

........................................................................................................................................................................ ......................

..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................. .................................................................

................................................................................................................................................................................ ..............

........................................ 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! 

Prof. înv. preșc.: Enache Nicoleta 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.14,  

Tecuci, jud. Galați 

Grupa: mijlocie B 

Tema anuală de studiu: Cine este, a fost și va fi aici pe pământ? 

Subtema: Noi suntem români! 

Tema activității: La mulți ani, România! 

Forma de realizare: Activitate integrată ( ADP + ADE +ALA II ) 

Tipul activității: Transmitere de cunoștințe și consolidare de priceperi și deprinderi  

Scopul activității:  

Familiarizarea copiilor cu semnificația zilei de 1 Decembrie și importanța ei în istoria românilor. 

 Dezvoltarea expresivității și creativității prin activitățile practice. 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

Întâlnirea de dimineaţă – La mulți ani, dragi românași! 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: 

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: Am fost și eu la Alba Iulia și am văzut Unirea cea mare - de 

Dumitru Almaș - Lectura educatoarei  

DIMENISIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

Autocontrol și expresivitate emoțională 

COMPORTAMENTE VIZATE 

1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării 

lui (comunicare receptivă) 

 1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 

4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte 

de artă etc. 

4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional 
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OBIECTIVELE OPERAȚIONALE: 

- să urmărească firul epic al narațiunii, reținând principalele momente epice; 

- să desprindă din text semnificația evenimentului Unirii; 

- să expună pe scurt conținutul povestirii istorice; 

- să-și exprime compasiunea față de fetița Dumitrița printr-o părere personală; 

- să trăiască stări afective puternice prin întâmplările fetiței de a ajunge la Alba Iulia. 

- să adopte o poziție corectă pe scăunele pe durata activității; 

 

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (Activitate practică): Hora unirii – confecționare 

DIMENISIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

Activare și manifestare a potențialului creativ 

COMPORTAMENTE VIZATE 

 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență  

2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină 

dificultăți. 

3.1. Manifestă creativitate în activități diverse  

3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în 

conversații și povestiri creative 

OBIECTIVELE OPERAȚIONALE: 

- să denumească materialele și uneltele de lucru; 

- să întindă corect pasta de lipit; 

- să lipească în mod creativ materialele puse la dispoziție, respectând etapele de lucru; 

- să realizeze lucrări originale; 

- să manifeste implicare afectivă în realizarea sarcinilor de lucru. 

ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES: 

BIBLIOTECA: ”citim” imagini din povestea  Am fost și eu la Alba Iulia și am văzut Unirea cea 

mare, Decorăm iai Dumitriței- exerciții grafice 

Obiectivele operaționale: 

- să citească imaginile din poveste, formulând propoziții simple sau dezvoltate; 

- să traseze semne grafice cunoscute pentru decorarea iei. 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

1412 
 

ARTĂ (DOS 2): Hora unirii – confecționare 

Obiectivele operaționale: 

- să denumească materialele și uneltele de lucru; 

- să întindă corect pasta de lipit; 

- să lipească în mod creativ materialele puse la dispoziție, respectând etapele de lucru; 

- să realizeze lucrări originale; 

-  să manifeste implicare afectivă în realizarea sarcinilor de lucru. 

JOC DE MASĂ: Imagini din poveste- puzzle 

Obiectivele operaționale: 

- Să îmbine piesele de puzzle pentru a obține imaginea din poveste 

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER-ALESE: 

    Hora Unirii  , Drag mi-e jocul românesc –dansuri populare 

Obiectivele operaționale: 

- să execute mișcările învățate prin execuția pașilor de dans. 

 -să cunoască muzică și dansuri populare românești; 

-să manifeste interes și plăcere pentru acțiunile intreprinse; 

STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode și procedee: Conversaţia, explicaţia, expunerea, exerciţiul, demonstrația, rol,munca 

în echipă şi perechi, jocul de rol., Amestecă- Îngheaţă- Formează perechi. 

 Material didactic: calendarul naturii, PC, imagini din poveste, ecusoane, pensule, lipici, 

siluete de băiat și fată, fotografii ale copiilor, bețe de frigărui, fișe de lucru, puzzle cu imagini din 

poveste 

Forme de organizare:frontal, pe grupe, individual 

  

Bibliografie 

1. Culea L., Sesovici A., Grama F., Pletea M., Ionescu D., Anghel N., (2008). Activitatea 

integrată din gădiniţă. București: Editura Publishing House. 

2. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) (2019). Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi Tineretului. 

3. Preda V. (2005). Metoda proiectelor la vârstele timpurii. Bucureşti: Editura Miniped. 

 

SCENARIUL ZILEI 
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Întâlnirea de dimineață:  

Salutul: Educatoarea salută copiii spunând : „Dimineaţa a venit/ Toţi copiii au venit/În cerc 

să ne adunăm/ Cu toţii să ne salutăm”. Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative, 

Amestecă- Îngheaţă- Formează perechi. Copiii formează doua cercuri concentrice.La semnalul 

„Amestecul” dat de educatoare, copiii se rotesc în cerc cântând cântecul „Bună dimineaţa”, se opresc 

la semnalul „Îngheaţă”, iar la semnalul „Formează perechi” copiii din cercul interior se întorc faţă 

în faţă, formând perechi cu cei din cercul exterior, şi salutându-se. 

Prezența se realizează prin citirea catalogului, astfel stabilind cine lipseşte. Un copil merge 

la panoul de prezență și sortează fotografiile. Apoi se poartă o scurtă discuție despre anotimp, urmată 

de completarea Calendarului naturii, ajutaţi de întrebările: ,,În ce anotimp suntem?”, ,,În ce zi a 

săptămânii suntem?”, ,,Cum este vremea astăzi?”. 

Împărtășirea cu ceilalți: „Deșteaptă-te române!” 

Noutatea zilei. Se va asculta imnul național ”Deșteaptă-te române” 

 Educatoarea le spune copiilor că pentru prima dată imnul s-a ascultat la Alba Iulia , cu ocazia 

unui eveniment foarte important ” Marea Unire”. Pentru a vedea ce s-a întâmplat la Alba Iulia , le 

citește o povestire despre acele evenimente care se numește ” Am fost și eu la Alba Iulia și am văzut 

Unirea cea mare! ” scrisă de Dumitru Almaș. 

 Se precizează numele poveștii și sarcinile ce revin copiilor de a asculta cu atenție povestea, 

de  a răspunde corect la întrebările educatoarei.  

 După anunțarea temei, se va trece la citirea poveștii, respectându-se succesiunea momentelor 

ei principale. Pe măsură ce se derulează povestirea, educatoarea atrage atenția copiilor asupra 

expresiei personajelor, accentuează intonația și își modifică vocea atunci când redă replicile 

acestora. În încheiere, copiii au sarcina de răspunde corect la întrebările adresate de educatoare, în 

legătura cu povestea citită. 

  Rutină: Copiii se încolonează și părăsesc sala de grupă pentru a merge la baie. 

Tranziţie:  

,,Bat din palme clap-clap-clap 

  Din picioare trap, trap trap 

 Ne-nvârtim, ne răsucim  

 Şi la centre  noi pornim!" 
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La activitatea pe centre sunt folosite elemente din poveste – steaguri, harta României, siluete 

de băieți și fete, realizând astfel integrarea conținuturilor.  

Se intuiesc materialele descoperite la centre. Prezentarea este însoțită de explicațiile de 

rigoare referitoare la sarcinile de rezolvat, specificul unor materiale și rezultatele dorite a fi obținute. 

Se amintesc regulile grupei – vorbim în şoaptă pentru a nu-i deranja pe alţii, să lucrăm frumos, să 

utilizăm cu grijă materialele, apreciem şi protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru 

realizarea acestora.  

Copiii aleg centrul la care lucrează și pot să-l schimbe după ce și-au realizat sarcinile. În timp 

ce copiii lucrează, sunt îndrumaţi de educatoare şi sprijiniţi la nevoie. 

 

• ARTĂ: ADE-DOS: Activitate practică –Hora Unirii-confecționare. Copiii își vor lipi 

fotografia pe siluete, vor decora costumul național cu flori și vor fixa silueta cu ajutorul unui 

băț de frigăruie pe panou, realizând astfel o horă a copiilor. 

• BIBLIOTECĂ: copiii vor citi imaginile din poveste, formulând propoziții simple sau 

dezvoltate și vor trasa semne grafice cunoscute pentru decorarea iei. 

• JOC DE MASĂ: copiii vor îmbina piesele de puzzle pentru a obține imaginea din poveste 

Tranziţie: "Microfonul fermecat - ce mi-a plăcut cel mai mult astăzi!" 

  În încheierea activității, educatoarea le propune copiilor să danseze Hora Unirii. 

 Se execută cu întrega grupă.  

 Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al întregii activități și ofer copiilor 

recompense sub forma unor diplome de participare la activitate. 

  Rutină: La final, copiii părăsesc sala de grupă și se pregătesc pentru masa de prânz. 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

1415 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Etapele 

activității 

Conținutul 

activității 

Strategii didactice Evaluare  

Metode/ 

procedee/ 

tehnici 

Material 

didactic 

Forme de 

organizar

e 

1.Moment 

organizatoric 

     Se crează 

condiţii optime 

pentru 

desfăşurarea 

activităţiilor:  

- aerisirea sălii de 

grupă; 

- se aranjează 

mobilierul; 

- se aranjează 

materialul 

didactic în 

ordinea folosirii 

lui; 

- se organizează 

colectivul de 

copii pentru 

« Întâlnirea de 

dimineaţă » 

 

Conversația  

“Amestecă- 

Îngheaţă- 

Formează 

perechi” 

 

 

Panou 

pentru 

calendaru

l naturii şi 

prezenţă 

 

 

 

 

Frontal  

 

2.Captarea 

atenţiei 

     Se realizează 

cu asculatarea 

imnului național 

”Deșteaptă-te 

române” 

 

Audiție  

 

PC 

boxe 

 

 

Frontal 

Observarea 

directă a 

comportamentelo

r 

Gradul de 

manifestare a 

interesului pentru 

temă/material 

3. Anunţarea 

temei și a 

obiectivelor 

     Se anunță 

copiii că vor 

desfășura 

activitatea 

numită, ”La mulți 

ani, România!”, 

în care vor asculta 

povestea ,, ” Am 

fost și eu la Alba 

Iulia și am văzut 

Unirea cea mare! 

", după care se 

 

Conversația 

 

 Frontal  
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vor juca cu 

elemente întâlnite 

în poveste, la 

centrele artă, 

bibliotecă, joc de 

masă.  

5.Prezentare

a noului 

conținut și 

conducerea 

invățării 

 

  Expunerea 

textului poveștii, 

respectând 

planul de idei 

   Se va trece la 

citirea poveștii, 

respectându-se 

succesiunea     

momentelor ei 

principale. 

 1)Dumitrița 

începe să 

povestească cum 

auzise de Marea 

Unire și cum 

bunica trebuia să 

plece la Alba Iulia 

2) Bunica se 

hotărăște să o ia si 

pe Dumitrița și 

pleacă alături de 

alți săteni spre 

Alba Iulia. 

3) Pe drum s-au 

mai întâlnit și cu 

sute de oameni. 

Toți voiau  

Unirea. 

4) După trei zile 

au ajuns la Alba 

Iulia unde mai 

erau alte sute de 

oameni și cu toții 

strigau ”Vrem 

unirea” și cântau 

”Deșteptă-te 

române!”. 

5) Dumitrița 

asistă la semnarea 

Unirii și toți 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartea  

”Povestiri 

istorice” 

 

 

Imagini 

din 

poveste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

directa a 

comportamentulu

i copiilor 

- atitudinea față 

de expunerea 

poveștii 

-capacitatea de 

ascultare a 

poveștii până la 

final 

- ascultarea activă 
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sărbătoresc 

România Mare. 

Niciodată nu va 

uita acest 

moment. 

     Pentru o mai 

bună înțelegere și 

receptare, se ține 

seama de: 

 - vocea și tonul 

trebuie să fie 

potrivite cu 

importanța 

faptelor 

povestite; 

 - se folosește o 

mimică și gesturi 

expresive, iar 

cuvintele 

necunoscute se 

explică o dată cu 

expunerea 

textului, 

alăturând un 

sinonim sau o 

sintagmă 

lămuritoare; 

- schimbarea 

ritmului vorbirii, 

rostirea mai clară 

sau mai grăbită a 

cuvintelor în 

funcție de 

momentul 

povestirii. 

     În timpul 

relatării poveștii 

se insistă asupra 

personajelor, a 

replicilor redate 

de acestea. 

     

 Fixarea 

conținutului 

poveștii 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia  

Demonstraţi

a 

 Jocul de rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microfon 

jucărie 

 

 

 

 

 

Frontal  

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proba orală: 

- capacitatea de a 

povesti anumite  

fragmente  cu 

propriile cuvinte  

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

1418 
 

Educatoarea le 

propune copiilor 

să desfăşoare 

jocul „scaunul 

intervievatului”. 

Un copil se va 

aseza pe scaunul 

intervievatului, 

iar ceilalţi, pe 

rând vor fi 

reporteri, 

adresându-i 

întrebări legate de 

poveste: Ce 

poveste ați 

ascultat? Cine era 

Dumitrița ? Ce 

face bunica când 

Dumitrita începe 

să plângă ? etc. 

Tranziţie:  

,,Bat din palme 

clap-clap-clap 

  Din picioare 

trap, trap trap 

 Ne-nvârtim, ne 

răsucim  

 Şi la centre  noi 

pornim!" 

Copiii se 

încolonează și 

pornesc prin sala 

de grupă, către 

locul în care sunt 

pregătite cele trei 

centre de 

activitate 

deschise. 

Se intuiesc 

materialele 

descoperite la 

centre. 

Prezentarea este 

însoțită de 

explicațiile de 

rigoare referitoare 
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la sarcinile de 

rezolvat, 

specificul unor 

materiale și 

rezultatele dorite 

a fi obținute.  

 

 

5.Obținerea 

performanței 

ARTĂ:ADE-

DOS:Activitate 

practică - Hora 

Unirii-

confecționare.  

Intuirea 

materialului 

copiii au la 

dispoziție siluete, 

fotografii ale 

copiilor, bețe de 

frigărui.  

Explicarea şi 

demonstrarea 

modului de 

lucru: copiii au la 

dispoziție siluete, 

fotografii ale 

copiilor, bețe de 

frigărui.  

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

Demonstrați

a  

 

 

 

 

Siluete de 

băieți și 

fete 

Fotografii 

ale 

copilor 

Foarfece 

Lipici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

directă a 

comportamentulu

i 

-interrelaționarea 

de grup 

 Executarea 

temei de către 

copii: Li se 

prezintă copiilor 

modelul  

Li se explică şi 

demonstrează 

modul de lucru. 

Executarea 

lucrărilor de 

către copii 

 Educatoarea 

urmăreşte 

realizarea 

lucrărilor de catre 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 
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copiii, ajutându-i 

pe cei care 

întâmpină 

dificultăţi. 

Evaluarea 

lucrărilor copiilor 

se va realiza prin 

expunerea 

siluetelor pe 

panou, realizând 

astfel o horă a 

copiilor. 

BIBLIOTECĂ: 

copiii vor citi 

imaginile din 

poveste, 

formulând 

propoziții simple 

sau dezvoltate și 

vor trasa semne 

grafice cunoscute 

pentru decorarea 

iei. 

JOC DE MASĂ: 

copiii vor îmbina 

piesele de puzzle 

pentru a obține 

imaginea din 

poveste 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

Imagini 

din 

poveste 

Fișe de 

lucru 

 

 

 

Puzzle cu 

imagini 

din 

poveste 

 

 

 

 

 

 

  

 

Individual 

 

6.Asigurarea 

retenției și 

transferului 

După terminarea 

activităţii, 

educatoarea 

împreună cu 

copiii vor realiza 

„turul galeriei” 

pentru evaluarea 

modului de lucru 

din fiecare centru, 

 

Conversația 

Explicația 

Turul 

galeriei 

 

 

Expoziţie 

cu 

lucrările 

realizate 

de copii. 

 

 

 

  

 

Frontal  

 

Observarea 

directă a 

comportamentulu

i 

-interrelaționarea 

de grup 
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aprecieri asupra 

întregii activităţi, 

al modului de 

participare a 

copiilor la 

activitate şi a 

comportamentulu

i acestora. 

 

Jocuri și 

activități 

didactice alese   

     Pentru că au 

realizat temele 

propuse la fiecare 

centru, în 

încheierea 

activității, 

educatoarea le 

propune copiilor 

să danseze Hora 

Unirii. 

 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

PC 

Boxe  

7.Încheierea 

activității 

     Se fac 

aprecieri asupra 

modului de 

desfăşurare al 

întregii activități 

și ofer copiilor 

recompense sub 

forma unor 

ecusoane. 

     La final, copiii 

părăsesc sala de 

grupă și se 

pregătesc pentru 

servirea mesei de 

prânz. 

Conversația 

Explicația 

Ecusoane Frontal  Observarea 

directă a 

comportamentulu

i 

-interrelaționarea 

de grup 

- prezența unor 

elemente de 

empatie față de 

situație   
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Projet d’activité didactique 

 

Professeur: Dumbrǎvanu Finareta Gabriela 

Classe: VII-ème , L1 

Niveau du CECRL: A2 

Thème : la ville de Paris 

Sujet de la leçon/ Séquence d’enseignement / apprentissage: Les monuments de Paris (l’Arc de 

Triomphe, la Tour Eiffel, le Musée du Louvre, la Cathédrale Notre-Dame de Paris, Le Centre 

Georges Pompidou, Le Musée d’Orsay) 

Type de leçon: Leçon de communication / de culture et de civilisation 

 But de la leçon: Le développement, chez les élèves, des compétences linguistiques, de lecture et 

de communication en français, le développement de leur intérêt pour l’étude du français, en vue 

de l’interaction orale et écrite des élèves  

Compétences générales visées :  

- Compréhension de l’écrit (CE) 

- Compréhension de l’oral (CO) 

- Interaction orale 

Compétence spécifique visée : 

• Répondre correctement aux questions du quiz en ligne « Les monuments de Paris », en 
utilisant l’application Kahoot 

Objectifs opérationnels: 

À la fin de l’activité didactique, les élèves seront capables de: 

a) Objectifs linguistiques:  

• lire correctement un texte inconnu ; 

• identifier les informations contenus dans un texte   

• utiliser un vocabulaire approprié pour parler des monuments de Paris     
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b) Objectifs communicatifs:  

• développer la capacité de comprendre un message audio-visuel 

• produire de messages oraux appropriés au contexte   

c) Objectifs socio-culturels:  

• développer l’intérêt des élèves pour la langue, la culture et la civilisation française et 

francophone  

• participer à des interactions sur le thème des monuments de Paris et sur d’autres sujets 
concernant la culture et la civilisation françaises 

 Supports utilisés:  

• la présentation PPT 

• Le document audio-visuel « La véritable histoire du musée du Louvre » 

https://www.youtube.com/watch?v=SqGb1kW074A 

 

• Fiche de compréhension orale du document audio-visuel 
 

• le quiz « Les monuments de Paris » sur le site www.kahoot.com  
 
https://create.kahoot.it/share/les-monuments-de-paris/fd572b9a-6b15-4c87-9468-593d74f87b87 

 

• le vidéoprojecteur 

• l’ordinateur portable 

• l’application kahoot 

• les smartphones ou les tablettes 

• le tableau noir 

Formes d’activité: travail individuel, travail collectif (grand groupe), travail en équipe  

Méthodes et procédés didactique: la lecture, la conversation, l’explication, l’observation 

systématique,  le jeu didactique, l’exploitation des documents authentiques, le quiz 

Type d’évaluation: Évaluation formative (tout au long du déroulement des activités et à la fin de 

l’activité didactique – évaluation par le jeu et le sondage d’opinion) 

Durée: 50 minutes 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SqGb1kW074A
http://www.kahoot.com/
https://create.kahoot.it/share/les-monuments-de-paris/fd572b9a-6b15-4c87-9468-593d74f87b87
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Déroulement des activités 

 

Phase/Étape/Durée 
Déroulement Rôle du professeur Activité des 

élèves  

Organisation de 

la classe 

Matériel utilisé 

Phase 1/ 

Mise en train/ 

2 minutes 

Annonce du titre 

de la leçon, de la 

compétence et 

des objectifs de 

la séance 

 

 

Le professeur annonce 

aux élèves le titre de la 

nouvelle leçon et les 

objectifs de la séance. 

 

Écoute active de la 

consigne donnée, 

éventuellement 

questions 

Les élèves écrivent 

dans leurs cahiers. 

Grand groupe 

 

 

 

 

 

 Compétence, 

objectifs et 

consignes de 

travail 

 

Phase 2/ 

Activité de brise-

glace/ 

3 minutes 

Présentation de 

l’activité de 

brise-glace 

Le professeur invite les 

élèves à exercer un 

échauffement lexical à 

l’aide d’un remue-

méninge (le mot-clé 

« Paris ») 

Les élèves passent 

au tableau noir et 

ajoutent des mots 

liés au 

terme  « Paris » 

Grand groupe 

 

 

Le tableau noir 

Phase 3/Mise en 

route/Réactualisation 

des connaissances 

antérieures/ 

15 minutes 

Présentation 

d’un document 

Powerpoint qui 

porte sur les 

monuments de 

Paris 

Le professeur propose aux 

élèves de regarder une 

présentation Powerpoint, 

afin de se rappeler 

quelques  monuments de 

Paris 

Les élèves lisent 

les informations 

du Powerpoint et 

répondent aux 

questions du 

professeur. 

Travail collectif 

Le document 

Powerpoint 

 

 

 

Phase 4/La fixation 

des connaissances/ 

15 minutes 

Proposition d’un 

document vidéo 

 

Le professeur propose aux 

élèves de regarder le 

document vidéo La 

véritable histoire du 

musée du Louvre. On pose 

quelques questions sur le 

thème, les personnages du 

film. 

Les élèves 

regardent la vidéo  

et ils répondent 

aux questions du 

professeur : 

Grand groupe 

 

 

Travail individuel 

 

La vidéo «La 

véritable histoire 

du musée du 

Louvre  
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Ensuite, le professeur 

distribue aux élèves les 

fiches de compréhension 

orale et leur demande de 

regarder une deuxième 

fois le film et de 

compléter les fiches. 

 

Quel type de 

document ? 

Qui parle ? De 

quoi s’agit-il ? 

Qu’en pensez-vous 

du présentateur ? 

Il a quel âge ? 

Quels hobbies ? 

 

 

Les élèves 

écoutent 

attentivement la 

consigne du 

professeur et ils 

complètent les 

fiches de 

compréhension 

orale. 

 

 

 

La fiche de 

compréhension 

orale 

Phase 5 

/L’évaluation des 

connaissances/ 

10 minutes 

Présentation 

d’un  quiz   « Les 

monuments de 

Paris » 

Le professeur divise la 

classe en 4 groupes. 

Chaque groupe est 

connecté au quiz par un 

smartphone et 

l’application kahoot. 

Le professeur lance le 

quiz et il demande aux 

quatre groupes d’élèves 

de se consulter afin de 

Les élèves lisent à 

tour de rôles les 

questions du quiz 

et y répondent en 

choisissant la 

variante correcte. 

Travail par 

groupes 

 

 

 

 

Le jeu-concours 

L’application 

kahoot 

Les smartphones 
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donner des réponses 

correctes. 

 

 

 

Phase 6/ 

L’évaluation de 

l’activité/ 

3 minutes 

 

Réponse à un 

sondage 

d’opinion 

Le professeur demande 

aux élèves de répondre à 

un sondage d’opinion en 

ligne, en utilisant les 

smartphones. 

Les élèves lancent 

l’application et ils 

complètent le 

sondage 

d’opinion. 

Travail individuel 

Les smartphones 

 

Le site kahoot 

 

Phase 6/ 

Devoir à la maison/ 

1 minute 

 

Explication du 

devoir à la 

maison 

Le professeur va proposer 

aux élèves le devoir 

suivant : Dressez une liste 

des monuments de Paris 

et choisissez un qui vous 

semble le plus importante 

pour la ville-lumière. 

Motivez votre choix. 

Les élèves 

écoutent 

attentivement les 

consignes et les 

explications du 

professeur. 

Travail individuel 

 

 

 

Les cahiers de 

brouillon 
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Annexe 1 

« La véritable histoire du Musée du Louvre » 

Transcription du document vidéo 

Et avant de vous faire découvrir l’aile Richelieu, la fameuse aile Richelieu, en avant-première 

on va faire un peu d’histoire. C’est il y a deux cent ans jour pour jour que le musée fut ouvert 

pour la première fois au public. Mais à l’origine, le Louvre était une forteresse édifiée par 

Philippe-Auguste.  

Le donjon de Philippe-Auguste. Huit siècles d’histoire pour les visiteurs du Louvre. Ce vestige 

le plus ancien du palais a été mis en scène par le responsable du musée et par les architectes du 

chantier. La transformation et la restauration du Louvre, une étonnante machine à remonter le 

temps. C’est vers l’an 1200 que Philippe Auguste bâtit son château sur la rive nord de la Seine. 

Quatre siècles plus tard, François Ier le fait démolir, à sa place s’élèvera le palais de Pierre 

Lescot. Henri IV ajoutera le long de la Seine la grande galerie. Il y accueillera les peintres, en 

1608, premier rendez-vous de l’Art avec le Louvre. 

Après Louis XIV qui rassemble toutes les académies dans le palais, Louis XVI y regroupe les 

collections royales et deviendront patrimoine national sous la convention qui ouvre au public 

les portes du palais. Le Musée du Louvre est né, c’est le 18 novembre 1793. 1987,  visite de 

François Mitterrand, Cour Napoléon. Six ans plus tôt le président de la République a décidé 

d’étendre le musée à l’ensemble des bâtiments du Louvre. Cette année-là les ouvriers préparent 

les accès souterrains du nouveau musée. Au-dessus le projet de l’architecte Pei, ici en 

compagnie du chef de l’État, prévoit une pyramide de verre de 21 mètres de haut qui fait naître 

une vive polémique. 

Pour Ieon Ming Pei et Michel Macari, les deux architectes du grand Louvre, la polémique est 

aujourd’hui oubliée. Cour Napoléon, la grande pyramide accueille chaque jour des milliers de 

visiteurs, 40 pour cent de plus que dans l’ancien musée. 

Mieux desservi  par les espaces d’accès sous la pyramide, le musée va pouvoir se redéployer 

dans les trois ailes du Louvre, Denon, au sud, Sully, à l’est, Richelieu, au nord. La deuxième 

tranche des travaux commence par la transformation de l’aile Sully, pour l’accueil des peintures 

françaises. Ce sera fait fin ’92.  

Enfin, l’aile Richelieu, construite sous Napoléon III, elle est occupée depuis par les 

fonctionnaires des finances et leurs voitures. Il la libère, définitivement, en 1986. À Richelieu, 

les travaux sont spectaculaires, on va y créer un volume égal à lui seul au Musée d’ Orsay.  Tout 

est démoli, sauf les façades, qu’on restaure, et les Salons Empire. 200 mètre de l’haut sur 80 de 

large, les dimensions sont gigantesques pour les trois niveaux d’exposition. En haut, prendront 

place les  peintures, notamment de l’Europe de Nord. Elles sont éclairées par la lumière du jour, 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

1428 
 
 

adoucie par des brises soleil. Même éclairage dans les trois cours de l’ex-ministère consacrées 

aux sculptures monumentales.  

 

La véritable histoire du musée du Louvre 

- Fiche de compréhension orale –  

 
I. Entourez la variante correcte : 

 
1. La pyramide en verre a été le projet de l’architecte : 

a. Pierre Lescot 

b. Ming Pei 

c. Michel Macari 

 
2. L’aile Denon se trouve : 

a. Au nord 

b. Au sud 

c. À l’est 

 
3. Il a rassemblé toutes les académies dans le palais : 

a. Henri IV 

b. Philippe-Auguste 

c. Louis XIV 

 
II. Cochez la colonne VRAI ou FAUX 

 

   
VRAI 

 
FAUX 
 

1. À l’origine, le Louvre était une forteresse construite par 
Philippe Auguste. 

  

2. François Ier a ajouté au long de la Seine la Grande Galerie.   

3. C’est Louis XVI qui y regroupe les collections royales.   

4. La date de naissance du Musée du Louvre est 20 
novembre 1793. 

  

5. L’aile Richelieu a été construite sous le règne de Napoléon 
Bonaparte. 

  

6. Pour présenter les objets d’art on a choisi la lumière 
naturelle. 
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1 point d’office 
 
Barème d’évaluation 
 

1.c, 2.b, 3.c. 
 

   
VRAI 

 
FAUX 
 

1. À l’origine, le Louvre était une forteresse construite par 
Philippe Auguste. 

X  

2. François Ier a ajouté au long de la Seine la Grande Galerie.  X 

3. C’est Louis XVI qui y regroupe les collections royales. X  

4. La date de naissance du Musée du Louvre est 20 
novembre 1793. 

 X 

5. L’aile Richelieu a été construite sous le règne de Napoléon 
Bonaparte. 

 X 

6. Pour présenter les objets d’art on a choisi la lumière 
naturelle. 

X  

 

Annexe 2 

Les Monuments de Paris (quiz en ligne ) 

https://create.kahoot.it/share/les-monuments-de-paris/fd572b9a-6b15-4c87-9468-593d74f87b87 

1. L’ingénieur Gustave Eiffel est connu aussi pour la réalisation de : 

a. La charpente de la Statue de la Liberté 

b. L’Arc de Triomphe du Carrousel 

c. La pyramide du Louvre 

d. L’obélisque de la Place de la Concorde 

 
2. La Tour Eiffel a été construite pour célébrer : 

a. Le bicentenaire de la Révolution française 

b. Le centenaire de la Révolution française 

c. La victoire de Napoléon 

d. La beauté de la ville de Paris 

 
3. L’Arc de Triomphe de l’Étoile a été construit par : 

a. Emmanuel Macron 

b. Napoléon Bonaparte 

c. François Mitterrand 

d. Louis XIV 

4. Le plus célèbre tableau qui se trouve au Louvre, la Joconde, a été peint par : 

https://create.kahoot.it/share/les-monuments-de-paris/fd572b9a-6b15-4c87-9468-593d74f87b87
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a. Louis XVI 
b. Claude Monet 
c. Leonardo da Vinci 
d. Edouard Manet 

 
5. Le style architectural de la cathédrale Notre-Dame est : 

a. Romantique 
b. Moldave 
c. Romain 
d. Gothique 

 
6. Les animaux imaginaires qui ornent la cathédrale Notre-Dame s’appellent : 

a. Des aiguilles 
b. Des gargouilles 
c. Des citrouilles 
d. Des grenouilles 

 
7. La basilique Sacré-Cœur se trouve dans le quartier de : 

a. Notre-Dame 
b. La Défense 
c. Montmartre 
d. Montparnasse 

 
8. La danse spécifique au Moulin Rouge s’appelle : 

a. Cancan 
b. Foxtrot 
c. Kuduro 
d. Tango 

 
9. À l’origine, le Musée d’Orsay était : 

a. Un club 
b. Une ancienne gare 
c. Une boîte de nuit 
d. Une librairie 

 
10. Le Château de Versailles a été la résidence de : 

a. Saint Louis 
b. Philippe Auguste 
c. Louis Philippe  
d. Louis XIV 

 

Réponses : 1.a ; 2.b ; 3.b ; 4.c ; 5.d ; 6.b ; 7.c ; 8.a ; 9.b ; 10.d. 
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LESSON PLAN 

Valori şi atitudini: 

- respect şi încredere în sine şi în ceilalti; 

- recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane; 

- receptivitate la emoţiile celorlalţi; 

- valorizarea relaţiilor interpersonale; 

- orientare spre o viaţă de calitate, în prezent si în viitor. 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul activității  elevii vor fi capabili să: 

O1: identifice principiile care stau la baza unei prietenii adevărate (pornind de la vizionarea secvenței 

din film, de la experiența personală, culturală etc.); 

O2:  prezinte beneficiile dar și pericolele prieteniei, pornind de la experiențe personale;  

O3:  evidențieze criterii de alegere a prietenilor; 

O4:  identifice soluții pentru ameliorarea situațiilor tensionate  dintre prieteni ; 

O5:  formuleze puncte de vedere personale cu privire la prietenie și la rolul ei în dezvoltarea 

armonioasă a sinelui; 

 

Resurse educaţionale :    a) Capacităţile receptive  ale elevilor; 

                                           b) Timp alocat: 50 min. 

 

   Strategia didactică :  

Modelul: “ Evocare - Realizarea sensului - Reflecţie” 
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➢ Metode şi procedee:  brainstorming-ul, lectura eficientă, conversaţia, metode de învățare alternativă 

experiențială de tip tutoriat și coaching, exerciţiul, problematizarea, exerciții de energizare (bomboana), 

învățarea prin descoperire. 

➢ Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală,  activitate în perechi; 

➢ Mijloace de învăţământ: videoproiectorul, foaia de flipchart, tabla, caietul/agenda elevului pentru ora de 

dirigenție, foi, creioane  colorate, cartonașele DIXIT, Poșta aprecierilor, Povestea: Rătăcit în pădure. 

Material bibliografic:  

➢ Suport de curs- Învățarea integrată- Pregătiți pentru viață. Adolescență și autocunoaștere. Abilități 

practice pentru dirigenție și disciplinele opționale, Asociația Life-Long Learning Education în parteneriat cu 

MEN, 2019 

➢ Exercițiile  propuse în cadrul Atelierelor MERITO –”Universitatea de vară Merito”- august, 2019  (prof. 

Daniela Ceredeev, ISJ și CCD Suceava) 

➢ Suport de curs, Învățând să trăim împreună, Program internațional susținut de UNESCO și UNICEF, 2008 

➢ Orientarea și consilierea în carieră, Manualul elevului, Asociația alternativă socială- realizat în cadrul 

proiectului Abilități de carieră pentru tineri-Investiție în viitor, 2011 

➢ IMPACT- Metode de educație non-formală, Club de inițiativă pentru tineret, 2008 

➢ www.google.ro (materiale video, audio) 

➢ www.nonformalii.ro 

 

 

 

 

 

 

http://www.nonformalii.ro/
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Evaluarea activităţii: observaţia sistematică, evaluarea formativă orală, Poșta aprecierilor, tema pentru acasă. 

Scenariul didactic: 

       

    Evenimentele 

     lecţiei 

  

 

Obiective 

                                                   

                                                        Strategia didactică 

      Conţinut Activităţi de         

învăţare 

 Resurse 

materiale 

   Resurse 

procedurale 

Forme de 

organizare 

  Evaluare 

 

I. Evocarea 

 

O1 

Exercițiu de 

spargere a 

gheții 

(bomboana) 

Principiile care 

stau la baza unei 

prietenii adevărate. 

 

Vizionarea unei 

secvențe video (din 

fimul ”Un bulgăre de 

humă”- prietenia dintre 

M.Eminescu și 

I.Creangă). 

Discuții cu privire la 

prietenie în operele 

literare studiate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-materiale 

video; 

-foi de 

flipchart; 

-tabla 

-agenda 

elevului; 

 

-conversaţia; 

-brainstorming-

ul. 

-problematiza-

rea; 

-exercițiul; 

 

Frontal 

Individual 

 

Observarea 

sistematică: 

1.Spune un cuvânt/o 

expresie care te 

definește și care să 

înceapă cu litera cu 

care începe numele 

culorii bomboanei 

pe care ai ales-o! 

2.Brainstorming- 

PRIETENIA! 

3. Care sunt 

principliile care stau 

la baza unei relații 

de prietenie? 

4.Prezintă impresii 

legate de materialul 

vizionat!Vorbește și 

despre alte relații de 

prietenie din 
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 operele studiate 

până în prezent! 

 

II. Realizarea 

sensului  

 

O1 

O2 

O3 

O4 

 

 

Prietenia- 

beneficii și 

riscuri. 

Criterii de alegere 

a prietenilor. 

Soluții pentru 

ameliorarea 

situațiilor 

tensionate dintre 

prieteni. 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea unor 

aspecte privind 

beneficiile și riscurile în 

relațiile de prietenie. 

Discuții în perechi. 
 

 

-foaia de 

flipchart; 

 -caietele 

elevilor; 

-videopro-

iector (ppt); 

-cartonașele 

DIXIT 

 

 

 

 

-lectura; 

-conversaţia; 

-explicaţia; 

-discuții 

-învățarea 

alternativă 

experiențială de 

tip tutoriat și 

coaching; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-individual; 

-frontal 

-în perechi 
 

 

 

 

Observarea 

sistematică. 

Discutii pornind de 

la materialul 

prezentat. 

Evaluare formativă 

orală. 

Învață-l pe colegul 

tău/ colega ta ce 

faci tu cel mai bine  

(acasă, la școală,în 

relațiile cu 

prietenii)! (faceți 

schimb de roluri)! 

Spune-i colegului 

tău/ colegei tale 

despre o dilemă/ 

situație- problemă 

pe care o trăiești în 

prezent (cu privire 

la un prieten/ grupul 

de prieteni).Colegul 

îți poate oferi un 

sfat. (faceți schimb 

de roluri) ! 
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III. Reflecţia 

 

O4,O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

Prietenia și rolul ei 

în dezvoltarea 

armonioasă a 

sinelui.. 

Audiția piesei 

muzicale 

”Prietenia” (3 S-E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temă 

 

 

Formularea unor 

enunțuri cu rol de 

concluzie privind rolul 

prieteniilor constructive 

în dezvoltarea 

armonioasă a sinelui. 

Rânduri scrise pentru 

colegi (Poșta 

aprecierilor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea unui poster, 

a unei poezii, a unui text 

-piesa 

”Prietenia”; 

-plicuri 

pentru poșta 

aprecierilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rătăcit în 

pădure 

 

-problema-

tizarea; 

-reflecția 

personală. 

-Poșta 

aprecierilor; 

-conversaţia 

-explicaţia 

-exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Observarea 

sistematică. 

Evaluare formativă 

orală: 

1.Formulează un 

punct de vedere 

personal cu privire 

la rolul prieteniei în 

dezvoltarea 

sănătoasă a  omului! 

2.Scrie un rând, 

pentru un coleg / o 

colegă din clasă, 

prin care să 

apreciezi un aspect 

care te-a 

impresionat la el/la 

ea în timpul 

activității de 

astăzi!(sau un un 

numai astăzi). 

Semnează biletul! 

 

 

 

 

 

 

Evaluare scrisă: 

TEMA LA 

ALEGERE!!! 
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argumentativ etc. cu  

tema: Pregătiți pentru 

adolescență, pregătiți 

pentru viață pornind de 

la experiența acestei 

activități. 

 

 

 

 

 

(ANEXA 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizează un 

poster,  o poezie, un 

text argumentativ 

etc. cu tema: 

Pregătiți pentru 

adolescență, 

pregătiți pentru 

viață, pornind de la 

experiența acestei 

activități. 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Şcoala:Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” 

Profesor: Moldovan Emilia Simona 
 

Data : 

Clasa: a XI-a 

Disciplina: 

Subiectul: Harul divin mântuitor. Raportul dintre har şi libertate. Teoria predestinaţiei 

Tipul lecţiei: mixtă 

Obiective operaţionale 

 La sfârşitul orei elevii vor fi capabili: 

 O1: să definească harul divin; 

 O2: să precizeze acţiunea harului divin în viaţa omului; 

 O3: să explice raportul dintre har şi libertate; 

 O4: să expună critic teoria predestinaţiei; 

Obiective formativ-educative 

 O5: să conştientizeze faptul că harul face începutul mântuirii subiective; 

 O6: să conştientizeze importanţa libertăţii omului pentru mântuire. 

Strategia didactică: 
- Mijloace de învăţământ folosite la lecţie: 

„Manual de religie” pentru clasa a XI-a 
„Sfânta Scriptură” 
„Imne”, Sfântul Simeon Noul Teolog 
Rebus. 

- Metode de învăţământ utilizate la lecţie: 
prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, explicaţia. 

- Forme de organizare a clasei: 
activitate pe grupe, activitate frontală, activitate individuală.  

Bibliografia folosită la lecţie: 
- „Manual de Religie” pentru clasa a XI-a 
- „Sfânta Scriptură” 
- „Dogmatica”, manual pentru Seminariile teologice 
- „Imne”, Sfântul Simeon Noul Teolog 
- „Catehism creştin ortodox” 
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Etapele lecţiei Activitate profesor Activitate elev Ob 

op. 

Metşi mijl. 

1.Mo-ment  

organi-zatoric 

• Salută elevii; 

• rosteşte rugăciunea împreună cu elevii; 

• notează absenţii, 

• organizează clasa pentru începerea lecţiei 

• Răspund la salut;  

• Rostesc rugăciunea;  

• spun absenţii;  

• se pregătesc pentru 
începerea lecţiei. 

  

2.Veri-ficarea 

cunoş-tinţelor 

• Împarte clasa în trei grupe, care vor completa 
fişe pentru a realiza verificarea lecţiei 
„Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt în lume” 

• Completează fişele şi 
aleg liderul care va 
prezenta răspunsurile. 

 Act. pe gru-

pe; 

3.Pre-gătirea 

aper-ceptivă 

• Deoarece Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 
sunt importante pentru mântuirea neamului 
omenesc, în general, şi pentru mântuirea 
noastră, în special, în ora pe care o avem la 
dispoziţie vom aprofunda aceste noţiuni. 

• Elevii receptează  Act 

frontală; 

Ex-pli-caţia 

4. 

Anun-ţarea 

titlului lecţiei şi 

pre-zenta-rea 

obiec-tivelor 

propu-se 

În acest scop vom discuta despre: Harul divin 

mântuitor. Raportul dintre har şi libertate. 

Teoria predestinaţiei 

Pe parcursul lecţiei vom defini harul divin şi 

vom preciza care este acţiunea Sa în viaţa 

noastră. Vom explica apoi Raportul dintre har 

şi liberate şi în final, vom expune critic teoria 

predestinaţiei.  

Facem aceste demersuri în speranţa că vă vor 

sensibiliza şi conştientiza în legătură cu: 
- faptul că harul face începutul mântuirii 

subiective; 
- importanţa libertăţii pe care o avem. 

Vom explica modul în care harul divin 

acţionează în viaţa omului, permiţând totuşi 

libertăţii să se manifeste, infirmând astfel 

teoria predestinaţiei. 

Pentru a realiza ceea ce ne-am propus, vom 

parcurge următoarele etape: 
9. Harul divin în învăţătura Bisericii creştine; 
10. Raportul dintre har şi libertate; 
11. Harul, harismele şi darurile Duhului Sfânt; 
12. Teoria predestinaţiei 

• Elevii notează titlul 
 
 

• Elevii receptează 
obiectivele lecţiei: O1-
O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Elevii notează în 

caiete 

 

 

 

O1 

O6 

Act frontală 

 

Pre 

legerea 

5.Co 

municarea 

noilor cunoş 

tinţe 

Solicită elevilor să îşi reamintească: 

 
• Care este relaţia dintre Duhul Sfânt şi harul 

Divin? 

Elevii răspund la 

întrebări: 
• Duhul Sfânt ne 

împărtăşeşte harul 

 

 

 

 

 

 

Act frontală 

 

Conver 

saţia 

euristică 
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• Această lucrare a Duhului Sfânt este comună 
şi celorlalte Persoane sau este specifică 
Duhului? 

Aşa este! Profesorul dă apoi definiţia harului 

divin, notând-o la primul subpunct al lecţiei: 

Harul divin este energia, puterea sau 

lucrarea dumnezeiască care izvorăşte din 

fiinţa celor trei Persoane ale Sfintei Treimi, 

fiind comunicat oamenilor prin Duhul Sfânt. 
• Avem noi nevoie de harul divin? 

 

 
• Când primim har divin? 

 
 

• Trebuie să dăm ceva în schimbul harului? 

 
• Cine poate să primească harul? 

 

Din conversaţia purtată cu elevii, profesorul 

reliefează şi notează Însuşirile harului divin: 

necesitatea, gratuitatea şi universalitatea. 

Profesorul pune următoarea întrebare 

problemă: 
• Dacă toţi cei care se Botează primesc har, 

putem afirma despre ei că se mântuiesc toţi? 

 

 
• Ce putem spune despre raportul dintre har şi 

libertate? 

 

 

 

 

Profesorul concluzionează şi notează, la cel 

de-al doilea subpunct al lecţiei: 

Harul şi libertatea conlucrează absolut liber. 

Profesorul explică acest mecanism: 

Toţi primim acest har, dar nu ne mântuim toţi, 

deoarece suntem liberi să ne menţinem în har 

– prin Sfintele Taine – sau nu. 

Pentru atingerea următoarelor obiective, 

profesorul utilizează prelegerea. Completează 

cunoştinţele elevilor definind darurile 

Duhului Sfânt, precum şi harismele – în 

• Este comună celor trei 
Persoane ale Sfintei 
Treimi 

 
 

Elevii notează definiţia 

harului 

 
 

• Este absolut necesar 
pentru mântuirea 
subiectivă 

• La Botez şi îl reînnoim 
prin Sfintele Taine 

• Dumnezeu nu ne cere 
nimic 

• Toţi oamenii care se 
botează 

Elevii notează însuşirile 

harului. 

 

Elevii dau răspuns 

întrebării problemă: 
• Se mântuiesc cei care 

reînnoiesc harul prin 
Sfintele Taine, au 
credinţă şi săvârşesc 
fapte bune  

• Omul este liber să ia 
hotărârea pe care o 
doreşte. Harul nu-l 
constrânge să facă 
anumite alegeri  
 
 
 

Elevii notează în caiete 

Elevii receptează 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro 

blematiza 

rea 

 

 

Conver 

Saţia 

euristică 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Pre 

Legerea 
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cadrul celui de-al treilea subpunct al lecţiei: 

Harul, harismele şi darurile Sfântului Duh. 

Darurile sunt manifestările sau lucrările 

diferite care apar din colaborarea harului cu 

omul. 

Ele sunt accesibile omului prin practicarea 

virtuţilor. 

Profesorul continuă prelegerea prin a defini 

harismele: 

Harismele sunt daruri mai deosebite , 

excepţionale ale Sfântului Duh. 

În categoria harismelor intră: facerea de 

minuni, darul proorocirii, darul vindecărilor, 

etc. 

În continuare, profesorul face referire la cel 

de-al patrulea subpunct al lecţiei: Teoria 

predestinaţiei. 

Este formulată şi susţinută de Bisericile 

protestantă şi reformată 

Protestanţii: predestinaţia este voinţa veşnică 

şi absoluta a lui Dumnezeu de a alege pe unii 

la fericirea veşnică, iar pe alţii la osânda 

veşnică. 

Luther este susţinător al predestinaţiei 

relative, în vreme ce Calvin susţine 

predestinaţia absolută, adică toţi oamenii 

sunt vrednici de osândă. Pentru cei 

predestinaţi spre mântuire,  Dumnezeu îşi 

manifestă mila, iar pentru cei predestinaţi la 

osândă, Dumnezeu îţi manifestă dreptatea. 

Această teorie Îl face pe Dumnezeu un stăpân 

părtinitor şi nedrept. 

Pentru a da valoare teoriei pe care au 

formulat-o, protestanţii folosesc textul de la 

(Rom.8,29) Profesorul citeşte textul de care a 

vorbit. 

Dar! Acest text este în favoarea predestinaţiei 

condiţionate de faptele omului, deoarece 

Dumnezeu a hotărât spre fericire sau spre 

osândă, pe unii sau pe alţii datorită preştiinţei 

Sale, căci El a cunoscut mai dinainte ce fapte 

va face fiecare. 

 

 

Elevii notează în caiete 

 

 

 

Elevii receptează 

 

Elevii notează în caiete 

 

Elevii receptează 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii notează în caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii notează în caiete 

 

 

O2 

O3 

 

 

 

 

O2 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lec 

tura 

 

Sfânta 
Scriptură 

6.Fixa-rea 

noilor cunoş-

tinţe 

Profesorul distribuie fişe care conţin un careu 

ce trebuie completat de către elevi, utilizând 

definiţiile cuvintelor care urmează să fie 

Elevii completează 

careul  

 

 

 

 

Activita-te 

individuală 
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scrise pe orizontală. După completarea 

careului, pe verticala A-B se obţine cuvântul 

HARISME. 

Fişa: 

Completând liniile orizontale de la 1-7, veţi 

obţine pe verticala A-B cuvântul care 

defineşte darurile excepţionale ale Duhului 

Sfânt. 
15. Comunicat oamenilor prin intermediul 

Duhului Sfânt 
16. Însuşire a harului, în legătură cu mântuirea 

subiectivă 
17. Însuşire a harului care reflectă dragostea şi 

generozitatea divină 
18. Însuşire a harului, în legătură cu Taina 

Botezului 
19. Mântuirea ce ne revine fiecăruia 
20. Carte a Noului Testament, din care 

protestanţii au extras un citat pe care îl 
folosesc în sprijinul teoriei predestinaţiei 

21. Cunoaşterea mai dinainte a lui Dumnezeu, în 
legătură cu faptele omului 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. HAR 

 
16. NECESAR 

 
17. GRATUIT 

 
18. UNIVERSAL 

 
19. SUBIECTIVĂ 
20. ROMANI 

 

 
21. PREŞTIINŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

O2 

 

O2 

 

O3 

O4 

 

 

O4 

7.Aprecierea, 

asocierea, 

generalizarea 

Prezenţa Duhului Sfânt în lume, prin har şi 

harisme, este un fapt pozitiv care favorizează 

şi condiţionează mântuirea noastră. Ştim că 

numai prin har ne putem mântui. De aceea 

trebuie să ne menţinem această stare, prin 

Sfintele Taine. „Acela care se împărtăşeşte cu 

harul dumnezeiesc şi teurgic,  

Nu mai este singur , ci el este tot în Tine, 

Hristoase.” 

Vă îndemn să vă împărtăşiţi cu Sfintele Taine, 

pentru ca să fiţi în Hristos şi Hristos în voi, 

precum spune Sfântul Simeon Noul Teolog, 

în Imnele sale 

Elevii receptează 

îndemnul profesorului 

 Activitate 

frontală 

 

Prelegerea 

 

„Imne” 

8.Evaluarea Evaluarea elevilor s-a făcut prin fişele 

individuale. 

Elevii care au avut o activitate deosebită au 

fost notaţi. 

   

9.Activitatea 

suplimentară 

Comentaţi cele două versuri din „Imne” într-

un eseu de maxim zece rânduri 

Elevii notează în caiete 

activitatea suplimentară 

  

10.Încheierea Rosteşte rugăciunea „Tatăl nostru” 

 

Profesorul salută şi părăseşte sala de clasă 

• Rostesc rugăciunea 
„Tatăl nostru” 
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SCHIŢA TABLEI 

Harul divin mântuitor. Raportul dintre har şi libertate. Teoria predestinaţiei 

 

Harul divin în învăţătura Bisericii creştine 

Definiţie: Harul divin este energia, puterea sau lucrarea dumnezeiască care izvorăşte din fiinţa  

    celor trei Persoane ale Sfintei Treimi, fiind comunicat oamenilor prin Sfântul Duh. 

Însuşiri: necesitatea, gratuitatea, universalitatea. 

Raportul dintre har şi libertate 

Harul şi libertatea conlucrează absolut liber. 

Harul, harismele şi darurile Sfântului Duh 

Definiţie: Darurile sunt manifestările sau lucrările diferite care apar din colaborarea harului cu  

    omul. 

Definiţie: Harismele sunt daruri mai deosebite, excepţionale, ale Duhului Sfânt. 

Teoria predestinaţiei 

Protestanţii: predestinaţia este voinţa veşnică a lui Dumnezeu, de a alege pe unii la fericirea  

          veşnică, iar pe alţii la osânda veşnică. 

Luther – predestinaţia relativă 

Calvin – predestinaţia absolută: toţi oamenii sunt vrednici de osândă. Pentru cei predestinaţi la  

  mântuire, Dumnezeu îşi manifestă mila, iar pentru cei predestinaţi la osândă,  

  Dumnezeu îşi manifestă dreptatea. 

(Rom.8,29) – predestinaţia condiţionată de faptele omului. 

 

Fişă 

 

Completaţi liniile orizontale de la 1-7 şi veţi obţine pe verticala A-B, cuvântul care denumeşte 

darurile excepţionale ale Sfântului Duh. 
15. Comunicat oamenilor prin intermediul Sfântului Duh. 
16. Însuşire a harului, în legătură cu mântuirea subiectivă. 
17. Însuşire a harului care reflectă dragostea şi generozitatea divină. 
18. Însuşire a harului, în legătură cu Botezul. 
19. Mântuirea ce ne revine fiecăruia. 
20. Carte a Noului Testament, din care protestanţii au extras un citat pe car-l folosesc în sprijinul 

teoriei predestinaţiei 
21. Cunoaşterea mai dinainte a lui Dumnezeu, în legătură cu faptele omului. 

  A 

                                    1               

       2  

                           3         

                  4           

                                   5           

                  6        

 7           

       B 
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Data: 05. 04. 2019 

Clasa a V-a C  

Profesor: Hogea (Cîju) Iuliana-Georgiana 

Disciplina: Matematica  

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială nr. 1 Mircea Vodă, structura Şcoala Gimnazială nr. 2 Satu 

Nou 

Unitatea de învăţare: Fracţii zecimale 

Titlul lectiei: Împărţirea unei fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale nenule la un număr 

natural nenul 

Tipul lectiei: Lecţie de comunicare, dobândire a cunoştinţelor 

Locul de desfăşurare: Sala de clasă 

Durata: 50 minute 
Competențe  specifice: 

1. Identificarea fracţiilor zecimale în contexte variate. 

2. Efectuarea de calcule cu fracţii zecimale folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice. 

3. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu fracţii zecimale. 

4. Analizarea unor situaţii date în care intervin fracţii zecimale pentru a estima sau pentru a verifica 

validitatea unor calcule. 

Obiective operaţionale:  
✓ Să rezolve probleme practice în care intervin fracţii zecimale. 

✓ Să efectueze împărţirea fracţiilor zecinale finite la o putere a lui 10 (10, 100, 100, ...). 

✓ Să aplice algoritmul împărţirii unei fracţii zecimale finite la un număr natural nenul. 

Metode didactice: conversatia, explicatia, învăţare dirijată, problematizarea, demonstraţia, învăţarea 

prin descoperire,  exercitiul; metoda Ştiu – Vreau să ştiu –Am învăţat. 

Forme de organizare: activitate în perechi îmbinată cu activitatea frontală şi individuală 

Mijloace de învăţământ: afiş, manual, fişe de lucru, plicuri, foi colorate, foaie de flipchart. 

Resurse : Cunoştinţele dobândite anterior de către elevi despre fracţiile zecimale şi operaţiile cu fracţii 

zecimale. Capacitatea de învăţare a elevilor. Clasa a V-a  C se află la un nivel mediu din punct de vedere 

al capacităţii de învăţare. Majoritatea elevilor dispun de capacitate receptivă  având resurse suficiente 

pentru a colabora cu profesorul în vederea unei desfăşurări eficiente a activităţii didactice.  
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Metode de evaluare: →  observarea sistematică  →  aprecierea verbală;   →  notarea.       

Material bibliografic:   

1. Programa de matematică, clasa a V- a, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 

3393/28.02.2017 

2. PERIANU, M., STĂNICĂ, C., SMĂRĂNDOIU, Ş.,  Manual Matematică clasa a V a, Editura Art 
Educaţional, Bucureşti, 2017 
3. PERIANU, M., STĂNICĂ, C., SMĂRĂNDOIU, Ş.,  Auxiliar Matematică- partea a II a, semestrul 2, clasa a 
V a, Editura Art Educaţional, Bucureşti, 2018 
4. TUDOR, I., Matematică-aritmetică, algebră, geometrie – Caiet de lucru, partea a II a, semestrul 2, 
clasa a V a, Editura Paralela 45, Piteşti, 2018 
5. www.didactic.ro

http://www.didactic.ro/
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Etapele lecţiei Desfăşurarea lecţiei Metode si 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace  Evaluare 

Moment 

organizatoric (2’) 

Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurare a lecţiei: se notează absenţii. 

 

Conversația frontală   

Verificarea temei 

(3’) 

Elevii au caietele de teme pe bănci. Se verifică tema cantitativ. În cazul în care au 

fost probleme nerezolvate sau au apărut erori, acestea se vor rezolva la tablă sau 

vor fi explicate oral. 

ConversaţiaE

xplicaţia 

frontal 

individual 

Caietul de 

teme 

Apreciere 

verbală 

Captarea atenţiei  

şi reactualizarea 

cunostinţelor sau 

deprinderilor 

dobândite anterior  

(10’) 

 

 

 

 

 

 

- se propune elevilor un joc: LA CUMPĂRĂTURI 

- se împarte la fiecare bancă un afiş cu oferta de preţ a unui supermarket (Anexa 1) 

şi se cere elevilor să o studieze cu colegul, pentru a stabili în care caz este preţul cel 

mai bun pentru kilogramul de mere. 

- în timp ce elevii analizează reclama, voi afişa pe o foaie de flipchart următorul 

tabel(Anexa 2) şi lor le distribui forma asemănătoare, solicitând acestora să noteze 

toate informaţiile cunoscute 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
   

 

-ştiu 

-vreau să ştiu 

-am învăţat 

 

 

 

 

 

 

 

perechi 

 

 

 

 

 

 

 

Afiş 

 

 

Fişa de 

lucru, 

foaie de 

flipchart 

 

 

 

Apreciere 

verbală 
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- în primele două coloane completăm împreună cu datele descoperite de elevi şi cu 

ceea ce ne propunem să aflăm; 

- se rezolvă problema, pe etape şi se scrie în tabel ce operaţii ştim să efectuăm şi ce 

operaţii dorim să ştim să efectuăm, urmând ca în cea de a treia coloană să 

completăm pe parcursul lecţiei. 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
- cât costă 8 kg de mere = 

20 lei 
 
 
 
 

- cât costă 10 kg de mere = 
25, 7 lei 

 
 
 
 
 
 

- -cât costă 3 kg de mere = 
7,44 lei 
 
Împărţirea a două numere 
naturale cu rezultat 
fracţie zecimală finită 
 
Vom putea efectua  
20 : 8 = 

- cât costă 1 kg de mere în 
cazul I 
 
20 : 8 = 2,5 lei  
 
- cât costă 1 kg de mere în 
cazul II 
 
25,7: 10 = ? 
 
- împărţirea unei fracţii 
zecimale finite la un 
număr natural 
 
 

- în primul caz 1 kg de 
mere costă 2,5 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

tizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

Perechi  

 

Caietul de 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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- pe parcursul completării celei de-a doua coloane elevii constată că nu ştiu să 

efectueze împărţirea unei fracţii zecimale finite la un număr natural, astfel fiindu-le 

sugerat titlul lecţiei noi. 

Enunţarea titlului şi 

a obiectivelor 

urmărite (2’) 

Se scrie pe tablă titlul lecţei noi „Împărţirea unei fracţii zecimale finite la un număr 

natural” pe care elevii îl noteză în caiete şi se comunică obiectivele lecţiei  

Astăzi, ne propunem să aflăm cum se împarte o fracţie zecimală finită la un număr 

natural nenul. În această oră vom efectua împărţiri şi vom încerca să rezolvăm 

probleme practice în care intervin acestea. 

Conversaţia  frontal Caietul de 

clasă 

 

Transmiterea 

noului conţinut 

informaţional  

(21’) 

Am ajuns să ne întrebăm cu putem efectua 25,7:10=???? 

Ne reamintim cum putem efectua împărţirea unui număr natural la o putere a lui 10 

(10, 100, 1000). 

Cum efectuăm 25: 10 = ? Se invită la tablă un elev pentru a rezolva    

25 : 10 = 2,5. Ne reamintim că “Pentru a împărţi un număr natural la o putere a lui 

10, se mută virgula spre stânga peste atâtea cifre cât indică exponentul lui 10”. 

Aplicând această regulă calculăm şi 25,7 : 10 = 2,57 şi aflăm că pentru al doilea caz 

al ofertei, 1 kg de mere costă 2,57 lei 

 

 Revenim la completarea tabelului 

- Cu ajutorul elevilor, se va  identifica şi enunţa regula directă de împărţire a fracţiilor 

zecimale finite la  o putere a lui 10, adică la  : 

Conversaţia 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

descoperirea 

 

 Caietul de 

clasă 

Aprecieri 

verbale 
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ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
- cât costă 8 kg de mere = 

20 lei 
 
 
 
 

- cât costă 10 kg de mere = 
25, 7 lei 

 
 
 
 
 
 

- -cât costă 3 kg de mere = 
7,44 lei 
 
Împărţirea a două numere 
naturale cu rezultat 
fracţie zecimală finită 
 
Vom putea efectua  
20 : 8 = 

- cât costă 1 kg de mere în 
cazul I 
 
20 : 8 = 2,5 lei  
 
- cât costă 1 kg de mere în 
cazul II 
 
25,7: 10 = ? 
 
- împărţirea unei fracţii 
zecimale finite la un 
număr natural 
 
 

- în primul caz 1 kg de 
mere costă 2,5 lei 
 
 
 
- în al doilea caz 1 kg de 
mere costă  25,7 lei 
 
Regulă : 
*Pentru a împărţi un 
număr zecimal la o 
putere a lui 10, se mută 
virgula spre stânga peste 
atâtea cifre cât indică 
exponentul lui 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţie  
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Transmiterea 

noului conţinut 

informaţional 

 

Propun spre rezolvare exerciţiul 2 pag. 153 din manual, primul rând. 

2. Calculați: 

a) 23,45 : 1 000 = 0, 02345 

b) 67,5 : 10 = 6,75 

c) 912,3 : 100 =9,123 

d) 15,78 : 10 =1,578 

Revenim la completarea tabelului 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
- cât costă 8 kg de mere = 

20 lei 
 
 

 
- cât costă 10 kg de mere = 

25, 7 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -cât costă 3 kg de mere = 
7,44 lei 

- cât costă 1 kg de mere în 
cazul I 
 
20 : 8 = 2,5 lei  
- cât costă 1 kg de mere în 
cazul II 
 
25,7: 10 = ? 
- împărţirea unei fracţii 
zecimale finite la un 
număr natural 
 
 
 
7, 44 : 3 = ? 
 

- în primul caz 1 kg de 
mere costă 2,5 lei 
 
 
- în al doilea caz 1 kg de 
mere costă  25,7 lei 
Regulă : 
*Pentru a împărţi un 
număr zecimal la o 
putere a lui 10, se mută 
virgula spre stânga peste 
atâtea cifre cât indică 
exponentul lui 10. 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

frontal 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caietul de 

clasă. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere 

verbală 
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Împărţirea a două numere 
naturale cu rezultat 
fracţie zecimală finită 
 
Vom putea efectua  
20 : 8 = 

- împărţirea unei fracţii 
zecimale finite la un 
număr natural care nu 
este putere a lui 10 

 

 Pentru a determina preţul vom împărţi 7, 44 la 3. 

                                     Facem un procedeu de împărţire asemănător cu cel de                            

                                     la împărţirea numerelor naturale, cu rezultat fracţie  

                                     zecimală.  

                                     Completăm căsuţele goale şi obţinem câtul 2, 48. 

                      

                                      Ce aţi constatat?  

                                      Cum împărţim o fracţie zecimală la un număr            

                                       natural? 

 

 

Vom completa în tabelul exitent  

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişă de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere 

verbală 
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ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
- cât costă 8 kg de mere = 

20 lei 
 
 

 
- cât costă 10 kg de mere = 

25, 7 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -cât costă 3 kg de mere = 
7,44 lei 
 
Împărţirea a două numere 
naturale cu rezultat 
fracţie zecimală finită 
 
Vom putea efectua  
20 : 8 = 

- cât costă 1 kg de mere în 
cazul I 
 
20 : 8 = 2,5 lei  
- cât costă 1 kg de mere în 
cazul II 
 
25,7: 10 = ? 
- împărţirea unei fracţii 
zecimale finite la un 
număr natural 
 
 
 
7, 44 : 3 = ? 
 
- împărţirea unei fracţii 
zecimale finite la un 
număr natural care nu 
este putere a lui 10 

- în primul caz 1 kg de 
mere costă 2,5 lei 
 
 
- în al doilea caz 1 kg de 
mere costă  2,57 lei 
Regulă : 
*Pentru a împărţi un 
număr zecimal la o 
putere a lui 10, se mută 
virgula spre stânga peste 
atâtea cifre cât indică 
exponentul lui 10. 
 
În cazul al treilea 1 kg de 
mere costă 
7,44 : 3 = 2,48 
 
Observăm că în al treilea 
caz este cel mai bun preţ. 
 
Regulă: 
* Pentru a împărţi o 
fracţie zecimală finită la 
un număr natural, 
procedăm astfel: 
- împărţim partea 
întreagă la numărul dat;  
- când coborâm prima 
zecimală, adăugăm 

 

 

 

 

 

Problematiza

rea  

 

 

Demonstraţi

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişă de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere 

verbală 
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virgula la cât şi apoi 
continuăm împărţirea. 

 

 

Propun elevilor să efectueze împărţirile din ex. 1 pag. 153 din manual, a şi b. 

Calculați: 

a) 14,3 : 5 = 2,86 

b) 12,7 : 20 = 0,635 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descoperirea 

dirijată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişă de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere 

verbală 
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Explicaţie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere 

verbală 
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Exerciţiul  

 

 

 

frontal 

individual 

 

 

Apreciere 

verbală, 

încurajare 

Fixarea 

cunoştinţelor/ 

asigurarea feed 

back-ului (10’) 

Solicit elevilor să răspundă la următoarele întrebări – Ce am învăţat noi astăzi? Cum 

efectuăm împărţirea unei fracţii zecimale la 10, 100, 1000? Dar la un număr natural 

nenul? 

În perechile formate de la începutul orei vor extrage câte un plic în  care găsesc 

propusă o problemă(Anexa 3). 

Problema propusă este scrisă pe o coală colorată şi are pe verso rezolvarea completă 

şi invitaţia la o surpriză (indiferent de rezultatul găsit fiecare elev merge să aleagă 

un fruct – cel depre care se vorbeşte în problemă). 

 După ce o rezolvă sunt invitaţi  să prezinte problema colegilor. Vor fi mai multe 

perechi cu aceeaşi problemă şi le este permis să îşi confrunte rezultatele apoi să 

desfacă foaia cu rezultatul corect şi să confrunte, după care un reprezentat rezolvă 

la tablă şi ceilalţi copii notează pe caiete.  

Se fac aprecieri verbale tuturor elevilor, remarci încurajatoare şi motivaţionale. 

ConversaţiaE

xerciţiul 

 

 

 

 

 

 

ConversaţiaE

xerciţiul 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Perechi 

 

Caietul de 

clasă 

 

 

 

 

 

Plic 

Fişă de 

lucru 

 

Se fac 

aprecieri 

Verbale 

 

 

 

 

 

 

Se fac 

aprecieri 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

1455 
 
 

 

Elevii care s-au remarcat la începutul orei şi pe parcursul acesteia fiind activi şi 

răspunzând corect întrebărilor profesorului sunt notaţi în caietul profesorului şi 

apreciaţi. 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

individual 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

Caietul de 

aprecieri 

Verbale 

 

 

Se fac 

aprecieri 

verbale 

Enunţarea şi 

explicarea temei 

pentru acasă (2’) 

Elevii sunt invitaţi să deschidă manualele la pagina 153 şi să urmărească exerciţiile 

propuse ca temă: 1(e, f, g, h), 2(e, f, g, h) şi 3. Se comunică explicaţiile necesare 

rezolvării temei. Elevii şi profesorul notează tema pentru acasă. 

 

Conversaţia Frontal 

individual 

Caiet   
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Anexa 1 

 
 

 

 

 

ÎN CARE CAZ ESTE PREŢUL 

CEL MAI MIC PENTRU 

KILOGRAMUL DE MERE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Cumpără 

10 kg de mere 
cu

25,7 lei

III. Cumpără 

3 kg de mere cu
7,44 lei

I. Cumpără 

8 kg de mere cu 

20  lei
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Anexa 2 

 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
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Anexa 1 – forma finală 

 

 

 

 

 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
- cât costă 8 kg de mere = 

20 lei 
 
 

 
- cât costă 10 kg de mere = 

25, 7 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -cât costă 3 kg de mere = 
7,44 lei 
 
Împărţirea a două numere 
naturale cu rezultat 
fracţie zecimală finită 
 
Vom putea efectua  
20 : 8 = 

- cât costă 1 kg de mere în 
cazul I 
 
20 : 8 = 2,5 lei  
- cât costă 1 kg de mere în 
cazul II 
 
25,7: 10 = ? 
- împărţirea unei fracţii 
zecimale finite la un 
număr natural 
 
 
 
7, 44 : 3 = ? 
 
- împărţirea unei fracţii 
zecimale finite la un 
număr natural care nu 
este putere a lui 10 

- în primul caz 1 kg de mere costă 2,5 lei 
 
 
- în al doilea caz 1 kg de mere costă  2,57 lei 
Regulă : 
*Pentru a împărţi un număr zecimal la o 
putere a lui 10, se mută virgula spre stânga 
peste atâtea cifre cât indică exponentul lui 10. 
 
În cazul al treilea 1 kg de mere costă 
7,44 : 3 = 2,48 
 
Observăm că în al treilea caz este cel mai bun 
preţ. 
 
Regulă: 
* Pentru a împărţi o fracţie zecimală finită la 
un număr natural, procedăm astfel: 
- împărţim partea întreagă la numărul dat;  
- când coborâm prima zecimală, adăugăm 
virgula la cât şi apoi continuăm împărţirea. 
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Anexa 3 

Împreună cu colegul tău găseşte                                                            Cred că ai răspuns corect! Am dreptate? 

rezolvarea următoarei probleme 

25 de kilograme de mere costă 78, 5 lei.                                              Calculul efectuat este  78,5 : 25 = 3,14 lei 1 kg de mere                           

Câti lei costă un kilogram?                                                                   Mergi şi alege cel mai frumos măr!                                                                      

Rezolvare:                                                                                             Este pregătit special pentru tine!  

Împreună cu colegul tău găseşte                                                            Cred că ai răspuns corect! Am dreptate? 

rezolvarea următoarei probleme 

13 de kilograme de pere costă 40,82 lei.                                             Calculul efectuat este  40,82 : 13 = 3,14 lei 1 kg de pere                          

Câti lei costă un kilogram?                                                                  Mergi şi alege cea mai frumoasă  pară!                                                                      

Rezolvare:                                                                                            Este pregătită special pentru tine! 

Împreună cu colegul tău găseşte                                                            Cred că ai răspuns corect! Am dreptate? 

rezolvarea următoarei probleme  

16 de kilograme de portocale costă 50,24 lei.                                          Calculul efectuat este  50,24 : 16 = 3,14 lei 1 kg de                                      

 Câti lei costă un kilogram?                                                                                                                                       portocale                           
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    Rezolvare: Mergi şi alege cea mai frumoasă  portocală! 

 Este pregătită special pentru tine! 

 

 

Împreună cu colegul tău găseşte                                                            Cred că ai răspuns corect! Am dreptate? 

rezolvarea următoarei probleme 

23 de kilograme de banane costă 72, 22 lei.                                            Calculul efectuat este  72,22 : 23 = 3,14 lei 1 kg                            

Câti lei costă un kilogram?                                                                                                                                        de banane 

Rezolvare: Mergi şi alege cel mai frumoasă  banană! 

 Este pregătită special pentru tine! 
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 „Împărţirea fracţiilor zecimale finite la un număr natural nenul” 

 

Tema pentru acasă  

Exerciţiile 1(e, f, g, h), 2(e, f, g, h)  şi 3 pagina 153 manual 

Probleme propuse 

 

1. Calculați: 

e) 72,066 : 6 ; 

f) 23,46 : 3 ; 

g) 195,3 : 12 ; 

h) 150,8 : 20. 

 

2. Calculați: 

e) 129,567 : 100 ; 

f) 0,004 : 10 ; 

g) 1,234 : 100 ; 

h) 0,75 : 10. 

 

3. a) 10 țevi cântăresc 6,5 tone. Cât cântărește o țeavă? 

b) 60 de ace cu gămălie cântăresc 120,48 g. Cât cântăresc 12 ace? 

c) 10 caiete de același fel cântăresc 2,345 kg. Cât cântărește un caiet?  
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PROIECT DE LECŢIEPROIECT 

DE LECŢIE 
                                                              

 

CLASA: I   

ÎNVĂŢĂTOR: Dandu Melania Paraschiva 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română – activitate integrată  

UNITATEA DE INVATARE:  Împărăția literelor 

SUBIECTUL: „Punguța cu doi bani’ 

                           Sunetul şi litera „g” mic de tipar și de mână 

TIPUL LECTIEI: predare-învăţare  

FORMA DE ORGANIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINELE VIZATE:  Comunicare în limba românǎ 

                                                Matematicǎ şi explorarea mediului 

                                                Arte vizuale şi abilitǎţi practice 

                                                Dezvoltare personală   

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă 

DURATA: 2x45 minute 

SCOPUL LECŢIEI: 

• Familiarizarea elevilor cu „g” mic de tipar şi „g” mic de mână; 

• Formarea deprinderii de citire corectă, conştientă şi cursivă; 

• Formarea deprinderii de scriere corectă a literei „g” mic de mână, precum şi a cuvintelor 

şi propoziţiilor care conţin această literă. 

 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:  

1.1.    să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral; 

3.1. să identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul 

scris de mână 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la finalul lecției copiii vor fi capabili: 

 

➢ COGNITIVE: 

O1 – Să recunoască litera „g” (mic de tipar şi de mână), ca semn grafic corespunzător 

sunetului [g]; 
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O2 – să citească corect şi conştient cuvinte, propoziţii (text), în mod independent, în şoaptă, 

cu voce tare, pe baza explicaţiilor învăţătorului şi a citirii model; 

O3 – să dea exemple de cuvinte ce conţin sunetul [g]; 

O4 – să integreze în propoziţii cuvintele exemplificate; 

O5 – să desprindă semnificaţia globală (mesajul) a textului citit; 

O6 – să recunoască elementele grafice care compun litera „g” mic de mână; 

O7 – să scrie corect, lizibil şi estetic, în ritm propriu. 

➢ PSIHO-MOTORII 

O1 – să adopte o poziţie corectă şi comodă pentru citit-scris; 

      O2 – să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător; 

➢ AFECTIVE 

O1 – să manifeste iniţiativă, plăcere şi o atitudine degajată în comunicarea orală; curajul de 

a solicita intervenirea în actul comunicării; 

O2 – să fie atenţi şi toleranţi față de partenerii de dialog, curiozitate pentru mesajul ascultat; 

STRATEGII DIDACTICE: 

A. METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE 

• metoda fonetică analitico-sintetică 

• conversaţia 

• explicaţia 

• demonstraţia 

• exerciţiul 

• problematizarea 

• povestirea 

• metoda " Pălăriuțele gănditoare" 

• braistorming-ul 

• metoda "Bulgărele  de zăpadă" 

• predicția 

B. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

• fişe de lucru ,planșe  cu imagini din poveste , pălăriuțe, coronițe, ecusoane planșă 

cu litera , textul suport, recompense 

C. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: 

• Frontal, individual, pe grupe 

D. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: 
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• observaţia sistematică, evaluarea orală 

 

BIBLIOGRAFIE: 
• Programa pentru disciplinele Comunicare în limba română, Muzică și mișcare, 

Dezvoltare personală, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

• Cerghid, Ioan, Metode de învăţământ, Ed. Polirom, Iași, 2006; 

• Constantin, Cucoș, Pedagogie – ediţia a II-a revăzută și adăugită, Ed. Polirom, 

Iași, 2006. 

 

• Mîndru, Elena; Borbeli, Lucica: Strategii didactice interactive, Editura 

Didactica Publishing House, 2010; 
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 DEMERSUL DIDACTIC 

 

 

 

 

 
 
Nr.  

crt 

 
Etapele 

lecţiei 

 

Conţinutul lectiei 

      Strategii didactice   
Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

 Durata 

 

 

1. 

 

Moment 

organizatoric 

 

PRIMA ORĂ 

 
Se asigură condiții optime pentru începerea activității didactice. 

Activitatea debutează cu ,,Întâlnirea de dimineață“, activitate 

între copii şi d-na învăţătoare, prin intermediul salutului de 

dimineaţă. Elevii sunt așezați în cerc și se salută:  

,,Haideţi să ne adunăm, 

  Un cerc mare să formăm. 

  Invitaţii-i salutăm: Bună dimineaţa! 

  Un gând bun noi le urăm: Bine aţi venit!” 

Cum vă simţiţi astăzi? 

(...........................) 

Completăm Calendarul naturii. Vom lucra pe panoul magnetic: 

Ce zi a săptămânii este astăzi? 

Ce zi a fost ieri? 

Ce zi va fi mâine? 

Cum este vremea? 

În ce lună  suntem ? 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoanele de 

la calendarul 

naturii 

  4 min.  
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Care sunt lunile de iarnă? 

Un elev prezintă rubrica meteo: descrierea zilei din punct de 

vedere meteorologic, marcarea cu pictograme, realizarea de 

predicţii; 

Se face prezența prin numărarea copiilor prezenți, fete și băieți 

2. Reactualizarea 

cunostintelor 
Se va face verificarea lecției anterioare  sunetul și litera B mare 

de tipar și de mână. Copiii vor citi lecția și coloanele de 

cuvinte,apoi vom verifica și corecta tema pentru acasă . 

 

 

Conversația  

 

Abecedarul  

 ( textul 

suport) 

 

 

 

  4 min. 

 

Frontal 

 

3.  

 

Captarea 

atenţiei  

 Jocul " MICII DETECTIVI". Se aleg doi copii din clasă care 

vor primi câte o coroniță. Pe prima coroniță se află o imagine cu 

o găină iar pe adoua coroniță o imagine cu un cocoș. Ajutați de 

ceilalți colegi din clasă prin mimică, semne și gesturi copiii care  

poartă pe cap coronoțele vor avea sarcina de a recunoaște 

personajele desenate pe acele coronițe. După recunoaștere 

imaginilor elevii vor fi întrebați din ce poveste fac parte cele 

două personaje, cine este autorul acestor povești ,dacă mai 

cunosc alte povești scrise de acest autor. 

Apoi li se cere copiilor ca toți cu voce tare să imite strigătul 

cocoșului. Copiii în cor vor striga " Cucurigggu!" 

Se va analiza fonetico-analitico sintetic acest cuvânt. 

Se desparte în silabe acest cuvânt, apoi fiecare silabă în sunete , 

evidențiindu- se ultima silabă formată din sunetele "g" și "u" se 

alcătuiește alt cuvânt care începe, conțin, sau se termină cu 

litera "g", se fac propoziții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda fonetico-

analitico-sintetică 

 

 

Coronițe cu 

imaginea 

cocoșului și 

a găinii 

 

 

  

 

 

  3 min.  

 

 

 

Frontal 

 

4.  

 

 

 

 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

Elevii vor fi anunțați că la orele de comunicare in limba română  

vor invăța o noua litera, litera „g” mic de tipar și de mână .Se 

spune copiilor că este important a învăța această literă pentru a 

putea citi și scrie alte cuvinte noi dar și pentru a citi prima lor 

 

Expunerea  

 

Explicaţia  

 

 

 

   

  2 min. 

 

 

Frontal 
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poveste și anume „Punguța cu doi bani” ,poveste scrisă de 

Ion Creangă unul dintre cei mai iubiți scriitori români.     

5. 

5

. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

conținutului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

a) Etapa orală 

 

 

 

 

 

 

Se fac exerciții de pronunțare corectă a sunetului „g” . 

Învățătorul pronunță demonstrativ, iar elevii repetă în cor și 

individual. 

Se insistă asupra sonorității pure a sunetului , evitându-se vocala 

de sprijin î. 

Joc pentru descoperirea sunetului nou 

Învățătorul spune mai multe cuvinte, iar elevii bat din palme la 

recunoașterea sunetului „g”. 

Elevii vor da exemple de cuvinte care încep conțin și se termină 

cu sunetul „g”. 

Se face analiza și sinteza unor cuvinte. 

Se alcătuiesc propoziții. 

Prezentarea literei „g” mic de tipar 

Se prezintă planșa cu litera „g, g” mic de tipar în ambele 

variante. Elevii observă literele fiind evidențiate elementele 

grafice care compun litera dar și asemănări și deosebiri cu alte 

litere. 

Descoperirea literei „g” mic de tipar în alfabetar și în 

materiale tipărite 

Se cere elevilor să recunoască litera „g”   mic de tipar printre 

alte litere ale alfabetarului și să o aseze pe suportiar apoi vor 

primi decupaje din reviste pentru a descoperi și încercuii litera . 

 „g”  mic de tipar. (Anexa 1) Se va modela o literă din plastilină.  

Se deschide cartea se intuiește imaginea din manual se 

alcătuiesc diferite propoziții pe baza acesteia trecându-se apoi 

la: 

 

 

Explicaţia 

 

Exerciţiul   

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

Învăţarea prin 

descoperire 

 

 

 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

Învăţarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

Abecedarul  

 ( textul 

suport) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşă cu 

litera de tipar 

 

 

Fișă de lucru 

 

 

 

 

 

  

 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 
 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Individual 
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b) Etapa grafică 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Etapa 

ortoepico-

grafică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citirea cuvintelor din coloană model de către învățătoare apoi 

de către copii 

Se citesc cuvintele din coloana de cuvinte mai întâi în șoaptă, de 

fiecare elev, în ritm propriu. Apoi se citesc cu voce tare; fiecare 

cuvânt este citit de alt elev. 

Se explică eventualele cuvinte care nu se înțeleg. 

Se alcătuiesc propoziții cu acestea. 

Se citește textul lecției "Punguța cu doi bani" de Ion Creangă, 

model în lanț  și selectiv. 

Prezentarea și scrierea literei g mic de mână 

Se prezintă planșa care conține litera ‚g” mic de mână și se vor 

intui elementele componente ale acesteia: linie de sprijin, oval, 

bucla mare, scrisă pe subrând. 

Se stabilesc asemănări și deosebiri cu alte litere.  

Se  explică si modul de realizare  a legăturii de la „g” la altă 

literă și de la altă literă la „ g”. 

Se execută exerciții de încălzuire a mușchilor fini ai mâinii 

Mâinile pe bancă să le aşezăm,  

     Iar apoi în aer să le ridicăm 

Sus-jos, sus-jos 

    Strâng pumnii și îi desfac, 

   Degetelor fac pe plac! 

Elevii vor imita scrierea, cu creionul în aer și pe bancă. Se 

reamintește poziția corectă în timpul scrierii. 

Elevii vor scrie pe caietul special  primul rând, după care se  

verifică /corectează. Se  acordă ajutor acolo unde este cazul. 

 

Elevii vor mai scrie încă un rând cu litera „g’ și vor copia  

cuvintele: găină, moșneag și bogat. 

 După ce au terminat de scris  vor fi întrbați : Ce a ouat găina 

babei in cuibar după ce a luat bătaie de la aceasta?  

 

Conversaţia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Abecedarul  

 

 

 

 

 

 

Abecedarul  

 

Să dezlegăm 

tainele 

abecedarului 

 

 

 

 

Planșă cu 

litera de 

mână 

 

 

Alfabetar  

 

 

 

 

Mărgele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Individual 
 

 

 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

1469 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor răspunde că o mărgea. 

Atunci ca și activitate recreativă vor avea de însirat , pe sfoară , 

mărgelele găinușei. 
,,Umerii îi voi mișca 

  Spatele voi îndrepta 

  Sus-jos, sus-jos, 

 Pentru a lucra frumos.‟ 

 

 
A II- a ORĂ 

 

Se va prezenta portretul naratorului și se va face o scurtă 

prezentare a vieții și operei acestuia, imagini din poveștile scrise 

de Ion Creangă. 

 

Exerciții de dezvoltare a vorbirii 

Iniţierea elevilor în povestirea textului: 

- formularea de răspunsuri corecte la întrebările puse de învăţător 

și pe baza imaginilor; 

Se completează frontal o planșă cu întrbări- explozia stelară 

(Anexa 2). 

Activitate pe grupe  

Elevii vor fi împărțiți în  6 grupe fiecare grupă primind câte o 

"Pălăriuță" în funcție de culoarea extrasă di săculețul cu 

surprize. 

"Pălăriuța  albă": informează 

„Informează-ne care sunt personajele din această poveste.” 

 

"Pălăriuța roşie": spune ce simte  

„Spune ce simţi pentru moşneg? Dar pentru babă? De ce?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Lectura 

explicativă 

 

 

 

Povestirea textului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pălăriile 

gânditoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portofoliu 

despre viața 

autorului 

 

 

 

 
Planșe cu 

imagini din 

poveste 

 

 

 

 

 

 

 

Manualul 

(textul 

suport) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pălăriuța galbenă": aduce beneficii  

„Cum ar fi trebuit să se comporte baba cu moşneagul ca să-i fie 

şi ei bine?” 

 

 "Pălăriuța  verde" : generează idei noi  

„Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi găsit cocoşul punguţa cu doi 

bani?” 

 

 "Pălăriuța albastră" : clarifică  

„Clarifică prin ce peripeţii a trecut cocoşul până l-a îmbogăţit pe 

moş, aşezând în ordine imaginile”. 

 

 "Pălăriuța neagră ": motivează 

„Ce am învățat noi din această poveste”? 

După ce fiecare pălariuță și-a prezentat punctul de vedere ,elevii 

se vor grupa în trei grupe, fiecare grupă având   sarcini bine 

stabilite. 

Astfel prima grupă va forma din literele alfabetarului cuvintele: 

găină, mărgea, ouă. Apoi va  avea de  selectat însusirile 

cocoșului și de completat planșa cu aceste însușiri. 

Grupa a doua va avea de ordonat în propoziții cuvintele care s-

au amestecat iar apoi va avea de selectat însușirile moșneagului 

din poveste și de completat planșa corespunzătoare. 

 Grupa a treia va avea de scris câte o propoziție cu cuvântul 

cocoș și baba ,iar apoi va avea de selectat însușirile babei și de 

completat fișa cu caracteristicile corespunzătoare.  

 

Pornind de la litera "g" se va alcătui o silabă,apoi de la silabă 

cuvânt, propoziție simplă și propoziție dezvoltată. 

 

 

 

 

 

 

Munca în echipă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

Ciorchinelui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgărele de 

zăpadă 

 

 

Interviul 

 

 

 
Planșe cu 

imagini din 

poveste 
  

Planșă 

 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupe  
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11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

Asigurarea 

feed-back-ului 

 

 

 

 

 

Tema pentru 

acasă 

 

 

 

 

Evaluarea 

 

 

 

 

 

 

 

Moment 

organizatoric 

final 

 

 

 

 

Avănd un microfon fiecare elev va adresa unul altuia întrebări 

despre conținutul lecției din această oră. 

Elevii vor primi o "cărticică" cu povestea "Punguța cu doi bani" 

pe care o vor lega iar apoi vor colora imaginile pe care le 

întâlnesc în paginile cărții. 

 

 

 
Elevii primesc ca și temă de casă de citit textul poveștii 

"Punguța cu doi bani" din prima cărticică de povești pe care a 

primit-o fiecare iar de scris vor avea de terminat rândurile cu 

cuvinte și propoziții care conțin litera g in caietul special 

 
Se fac aprecieri globale și individuale asupra modului în care 

elevii au colaborat in cadrul lecției fiind evidențiați și apreciați 

cei mai activi elevi, dar încurajați și ceilalți . Fiecare va indica 

printr-o emoție starea de spirit pe care o are la sfârșitul lecției 

iar ca recompensă vor primi "zâmbirici" și punguțe cu bănuți 

precum cei găsiți de cocoșul din poveste.  

 
Elevii vor  părăsi sala de clasă și vor ieși în mod organizat în 

pauză. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Microfon 

 

 

 

Cărticica  

Prima mea 

poveste 

 

9min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3min 

 

 

 

 

 

1 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual   

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

1472 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1                                                                                                                     ANEXA 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

                              S        d     g     t       U   g                                                             M    A   N    O    R 

                 F i  e    g    n  m   s   a   t   g                                      o  s  t   m    n  g     j  e  b  o  a                                        
               S  v   b   z     d    g    l  r  p                                             m   c  n   a b  e  l   i   â   g   
              A      o  r   T    R   g   h  s   u   g                                                      R   T   O  P    C   N 
                     G m  h  f   w  a   i  ț   l   â     f                                                           g   s   a  v  e  o  g  t  m 
                      H g a  m  b  e   a      t    p   z                                                  d   b a  g  e  t u i o 
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ANEXA 3 
Completați întrebările: 

                     

 

                                                                   ...........................................................................................................................? 

 

            

 

 

 

 

 .....................................................................................................?                               .......................................................................................?                                                                                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ....................................................................................................?                                   ..............................................................................? 
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ANEXA4 
 

PĂLĂRIA ALBĂ : informează 

 

• „Informează-ne care sunt personajele din aceasta poveste.” 

 

PĂLĂRIA ROŞIE: 

spune ce simte  

 

• „Spune ce simţi pentru moş? Dar pentru babă? De ce?” 

 

PĂLĂRIA GALBENĂ: 

aduce beneficii  

 

• „Cum ar fi trebuit să se comporte baba cu moşul ca să-i fie şi ei bine?” 

 

PĂLĂRIA VERDE: 

generează idei noi  

 

• „Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi găsit cocoşul punguţa cu doi bani?” 

 

PĂLĂRIA ALBASTRĂ: 

clarifică  

 

• „Clarifică prin ce peripeţii a trecut cocoşul până l-a îmbogăţit pe moş, aşezând în ordine imaginile”.  

•  

PĂLĂRIA NEAGRĂ: 

Extrage mesajul  
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• „Ce am învățat din această poveste?” 

 

 

ANEXA 5 

 

  1. Completează enunţurile : 

 Autorul poveştii este . 
 

 Baba avea o . 
 

 

Moșul avea un . 

   

2. Alcătuieşte  două  enunţuri în care cuvântul  

,, galben”  să  aibă   înţelesuri  diferite . 
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  3. Precizează  cuvinte cu sens   asemănător   pentru:   

 

  ogradă   =  

      ţol       =  

 moşneag =  

 

1. Dă ”viață„ literelor : 
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Anexa 7 

PunguȚa cu doi bani 
De 

Ion CreangĂ 
 

 

 

Prima mea povestesE 
 

 
Punguţa cu doi bani 

 

 

Era odată o babă şi un moşneag. Baba avea o găină, iar moşneagul un 

cocoş. Găina babei se oua de două ori pe zi şi baba mânca multe ouă, dar 

nu îi dădea şi moşului. 

Moşneagul prinde cocoşul şi îi dă o bătaie spunând: 

— Na! ori te ouă, ori du-te de la casa mea! 

 

Cocoşul scapă din mâinile moşului şi, mergând pe drum, găseşte o 

punguţă cu doi bani. O ia în clonţ şi se duce spre casă.  

Pe drum se întâlneşte cu o trăsură cu un boier şi cu nişte cucoane. Boierul 

porunceşte căruţaşului să ia punguţa cocoşului. Cocoşul însă urmăreşte trăsura 

strigând:                

  Cucurigu! boieri mari, 

                              Daţi punguţa cu doi bani ! 

 Înciudat, boierul porunceşte căruţaşului să arunce cocoşul in fântâna de 

lângă drum. Dar cocoşul soarbe toată apa din fântână, apoi strigă: 

                               Cucurigu ! boieri mari, 

                              Daţi punguţa cu doi bani ! 

 Acasă, boierul spune unei babe de la bucătărie să ia cocoşul şi să-l arunce 

în cuptor. Cocoşul însă varsă toată apa din fântână şi iese din cuptor strigând: 
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                                Cucurigu ! boieri mari, 

                              Daţi punguţa cu doi bani ! 

— Măi, că mi-am găsit beleaua cu cocoşul acesta, spune boierul. 

Şi porunceşte căruţaşului să îl arunce în cireada boilor şi a vacilor. 

Cocoşul a mâncat toţi boii şi toate vacile, apoi a strigat:  

                                Cucurigu ! boieri mari, 

                              Daţi punguţa cu doi bani ! 

— Am să-l dau în visteria cu bani, poate se va îneca cu vreun 

galben şi voi scăpa de dânsul. Mâncând toţi banii, cocoşul se duce iar la 

boier, strigând: 

                                Cucurigu ! boieri mari, 

                              Daţi punguţa cu doi bani ! 

Acum, după toate cele întâmplate, boierul îi aruncă punguţa. Cocoşul o ia 

în plisc şi pleacă spre casă însoţit de toate păsările din ograda boierului. Atunci 

cocoşul a spus moşneagului: 

— Stăpâne, aşterne un ţol aici în ogradă. Cocoşul scutură din aripi şi 

umple ograda de vite şi ţolul de galbeni. 

Atunci baba se duce în poiată, prinde găina, o apucă de coadă şi o ia la 

bătaie. Găina scapă de babă şi, mergând pe drum, găseşte o mărgică. Găina se 

ouă mărgica și baba rămâne săracă. 

 

Moşneagul cel bogat a construit case mari, iar pe  

babă a pus-o găinăriţă.  
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Proiect didactic 

 

Data: 21 mai 2019 

Clasa a VII-a 

Obiectul: Matematica 

Profesor: Huiu Veronica 

Scoala  Gimnaziala Unirea 

Tema: Poligoane regulate 

Tipul lectiei: predare -invatare 

 

Competente specifice Obiective operationale 

CS1-Deducerea unor proprieatati ale cercului 

si ale poligoanelor regulate folosind 

reprezentari geometrice si notiuni studiate 

O11-sa defineasca poligonul regulat 

O12-sa deseneze un poligon regulat 

O13-sa recunoasca elementele poligonului regulat 

O14-sa defineasca apotema poligonului regulat 

O15-sa deseneze apotema unui poligon regulat 

O16- sa deduca relatii intre latura poligonului regulat si 

raza cercului circumscris acestuia 

O17- sa deduca relatii intre apotema poligonului regulat 

si raza cercului circumscris acestuia 

O18- sa enunte proprietati ale poligoanelor regulate 

O19-sa determine masura unghiurilor unui poligon 

regulat 

CS2-Interpretarea informatiilor continute in 

probleme practice legate de cerc si de 

poligoane regulate. 

O21-sa identifice metode alternative de rezolvare a 

problemelor de geometrie utilizand proprietati ale 

cercului sau ale poligoanelor regulate. 

CS3- Exprimarea proprietatilor elementelor 

unui cerc in limbaj matematic 

O31-sa utilizeze instrumentele geometrice pentru 

constructia triunghiului echilateral, patrat, hexagon 

regulat. 

 

Stategie didactica 

Metode si procedee: conversatia, explicatia, exercitiu, munca independenta 

Mijloace de realizare: fise, prezentare power-point 

Forme de organizare: frontal, individual 

 

Bibliografie: 

Ardelean L, Didactica matematicii, Editura Universitatii” Lucian Blaga”, Sibiu 2007 

George Turcitu, Matematica manual pentru clasa a VII-a, Editura Radical 2007 

Ion Clesca, Matematica manual pentru clasa a VII-a, Editua Teora Educational, 

Dana Radu, Matematica manual pentru clasa a VII-a, Editura Teora  
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Desfasurarea lectiei 

 
Secventele 

lectiei 

 

timp 
 

 

Ob 

Continut didactic Strategie didactica evaluare 
Activitatea profesorului Activitatea elevului Metodee 

si 

procedee 

Mijloace 

de 

realizare 

Forme de 

organizare 

Moment 

organizatoric 

2’  Se creaza conditiile necesare desfasurarii 

lectiei. 

Se preagatesc cele necesare pentru lectie.  

conversati

a 

  vizual 

Captarea 

atentiei  

5’  Se completeaza rebusul.   fise individu

al 

observare 

Anuntarea 

temei si a 

obiectivelor  

2’  Ne propunem sa discutam despre “ 

Poligoane regulate: definitie, 

constructie,calculul elementelor  

Elevii asculta cu atentie si constientizeaza obiectivele. conversati

a 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea 

cunostintelor 

ancora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 Ce este un poligon? Un poligon este o line franta inchisa, adica este o figura 

formata din segmente puse capat la capat.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

conversati

a 
 frontal Aprecieri 

verbale 

 

Clasificati poligoanele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poligoane convexe(diagonalele se afla in interiorul 

poligonuluiu) 

 
Poligon concave(diagonalele nu se afla in interiorul 

poligonului) 

 

 

 

 

 

conversati

a 

 

 

 

 

 

tabla 

 

 

 

 
frontal 

 

 

 

 

Observa

tia 

sistemat

ica a 

eleelevil

or 

Definiti unghiul la centru? Un unghi cu varful in centrul unui cerc se numeste unghi la 

centru 

conversati

a 
 frontal Observati

a 

sistematic

a a 

elevilor 

Cat este masura unui arc mic? 

 

Masura unui arc mic de cerc este egala cu masura unghiului 

la centru corespunzator. 

conversati

a 
  

 

 

Observati

a 

sistematic
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frontal a a 

elevilor 

Enuntati teorema referitoare la arce 

congruente in cerc 

Intr-un cerc arcelor congruente le corespund coarde 

congruente.  

conversati

a 
  

 
frontal 

Observati

a 

sistematic

a a 

elevilor 

Definiti unghiul inscris in cerc Un unghi cu varful pe cerc ale carui laturi include doua 

coarde ale cercului se numeste unghi inscris in cerc.  

conversati

a 
  

frontal 

Observati

a 

sistematic

a a 

elevilor 

Dati exemple de poligoane care au toate 

laturile si unghiurile congruente 

Triunghiul echilateral, patratul, hexagonal conversati

a 
 frontal Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

continutului si 

dirijarea 

invatarii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 

 

 

 

O11 

 

 

 

O12 

 

 

 

 

 

 

 

O13 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul scrie definitia poligonului 

regulat 

Def: Un poligon convex cu toate laturile 

si unghiurile congruente se numeste 

poligon regulat. 

Elevii scriu pe caiete aceasta definitie. 

 

 

 

explicatia Tabla 

caiet 
frontal Aprecieri 

verbale 

Profesorul explica cum se obtine un 

poligon regulat cu n laturi:  

Prin impartirea unui cerc in n arce 

congruente (n≥3) si unirea succesiva a 

punctelor de diviziune se obtine un 

poligon regulat cu n laturi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Poligonul regulat 

-are toate laturile si toate unghiurile egale 

-nr de laturi =cu nr de unghiuri la centru 

-unei laturi ii corespunde un unghi la centru de 
n

0360
 

 

OA1=raza cercului circumscris poligonului=R 

A1A2=latura poligonului regulat=ln 

O=centrul poligonului regulat=centrul cercului circumscris 

poligonului regulat=centrul cercului inscris poligonului 

regulat 

 

 

 

 

 

Conversat

ia. 

  

 

 

 
 

frontal 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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O14 

 

 

 

 

 

 

 

 

O16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Def: Apotema poligonului este 

perpendiculara dusa din centrul 

poligonului pe o latura.  

 

OM= apotema poligonului regulat Conversat

ia 
   

Pentru a calcula latura si apotema unui 

poligon regulat se lucreaza in ∆A1OM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perimetrul poligonului regulat este….. 

Aria poligonului regulat este… 

∆A1OM-isoscel 

             OA1=OA2=R 

            OM=inaltime, mediana, mediatoare,bisectoare in 

∆A1 OA2  

m( AOM )=
nn

AOMm 00 180

2

1360

2

)(
==


 

Pentru calculul laturii poligonului se utilizeaza 

sin
AO

AM
AOM =)(  

ln=2Rsin
n

0180
 

Pentru calculul apotemei se utilizeaza 

cos( AOM )=
AO

OM
 

ap=R
n

0180
cos  

Pentru calculul masurii unui unghi a polinomului se 

foloseste: 

m( 2A )=

( ) ( )
n

nnAAm 0

3
0

31

0
1802

2

360
2360

2

360 −
=

−

=
−

 

Pn=n nl  

An=n
221

pn

OAA

aln
A


=  

 

  

 
exercitiu 

 

 
 

 

 

 
 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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O12 

O31 

 

Aplicatie: 

Sa se imparta un cerc in 3, 4 si 6 parti 

egale. Sa se construiasca poligoanele. 

          

Conversat

ia 

 

 

Tabla  

caiet 

  

 

Apreciei 

verbale 

Un poligon regulat cu 3,4,5,6,7,8,9,10 

laturi se numeste: triunghi echilateral, 

patrat, pentagon regulat, hexagon regulat, 

heptagon regulat, octagon regulat, 

nonagon regulat, decagon regulat. 

  

 

 

conversati

a 

 

 

exercitiu 

  

 

Observati

a 

sistematic

a a 

elevilor 

Teoreme: 

1) Orice poligon regulat poate fi 

inscris intr-un cerc. 

        2)   Suma masurilor unghiurilor unui 

poligon convex cu n laturi este (n-2)1800  

     

 

 

 

O19 

Aplicatii: 

1) Determinati suma masurilor 

unghiurilor unui poligon cu:a)6 laturi: 

b) 10 laturi; c) 17 laturi 

2) Determinati masura unghiului unui 

polinom regulat cu: a) 6 laturi; b) 10 

laturi; c) 15 laturi; 

3) Determinati nr laturilor unui poligon 

regulat cu masura fiecarui unghi de : a) 

1080; b) 1200; c) 1500; d) 1720; 

. 
1) a) 7200;  b) 1440;  c) 2700 

2) a) 1200;  b)1440; c) 1560 

3) a) 5 laturi; b) 6 laturi c) 12 laturi; ds) 45 laturi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
conversati

a 

 

 

exercitiu 

frontal Observar

ea 

sistemati
ca 

   Matematiianului Gauss(1777-1855)ii 

revine meritul de a fi aratat ca un cerc 

poate fi impartit in n parti egale. 

 Conversat

ia  
 Frontal  Observar

ea 

sistemati
ca 

O

B

A

C

O

BA

CD

OF

B

D

A

E

C
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O21 

 

 

Calculul elementelor unui triunghi 

echilateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 
Aprecieri 

verbale 

Intensificarea 

retinerii si 

asigurarea 

transferului. 

10’  

 
O21 

Aplicatii: 

1)Intr-un cerc cu raza de 4 cm se 

inscrie un triunghi 

echilateral.Calculati latura, 

apotema, perimetrul si aria. 

2)Latura unui triunghi echilateral 

este de 9 cm. Aflati raza cercului 

circumscris, apotema, perimetrul si 

aria. 

Se rezolva atat pe caiete cat si la tabla. 

 

 

 

 

exercit

iu 

 

 

 

fisa 

 

 

 

 

 

individual 

 

Evaluarea 

performantelor

.  

10’  Prezentarea unei fise de evaluare Completeaza fisa. exercitiul   Apreciri 

Recoman

dari 

  
Tema pentru 

acasa 

 

1’  Calculul elementelor pentru patratsi 

hexagonal regulat. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

,,LUMEA ANIMALELOR” 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit Oţelu-Roşu 

EDUCATOARE: Iacomi Edith Gabriela 

GRUPA: mare 

TEMA ANUALĂ: ,,Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ.” 

TEMA PROIECTULUI: ,,Lumea animalelor” 

SUBTEMA: ,,De vorbă cu animalele pădurii” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP, ALA 1, ADE (DLC + DŞ,DOS)ALA 2 

TIPUL DE ACTIVITATE: mixt 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic, practică 

DURATA: o zi 

SCOP: Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a 

semnificaţiilor structurilor verbale, îmbogăţirea şi activarea vocabularului, sistematizarea 

cunoştiinţelor şi deprinderilor matematice de utilizare a numerelor în concentrul 1-5, 

exprimate într-un limbaj matematic corespunzător, stimularea expresivităţii şi creativităţii. 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

1. Întâlnirea de dimineaţă: ,,Dacă aş fi un animal sălbatic, aş vrea să fiu....” 

II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA 1) 

1. Joc de masă: ,,Animalele sălbatice din pădure” – puzzle 

2. Artă: ,,Animalele pădurii” –colorare de fişe 

3. Bibliotecă: ,,Citire de imagini despre animalele sălbatice” 

4. Construcţii: ,,Adăposturi pentru animale sălbatice” 

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE) 

1. ,,Teddy ne provoacă, corect să vorbim şi să socotim” – joc didactic (DLC+DŞ) 

2. ,,Prietenii din pădure” – activitate practică (DOS ) 

IV. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA 2) 

1. ,,Carnavalul din pădure” –joc distractiv 

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES 

1. Joc de masă: ,,Animalele sălbatice din pădure” – puzzle 

- să îmbine armonios piesele în schimbul realizării temei propuse; 

- să descrie imaginile realizate; 

2. Artă: ,,Animalele pădurii” –colorare de fişe 

- să respecte spaţile de lucru; 

- să coloreze toată suprafaţa dată; 

3. Bibliotecă: ,,Citire de imagini despre animalele sălbatice” 

- să identifice animalele sălbatice din imagini; 

- să descrie caracteristicile animalelor sălbatice şi modul lor de viaţă; 

 

4. Construcţii: ,,Adăposturi pentru animale sălbatice” 

- să redea prin intermediul construcţiei modelul imaginat; 

- să colaboreze cu partenerii de joc, solicitând şi acordând sprijin; 
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DOMENIUL ŞI CATEGORIA DE ACTIVITATE: DLC + DŞ (educarea limbajului + 

activitate matematică) 

Subiectul activităţii: ,,Teddy ne provoacă, corect să vorbim şi să socotim” 

Tipul activităţii: ,,Consolidarea unor cunoştiinţe  

Mijlod ce realizare: Joc didactic 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

Obiective de referinţă:  

R1 – să participe la activităţile de grup , inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de 

vorbiltor, cât şi în calitate de auditor; 

R2 – să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale 

şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi, utilizând un limbaj corect din punct de vedere gramatical; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 –să denumească imaginile de pe jetoane; 

O2 – să despartă cuvintele în silabe; 

O3 – să aşeze jetonul corespunzător cifrei; 

O4 –să alcătuiască propoziţii folosind cuvintele date; 

O5 – să numere cuvintele dintr-o propoziţie; 

O6 – să denumească cuvinte formate dintr-un anumit număr de silabe; 

DOMENIUL  ŞTIINŢE 

Obiective de referinţă:  

R1 – să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştiinţelor matematice referitoare 

la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, constituirea de grupuri, mulţimi, pe 

baza unor însuţiri comune; 

R2 – să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu obiecte şi cifrele corespunzătoare; 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O7  -să formeze şirul crescător şi descrescător în limitele 1/5; 

O8 –să raporteze conştient numărul la cantitate; 

O9 -să denumească vecinii unui număr; 

O10 -să denumească numerele mai mari/mai mici decât numărul dat; 

O11 -să formeze mulţimi de obiecte; 

O12 -să reporteze conştient numărul la cantitate şi invers; 

SARCINA DIDACTICĂ 

-despărţirea cuvintelor în silabe, corespondenţa între număril de silabe şi cifra 

corespunzătoare acestora, alcătuirea de propoziţii,  formarea de mulţimi de obiecte, raportarea 

cifrei la cantitate şi invers; 

 

REGULILE JOCULUI 

-împărţiţi în două echipe, în funcţie de ecusonul primit, copiii trebuie să parcurgă mai multe 

probe;  trebuie să respecte grupul din care face parte, răspunsurile corecte sunt recompensate; 

câştigă echipa care are cele mai multe recompense adunate; 

ELEMENTELE DE JOC: surpriza, semnalul acustic, manipularea materialelor, aplauze; 

 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (DOS) 

Categoria de activitate: activitate practică – confecţionare de măşti 

Subiectul activităţii: ,,Prietenii din pădure” 

Mijloc de realizare: decupaj, lipire 

Obiective de referinţă:  

R1 –să cunoască şi să diferenţieze materialele şi instrumentele de lucru; 
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R2 -să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a materialelor. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

O13 –să denumească materialele de lucru; 

O14 –să termine lucrarea respectând etapele de lucru; 

O15 –să aprecieze corect lucrările realizate; 

  

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA2) 

,,Carnavalul din pădure” –joc distractiv 

 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

O16 –să respecte regulile de conduită; 

O17 –să îşi coordoneze propriile mişcări cu muzica şi cu ceilalţi copii în cadrul desfăşurării 

jocului; 

O18 –să manifeste fair-play în cadrul acestei activităţi; 

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei; 

Mijloace de învăţământ: cutia cu surprize, scrisoarea invitaţia, jetoanele, plicuri cu sarcini, 

ecusoane, panouri, tăbliţe magnetice, cifre magnetice, jetoane cu cifre, fişe, creioane colorate, 

foarfece, lipici, măşti, CD player, recompense; 

Forma de realizare: frontal, individual, pe grupe; 

 

RUTINE 

-sosirea copiilor, întâlnirea de dimineaţă, plecarea copiilor; 

-deprinderi de autonomie şi igienice, spălatul, servirea mesei; 

-exersarea deprinderii de lucru în echipă; 

TRANZIŢII 

-,,În pădurea cu alune” –joc muzical 

-,,Vulpe tu mi-ai furat gâsca” –joc muzical 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6 ani) 2008; 

• Cucoş C. Pedagigie, Editura Polirom, Iaşi, 1996; 

• Revista învăţămâtului preşcolar, nr 3/4 număr tematic- proiectare integrată, 

Bucureşti, 2009 

 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

        Activitatea debutează cu salutul de dimineaţă, care se realizează prin tehnica comunicării 

rotative. Copiii stau pe scăunele în semicerc . Salutul porneşte de la educatoare şi este 

continuat de toţi copiii grupei fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă. Atenţia copiiloe 

se îndreaptă catre Calendarul naturii: ,,A-nceput o nouă zi/ Cum e vremea dragi copii?” 

        Sunt adresate următoarele întrebări: 

       -În ce zi a săptămânii suntem? 

       -Cum e vremea astăzi? 

      După obţinerea răspunsului se aşează jetonul care indică vremea din ziua respectivă. 

Prezenţa  ,,După ce ne-am adunat, 
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                     Şi frumos ne-am salutat, 

                     Oare azi cine lipseşte? 

                     Să vedem cine ghiceşte!” 

Întâlnirea de dimineaţă – în cadrul acesteia câte un copil îşi va exprima părerea cu privire la 

animalul sălbatic preferat. 

Noutatea zilei: Educatoarea anunţă că un oaspete neaşteptat le-a pregătit o mulţime de 

surprize pe care ei le vor descoperi pe parcurs, dar şi o invitaţie la carnavalul din pădure. 

       ,,Dragi copii, vă anunţ cu bucurie că astăzi la noi în pădure este mare carnaval. Vă aştept 

cu drag, să petrecem împreună! ,,Ursuleţul Teddy” 

 

          Educatoarea menţionează tema activităţii, mijlocul de realizare şi obiectivele urmărite 

într-un limbaj accesibil vârstei preşcolare. 

           Sunt prezentate apoi centrele la care urmează să-şi desfăşoare activităţiile. Copiii vor 

vizualiza materialul, apoi vor opta pentru unul dintre centrele de interes propuse şi se vor roti 

prin ele ca toţi cei interesaţi să poată lucra. 

           La centrul de interes Joc de masă vor îmbina armonios piesele de puzzle şi vor 

reconstitui imaginile cu animale sălbatice. 

            La centrul de interes Artă vor colora  fişe cu animale sălbatice. 

           La centrul de interes Bibliotecă vor citi imagini din carţi, reviste cu şi despre animalele 

sălbatice. 

           La centrul de interes Construcţii copiii vor construi adăposturi pentru animalele 

sălbatice. 

           Voi face aprecieri generale şi individuale , referitoare la modul de realizare al 

lucrărilor, precum şi la comportamentul din timpul activităţilor. 

            Tranziţie: ,,În pădurea cu alune” – joc muzical 

            La întoarcerea în sala de grupă copiii se vor aşeza pe scăunele în careu deschis 

împărţiţi în două echipe (echipa urseleţilor şi echipa iepuraşilor) şi pregătiţi pentru jocul 

didactic interdisciplinar. 

             Introducerea în activitate de joc se face prin citirea scrisorii de la ursuleţul Teddy şi 

prin descrierea elementelor surpriză aduse de acesta, necesare desfăşurării jocului. 

             Se explică copiilor regulile jocului ,,Teddy ne provoacă, corect să vorbim şi să 

socotim”. 

             Fiecare sarcină se va descoperi pe parcurs. Din fiecare echipă va veni, pe rând câte un 

copil care va rezolva diverse sarcini de lucru. 

            Copiii vor lucra la panouri . 

            Sarcinile jocului: 

                      -Denumeşte imaginea de pe jeton; 

                      -Desparte cuvântul în silabe; 

                      -Aşează jetonul la panou în dreptul cifrei care indică numărul silabelor 

cuvântului; 

                      -Alcătuieşte o propoziţie cu cuvântul dat; 

                      -Numără cuvintele propoziţiei alcătuite; 

 

             Echipa ursuleţilor: 

- Realizaţi şirul numerelor crescătoare în limitele 1-5; 

- Alcătuiţi o propoziţie din cel mult 5 cuvinte; 

- Aşează cifra corespunzătoare numărului de cuvinte din propoziţie; 

- Spuneţi care sunt vecinii numerelor 1 şi 4; 

- Precizaţi un animal sălbatic a cărui denumire să conţină două silabe; 
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- Alcătuieşte o mulţime cu tot atâtea elemente câte silabe a avut cuvântul; 

- Aşează cifra corespunzătoare mulţimii. 

 

Echipa iepuraşilor: 

- Realizaţi şirul numerelor descrescătoare în limitele 1-5; 

- Alcătuiţi o propoziţie formată din cel mult 4 cuvinte; 

- Aşează cifra corespunzătoare numărului de cuvinte din propoziţie; 

- Spuneţi care sunt vecinii numerelor 2 şi 3; 

- Precizaţi un animal sălbatic a cărui denumire să conţină trei silabe; 

- Alcătuieşte o mulţime cu tot atâtea elemente câte silabe a avut cuvântul; 

- Aşează cifra corespunzătoare mulţimii. 

 

Compicarea jocului: 

Echipa ursuleţilor: 

- Care dintre cele două mulţimi conţine mai multe elemente? 

Echipa iepuraşilor: 

- Câte elemente ar trebui eliminate sau adăugate pentru  ca cele două mulţimi să fie 

egale? 

 

       Cei care realizează corect sarcinile primesc câte o bulină la panoul cu răspunsuri 

corecte ale echipei, iar echipa care adună cele mai multe buline este câştigătoare. 

       Copiii se aşează la măsuţe unde vor primi fişe de lucru. 

 

Tranziţia către activitatea practică se va face prin descoperirea unor lăbuţe de urs prin 

pădure. Copiii vor merge  prin pădure după urmele de urs şi vor ajunge la măsuţe unde 

descoperă măştile cu animalele sălbatice din pădure pe care ei va trebui să le 

confecţioneze.  

Se realizează intuirea materialului.  

Voi explica modul de realizare al lucrării. 

Înainte de începerea lucrărilor vom executa câteva mişcări de încălzire a muşchilor 

mici ai mâinilor: morişca, plouă, spălăm rufele, scutărăm rufele, întindem rufe. 

Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de către copii, umărind modul de lucru al acestora, 

îi voi îndruma, încurajându-i  dar şi ajutându-i acolo unde este nevoie. 

 

         ALA 2: Copiii vor folosi măştile confecţionate de ei pentru participarea la 

,,Carnavalul din pădure” ,unde vor interpreta rolul animalului a cărui mască o poartă, 

vor interpreta cântece tematice şi vor dansa. 

Voi face aprecieri finale, generale şi individuale. 

 

DRAGI COPII DE LA ALBINUŢELOR 

                Am aflat, cu bucurie că sunteţi copii cuminţi şi isteţi, care ştiu multe lucruri 

frumoase şi interesante. De aceea, eu v-am pregătit o mulţime de surprize pentru a desfăşura 

un joc captivant în care vă veţi folosi de cunoştinţele voastre. Sunt sigur că vă veţi îndeplini 

sarcinile jocului. 

              Acum vă las cu doamna educatoare, dar mă voi întoarce în curând la voi să văd cum 

v-aţi descurcat şi cât de multe aţi învăţat până acum la grădiniţă. 

 

                                                                                         Cu drag, 

                                                                                                    Ursuleţul Teddy   
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Proiect de activitate integrată 

 În grădina ,,Frumoasei din pădurea adormită” 

 

 

Gradinița cu program normal nr.3 Dobricionești 

Profesor în înv.preșcolar: Iancu Liliana Florica 

Grupa combinată 

Data: 20.04.2018 

Tema anuală: Cu ce si cum exprimăm  ceea ce simțim? 

Tema săptămânii: Flori si insecte 

Forma de realizare: activitate integrată de o zi( ADP+ALA1+ADE +ALA2) 

Tema activitatii : În grădina ,,Frumoasei din padurea adormită” 

Tipul activității: consolidarea cunoștințelor matematice, a priceperilor si 

deprinderilor de muncă specifice picturii; 

 Componenta activitatii: ADP +ALA1+ADE(DS+DEC)+ALA2 

Scopul: consolidarea operațiilor prematematice, a număratului în lim.1 – 10 și a 

deprinderilor si priceperilor specifice picturii.    

Mijloc de realizare:   Joc exercițiu matematic,, Aleea cu flori’’ 

                                     Pictură ,, Flori pe rochițele prințeselor” 

             Obiective operationale:     O1   - să formeze grupe de flori dupa criteriul culoare. 

                                                          O2  - să precizeze numarul florilor din fiecare grupa. 

                                                          O3   - să așeze cifra corespunzatoare numarului de flori. 

                                                          O4   - să precizeze vecinii numerelor indicate de doamna 

ed. 

                                                          O5   - să picteze flori pe rochițele prințeselor utilizand 

tehnica                                   amprentarii  .   

Strategii didactice 
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• Metode si procedee: expunerea, conversația, exercițiul, munca individuală. 

• Mijloace didactice: jetoane cu: flori, cifre, insecte, flori de primavară naturale, polistiren, 

imagini cu flori, imagini cu prințese, bețișoare, mărgele, nasturi, coliere, pălarii, prințese din 

carton, acuarele, pompoane, puzzle cu flori, grădină din polistiren, castelul Frumoasei din 

padurea adormită. 

• Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual. 

 

Bibliografie: 

            Curriculum pentru educația timpurie, MEN, 2019. 

            Ghid de bune practici pentru educatia timpurie a copiilor intre 3 – 6/7 ani, MECT, 

2008. 

            Monica Lespezeanu, Traditional si Modern în învățământul preșcolar românesc, 

Editura Omfal Esențial, București,2007. 

Demers educational pentru DS si DEC 

Activitate matematica si pictura 

Nr. 

Crt. 

 Etapele activitatii      Continutul stiintific        Strategii didactice 

1 Momentul 

organizatoric 

   Se asigura conditiile 

necesare desfasurarii activitatii 

. 

    Activitati de dezvoltare 

personala: 
• Întalnirea de dimineata 

• Salutul 

• Prezența 

• Calendarul naturii 

• Împărtășirea cu ceilalți 

• Noutatea zilei 

 

2 Captarea atentiei   La central tematic se 

descoperă gradina din jurul 

palatului ,,Frumoasei din 

padurea adormită”. Se observă 

gradina si se descoperă o 

randunică cu o scrisoare in 

cioc. Din conținutul scrisorii 

reiese că ,,Frumoasa din 

padurea adormită” a vrut să 

dea,, o petrecere în gradina din 

jurul palatului, dar din greșeala 

s-a înțepat in fusul fermecat de 

Vrajitoarea neagra. Vraja a 

fost foarte puternică încat a 

 

    Observarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Expunerea 
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distrus gardul gradinii, florile 

de pe alee s-au ascuns in coș, 

prințesele au rămas fară flori 

pe coliere si rochițe, 

iar,,Frumoasa din padurea 

adormită”împreuna cu 

prințesele au adormit pe loc. 

Pentru a reuși să dezlegăm 

vraja avem de îndeplinit 4 

misiuni. 

  Prima misiune este să 

lucrăm la sectoare. 

   A doua misiune este să 

reconstruim aleea cu flori. 

   A treia misiune este să 

pictăm rochițele prințeselor cu 

flori. 

   A patra misiune este sa  

jucam jocul ,, Albinutele la 

flori” 

   

 

 

3. Anunțarea temei si a 

obiectivelor. 

   DS  -Astazi copii la 

activitatea de matematică veți 

reconstrui aleea cu flori din 

fata palatului. Florile le veți 

așeza in grupe pe culori, apoi 

le veți numara, după aceea veți 

aseza cifra corespunzatoare 

numarului de flori, veți găsi 

apoi si vecini cifrelor. 

    DEC- La activitatea de 

pictură veți picta flori pe 

rochițele prințeselor cu 

pompoane, utilizand tehnica 

amprentării. 

 

       

 

 

      Expunerea 

4.    Reactualizarea 

cunoștințelor si 

deprinderilor învațate 

anterior. 

    DS - Se vor face exercitii de 

identificare a unor grupe de 

obiecte, de numarare. 

    DEC-Se vor reactualiza 

priceperile si deprinderile 

insusite anterior. 

         

        Conversația de 

reactualizare 

         Exercițiul 

5. 

 

 

 

 

 

 

  Prezentarea 

conținutului si 

dirijarea învațării. 

 

 

 

 

    DS – Se prezinta regulile, se 

fac precizari legate de sarcina 

didactică, se execută 

demonstrative de către 

educatoare, se execută jocul de 

probă. Se vor face precizări în 

urma jocului de proba. 

      

         Explicația 

         Demonstrația 

         Observația 

         Jocul 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obținerea performaței 

   DEC- Se analizează 

modelul.  

Se cere copiilor să privească și 

să descrie ce se afla pe rochiță, 

ce culoare au florile. 

 Explicarea si demonstrarea 

temei. 

Florile le vom obține astfel: 

veți așeza pomponul in 

culoarea preferată , iar apoi 

veți amprenta pe rochită, 

obținand astfel pata de culoare 

asemanatoare cu o floare. 

Incalzirea muschilor mici ai 

mainii. 

  DS-Se formează grupe după 

criteriul culoare, se așează 

grupele in șir, astfel obținand 

aleea, se numara florile din 

fiecare grupa, se așeaza cifra 

corespunzatoare numarului de 

flori, se stabilesc vecinii acelei 

cifre.Copii lucrează individual. 

  DEC- executarea temei de 

către  copii. 

 

 

     Observarea 

     Conversația 

 

 

 

    Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Exercițiul 

    Jocul 

 

 

 

 

 

  Munca independentă 

7. Asigurarea retenței si 

a transferului 

  DS – complicarea jocului 

  Se va intoduce o nouă 

variantă. 

Urmează jocul,,Ghici ce am 

ascuns”.Voi acoperi o grupă 

de flori, iar copii vor ghici ce 

am ascuns. 

 

 

 

  Problematizarea 

8. Evaluarea activității   DS – Se vor face aprecieri 

verbale asupra modului de 

îndeplinire a obiectivelor, 

aprecieri individuale si 

colective 

  DEC- se vor face  aprecieri 

privind acuratețea lucrărilor, 

finalizarea 

lucrărilor,respectarea 

modelului. 

 

 

 

      Observația 

9. Încheierea activității  Se intonează 

cântecul,,Înfloresc gradinile”.  
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ALA2  Joc de mișcare,, Albinuța la flori” 

    Copiii se asează in cerc si au rol de flori. Un copil se afla in mijlocul cercului, este legat la 

ochii și are rolul de albină. Copii se învârt în cerc si  cântă,, albinița a zburat/ pe o floare s-a 

așezat / si nectar ii cere! Albina se așează pe o floare și va trebui să-i ghicească numele. Dacă 

îi ghicește numele copilul floare devine albină, iar cel albină devine floare, daca nu ghicește 

mai stă înca o dată. 

                                              Scenariul activitații 

Activitatea debutează cu Intalnirea de dimineață  

   Salutul: Dimineața a sosit/ toti copii au venit/ in semicerc ne adunăm/ pe scaunele ne 

asezam/ si frumos noi ne salutăm/ ,, Bună dimineața, copii! 

   Prezenta: După ce ne-am adunat/ si frumos ne-am salutat/ colegii ne-am intalnit / cine oare 

n-a venit? 

   Calendarul naturii: După ce ne-am adunat/ si frumos ne-am salutat/ să vedem cum e oare 

vremea azi, copii? 

    Noutatea zilei. Atentia copiilor este indreptata spre Centrul tematic unde este amenajată o 

gradină cu flori in jurul palatului ,, Frumoasei din padurea adormită”. Invit copii să observe 

gradina si descoperă o randunică cu o scrisoare in cioc.Citesc scrisoarea si din continutul ei 

aflăm ca ,,Frumoasa din padurea adormită” a vrut sa dea,, o petrecere in gradina din jurul 

palatului dar din greseala s-a ințepat în fusul fermecat de Vrajitoarea neagră. Vraja a fost 

foarte puternică încat a distrus  gardul gradinii, florile de pe alee s-au ascuns in coș, prințesele 

au rămas fară flori pe coliere si rochite, iar,,Frumoasa din padurea adormită”împreună cu 

prințesele a adormit pe loc. Pentru a reusi să dezlegam vraja avem de indeplinit 4 misiuni. 

   Tranzitie- Unu doi, unu doi/ mergem toți in pas vioi/ la sectoare să lucram. 

    Prima misiune este să lucram la sectoare. La centrul  Artă vor decora pălariile si colierele 

prințeselor cu nasturi si flori. La centrul Construcții vor reconstrui gardul grădinii din 

bețisoare si mărgele. La centrul Joc de masă vor reface un puzzle cu liliac si lalea. 

   Rutina: ,,Singurel mă spăl pe mâini” – deprinderi de a se spăla pe mâini 

                 ,, Micul dejun – deprinderi de a servi micul dejun. 

   

 A doua misiune este să reconstruim aleea cu flori. 

   A treia misiune este să pictăm rochițele prințeselor cu flori. 

   A patra misiune este să jucăm jocul ,, Albinuțele la flori”. 
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   Finalitatea zilei. Misiunile  indeplinite dezleagă vraja, iar prințesele iși recapătă florile pe 

rochițe , pălării si coliere si Frumoasa din padurea adormită iși poate continua 

petrecerea.Totul se termină intr-o notă pozitivă, iar copii primesc stimulente. 
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PROIECT DIDACTIC  

 Reţeta prieteniei 

   

Scoala: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Orizont Oradea 

Consiliere: elevi din clasa a II-a  

Profesor : Hexan Adriana Laura 

Disciplina: Consiliere 

Subiectul:  Reţeta prieteniei 

Tipul activităţii: transmitere de noi cunoștințe 

Obiectiv cadru:  Formarea și dezvoltarea unui comportament prietenos în relație cu ceilalți; 

Obiective operaționale: 

Obiective cognitive 

O1: să recunoască comportamentele care facilitează stabilirea și menținerea relațiilor de 

prietenie; 

O2:  să identifice consecințele comportamentelor prietenoase/ neprietenoase; 

O4: să identifice efecte pe care îl pot avea comportamentele neprietenoase asupra 

noastră a tuturor; 

O5:  să exerseze oferirea ajutorului și cooperarea în cadrul jocului; 

O6: să realizeze brațele prieteniei cu ajutorul materialelor pregătite ; 

Obiective afective 

  O7– să participe cu interes la activitate; 

Strategii didactice: 

C) Metode şi procedee: M1 – conversaţia     M2 – explicaţia     M3 – exerciţiul, 

                                  M4 – jocul didactic, 

D) Materiale didactice: m1-cartonașe cu atitudini prietenoase/ neprietenoase 

(ingrediente pentru rețetă)   m2 – bonete de bucătar,  m3- pahare de unică 

folosintă     
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

OB. M. m. ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI 

1.Moment 

organizatoric. 

 
 

 Asigurarea climatului favorabil 

desfășurării activității 

 

 

2.Pregătirea 

psihologică 

 

 

 

 

 

  

 

M1 

 

m1 

 

 

 

 

 

Am o surpriză pentru voi...arat 

iepurașul care a venit în vizită: 

„Eu sunt Țup- Țup...un iepuraș care 

până nu demult locuiam în Poienița 

Prieteniei. Am fost alungat din 

Poieniță Prieteniei de stăpâna acestui 

ținut deoarece în ultima perioadă am 

fost foarte neprietenos cu celelalte 

viețuitoare de aici: pe veverița Codiță 

am ciupit-o, puiului de arici Ghimpici 

i-am pus piedică și a căzut, pe 

ciocănitoarea Diță am alungat-o din 

scorbură spunându-i că e prea 

gălăgioasă și mă deranjează, iar pe 

Spiriduș, puiul de cerb l-am necăjit 

spunându-i că este cel mai urât pui de 

cerb pe care l-am văzut vreodată.  

După ce mi-am cerut iertare de la 

stăpâna acestui ținut al prieteniei, i-

am promis că de acum încolo voi 

încerca să fiu prietenos cu 

celelalteanimale . Aceasta a hotărât 

să mă primească înapoi în Poienița 

Prieteniei, însă numai dacă 

îndeplinesc două condiții: 

-1.Să-mi cer iertare de la prietenii pe 

care i-am supărat 

2. Să trec de cele 4 probe care se află 

în plicul albastru, cu ajutorul vostru. 

Mă simt foarte singur și foarte trist și 

Copiii sunt plăcut surprinși 

de  noul vizitator. 

 

 

 

Elevii ascultă cu mare interes 

povestea iepurașului Țup- 

Țup 

 

 

 

 

 

Elevii se arată dornici 

de a-l  ajuta pe noul lor 

prieten Țup- Țup. 
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fără ajutorul vostru nu pot să trec de 

cele patru probe. Vă rog să mă 

ajutati!„ 

Cum îl cheamă pe iepuraș? 

Îl ajutăm pe Țup- Țup? 

Dar de ce credeți că a fost alungat 

Țup- Țup din Ținutul Prieteniei? 

 

 

 

 

Țup-Țup 

Da  

Pentru că nu a fost deloc 

prietenos cu animăluțele din 

ținut.... pe veveriță a ciupit-o, 

pe arici l-a împiedicat, pe 

ciocănitoare a alungat-o din 

scorbură pentru că făcea 

gălăgie, iar pe puiul de cerb 

l-a necăjit spunându-i că este 

urât. 

 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

M1 

 

 

 

 

 

 

 Arat planșa pe care apar etapele: 

1. La prima probă va trebui să fiți atenți 

la situațiile prezentate pentru că va 

trebui să deosebiți între 

comportamente prietenoase si cele 

neprietenoase ; 

2.  La următoarea probă  vom 

amesteca câteva ingrediente 

speciale pentru a obține rețeta 

perfectă de  cum poți fi un prieten 

bun; învățând totodată regulile 

prieteniei; 

3. În următoarea etapă  vom dansa 

dansul prieteniei:  

4. A  patra etapă va fi un joc drăgut 

care va implica foarte mult 

colaborarea dintre voi ; respectând 

regulie prieteniei va trebui să 

realizați o piramidă din pahare; 

5.  Iar în ultima probă vom realiza 

brațele  prieteniei; 

 

 

 

 

Elevii sunt atenți  

 

4. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

O3 

 

 

 

m1 

 

 

Înainte de a-l ajuta pe Țup Țup vreau 

să vă întreb dacă voi aveți prieteni.  

 

Da 
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Cum îi cheamă pe prietenii voștri? 

Cum vă comportați cu prietenii 

voștrii? 

Îi respectați, foarte bine. 

 Prima probă: La această probă fiecare 

elev va extrage dintr-un bol câte o 

situație sau o imagine. După ce le este 

citită situația  sau prezentată 

imaginea, copiii vor trebui să spună 

dacă este vorba de un comportament 

prietenos sau un comportament 

neprietenos și cum s-ar comporta ei 

într-o situație asemănătoare. Se 

schitează câteva idei principale despre 

ce implică o relație de prietenie: 

- Să-l ajuti pe cel care îți e prieten; 

- Să-i fi alături la bine și la greu; 

- Să te joci cu prietenii tăi; 

- Să le vorbești frumos; 

- Să le ceri iertare dacă îi superi; 

- Să-i imbrățișezi; 

- Să fii sincer cu el, să nu-i minți ; 

A doua probă  Luăm bonetele de 

bucătar în cap pentru că acum vom 

realiza cea mai gustoasă rețetă de 

prietenie, punem cele mai bune 

ingrediente din lume. Ce ingredient 

punem prima și prima dată?  

Ce ingredinet nu trebuie să lipsească 

din rețetă? 

 

 

 

Iubire punem? Să vină cineva să pună 

iubire în oala și să învârtă bine, bine... 

Ce am pus în rețeta noastră? 

Ne comportăm frumos, ne 

jucăm cu ei, le vorbim 

frumos, îi ajutăm dacă au 

nevoie etc 

 

 

 

 
 

Elevii răspun la întrebări, se 

pun în pielea personajelor etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii își potrivesc bonetele 

și se pregătesc pentru gătit. 

 

 

 

 Elevii răspund ce consideră 

ei că este important ... să 

vorbim 

frumos....sinceritatea...etc 

...si pe rând vin si pun în oala 

prieteniei ingredientele 

învârtind cu lingura bine, 

bine. 

Elevii pun jetonul cu iubire 

în oală și învârt bine bine. 
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Fixarea 

cunoștințelor 

 

A treia probă  La această etapă ne 

vom mișca mai mult, pentru că în 

timp ce  vom asculta un cântec al 

prieteniei vom și dansa, iar în 

momentul în care  muzica  va fi oprită  

trebuie să faceți un gest de prietenie și  

mergeți să vă îmbrațișați un coleg.  

Ultima probă 

În această ultimă etapă avem de 

realizat  brațele prieteniei.  Ce 

materiale am pregatit pe mese pentru 

realizarea acestor brațe? În interior 

veți face fiecare ce doriți... puteți să 

folosiți imaginile pregătite despre 

prietenie , puteti desena sau scrie ceva 

mesaj despre prietenie.Sunt convinsă 

că vor ieși niște brațe grozave. Puteți 

începe! Spor la treabă! 

(Pe parcurs se fac aprecieri cu privire 

la modul în care lucrează copiii.) 

Despre ce am discutat azi? 

Care sunt ingredientele unei bune 

relații de prietenie? 

 

Iubire, bunătate, ajutor, 

sinceritate,  respect,  iertare, 

loialitate (a-i fi alaturi la bine 

și la greu) etc 

 

 

Elevii se implică în dans iar 

la semnal își îmbrățișează 

colegul sau colega. 

 

 

 

Elevii răspund:- lipici, 

cariocă, cartoane colorate, 

imagini diferite, mâini din 

carton,  doi ochi  

 

 
Prietenii: - se îmbrățișează 

- Se ajută unul pe celălalt; 

- Sunt buni unii cu alții; 

- Sunt sinceri 

- Își vorbesc frumos; 

- Sunt lângă ei la bine și la 

greu; 

- Se joacă frumos 

împreună; 
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5. Evaluarea și 

încheierea 

lecției 

 

 

  

 

 Se fac aprecieri cu privire la modul în 

care s-a desfășurat activitatea. Elevii 

primesc ecusoane cu mesaje despre 

prietenie. 

 

Elevii primesc cu bucurie 

aprecierile. 
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Lesson Project 

Teacher: Mihaela –Adina Grosu 

Date:  the 15th of November 2019 

Grade: 7th  

No. of students: 20               

School: Secondary School No.1 Hunedoara 

Time of lesson: 50 minutes 

Textbook: High Flyer 

Title: Past simple and past continuous tense – Consolidation   

Lesson objectives: 

1. To raise Ss’ awareness of the English language; 

2. To use correctly grammar in different communicational situations; 

3. To talk about past using Past simple tense and Past continuous tense; 

4. To stimulate students’ imagination and creativity; 

5. To identify and compare linguistic aspects between English and Romanian. 

                      6.    to discern the meaning/use distinction between the simple past and the past 

continuous.. 

                       7. to use the past continuous  meaningfully in spoken interaction. 

Materials:  

Blackboard, laptop, worksheets, ball of thread, picture 

Skills involved: reading, speaking, listening and writing 

Class management: individual work, pair work 

Anticipated problems and possible solutions: 

If Ss do not understand the oral commands or the tasks, they will be translated into Romanian

  

Activity 1  Warm-up 

  

Aim: To create a pleasant atmosphere and to relax the Ss 

          To get Ss involved in the topic 

Procedure: 

 

  Interaction        

T-Ss  

Ss-T 

 

Timing  

 

 

2 min 
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1. Informal conversation, greetings 
2. Check if there are students missing 
 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 2- Checking the Previous Knowledge 

 

Aim- to check their previous acquisition. 

Procedure: 

T asks the Ss » Did you have anything to learn for today?  

(the Ss  had to revise the list of irregular verbs and the regular verbs) 

» Playing the Ball of thread game. Ss are familiar with this kind of 

revision so they feel comfortable using the ball of thread when 

answering to the colleague’s questions .T starts the activity by throwing 

the ball to a student and asking him/her the infinitive of a verb and the S 

gives the past form of the verb. Then, the student throws the ball to 

another one asking him/her about the past form of another verb and so 

on. When a S doesn’t know the answer the ball is thrown back and the S 

sits down. The result of the activity is a spider web The Ss who hold the 

thread are congratulated by the T and the ones that didn’t know the 

answers are encouraged to keep trying . 

 

 

 

T-Ss 

Ss-Ss 

 

 

5 min  

Activity 3  Lead in 

 

Aim: to introduce the theme of the lesson –Past Simple and Continuous-

Consolidation  

Procedure: To set up a framework of the lesson and activate schemata, 

T begins by asking some of the students the following question: “What 

did you do last weekend?”Before proceeding,T writes the question 

 

T-Ss 

Ss-T 

 

10 min 
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down on the board. While eliciting responses from the students, T will 

make sure that the simple past form is properly used.For example: 

T: What did you do last weekend, Radu? 

S1: I saw a movie. 

This conversation will continue to include other Ss.T lists up the 

answers on the left side of the board, underlining the verbs in the simple 

past form. 

Then, T proceeds to ask another question, using the past continuous: 

“What were you doing at eight o’clock yesterday evening?”A few of the 

students may be able to answer this question, using the past progressive 

properly (e.g., “I was watching TV.”). But it is likely that many of them 

fail to do so; some use the simple past (e.g., “I watched TV.”), while 

others attempt to use the past continuous but omit the auxiliary BE (e.g., 

“I watching TV.”). T would provide negative feedback, using recasts 

(e.g., “You were watching TV, right?”), to make the students aware of 

the past continuous  form.T lists up the answers on the right side of the 

board, underlining the verbs in the past continuous form. 

Thus, example sentences of the simple past and the past progressive are 

elicited from the students and presented for comparison on the board .  

 

» Then she asks the Ss to remember the use of the Simple Past 

Use: we use the Simple Past to talk about completed actions in the past. 

 T uses the written sentences as an example for the Ss 

 T asks the Ss : Can you identify the tense in the examples? 

The Ss recognize the Past Continuous tense. 

 What do we use it for? 

Use: we use the Past Continuous tense to talk about actions which were 

in progress at a particular moment in the past. 

The actions can be: 

interrupted – when … 

Happening at the same time – while…or as I…….. 
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Activity 3  Written Practice  

 

Aim: Consolidation 

Procedure: T asks the Ss to have a look at the following sentences and 

to complete them on their handouts. (Appendix 1). Ss solve the task and 

after that, they are asked to read the sentences and correct if necessary. 

 

 

 

 

Activity 4  Oral  Practice 

Aim: To use correctly grammar in different communicational situations 

Procedure:  

T  adds  the following example sentences for 

further illustration of the distinction between 

Past Simple and Continuous 

 

 

The dog drowned in the river. The dog was 

drowning in the 

river. 

 

T asks the Ss to look at a picture. Example of conversation:  

T: Look at this picture. Poor dog. This picture was taken yesterday. 
Which sentence do you think describes this picture better? Here the dog 

drowned in the sea? Or here the dog was drowning in the sea? In which 

sentences the action complete? Also, to which sentence do you think 

you can add “but someone jumped into the water and saved the 

dog”?The possible answers would be: 

S: Ah, probably, …“The dog was drowning in the sea.” 

T: Yes, exactly. When the dog drowned, can you save the dog? 

S: No. 

T: Why? 

S: The dog drowned. The dog is dead. 

T: Yes, when the dog drowned, the action is complete. That is, the dog 

is dead now. But when the dog was drowning, the action was not yet 

complete at least at that time. So, what is the meaning of the simple past 

and the past progressive? What’s the main difference? 

S: Ah,…finished or not? 

 

T-Ss 

Ss-Ss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-Ss 

Ss-T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 min 
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T: Yes, exactly. When you describe a complete action, you should use 

the simple past. But when you describe an incomplete action at a certain 

time in the past, you should use the past progressive. The Ss liked the 

exercise very much and answer to the questions on spot. 

 

 

 

Activity 5    Reading comprehension 

Aim: to practice reading comprehension and identify the verbs form the 

text 

Procedure: The T give the Ss handouts with a text asks the Ss to read 

the text from the handout (Appendix 2)  

 

The T asks the Ss to identify and underline the verbs in the past simple 
and past continuous in the text.  
 

Activity 6  Story Maker 

 

Aim: to make  stories using Past Simple and Continuous 

 

Procedure: T divides the Ss into group of 4 students each. Then T asks 

the Ss to pay close attention to the given clues... They have to make 

short stories using the Past simple and Past Continuous using the clues. 

They are told to use ‘’when’ ’and ‘’while’’ If the Ss don’t understand 

words or tasks, they ask the T for help. 

(Appendix 3). 

 After solving the task each team names a leader to read the stories to 

the whole the class. All Ss pay attention to the other group’s stories and 

wait for their turn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-Ss 

Ss-T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7min 
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Ss-Ss 

T-Ss 

12min 

Activity 7    Homework Assignment  

 

The Ss are assigned to write a short strange story using the two tenses. 

The T congratulates the class and grades the best students. 

 

T-Ss  

2 min 

Appendix 1: 

Complete the following sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use Past 

Simple or Continuous: 

1. I was picking fresh vegetables when it (start)...................................to rain. 

2. Elaine was still working on her project last night when the phone        (ring)………….and 

interrupted her. 

3. We (visit)……………………….the Zoo when a tiger escaped from its cage. 

4.Mother(cook)……………………………..while I was having a shower. 

5. Jessica was playing tennis while Tom (play)………………………football. 

 

Appendix 2 

Read the text carefully and underline the verbs in the Past simple and continuous. 

 

A strange experience 

Last month I was on holiday in Ireland with my mum and dad. One day, were driving through 

a small village. It was time for lunch, so we stopped at a restaurant. 

It was a large, old building. We looked through the window. There were lots of people in the 

restaurant. They were eating, drinking and chatting. A musician was playing the violin. But 
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there was something strange about the people. They weren’t wearing normal, modern clothes. 

They were wearing hats, jackets and dresses from another century. We couldn’t understand it. 

But we were hungry, so we opened the door. 

When we went into the restaurant, everything was different. The people were wearing normal 

clothes. The musician wasn’t there… the music was on CD. It was a very strange experience. 

 

Appendix 3 

Team A 

Make short stories using the clues below: 

1.  shop/ for clothes/ department store 

2. wait to pay/ man steal my purse 

3. security guard/ watch on video camera/ see everything 

4. arrest the man/ leave the store 

Team B 

Make short stories using the clues below: 

1. walk/ in the park/my friend Julie 

2. sit on a bench to have a rest/ a woman fall on the ground 

3. a doctor/ run in the park/ see what happened 

4. give the woman first aid/ an ambulance arrive/ take the woman to the hospital 

Team C 

Make short stories using the clues below: 

1. I Play/ football/ my friends. 

2. Play /Tom/fall/on the grass/break his glasses. 

3. Everybody/stop/game/. 

4. Doctor/come/see/if he /hurt 

Team D  

Make short stories using the clues below: 

1. On the morning/leave/London/it rain/ 

2. When I step/off the plane in Greece, it was a beautiful day 

3. The sun/shine/and a cold wind/blow/ 

4. It/be/a sunny day/ 

. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Data:27.03.2019 

Clasa: a III-a  

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sighetu Marmaţiei 

Propunător: Demian Maria 

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Matematică 

Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie 

Subiectul lecţiei : Cercul 

Tipul lecţiei:  dobândirea şi însuşirea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor  

Forma de realizare: activitate integrată 

Domenii integrate: Limba şi literatura română 

                               Arte vizuale şi abilităţi practice 

                               Muzică şi mişcare 

Motivația: 

Elevii îşi vor consolida cunoştinţele despre figurile și geometrice, indentificându-le în 

obiectele din mediul înconjurător. 

  

Competenţe generale 

1. Identificarea unor relaţii / regularităţi din mediul apropiat; 

2. Utilizarea numerelor în calcule; 

3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat; 

4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări; 

5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare. 

Competenţe specifice :   

1.1. Observarea unor modele /regularități din cotidian,pentru crearea de raționamente proprii; 

1.2. Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive; 

 2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale ; 

 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla 

împărțirii; 

 3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiare; 

 3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor geometrice în contexte familiare; 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau 

compunerea de probleme cu raţionamente simple. 

Competenţe integrate : Limba romana,Arte vizuale și abilități practice, Muzică și mișcare 

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil 

1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare 

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual; 
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2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup. 

 

Obiectivele operaționale: 

a). cognitive: 

OC1- să recunoască figurile  geometrice, denumirea si elementele caracteristice; 

OC2- să găsească cuvântul ce se poate forma cu literele din interiorul a două figuri 

geometrice date;  

OC2 – să rezolve exerciții cu numere scrise în interiorul/ exteriorul unei figuri geometrice 

OC3 – să definească poligoanele cât și  elementele acestora: laturi, unghiuri; 

OC4 – să deseneze triunghiul,pătratul,dreptunghiul,cercul; 

OC5 -să completeze fișe de evaluare, aplicând cunoștințele dobândite; 

OC6 – să rezolve probleme cu conţinut geometric; 

OC7 – să utilizeze limbajul matematic adecvat; 

OC8 –să manifeste îndemânare în mânuirea instrumentelor de geometrie (rigla, echerul); 

OC9- să construiască din figuri geometrice diverse materiale. 

 

b)motrice: 

OM1- să-și dirijeze atenția, în grupul de lucru,asupra sarcinii primite; 

OM2- să colaboreze cu membrii grupului în vederea realizării cerințelor. 

 

 

c)afective: 

OA1- să participe cu interes și plăcere la realizarea activității; 

OA2- să dezvolte deprinderi de lucru în perechi, în grup și individual. 

 

 

Strategia didactică-mixtă: 

  A.Metode și procedee: GLC( gândim,lucrăm,comunicăm), conversația, exerciţiul, 

explicaţia, munca independentă,observația, cubul; 

B.Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe, în perechi, dirijată; 

C.Mijloace de învățământ: fișe de lucru, planșe, ursuleţ construit din cercuri, forme 

geometrice, sârme, bețișoare; 

Instrumente și forme de evaluare: autoevaluarea, observarea sistematică, evaluarea orală, 

evaluarea scrisă, aprecieri verbale. 
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Resurse: 

A. temporale: 45 minute 

B. umane: 24 elevi 

C. spațiale: sala de clasă 

D. bibliografice: 

• Programa școlară aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/2..12.2014; 

• Rodica Leonte, ,,Îmbunătățirea competențelor de lectură utilizând metode și 

procedee moderne”,Editura Casei Corpului Didactic ,Bacău,2017; 

• Marian Barbu,  (coordonator), (2006), Metodica predării limbii şi literaturii 

române- învăţământ primar, Ed. Gheorghe  

• Delia Boieru,Cristina Ungur,Valentina Nap (2015)Matematica-

culegere,Ed.Sinapsis 

• Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru 

formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV” - program de formare 

continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învătământul 

primar. 

• www.didactic.ro

http://www.didactic.ro/
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ETAPELE 

LECȚIEI 

OB 

OP 

 

              CONȚINUTUL LECȚIEI 

 

             STRATEGIA DIDACTICĂ 

 

Evaluare 

 Metode şi             

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

 

           1 2                              3          4          5         6          7 

A.EVOCAREA 

1.Moment 

Organizatoric- 

 

Verificarea temei 

pentru acasă 

 

2.Captarea atenţiei 

 

OM1 

 

 

 

OC4 

Se asigură un climat de ordine şi disciplină necesar desfăşurării în 

bune condiţii a lecţiei.  

- Ce aţi avut de pregătit pentru astăzi?  

Verific efectuarea temei urmărind aspectul caietului, aşezarea în 

pagină, cantitatea şi calitatea; 

 

Activitate în perechi: 

Copiaţi doar literele care sunt în interiorul  a două figuri 

geometrice. Potrivindu-le veţi obţine un cuvânt. (Anexa 1) 

 

Se face legătura cu lecţia de la Limba şi literatura română( Ce 

formă avea farfuria? Dar prăjitura? şi cu cea de Educaţie civică      

( Care au fost elementele ce au avut formă de cerc?)  

 

conversația 

expunerea 

 

 

 

 

 

jocul 

didactic 

 

 

conversaţia 

dirijată 

 

 

 

caiete 

 

 

 

planșa 

frontală 

individuală 

 

observarea continuă 

aprecieri verbale 
 

 

 

analiza soluţiilor 

propuse de elevi 

 

3.Anunțarea temei 

şi a obiectivelor   

 

OC1 Solicit elevilor să observe  modul de aranjare al meselor (cerc) 

 

Voi anunţa elevii că activităţile desfăşurate în ora de matematică 

vor viza CERCUL şi vor avea rolul şi de a recapitula cunoştinţele 

despre figurile geometrice plane învăţate şi de a aplica aceste 

cunoştinţe în rezolvarea de exerciţii şi probleme. 

 Propun să ne ridicăm şi să formăm un cerc în jurul meselor, 

ţinându-ne de mâini pentru a ne ura: SUCCES ŞI SPOR LA 

MUNCĂ!  

,,-Personaje- surpriză sunt alături de noi astăzi și pentru a le 

descoperi va trebui să rezolvăm toate sarcinile.” 

conversaţia  frontală 

 

 

 

 

individual 

 

observarea sistema- 

tică 
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Voi nota titlul pe tablă iar elevii în caiete: Cercul 

 

3.Reactualizarea 

cunoștințelor-5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC7 

 

 

 

 Voi solicita elevilor să-şi reactualizeze cunoştinţele despre 

elementele geometrice studiate : 

-Ce este punctul? 
- Cum pot fi liniile (drepte, curbe (deschise ,închise), frânte (deschise, 
închise)? 
-Realizați din sârmă  o linie frântă deschisă sau o linie frântă închisă. 
- Care sunt însuşirile dreptei şi ale segmentului de dreaptă (segmentele 
de dreaptă sunt laturi ale poligoanelor)? 
- Dați exemple de poligoane. 

expunerea 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 frontală  

 

stimularea interesu- 

lui, şi curiozităţii în 

vederea participării 

tuturor la  

lecţie 

 

 

 

 

B.REALIZAREA 

SENSULUI 

4.Prezentarea 

conținutului-6’ 

 

 

OC3 

 

 

 

OC6 

Prezint figuri,cerând elevilor să le recunoască și să numească 

elemente caracteristice. 

Solicit elevilor să lucreze în perechi FIȘA nr.1(anexa 2). 

Perechea care termină prima sarcinile de pe fișă prezintă 

rezolvarea. Dacă a rezolvat corect sarcinile va fi declarată –

perechea câștigătoare. 

explicaţia 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

figuri 

geometrice 

planșe 

 

 

fișă de lucru 

 

 

în perechi observarea sistema- 

tică 
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5.Consolidarea şi 

sistematizarea 

cunoştinţelor, 

priceperilor şi 

deprinderilor-7’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC5 

 

 

OC7 

Prezint primul mesager surpriză-Soarele: 

 
Mesajul lui este următorul: ,,Așa cum razele mele încălzesc 

întreaga natură, așa și voi veți începe  cu ,,încălzirea” minții!” 

-Calculaţi perimetrul unui dreptunghicu lungimea de 5 m și lățimea 

de 3 m. 

-Floarea, ,,Dragi copii, vă roagă să-i îndepliniți o dorință!Trebuie 

s-o ajutam să rezolve cât mai rapid exercițiile!” 

 
 

         Se împarte clasa în grupe de câte 6 elevi şi se desemnează 

liderul (de către membrii echipei), care va primi fişa cu exerciţiile 

de rezolvat. Liderul împarte sarcinile în cadrul grupei în funcţie de 

complexitatea exerciţiilor astfel încât fiecare copil să rezolve un 

exerciţiu. 

          Simbolul echipei pe care îl reprezintă îl vor afla în urma 

rezolvării corecte a exerciţiilor şi a ansamblării corecte a piselor 

primite ca recompese, pentru fiecare execiţiu rezolvat corect. 

            GRUPA BUBURUZELOR primeşte anexa 2; 

            GRUPA FLORILOR: primeşte anexa 3; 

            GRUPA OMIZILOR primeşte anexa 4; 

            GRUPA URSULEŢILOR primeşte anexa 5. 

După terminarea muncii în echipe fiecare lider vine în faţa clasei, 

să îşi prezinte munca şi în acelaşi timp să verificăm corectitudinea 

acesteia, apoi primesc cercuri de diferite culori şi dimensiuni, 

pentru a descoperi ce pot forma din ele, adică din ce grupă a făcut 

parte fiecare.(anexa 6) 

 

explicația 

 

 

conversația 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fișe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea sistema- 

tică a 

comportamentului 

elevilor 

 

 

 

 

aprecieri verbale 
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6.Obținerea 

performanței-10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM2 

 

 

 

 

 

OC2 

 

 

 

 

 

OC4 

 

Voi propune următorul joc : „Să gândim , să învăţam şi să fim 

creativi în moduri diferite” –conform instruirii diferenţiate prin 

inteligenţe multiple. 

Se mențin aceleași 4 grupe având sarcini diferite: 

I. Grupa scriitorilor:,,Dacă ai fi Împăratul Geometrilă ce sfat ai 

da supușilor, ,figurilor geometrice,pentru a realiza cea mai 

frumoasă grădină”(Anexa 7) 

II.Grupa matematicienilor:,,Rezolvaţi exercițiile!” 

(Anexa  8) 

III. Grupa  desenatorilor:,,Realizați  un desen folosind figurile 

geometrice învățate.”(Anexa  9) 

IV.Grupa cântăreţilor: 

,,Căutați o linie melodică următoarelor versuri.” (Anexa  10) 

  

Căutați o linie melodică următoarelor versuri: 

Din cercuri şi cu triunghiuri, 

O rachetă construiesc, 

Tot mai sus să urc spre stele, 

Luna  să o cuceresc. 

 

 

 

 

 

 

Joc 

Instruire 

diferenţiată  

prin  

folosirea 

inteligenţelo

r multiple 

 

Gândiţi-

lucraţi-în 

perechi 

comunicaţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

creioane 

colorate 

 

 

 

 

figurine  

geometrice 

 

fişe de lucru 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dirijată 

 

pe echipe, 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea sistema- 

tică a 

comportamentului  

elevilor în găsirea 

răspunsurilor 

şi a  

rezolvărilor corecte 
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7.Feedbackul-5’ 

 

 

 

 

8.Evaluarea-3’ 

 

 

 

 

 

 

 

C.REFLECȚIA 

9.Retenția-5’ 

 

 

10.Tema pentru 

acasă-2’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC8 

 

Liderul/coordonatorul fiecărei grupe prezintă munca/rezultatul. 

 

 

Fiecare elev se autoevaluează desenând pe postitul primit 

pictograma care îi reprezintă starea de la finalul orei de 

matematică. 

 

 

De câte beţişoare este nevoie pentru a construi:  

a) un triunghi? (3); 

b) un pătrat? (4); 

c) un dreptunghi? (6) 

* Putem construi un cerc din beţişoare? De ce? Ce materiale putem 

folosi pentru a construi un cerc?  

Elevii vor construi figurile geometrice din beţişoare de lemn. 

 

Pentru data viitoare vreau să fiți cât mai creativi și să vă imaginați 

că sunteți arhitecți.Realizați pe o foaie de desen o clădire alcătuită 

din forme geometrice. 

Le ofer indicațiile necesare. 

 

 

explicația 

 

 

 

 

explicația  

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

Conversați

a  

Gândiţi-

lucraţi-în 

perechi 

comunicaţi 

 

 

 

 

 

 

 

fișă de lucru 

 

 

 

 

 

 

postit 

 

 

 

 

Bețișoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

individuală 

 

frontală 

 

 

 

 

dirijată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluarea orală asu- 

pra  modului în 

 care au fost 

rezolvate cerințele 

 

 

autoevaluarea 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 
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CLASA: I   

ÎNVĂŢĂTOR: Dandu Melania Paraschiva 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română – activitate integrată  

UNITATEA DE INVATARE:  Împărăția literelor 

SUBIECTUL: „Punguța cu doi bani’ 

                           Sunetul şi litera „g” mic de tipar și de mână 

TIPUL LECTIEI: predare-învăţare  

FORMA DE ORGANIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINELE VIZATE:  Comunicare în limba românǎ 

                                                Matematicǎ şi explorarea mediului 

                                                Arte vizuale şi abilitǎţi practice 

                                                Dezvoltare personală   

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă 

DURATA: 2x45 minute 

SCOPUL LECŢIEI: 

• Familiarizarea elevilor cu „g” mic de tipar şi „g” mic de mână; 

• Formarea deprinderii de citire corectă, conştientă şi cursivă; 

• Formarea deprinderii de scriere corectă a literei „g” mic de mână, precum şi a cuvintelor 

şi propoziţiilor care conţin această literă. 

 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:  

1.1.    să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral; 

3.2. să identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul 

scris de mână 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la finalul lecției copiii vor fi capabili: 

 

➢ COGNITIVE: 

O1 – Să recunoască litera „g” (mic de tipar şi de mână), ca semn grafic corespunzător 

sunetului [g]; 

O2 – să citească corect şi conştient cuvinte, propoziţii (text), în mod independent, în şoaptă, 

cu voce tare, pe baza explicaţiilor învăţătorului şi a citirii model; 

O3 – să dea exemple de cuvinte ce conţin sunetul [g]; 

O4 – să integreze în propoziţii cuvintele exemplificate; 

O5 – să desprindă semnificaţia globală (mesajul) a textului citit; 

O6 – să recunoască elementele grafice care compun litera „g” mic de mână; 

O7 – să scrie corect, lizibil şi estetic, în ritm propriu. 

➢ PSIHO-MOTORII 

O1 – să adopte o poziţie corectă şi comodă pentru citit-scris; 
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      O2 – să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător; 

➢ AFECTIVE 

O1 – să manifeste iniţiativă, plăcere şi o atitudine degajată în comunicarea orală; curajul de 

a solicita intervenirea în actul comunicării; 

O2 – să fie atenţi şi toleranţi față de partenerii de dialog, curiozitate pentru mesajul ascultat; 

STRATEGII DIDACTICE: 

E. METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE 

• metoda fonetică analitico-sintetică 

• conversaţia 

• explicaţia 

• demonstraţia 

• exerciţiul 

• problematizarea 

• povestirea 

• metoda " Pălăriuțele gănditoare" 

• braistorming-ul 

• metoda "Bulgărele  de zăpadă" 

• predicția 

F. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

• fişe de lucru ,planșe  cu imagini din poveste , pălăriuțe, coronițe, ecusoane planșă 

cu litera , textul suport, recompense 

G. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: 

• Frontal, individual, pe grupe 

H. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: 

• observaţia sistematică, evaluarea orală 

 

BIBLIOGRAFIE: 
• Programa pentru disciplinele Comunicare în limba română, Muzică și mișcare, 

Dezvoltare personală, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

• Cerghid, Ioan, Metode de învăţământ, Ed. Polirom, Iași, 2006; 

• Constantin, Cucoș, Pedagogie – ediţia a II-a revăzută și adăugită, Ed. Polirom, 

Iași, 2006. 

 

• Mîndru, Elena; Borbeli, Lucica: Strategii didactice interactive, Editura 

Didactica Publishing House, 2010; 
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PROIECT DIDACTIC 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Scoala Gimnaziala Nr.2 

DATA:  

CLASA: I  

PROF.INV.PRIMAR: Mihalca Codruta Daniela 

ARIA CURICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

SUBIECTUL LECȚIEI:” Literele alfabetului” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată(discipline integrate: CLR, MEM, 

MM) 

TIPUL LECȚIEI: de consolidare 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

Comunicare în limba română 

1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare 

2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple 

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână 
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, 

evenimente familiare 

Matematică și explorarea mediului: 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, 

recurgând frecvent la numărare 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, 

diferenţă, , =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 
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Muzică și mișcare: 

1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din 

formule ritmicomelodice simple şi repetate 

2.2. Cântarea, individual sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1:să găsească răspunsurile corecte pentru rezolvarea rebusului 

O2: să descrie în 5 cuvinte imaginea 

O3: să compare cuvintele 

O4: să asocieze cuvântul cu imaginea 

O5: să analizeze și să ordoneze cuvintele în propoziții 

O6: să scrie cât mai multe cuvinte cu literele date 

O7: să argumenteze prin numărare literele alfabetului 

O8: să rezolve cerințele corespunzătoare fiecărei fișe primite 

O9: să audieze și să reproducă cântecul 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

a) Metode și procedee: metoda cubului, explicația, exercițiul, problematizare, 

descrierea, conversația, munca individuală 

b) Mijloace de învățământ: fișe de lucru, cub, jetoane cu imagini, rebus, 

marker, jetoane, caiet tip I 

c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe 

 
BIBLIOGRAFIE: 

• Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română, clasa 

pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București,2013
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• Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, 

București,2013 

• Programa școlară pentru disciplina Muzică și mișcare, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București,2013 

• Proiectare didactică. Posibile modele pentru elevi practicanți, studenți și profesori învățământ primar, coord. 

Odarca Bout, Editura Valea Verde 

 

 

SCENARIU DIDACTIC 

Momentele  

lecției 

Ob. 

Op. 

Conținutul lecției Metodee și procedee Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

 Asigurarea unui climat psihopedagogic favorabil 

desfășurării optime a activității și pregătirea 

materialului necesar. 

Conversația  

2. Verificarea 

temelor 

 Verificarea cantitativă a temelor Conversația Individuală 

3. Captarea 

atenției 

O1 Rezolvarea unui rebus pe a cărui verticală A-B 

vom obține cuvântul ,,ALFABET” (Anexa 1) 

Problematizarea Frontală  

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

lecției 

 ,,Astăzi vom recapitula alfabetul limbii române. 

Voi va trebui să răspundeți la ghicitori și să 

rezolvați toate cerințele aflate pe fiecare față a 

Explicația Frontală 
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cubului, iar la sfârșitul orei vom cânta cântecelul 

<<Alfabetul Muzical>>” 

5. Organizarea 

situațiilor de 

consolidare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

Se scrie pe tablă titlul lecției și data. Se scrie 

alfabetul pe tablă, iar elevii îl scriu în caiete.  

Câte un elev va veni în fața clasei, va arunca 

cubul și va rezolva cerința aflată pe fața acestuia. 

1. Descrie in 5 cuvinte imaginea și spune 
litera inițială a fiecărui cuvânt(2 jetoane)- 
Anexa 2 

2. Compară cuvintele după numărul de 
literele pe care îl conține fiecare cuvânt-
Anexa 3 

3. Asociază cuvântul cu imaginea-Anexa 4 
4. Analizați cuvintele apoi ordonați-le în 

propoziție- Anexa 5 
5. Aplicați cunoștințele și scrieți cât mai 

multe cuvinte folosind numai literele date- 
Anexa 6 

6. Argumentați prin numărare câte litere are 
alfabetul limbii române(31) 

Exercițiul 

 

Munca independentă 

 

 

 

Metoda Cubului 

 

 

 

 

Descrierea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizare 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 
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O4 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

O7 

 

 

 

 

Problematizare 

 

 

 

 

Exercițiu 

 

 

 

 

Munca independentă 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 
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6.Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O8 

Elevii sunt împărțiți pe grupe. Fiecare echipă va 

primi câte o coală albă pe care va rezolva cerința 

scrisă. 

Grupa 1:  

a) Câte litere mici de tipar sunt în alfabet? 

b) Câte litere mari de tipar sunt în alfabet? 

c) Câte litere mici și mari sunt în total? 

Grupa 2: Scrie 3 propoziții în care fiecare cuvânt 

să înceapă cu aceeași literă. 

     Ex: Ana are ață albă. 

Grupa 3: desenează și colorează 5 obiecte care 

încep cu fiecare literă. 

 S                             R 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizare 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

7. Asigurarea 
feedback-
ului 

O9 Se face audierea cântecului ,,Alfabetul muzical” 

apoi se cântă împreună cu elevii. 

 

Conversația 

 

Cântare în cor 

8. Încheierea 
activității 

 Se fac aprecieri individuale și colective. Se dă 

tema pentru acasă. 

  

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 

1525 
 
 

 

PROIECT DIDACTIC 

 

Școala : Ioan Bob, Cluj-Napoca 

PROFESOR : Ana Avram   

DATA : 17 mai 2019 

CLASA :  a V – a 

OBIECTUL : Limba şi literatura română 

SUBIECTUL : Identitate națională 

TIPUL LECŢIEI : dobândire de noi cunoştinţe  

 

DEMERSUL DIDACTIC 

 

     Înainte de a începe lecţia se impune studierea manualului şi a resurselor bibliografice necesare predǎrii 

lecţiei :  

a) Limba și literatura română, manual pentru clasa a V-a, Editura Art, Bucureşti, 2017 

b) Limba și literatura română, auxiliar pentru clasa a VII-a,Editura Delfin, Bucureşti, 2015 

c)Wikipedia 

 

1. MOTIVAŢIA              

        Elevii au posibilitatea să-şi dezvolte şi să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre conceptul de Identitate 

națională, în general, Însemne naționale – steag, stemă și imn - în special, prin folosirea unor procedee şi metode 

de predare activ-participative, care le permit să devină conştienţi de propria identitate, de ceea ce românii au 

specific, ca popor,  distinct de alte comunități naționale, de importanţa atașamentului față de o națiune, de 

revendicarea unei origini comune și de împărtășirea acelorași tradiții și obiceiuri. Recunoașterea însemnelor 

naționale presupune înțelegerea elementelor și a simbolurilor ce țin de originea și evoluția acestui popor, precum 

și definirea termenilor cu care trebuie să opereze orice interpretare aplicativă.   

            

  2. COMPETENŢE SPECIFICE : 

1.1. identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu;  

1.2. prezentarea orală a unor informații, exprimând opinii și sentimente;  

2.1. identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue și multimodale;  

2.4. manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte familiare ; 

3.2. redactarea unui text simplu, pe o temă dată;  

5.2. identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice;  

 

     OBIECTIVE OPERAȚIONALE :  

La finalul activităţii, elevii vor fi capabili să :  

• să-şi dezvolte orizontul de cultură generală; 

• să definească sintagma de identitate națională ; 

• să recunoască însemnele naționale; 

• să identifice simbolurile specifice însemnelor naționale;   

• să abordeze anumite teme din perspectivă interdisciplinară;  

• să-şi dezvolte capacitatea de muncă în echipă; 
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• să-și optimizeze comunicarea profesor-elev şi elev-elev;  

 

3. CONDIŢII PREALABILE 

   a) abilităţi de lectură a unui text; 

   b) capacităţi de comprehensiune a unor texte explicative și literare la prima vedere;  

   c)  deprinderi de a lucra prin metode alternative;  

    d) deprinderi de a lucra în perechi şi pe grupe, de a comunica, de a învǎţa prin descoperire și cooperare; 

    

  4. EVALUAREA:  

- pe parcursul orei, prin aprecieri verbale;  

- la finalul orei, printr-o compunere, a cărei cerință este următoarea : Dacă ar fi să scrii un imn, în cinstea cui l-

ai scrie? Motivează-ți alegerea în 3-5 rânduri. 

 

     5. MANAGEMENTUL RESURSELOR ȘI AL TIMPULUI :  

• timp de lucru – 50 de minute;  

• material literar şi elemente de pavoazare; 

• tablă, cretă, videoproiector, manual, caiete, fişe de lucru; 

• calculator 

 

    A . EVOCAREA 

 

     Se aplică scrierea liberă, individual, pornind de la următoarea situație :  Ești delegatul României la o conferință 

internațională.  Stai la masa lumii cu câte un reprezentant al fiecărei țări. Fiindcă persoanele prezente nu dețin 

informații despre țara ta, menționează trei elemente care i-ar putea ajuta să o recunoască sau să o 

individualizeze.  

Profesorul va nota elementele meționate sub forma unui ciorchine, iar apoi va anunța titlul lecției : 

 Identitatea națională   

B . REALIZAREA SENSULUI 

  Profesorul îi anunţă pe elevi că, pe parcursul acestei ore, vor discuta despre conceptul de Identitate națională.   

conform Dex, Identitatea reprezintă un ansamblu de date care contribuie la identificarea unei persoane. 

Națiunea este o comunitate cu aceeași identitate istorică și culturală, care și-a  afirmat voința de a trăi  

într-un stat independent.   
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Identitatea națională se definește prin trăsăturile proprii unei națiuni : limbă, istorie, cultură, tradiții și 

obiceiuri.  

Elementele de identificare ale unei națiuni pot fi : limba, constituția si însemnele naționale – steagul, stema  

și imnul.  

a)          Activitate în perechi : Li se oferă elevilor câte un steag  și li se cere să noteze cât mai multe informații referitoare 

la acesta. Apoi, li se înmânează o fișă pe care trebuie să marcheze cu + informațiile cunoscute și cu  – pe cele 

necunoscute. (Anexa 1)  

 

b) Activitate pe grupe : elevii sunt împărţiţi în cinci grupe, fiecare grupă primind textul referitor la stema țării. După 

lectura textului cu voce tare, de către profesor, elevii extrag informatiile solicitate, iar apoi  

sunt prezentate în fața clasei. (Anexa 2) 

 

Profesorul le va afișa steagul și stema județului Cluj și va analiza împreună cu elevii elementele definitorii.. 

Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, iar în mijloc se află doi lei afrontați 

(dispuși față în față) de culoare neagră, cu limba roșie, care susțin un stejar dezrădăcinat. Leii simbolizează 

unirea celor trei principate - Muntenia, Transilvania și Moldova - un semn preluat de pe sigiliul principelui 

unificator Mihai Viteazul. 

     

c) Pe lângă stemă şi steag, imnul naţional este unul din elementele de identitate esenţiale ale unui stat.  

Imnul național este o compoziție muzicală care aduce în prim-plan istoria, tradițiile și reușitele unei națiuni și 

este recunoscut ori de către guvern în mod oficial, ori de către persoanele care îl folosesc, prin convenție. 

(Wikipedia) 

Se distribuie Anexa 3, iar apoi se intonează imnul național, împreună cu elevii.  

 

C . REFLECŢIA 

   - se formuleazǎ concluzii prin învǎţare cooperantǎ profesor – elev;  

   - la finalul orei, printr-o compunere, a cărei cerință este următoarea : Dacă ar fi să scrii un imn, în cinstea cui 

l-ai scrie? Motivează-ți alegerea în 3-5 rânduri. 

 

D. EXTINDEREA (tema) :  Versurile următoare fac parte dintr-un imn : un contează de unde venim, / de la 

sud sau din nord / acum suntem de acord, suntem de acord / un steag ne unește. Caută informații pentru a afla 

din ce imn fac parte. Creează-ți o colecție de versuri din imnuri. Folosește foi A4, pe care să le împarți în două 

coloane : pe coloana din stânga scrie versurile care îți plac, numele imnului, eventual creatorul acestuia, iar pe 

coloana din dreapta notează sentimentele, trăirile, amintirile provocate de lectura versurilor. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Na%C8%9Biune
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvern
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E. FEEDBACK : Profesorul face aprecieri frontale asupra modului în care elevii au răspuns la lecție, iar elevii 

identifică aspectele pozitive și negative ale lecției.   

 

 

 

 

    Anexa 1 

 

Marcați cu + informațiile cunoscute și cu  – pe cele necunoscute.  

Drapelul național al României este un tricolor cu benzi verticale, începând de la lance, albastru, galben și roșu.   

Drapelul este foarte asemănător cu drapelul Andorrei, al Ciadului și cu cel al Republicii Moldova, acesta din 

urmă având însă o proporție diferită, un albastru mai deschis și stema țării în centru.  

Tricolorul ca simbol al națiunii românești apare la începutul secolului XIX : astfel, este de remarcat prezența 

celor trei culori în canafuri(ciucuri) și în picturile de pe pânza drapelului răscoalei lui Tudor Vladimirescu, în 

cadrul căreia li se atribuie pentru prima oară semnificația: "Libertate (albastrul cerului), Dreptate (galbenul 

ogoarelor), Frăție (roșul sângelui).  

LA 26 iunie 1848 a fost emis Decretul nr. 1 al Guvernului Provizoriu al Țării Românești, prin care tricolorul 

roșu-galben-albastru devenea Drapel Național. 

La 22 iunie 1861, Alexandru Ioan Cuza a decretat tricolorul ca fiind drapelul civil oficial al Principatelor Unite.  

Ziua de 26 iunie a fost proclamată drept Ziua drapelului național al României.  

 

La 27 mai 2013 pe aerodromul Clinceni a fost desfășurat cel mai mare drapel al României până în acel moment. 

Drapelul, cântărind aproximativ 5000 kg, a avut dimensiunile de 349,425 x 226,917 m, rezultând o suprafață 

declarată de 79 290,39 m2. Mărimea acestui drapel constituie un record mondial, depășind vechiul record de 

65 975 m2, deținut de Liban. 

 

                                                                                                              Sursa : Wikipedia 

    Anexa 2 

 

      Pentru toate popoarele, stema țării are o importanță deosebită. Imaginile care o compun evocă istoria țării și 

fac parte din identitatea națională.  

     Stema României constă într-un vultur sau o acvilă de aur (acvila este unul dintre simbolurile cele mai 

vechi, simbolul legiunilor și al puterii imperiale romane), încoronată, pe un scut albastru, cu capul spre dreapta, 

având aripile deschise; în cioc ține o cruce de aur, iar în gheare o spadă ( simbolizându-l pe Ștefan cel Mare)  și 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Drapel_na%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Albastru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Galben
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drapelul_Ciadului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drapelul_Republicii_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stema_Republicii_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_de_la_1821
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/22_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1861
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatele_Unite_Rom%C3%A2ne
https://ro.wikipedia.org/wiki/26_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/27_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/2013
https://ro.wikipedia.org/wiki/Clinceni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Liban
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stem%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vultur
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acvil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cruce
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spad%C4%83
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un sceptru (amintind de primul unificator al țărilor române - Mihai Viteazul). Între aripile protectoare se află un 

scut împărțit în cinci părți cuprinzând stemele celor 5 regiuni istorice:  

• Stema Țării Românești : acvilă cu capul conturnat (întors spre stânga), având în cioc o cruce de aur, la 

dreapta un soare de aur, la stânga o lună de aur.  

 

• Stema Banatului și Olteniei : pe un fond roșu, un leu (simbol al forței și al măreției) ieșind dintr-un pod 

(podul de la Drobeta- al împăratului roman Traian) ambele de aur. 

 

• Stema Moldovei: capul de bour cu o stea între coarne, un trandafir cu cinci petale în partea dreaptă, 

simbolizând credința și o semilună la stânga, reprezentând renașterea, ambele de argint. 

 

• Stema Transilvaniei: scut împărțit în două câmpuri: în câmpul superior era o jumătate de acvilă, cu 

zborul desfăcut, ieșind din linia de demarcație, iar în câmpul inferior, turnuri de cetate, ultimele 

amintind de vechiul nume al Transilvaniei, Siebenbürgen ("Șapte cetăți"), nume atestat din anul 1296.  

 

• Stema Dobrogei constă din doi delfini afrontați, pe fond de azur, dispuși cu capul în jos. Simbolul a fost 

introdus pe stemă în 1872, și reprezenta inițial „Ținuturile Mării”. 

 

    Coroana de oțel de pe Acvilă din Stema Regatului României a fost turnată din oțelul unui tun turcesc 

capturat în Războiul de independență din anul 1877 și simbolizează caracterul național, suveranitatea și 

independența, obținută prin jertfă și lupta străbunilor noștri. Readucerea Coroanei de oțel pe capul 

Acvilei din stema țării are „un rol moral, educativ și demonstrativ”. 

 

 

                                                                 Adaptare după Stema României, Wikipedia  

Grupa I  

a. Numiți un loc unde ați văzut expusă stema României.  

b. Menționați elementele care apar în stema Țării Românești.  

 

 

Grupa a II-a  

a. Numiți materialul din care a fost confecționată coroana de oțel de pe capul acvilei.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sceptru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stema_%C8%9A%C4%83rii_Rom%C3%A2ne%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acvil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stema_Olteniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stema_Principatului_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bour
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stema_Transilvaniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acvil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Siebenb%C3%BCrgen
https://ro.wikipedia.org/wiki/1296
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stema_Dobrogei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Delfin
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b. Menționați elementele care apar în stema Banatului și Olteniei. 

 

 

Grupa a III-a  

a. La ce eveniment din istoria națională trimite coroana de oțel?  

b. Enumerați elementele care apar în stema Moldovei.  

 

 

Grupa a IV-a  

a. Care sunt domnitorii la care se referă sceptrul și sabia din ghearele vulturului? 

b. Menționați elementele care apar în stema Transilvaniei.  

 

 

Grupa a V-a  

a. Ce simbolizează acvila?  

b. Enumerați elementele care apar în stema Dobrogei.  

 

Anexa 3 

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, 

În care te-adânciră barbarii de tirani, 

Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte,  

La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani. 

 

Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume 

Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman, 

Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume 

Triumfător în lupte, un nume de Traian. 

 

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,  

Româna națiune, ai voștri strănepoți, 

Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine, 

„Viață-n libertate ori moarte" strigă toți. 

 

Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină, 

Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt. 

Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, 

Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost' pământ. 
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Clasa: a III- a                                                                              

Propunător :  Înv. Macovei Georgiana - Cosmina          

Aria  curriculară: Arte și tehnologii 

Obiectul: Arte vizuale și Abilități practice 

Subiectul : ,, Copacul  înflorit ” 

Tipul  lecţiei: formare de priceperi și deprinderi 

Scopul lecţiei: Realizarea de creaţii estetice folosind materiale şi tehnici de lucru  elementare - decupare, lipire ;      

Competenţe specifice: 

Arte vizuale şi abilităţi practice 

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual; 

2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar ; 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale ; 

2.3. Realizarea de aplicaţii /compoziţii/obiecte /construcţii simple, pe baza interesului direct ; 

Activităţi integrate: 

Muzică şi mişcare 

2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm ; 

Dezvoltare personală 

2.1 Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal ; 

Obiective operaţionale: 

Pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili să: 
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     O1 - să diferenţieze materialele şi instrumentele de lucru; 

     O2 - să denumească părţile componente ale unui pom/copac: rădăcină, trunchi, coroană  

     O3- să asambleze, prin lipire, materialele în ordinea indicată, în vederea realizării imaginii unui obiect din mediul 

înconjurător; 

     O4 - să evalueze şi să autoevalueze lucrările realizate, pe baza criteriilor stabilite . 

 

RESURSE: 

I. Metodologice  

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia , observaţia , demonstraţia,  exerciţiul , turul galeriei 

Mijloace de învăţământ : imagini reprezentând pomi înfloriţi , diferite forme din hârtie perforate sau decupate , 

floricele de porumb , hârtie creponată , aracet , lipici ,piese muzicale ca fundal sonor: Spring symphony-Andre 

Rieu , ,,Copăcelul “ . 

Forme de organizare: individual, frontal,pe grupe 

II. Temporare:  50 min 

III. Umane: Clasa are un număr de 19 elevi 

IV. Bibliografice:    

 

❖ Adrian Radu- Educaţia plastică la orice vârstă, 2008, Editura Ars Docendi, Bucureşti ; 
❖ Cristea Maria -Educaţia plastică şi didactica educaţiei plastice în învăţământul primar şi preşcolar, 2007, 

Braşov  ;   
❖ M.E.N - ,,  Programa şcolară pentru disciplina  Arte vizuale şi Abilităţi practice -  clasa  a III - a ” ,  Bucureşti  2014. 
❖ www.didactic.ro 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI  

ETAPELE LECŢIEI 
OB. 

OP 
EȘALONAREA CONȚINUTULUI 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

FORME DE 

ORG. A ACTIVITĂŢII 

1. Moment 

organizatoric 

 

 

 

 

2. Captarea atenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigur condițiile optime pentru buna 

desfăşurare a activităţii.  

                                    

 

 Port o scurtă conversaţie  despre evenimentele 

(elementele) specifice anotimpului primăvara. 

Din răspunsurile date de copii, se extrage acela 

care se referă la înflorirea pomilor. Vor fi 

solicitați   să dea exemlple de pomi care înfloresc 

primăvara,  numind şi fructele pe care aceştia le 

produc. 

 

 

 

 Folosind un limbaj adecvat nivelului  de 

înţelegere, copiii sunt anunțati că astăzi la AV- 

 conversația 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal  

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 
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3.Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

operaţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dirijarea învăţăii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP vor realiza pomi înfloriţi folosind tehnica 

numită “colaj”,  

Se enumără obiectivele activităţii: 

   “ Pentru aceasta, vom observa şi vom numi 

materialele cu care vom lucra, vom spune din ce 

părţi este alcătuit un copac, ne vom aminti ce 

ştim despre colaj . Apoi veţi fi foarte atenţi ca să 

reţineţi ordinea în care trebuie folosite 

materialele , după care veţi putea să realizaţi 

propriul vostru  tablou cu pom înflorit. La sfârşit 

vom face o expoziţie şi vom vedea care sunt cele 

mai reuşite lucrări. 

 

      Intuirea materialelor: Se vor anliza 

materialele pregătite pe măsuţe. Se  discuta 

despre natura acestora,  textură, culoare, 

mărime. 

        Prezentarea şi analiza modelului:  Se vor 

prezenta   imaginile reprezentând pomi înfloriţi. 

Se vor  adresa întrebări referitoare la alcătuirea 

unei plante şi a unui copac, încercând să le 

identificăm şi în imagini.  

“De ce nu putem vedea rădăcina? (…pentru că se 

află în pământ)”. 

 

conversaţia 

 

 

 

 

observaţia 

 

 

 

 

demonstraţia 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 
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O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

“Ştiţi voi  de ce are nevoie un pom pentru a creşte 

mare, a înflori şi a rodi, adică a face fructe? (…de 

pământ bun, de apă, de căldura soarelui , de 

aer…). Dar ştiţi, care este ingredientul cel mai 

important, magic, de care avem cu toţii nevoie 

pentru a creşte, chiar şi copacii? Ei bine, acest 

ingredient este Iubirea.” 

  Se vor prezenta apoi planşele model. Se 

subliniază faptul că a realiza un colaj reprezintă 

lipirea/asamblarea mai multor elemente (părţi 

diferite, din materiale diferite) pe un suport, în 

cazul nostru hârtia, pentru a realiza un tablou. 

Scopul unui colaj, ca şi al artei în general, este 

acela de a transmite idei şi sentimente şi vom 

vedea care sunt acestea în cazul colajului  

„Pomul înflorit”. 

  Se realizează explicarea şi demonstrarea tehnicii 

de lucru pentru fiecare grupă 

Prezint elevilor lucrările model. 

Explic care sunt etapele de lucru, în vederea 

realizării lucrărilor: 

I GRUPĂ- realizează copacul înflorit folosind  

floricele de porumb.   

 

 

 

 

 

observaţia 

 

 

demonstraţia 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

planșe model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

pe grupe 
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a II - a GRUPĂ– realizează copacul înflorit din 

hârtie, folosind tehnica decupării, lipirii şi 

asamblării. 

a III - a GRUPĂ- realizează copacul înflorit 

folosind tehnica mototolirii hârtiei. 

Dirijez executarea unor exerciţii pentru 

încălzirea muşchilor mici ai mâinii cu ajutorul 

unui cântecel. 

“ Umerii îi vom mişca 

  Spatele vom îndrepta, 

  Sus - jos, sus -  jos, 

  Pentru a lucra frumos. 

  Mâna lebada o fac 

  Care dă mereu din cap 

   Lebedele -n jur privesc  

  Mâinile eu le rotesc. 

   Ploaia  cade  ne-ncetat 

  Vârful degetelor bat 

Şi apoi le răsfirăm  

exerciţiul 

 

 

conversaţia 

observaţia 

 

 

turul galeriei 

 

 

 

 

materiale 

diverse 

 

 

 

planşe model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 
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O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şi la un pian cântăm.’’ 

 

 Munca independentă a copiilor   

Se  reamintește care e poziţia corectă în timpul 

lucrului: spatele drept, lipit de spătarul 

scăunelului, corpul puţin depărtat de masă, 

tălpile pe podea.  

De asemenea, se  atrage atenţia că trebuie să 

lucreze îngrijit, curat, pentru a obţine o lucrare 

frumoasă. Acord ajutor acolo unde este cazul. 

 

- Ce am realizat ora aceasta ? 

- Care sunt materialele cu ajutorul cărora am 

realizat copacii înfloriţi? 

 

Odată ce majoritatea lucrărilor sunt terminate, 

se vor expune la panou şi le vom analiza în 

funcţie de următoarele criterii de evaluare: 

- dacă au respectat paşii/etapele realizării 

colajului; 

- dacă au încadrat corect elementele în pagină; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

frontal 

 

individual 
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Feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

- dacă au realizat o lucrare curată; 

- dacă s-au încadrat în timp; 

- aspectul general al lucrării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cântecul ,, Copăcelul ” 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

pe grupe 
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Încheierea activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

individual 
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PROIECT  DIDACTIC 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

 Şcoala Gimnazială ,,Iancu Munteanu” Tătărășeni – Havârna - Botoșani 

CLASA : a  III a  

PROF. ÎNV. PRIMAR: Maxim Maricica 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:Familia-Universul meu 

SUBIECTUL: Sunetul şi litera. Vocale şi consoane 

TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe 

SCOPUL LECȚIEI: 

 Exersarea și consolidarea noțiunilor de sunet, literă,vocale și consoane 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

LIMBA ROMÂNĂ 

1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportarea la  mesajele audiate; 
1.5.  Manifestarea unei atitudini deschise  faţă de comunicare în  condiţiile neînţelegerii mesajului audiat;  
2.4. Participearea la interacţiuni pentru găsirea  de soluţii la probleme; 
4.1.Aplicarea regulilor de despărţire  în silabe, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de texte;  
4.5. Manifestarea disponibilității  pentru transmiterea  în scris  a unor idei. 
A.V.A.P. 

2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcţie de proprietăţi ale acestora şi de tehnici de lucru adecvate.   

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

                 O1 – să identifice sunetul, litera, consoanele şi vocalele; 

  O2 – să deosebească oral şi în scris consoanele de vocale;  

  O3 – să alcătuiască cuvinte respectând reguli date;  

  O4 – să formuleze propoziții respectând cerința dată;  

  O5 – să participe cu interes la activitate;
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STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic 

MATERIALE ŞI MIJLOACE DIDACTICE:stegulețe, jetoane, fişe de lucru, manual, caiete,  „Copacul vocalelor”,frunze . 

MODURI DE ORGANIZARE: frontal, individual,pe grupe, în perechi 

RESURSE  

a) TEMPORALE: 50 minute  

b) UMANE: 14 elevi 

Bibliografie:  

• Programa școlară  clasa a III-a – Limba și literature română  (OMEN 5003 / 2.12.2014) 

• Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Nicoleta-Sonia Ionică ,Georgeta-Mihaela Crivac, Claudia-Daniela Negrițoiu,Augustin Anghel –Limba şi literature română – manual pentru clasa a III-a,  

Ed. Ars Libri 2015 

• Silvia Nuţă - Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, Bucureşti, 2000            
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Desfășurarea activității 

 

MOMENTELE 

LECŢIEI 

 

CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

STRATEGII DIDACTICE EVALU-ARE 

Metode și 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace 

 

Activitatea învățătoarei 

 

Activitatea elevilor 

1. Moment 

organizatoric 

1’ 

Se asigura în clasă ordinea şi liniştea, 

ambianţa educaţională favorabilă 

desfăşurării în bune condiţii a lecţiei. 

Elevii pregătesc manualele şi 

caietele de limba română 

eliminând alte preocupări. 

    

2. Verificarea 

temei 

 

3’ 

   Se verifică tema scrisă calitativ şi 

cantitativ.  

Elevii numiți citesc tema,iar 

ceilalți își vor corecta 

eventualele greșeli, 

 

Conversatia 

Explicaţia 

 

 

 

individual 

 

caiet Evaluare 

orală 

 

 

3.Captarea 

atenției 

 

 

4’ 

Pentru captarea atentiei voi folosi 

stegulețe  de două culori pe care 

sunt scrise cuvinte care încep cu 

VOCALE și CONSOANE. 

 

  Elevii vor așeza cuvintele  de 

pe stegulețele de aceiași 

culoare pentru a forma  

propoziții . Vor specifica  ce este 

prima literă a fiecărui cuvânt. 

  Ema are acasă un iepure alb. 

Conversatia 

Explicaţia 

Jocul didactic 

 Stegulețe 

cu cuvinte 
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  Bianca cumpără pere de la 

magazinul din sat. 

4. Anuntarea 

temei si a 

obiectivelor 

 

 

2’ 

 Astăzi, la limba si literatura română 

vom consolida  cunostintele învătate 

despre vocale si consoane. Vom 

rezolva exercitii si ne vom juca cu 

cuvintele. Scriu titlul la tablă. 

 Sunetul și litera. Vocale și consoane. 

Recepţionează titlul lecţiei şi îl 

notează în caiete. 

Conversatia 

explicaţia 

 

 

individual 

tabla 

caiete 

 

5.Reactualiza- 

rea și  

consolidarea 

cunoștințelor 

 

 

28’ 

  Se adresează elevilor următoarele 

întrebări: 

Ce este sunetul? 

Ce este litera? 

Ce formează   totalitatea literelor? 

Ce sunt vocalele? 

Ce sunt consoanele? 

 

 1. Prezint elevilor „copacul 

vocalelor”-dudul sub care torcea 

bunica. Cer elevilor să formeze 

cuvinte cu vocalele existente pe 

Elevii răspund la întrebările 

adresate. 

 

 

 

 

 

 

Elevii  vin la tablă   și   formează 

cuvinte. 

 

 

Conversatia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

În perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jetoane cu 

consoane 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

Observația 

sistematică 
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tulpina copacului și cu  consoanle din 

plicuri. 

 

    2.Exercițiul 1/pag. 37 

 Scrie în caiet câte  sunete și câte 

litere au cuvintele următoare: 

nepot, copilărie, cireșe, poveste, 

exact, basm. 

 

  3.  Identifică vocalele și consoanele 

din cuvintele : surâs, alune,furcă, fus, 

bondar, caier cântec , ploaie,umbră, 

grădină,frunze, pustie, bunică, basm. 

 

(Anexa 1) 

 

4.Alcătuiește două propoziții în care 

fiecare cuvânt să înceapă mai întâi 

cu aceiași vocală, apoi cu aceiași 

consoană.(Anexa 2) 

 

 

 

 

Elevii numiți vor lucra la tablă. 

 

 

 

 

Elevii vor lucra pe fișă  

 

 

 

 

Elevii vor lucra pe fișe ,apoi vor 

citi cu glas tare enunțurile. 

 

 

Explicația  

 

Exercițiul  

 

frontal 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

fişe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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Asigurarea 

retenţieişi a 

transferului 

 

           10’ 

Se distribuie elevilor plicuri cu frunze 

în culorile toamnei pe care vor scrie 

cuvinte după schemele date :  VCV, 

CVCV,CVC, CVCVC, CCVC. 

 

Elevii rezolvă cerința apoi prind 

frunza în copac 

Exercițiul 

 

În perechi  Frunze 

colorate 

Evaluare 

scrisă 

Tema pentru 

acasă 

1 ’ 

          Anunţ tema pentru acasă: 

manual exercițiul 2 /pagina 37 

Elevii vor nota tema în caiete 

 

Explicația 

conversația 

manual 

caiete 

frontală 

 

 

observare 

sistematică 

Încheierea 

activităţii 

1 ’ 

• Se fac aprecieri individuale şi 
colective asupra participării elevilor 
la lecţie. 
 

• Ascultă aprecierile făcute de 
învăţător. 

Aprecierea 

verbală 
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METODA JOCULUI DE COMPETIȚIE- PROIECT DIDACTIC 
 

Prof. Richea Maria – Adriana, Colegiul Economic”George Barițiu” Sibiu 

 

 

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ 

 

Școala: 

Data:  

Clasa: a XII-a, Specializare: Tehnician în activități economice 

Profesor: Richea Maria Adriana 

Modulul: Elemente de statistică, finanțe și asigurări 

Subiectul: Rolul asigurărilor în economie 

Tipul lecţiei: de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor 

 

Competența generală : - Analizează rolul asigurărilor în economie 

 

Competențe specifice: 

       CS 1    Identificarea funcțiilor asigurărilor 

CS 2   Analizarea elementelor asigurărilor  

CS 3   Caracterizarea contractului de asigurare 

  CS 4   Clasificarea asigurărilor 

 CS 5   Calcularea indemnizațiilor de asigurare 

Strategia didactică : 

 

    Metode și procedee didactice:  

 - din cămara minții (exercițiu de spargere a gheții) 

- conversaţia euristică  

- observaţia   

- exerciţiul aplicativ 

- jocul de competiție 

- aritmogriful 

- instructajul 

- lucrul cu ajutorul fișelor 

 

    Forme de organizare: frontal,  pe grupe 

    Locul de desfăşurare a activităţii: sala de clasa 

    Mijloace de învățământ : 

- fişe de lucru 

- fișa punctaje  

- culegere de probleme 

- tabla 

- creta 

 

Surse bibliografice: 

6. Valentina Capotă, Elena Tanța- Camelia Chitcă, Florica Popa, Asigurări.Clasa a XI-a, Editura 

Akademos Art, București, 2006;  
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7. Suzana Ilie, Albu Rodica, Georgescu Roxana,Ioana Sanda, Asigurări.Clasa a XI-a, Editura Oscar 

Print, București, 2007; 

8. Violeta Ciurel, Aigurări și reasigurări:abordări teoretice și practici internaționale, Editura All 

Beck, București 2000  

9. Cristina Ciumaș, Asigurări genrale, Ed. Casa Cărții de știință, Cluj-Napoca,2007  

10. Gh. Bistriceanu, Sistemul asigurărilor din România, Ed. Economică, București, 2002 

 
 

Anexa nr.1 

 

Clasa:         Numele şi prenumele: 

Grupa: 

FIŞĂ DE LUCRU 

- recapitulare: analiza asigurărilor în economie 

 

I. 

6. Explicaţi diferenţa dintre asigurările  obligatorii şi asigurările facultative. 

 

7. Alături de colegii tăi de grupă identifică cel puţin patru trăsături ale contractului de asigurare. 

 

8. Completaţi spaţiile libere: 

 

3.1  Prin asigurările de răspundere civilă asigurătorul î-şi asumă obligaţia de a plăti 

.............................................pentru prejudiciul adus de ................................... unor........................persoane. 

3.2 Asigurările................................................sunt o formă de ..................................... a membrilor societății, 

obținerea beneficiilor fiind condiționată  de ............................................................ . 

 

II. 

9. Încercuiţi răspunsul corect: 

 

9.1  Asigurările de daune: 

5. au caracter de despăgubire 

6. reunesc asigurările de bunuri şi de răspundere civilă 

7. repezintă o măsură de prevedere , de capitalizare a unor sume de bani 

8. sunt asigurări contra pagubelor 

a) 1+4  b) 2+3+4 c) 1+2+4 d) 1+2+3+4 

 

4-2.   Într-o poliţă de asigurare la rubrica „Asigurat ” se va scrie: 

a) numele firmei 

b) datele personale ale titularului poliţei 

c) datele de identificare ale obiectului asigurat 

d) vârsta asiguratului 

 

10. Adevărat sau fals 

 

10.1 Funcţia de compensare a pagubelor are ca obiectiv despăgubirea asiguratului în vederea 

îmbogăţirii acestuia 

 

10.2 Franşiza deductibilă se scade întotdeauna din valoarea pagubei indiferent de valoarea acesteia  
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III. 

6. Rezolvând următorul aritmogrif vei descoperi pe verticala haşurată cuvântul „asigurare”: 

 

1. Persoană juridică care în schimbul primei de asigurare încasate îşi asumă răspunderea de a acoperi pagubele 

2. Ori! 

3. Eveniment produs care datorită efectelor sale obligă pe asigurător să plătească asiguratului suma asigurată 

4. Persoană fizică sau juridică care îşi asigură bunurile , în schimbul primei de asigurare 

5. Etapă importantă în procesul încheierii asigurării 

6. Intermediar care acționează în numele clientului 

7. Sumă de bani dinainte stabilită pe care asiguratul o plăteşte asigurătorului 

8. Sumă de bani pe care asigurătorul o datorează asiguratului 

9. Obligativitatea unei firme de asigurări de a acoperi riscul falimentului  

 

                                                                   

1 

2 

          

    

3     

4          

                                      

5 

              

6             

7       

            

       9            

 

 

IV. 

 

8 O persoană fizică âşi asigură un bun al carui valoare reală este V= 10000 lei pentru o sumă asigurată (SA) 

de 8000 lei. Ulterior se înregistrează o pagubă (P) de 9000 lei,ca urmare a producerii riscului asigurat.  

Se cere să se calculeze despăgubirea acordată asiguratului în conformitate cu cele trei principii de 

acordare a despăgubirilor, în condiţiile în care există o franşiză deductibilă  de  5% din valoarea sumei 

asigurate. 

 

Principiul Valoarea (V) SA Paguba (P) Despăgubirea (D) 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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Anexa nr. 2 

PUNCTAJUL PE GRUPE 

Recapitulare: analiza asigurărilor în economie 

GRUP

A 

1 2 

3 4 5 

6 

7 
TOTA

L 
3.1 3.2 4.

1 

4.

2 

5.

1 

5.

2 

R

P 

R

L 

P

R 

4

p 

4*2p=8

p 

3*4p=12

p 

3*4p=12

p 

4p 4p 4p 4p 9*4p=36

p 

 

4p 4p 4p 100 p 

1              

2              

3              

4              

5              

 

Barem de corectare: 

 

8. asigurările obligatorii sunt încheiate prin efectul legii, iar asigurările facultative au la bază contractul de 

asigurare şi presupun acodul de voinţă al părţilor – 4p 

 

9. sinalagmatic, aleatoriu, consensual, cu titlu oneros, de adeziune, succesiv, de bună credinţă 

 pentru fiecare trasătură identificată corect se acordă se acordă 2p (maxim 8p) 

 

10. 3.1 despăgubirea, asigurat, terţe    3*4p=12p 

3.2  sociale, protecție, contribuție  3*4p=12p 

 

11. 4.1 c   4p 

       4.2 b   4p 

 

12. 5.1  F   4p 

12.2 A  4p 

 

13. 9*4p=36p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

1                    

2 

a s i g u r a t o r 

s a u  

3 r i s c 

4 a s i g u r a t  

                                      

5 

e v a l u a r e       

6  b r o k e r      

7 p r i m a  

d e s p ă g u b i r e  

       9 r e a s i g u r a r e 
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14.  3*4p= 12p 

 

Principiul Valoarea (V) SA Paguba 

(P) 

Despăgubirea (D) 

Răspunderii proporţionale 4p 10000 8000 9000 S/V*P= 8000/10000*9000= 7200 

Primului risc     4p 10000 8000 9000 D=P= 8000     D = max. SA 

Raspunderii limitate      4p 
10000 8000 9000 

D= P- Fransiza 

8000-5/100*8000=7600 

 

 

 

 
Care este starea de spirit la sfârşitul orei? 

 (Se bifează figura care o exprimă cel mai bine!)   

                    Vă mulţumesc! 

 

 

 

 Care este starea de spirit la sfârşitul orei? 

 (Se bifează figura care o exprimă cel mai bine!)   

                         Vă mulţumesc! 

 

 

Care este starea de spirit la sfârşitul orei? 

 (Se bifează figura care o exprimă cel mai bine!)   

                         Vă mulţumesc! 

 

 

 

 Care este starea de spirit la sfârşitul orei? 

 (Se bifează figura care o exprimă cel mai bine!)   

                           Vă mulţumesc! 

 

 

 

TOPUL GRUPELOR 

LOCUL GRUPA PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

I  100  

II  100  

III  100  

IV  100  

V  100  
 

    TOPUL GRUPELOR 

LOCUL GRUPA PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

I  100  

II  100  

III  100  

IV  100  

V  100  
 

 

TOPUL GRUPELOR 

LOCUL GRUPA PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

I  100  

II  100  

III  100  

IV  100  

V  100  
 

TOPUL GRUPELOR 

LOCUL GRUPA PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

I  100  

II  100  

III  100  

IV  100  

V  100  
 

TOPUL GRUPELOR 

LOCUL  GRUPA PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

I  100  

II  100  

III  100  

IV  100  

V  100  
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Care este starea de spirit la sfârşitul orei? 

 (Se bifează figura care o exprimă cel mai bine!)  

                    Vă mulţumesc! 

 

 

 

                                                                                           Care este starea de spirit la sfârşitul orei? 

                                                                                       (Se bifează figura care o exprimă cel mai bine!)  

                                                                                          Vă mulţumesc! 

 

 

 

  

 Care este starea de spirit la sfârşitul orei? 

 (Se bifează figura care o exprimă cel mai bine!)                                          

Vă mulţumesc! 

 

 

 

 

 

TOPUL GRUPELOR 

LOCUL  GRUPA PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

I  100  

II  100  

III  100  

IV  100  

V  100  
 

TOPUL GRUPELOR 

LOCUL  GRUPA PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

I  100  

II  100  

III  100  

IV  100  

V  100  
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Etape / Timp Competenţe Strategie didactică 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme de organizare/ 

Metode şi procedee 

Evaluare 

1.  

Moment 

organizatoric  

 

7’ 

 Salutul adresat elevilor. 

Verificarea prezenţei și captarea atenției elevilor. Explică modul de 

desfășurare al lecției. Împarte elevii pe grupe. Împarte grupelor 

Fișa: Din cămara minții – cât mai multe cuvinte care încep cu 

acceași literă. 

Explică sarcinile ce trebuie îndeplinite de către fiecare grupă (face 

instructajul).  

Adună fișele de la elevi. 

Răspund la salut. 

Sunt atenți la explicații 

Rezolvă sarcina din fișa de 

lucru primită 

Activitate frontală și 

pe grupe 

Conversaţia 

Din cămara minții 

Instructajul 

 

Observarea 

activității 

elevilor 

2. Consolidarea 

și sistematizarea 

cunoștințelor 

 

23' 

 

 

CS1 

CS2 

CS3 

CS4 

CS5 

 

Organizează un concurs între grupele formate. În vederea creşterii 

motivaţiei se anunţă de la început că fiecare membru al echipei 

câştigătoare va primi un premiu. Cinci dintre ale au rolul de 

„participanţi la concurs”, iar a şasea grupă formează „juriul”. 

Concurenţii primesc o fişă de lucru care conţine patru părți (Anexa 

nr.1). Acestea sunt rezolvate pe rând, contra cronometru. După 

expirarea timpului pentru rezolvare, fiecare „echipă concurentă” 

predă rezolvarea „echipei juriu” în vederea corectării. (echipa juriu 

a primit în prealabil baremul de corectare şi notare (Anexa nr.2). În 

timp ce juriul corectează, concurenţii rezolvă cerinţele din 

următoarea parte a fişei de lucru. La finalul timpului acordat, 

acestea se predau juriului.  

 

Fiecare grupă de elevi are la 

dispoziție 20 minute (5 

minute pentru fiecare parte) 

pentru rezolvarea cerințelor 

din Fișa de lucru 

 

 

Activitate frontală și 

pe grupe 

 

Exerciţiul aplicativ 

Jocul de competiție 

Aritmogriful 

Lucrul cu ajutorul 

fișelor  

 

Aprecierea 

spiritului de 

echipă 

 

3.  

Feedback 

 

15' 

CS1 

CS2 

CS3 

CS4 

CS5 

În timpul în care juriul deliberează echipa câştigătoare, participanţii 

verifică împreună cu profesorul răspunsurile corecte. Analizează 

Activitatea fiecărei grupe. Ser redistribuie elevilor fisele adunate la 

inceputul orei. Se face topul grupelor. 

Elevii fac aprecieri cu 

privire la activitățile per- 

sonale, dar și ale cole- gilor 

Frontal 

 

 Conversația 

Explicația 

Aprecierea 

răspunsurilor 

elevilor.  

4. 

Momentul final 

5' 

 Se anunță echipa câștigătoare. Se face topul echipelor. Se fac 

aprecieri asupra stării de spirit de la sfârșitul orei. 

Apreciază starea de spirit de 

la sfârșitul orei prin bifarea 

căsuței 

 corespunzătoare de la 

finalul fișei de lucru. 

Activitate individuală 

Fișa cu topul grupelor 

Acordă 

premiile 
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Proiect de lecție  

Școala Gimnazială Ioan Bob, Cluj-Napoca 

Clasa: A VIII-a         

Disciplina: Educație Muzicală 

Subiectul lecției: Muzica jazz             

Profesor: Vlad Ioana Mihaela 

Tipul lecției: Combinată          

Unitatea de învățare: Elemente de limbaj muzical                

Competențe generale: 

1.  Dezvoltarea capacităţilor interpretative (vocale şi instrumentale)  

2. Dezvoltarea capacităților de receptare a muzicii și formarea unei culture muzicale 

3. Cunoașterea și dezvoltarea elementelor de limbaj muzical 

4. Dezvoltarea sensibilității, a imaginației și a creativității muzicale 

Competențe specifice: 

1.  Dezvoltarea capacităţilor interpretative, vocale şi instrumentale 

1.1 interpretarea cu acurateţe a  unui  repertoriu divers de cântece şi de teme muzicale 

2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale 

2.1 audierea unor lucrări muzicale,identificând anumite elemente de limbaj muzical 

2.2 recunoaşterea unor lucrări muzicale reprezentative din creaţia universală 

2.3 emiterea unor judecăţi estetice personale asupra operelor muzicale audio
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3. Cunoașterea și dezvoltarea elementelor de limbaj muzical 

3.2     analizarea unor elementele de limbaj  muzical din lucrările învăţate sau audiate 

3.3     diferenţierea  caracteristicilor  genurilor muzicale 

4. Cultivarea sensibilității, a imaginației muzicale și artistice 

*4.2   emiterea de  idei personale   în comentariul lucrărilor muzicale audiate 

Obiective operaționale/ competențe: 

- Să recunoască genul muzical de jazz 

- să enumere genurile principale din evoluția muzicii de jazz 

- să recunoască reprezentanți ai acestor stiluri 

Metode didactice: conversația, explicația, învățarea prin descoperire, demonstrația, observația, exercițiul. 

Mijloace didactice: Tablă, PC, Audiții Louis Amstrong – When your smiling, Kumbaya, John Brown’s body, Deep Moaning Blues (Ma Rainey),  

Scott Joplin –Maple Leaf Rag, Igor Stravinsky – Istoria unui soldat, New Orleans – Ice Cream, Wrappin it up, Charlie Parker –I’ve goth rhythm, 

Miles Davis – Blue in Green, George Gershwin –Rhapsody in blue 
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Evenimentele 

Lecției 

Obiective 

operaționale/ 

competențe 

Activitatea Profesorului Activitatea elevului Resurse  

Metode 

didactice 

Mijloace 

didactice 

    

Evaluare 

Moment organizatoric   P. face prezența. E. se pregătește pentru 

lecție. 

  Colectivă 

Predare-învățare 

*Prezentarea  

materialului stimul 

*Dirijarea învățării 

*Obținerea 

performanței 

 

 

 

*Prezentarea  

materialului stimul 

*Dirijarea învățării 

*Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să enumere 

genurile 

principale din 

P. propune audierea unui frament 

muzical în care E. să recunoască genul 

muzical al lucrării. 

 

 

P. explică E. că Jazz-ul este fenomenul 

muzical al secolului XX provenit din 

America mai exact New Orleans.  

P. propune E. un fragment muzical 

pentru audiție din care să observe care 

au fost primele melodii ale acestui gen 

muzical. 

P. specifică faptul că la început au fost 

cântecele populației de culoare. 

 

P. un fragment muzical în care E. să 

asculte stilul negro spirituals care 

erau vechi imnuri religioase 

E. ascultă conștient 

audiția și constată că este 

vorba despre muzica 

jazz 

 

E. ascultă explicațiile P. 

și notează în caiete. 

 

 

E. ascultă conștient 

audiția și constată care 

au fost elementele 

esențiale. 

 

 

 

Conversația 

învățarea prin 

descoperire 

 

 

Conversația 

 

 

 

învățarea prin 

descoperire 

 

 

Conversația 

 

Audiția 

Louis 

Amstrong – 

When your 

smiling  

 

 

Audiția 

Kumbaya 

 

 

 

 

 

Colectivă 

 

 

Colectivă 

 

Colectivă 
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*Prezentarea  

materialului stimul 

 

 

 

 

*Prezentarea  

materialului stimul 

*Dirijarea învățării 

*Obținerea 

performanței 

*Prezentarea  

materialului stimul 

 

 

*Dirijarea învățării 

evoluția muzicii 

de jazz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să enumere 

genurile 

principale din 

evoluția muzicii 

de jazz 

-să recunoască 

reprezentanți ai 

acestor stiluri 

 

 

 

P. propune un alt fragment muzical 

din care reiese genul muzical blues 

care a fost un cântec reprezentativ 

pentru folclorul populației de culoare 

la sfârșitul secolului al XIX-lea și a 

stat la baza jazz-ului dar și a rock-ului. 

P. propune audierea unui fragment 

muzical din care E. să remarce care 

sunt elementele principale folosite în 

următoarea audiție. 

 

p. explică că acest stil muzical se 

numește ragtime și este un stil 

instrumental.  

P. propune un alt fragment muzical în 

care specifică faptul că un compozitor 

important rus Igor Stravinsky s-a 

apropiat de acest stil muzical și a 

compus lucrarea Istoria unui soldat 

care este un regtime pentru 11 

instrumente.  

 

E. ascultă cu atenție 

audiția. 

 

 

 

E. ascultă cu atenție 

audiția și explicațiile P. 

 

 

  

 

 

E. ascultă conștient și 

remarcă faptul că este o 

muzică cântată la pian. 

 

 

E. ascultă explicațiile P. 

și notează în caiete. 

 

 

Explicația 

Conversația 

 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația 

 

 

Conversația 

 

 

Audiția  

John 

Brown’s 

body 

 

 

Audiția 

Deep 

Moaning 

Blues (Ma 

Rainey 

 

Audiția  

Scott Joplin 

–Maple 

Leaf Rag 

 

 

 

Audiția 

Colectivă 

 

 

Colectivă 

 

 

 

 

Colectivă 

 

 

 

 

 

Colectivă 
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*Obținerea 

performanței 

 

*Prezentarea  

materialului stimul 

*Dirijarea învățării 

*Obținerea 

performanței 

 

 

*Prezentarea  

materialului stimul 

 

 

*Dirijarea învățării 

*Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să enumere 

genurile 

principale din 

evoluția muzicii 

de jazz 

 

 

 

 

P. propune un fragment muzical în 

care E. să remarce care sunt 

elementele noi în muzica audiată. 

 

 

 

P. explică E. că acest stil se numește 

New Orleans de la orașul din care 

provine prin anii 1920, ulterior 

purtând denumirea de Dixieland și 

este reprezentat de o formație de 

instrumentiști.  

P. propune un fragment muzical 

pentru audiere în care E.  să remarce 

care sunt elementele noi în muzica 

audiată. 

 

 

P. explică E. că acest stil nou în care 

este un număr așa de mare de 

instrumentiști se numește Bigband 

pentru care există partituri și 

E. ascultă conștient și 

remarcă faptul că este 

lucrare instrumentală. 

 

E. ascultă cu interes 

explicațiile P. 

 

 

 

E. ascultă conștient 

lucrarea și constată că 

este vorba de o formație 

de instrumentiști în care 

se întâlnesc instrmente 

de suflat din alamă. 

E. ascultă explicațiile P. 

și notează în caiete. 

 

 

 

 

E. ascultă conștient 

lucrarea și constată că 

 

Conversația 

învățarea prin 

descoperire 

 

 

Explicația 

 

 

 

Conversația 

învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

Explicația 

 

Igor 

Stravinsky 

– Istoria 

unui soldat 

 

 

 

Audiția 

New 

Orleans – 

Ice Cream 

 

 

 

 

 

 

Audiția 

Wrappin it 

up 

 

 

 

Colectivă 

 

 

 

 

Colectivă 

 

 

 

Colectivă 
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*Prezentarea  

materialului stimul 

 

 

 

 

*Dirijarea învățării 

*Obținerea 

performanței 

 

 

 

*Prezentarea  

materialului stimul 

 

 

- să enumere 

genurile 

principale din 

evoluția muzicii 

de jazz 

 

 

- să enumere 

genurile 

principale din 

evoluția muzicii 

de jazz 

 

-să recunoască 

reprezentanți ai 

acestor stiluri 

improvizația nu mai este așa de des 

folosită. 

P. propune un alt fragment muzical 

pentru audiere în care E.  să remarce 

care sunt elementele noi în muzica 

audiată. 

 

P. explică faptul că acest stil se 

numește BeBop și aparține anilor 1940 

care este un stil mai mult instrumental. 

P. propune un alt fragment muzical 

pentru audiere în care E.  să remarce 

care sunt elementele noi în muzica 

audiată. 

 

P. explică faptul că acest stil se 

numește cool și este punctul extrem al 

evoluției jazz-ului. 

 

 

P. explică faptul ca George Gershwin 

este un compozitor american care a 

îmbinat muzica jazz cu muzica cultă și 

propune E. o audiție. 

este vorba de o formație 

de instrumentiști mult 

mai mare, o adevărată 

orchestră 

E. ascultă cu atenție 

explicațiile P. și notează 

în caiete. 

 

 

 

E. ascultă conștient 

lucrarea și observă o 

muzica cu note mai 

lungi, care nu poate fi 

dansată. 

E. ascultă cu atenție 

explicațiile P. și notează 

în caiete. 

 

E. ascultă conștient 

lucrarea și observă o 

muzică  mult mai 

liniștită, mai relaxată. 

 

 

 

 

Conversația 

învățarea prin 

descoperire 

 

 

Explicația 

 

Conversația 

învățarea prin 

descoperire 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiția 

Charlie 

Parker –I’ve 

goth rhythm 

 

 

 

 

 

 

Colectivă 

 

 

 

Colectivă 

 

 

 

 

Colectivă 

 

Colectivă 

 

 

Colectivă 
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*Dirijarea învățării 

*Obținerea 

performanței 

 

 

*Prezentarea  

materialului stimul 

 

 

*Dirijarea învățării 

*Obținerea 

performanței 

 

E. ascultă cu atenție 

explicațiile P. și notează 

în caiete. 

 

Audiția 

Miles Davis 

– Blue in 

Green 

 

 

 

 

 

 

 

Audiția 

George 

Gershwin –

Rhapsody in 

blue 

 

Colectivă 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1560 
 

 

PROIECT DIDACTIC 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Scoala Gimnaziala Nr.2 

CLASA: I  

PROF.INV.PRIMAR: Mihalca Codruta Daniela 

ARIA CURICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

SUBIECTUL LECȚIEI:” Literele alfabetului” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată(discipline integrate: CLR, MEM, MM) 

TIPUL LECȚIEI: de consolidare 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

Comunicare în limba română 

1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare 

2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple 

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână 

3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare 

Matematică și explorarea mediului: 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la 

numărare 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, , =, +. -) în 

rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 

 

 

Muzică și mișcare: 

1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule 

ritmicomelodice simple şi repetate 

2.2. Cântarea, individual sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1561 
 

O1:să găsească răspunsurile corecte pentru rezolvarea rebusului 

O2: să descrie în 5 cuvinte imaginea 

O3: să compare cuvintele 

O4: să asocieze cuvântul cu imaginea 

O5: să analizeze și să ordoneze cuvintele în propoziții 

O6: să scrie cât mai multe cuvinte cu literele date 

O7: să argumenteze prin numărare literele alfabetului 

O8: să rezolve cerințele corespunzătoare fiecărei fișe primite 

O9: să audieze și să reproducă cântecul 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

d) Metode și procedee: metoda cubului, explicația, exercițiul, problematizare, descrierea, 

conversația, munca individuală 

e) Mijloace de învățământ: fișe de lucru, cub, jetoane cu imagini, rebus, marker, jetoane, caiet tip I 

f) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română, clasa pregătitoare, clasa I și clasa 

a II-a, București,2013 

• Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, clasa pregătitoare, clasa I și 

clasa a II-a, București,2013 

• Programa școlară pentru disciplina Muzică și mișcare, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, 

București,2013 

• Proiectare didactică. Posibile modele pentru elevi practicanți, studenți și profesori învățământ 

primar, coord. Odarca Bout, Editura Valea Verde 

 

SCENARIU DIDACTIC 

Momentele  

lecției 

Ob. 

Op. 

Conținutul lecției Metodee și 

procedee 

Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

 Asigurarea unui climat 

psihopedagogic favorabil 

desfășurării optime a 

activității și pregătirea 

materialului necesar. 

Conversația  
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2. Verificarea 

temelor 

 Verificarea cantitativă a 

temelor 

Conversația Individuală 

3. Captarea atenției O1 Rezolvarea unui rebus pe 

a cărui verticală A-B 

vom obține cuvântul 

,,ALFABET” (Anexa 1) 

Problematizarea Frontală  

4. Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

lecției 

 ,,Astăzi vom recapitula 

alfabetul limbii române. 

Voi va trebui să 

răspundeți la ghicitori și 

să rezolvați toate 

cerințele aflate pe fiecare 

față a cubului, iar la 

sfârșitul orei vom cânta 

cântecelul <<Alfabetul 

Muzical>>” 

Explicația Frontală 

5. Organizarea 

situațiilor de 

consolidare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

Se scrie pe tablă titlul 

lecției și data. Se scrie 

alfabetul pe tablă, iar 

elevii îl scriu în caiete.  

Câte un elev va veni în 

fața clasei, va arunca 

cubul și va rezolva 

cerința aflată pe fața 

acestuia. 

9. Descrie in 5 

cuvinte imaginea 

și spune litera 

inițială a fiecărui 

cuvânt(2 jetoane)- 

Anexa 2 

10. Compară 

cuvintele după 

numărul de 

literele pe care îl 

conține fiecare 

cuvânt-Anexa 3 

11. Asociază 

cuvântul cu 

imaginea-Anexa 4 

12. Analizați 

cuvintele apoi 

ordonați-le în 

propoziție- Anexa 

5 

13. Aplicați 

cunoștințele și 

scrieți cât mai 

Exercițiul 

 

Munca 

independentă 

 

 

 

Metoda Cubului 

 

 

 

 

Descrierea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizare 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizare 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

Frontală 
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O5 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

O7 

 

multe cuvinte 

folosind numai 

literele date- 

Anexa 6 

14. Argumentați 

prin numărare 

câte litere are 

alfabetul limbii 

române(31) 

 

 

Exercițiu 

 

 

 

 

Munca 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Frontală 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

6.Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O8 

Elevii sunt împărțiți pe 

grupe. Fiecare echipă va 

primi câte o coală albă pe 

care va rezolva cerința 

scrisă. 

Grupa 1:  

a) Câte litere mici de 

tipar sunt în alfabet? 

b) Câte litere mari de 

tipar sunt în alfabet? 

c) Câte litere mici și mari 

sunt în total? 

Grupa 2: Scrie 3 

propoziții în care fiecare 

cuvânt să înceapă cu 

aceeași literă. 

     Ex: Ana are ață albă. 

Grupa 3: desenează și 

colorează 5 obiecte care 

încep cu fiecare literă. 

 S                             R 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

15. Asigurarea 

feedback-ului 

O9 Se face audierea 

cântecului ,,Alfabetul 

muzical” apoi se cântă 

împreună cu elevii. 

 

Conversația 

 

Cântare în cor 

16. Încheierea 

activității 

 Se fac aprecieri 

individuale și colective. 

Se dă tema pentru acasă. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

UNITATEA DE  ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit Bocşa 

GRUPA: MARE  

PROPUNĂTOR:  Miloş Luminiţa Loredana 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când/ cum şi de ce se întâmplă?„ 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Cu ce călătorim?” 

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Ştiinţe-Cunoaşterea mediului 

TEMA ACTIVITĂŢII: ”Cu ce călătorim?” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe  

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 

SCOPUL : Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor referitoare la mijloacele de transport şi 

locomoţie prin aplicarea acestora în diferite contexte. 

OBIECTIVE OPERATIONALE :                 

O1-să enumere mijloacele de transport terestre, maritime şi aeriene;  

O2-să denumească un anumit mijloc de transport pe baza unor  însuşiri      

       caracteristice; 

O3-să asocieze mijloacele de transport cu mediul din care fac parte;    

O4-să aplice regulile jocului didactic propus; 

O5-să rezolve corect sarcina fişei propuse. 

SARCINA DIDACTICĂ : 

-Identificarea mijloacelor de transport şi asocierea acestora  cu mediul din care fac parte (uscat, aer, 

apă) . 

REGULILE JOCULUI : 
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-Plicul care conţine imagini cu mijloace de transport va merge din mână în  mână pornind la semnalul 

verde. El se opreşte numai la semnalul roşu. Copilul la care  s-a oprit plicul, îl deschide , alege un 

jeton, îl denumeşte şi spune câteva caracteristici ale acestuia. Copilul va aşeza jetonul pe planşa ce 

reprezintă  mediul unde acesta circulă. 

ELEMENTE DE JOC : aplauze, stimulente. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE : conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, 

problematizarea. 

MATERIALE DIDACTICE :semnalizator cu două culori (una roşie şi una verde); plic cu jetoane care 

reprezintă mijloace de transport terestre, maritime şi aeriene; planşe  reprezentând mediul terestru, 

aerian, maritim. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual. 

DURATA: 25-30  minute .                                 
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ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

 

OB 

OP 

 

CONŢINUTUL  ÎNVĂŢĂRII 

STRATEGIA DIDACTICĂ  

EVALUA-

RE 

RESURSE 

PROCEDU-

RALE 

RESURSE 

MATERIALE 

FORME DE 

ORGANIZA

RE 

C G I 

 

1.Organizarea 

activităţii 

 

 

 Crearea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări a 

activităţii: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii; 

-pregătirea materialelor necesare desfăşurării 

activităţii; 

-introducerea copiilor în sala de grupă şi dispunerea 

acestora în semicerc. 

 

   

D 

I 

R 

I 

J 

A 

T 

   

 

-observare 

sistematică 

- aprecieri 

verbale, 

individuale 

şi colective 

2. Captarea 

atenţiei 

 Motivaţia învăţării se realizează prin elementul 

surpriză, un băieţel care doreşte să călătorească. Acesta 

oferă copiilor un plic cu jetoane reprezentând 

mijloacele de transport şi planşele care reprezintă 

mediul terestru, aerian şi maritim. 

-conversaţia 

-observaţia 

-explicaţia 

 

-plic 

-semafor 

-planşe 

 

D 

I 

R 

I 
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J 

A 

T 

3.Reacualizarea 

cunoştinţelor 

 Vor fi reactualizate prin întrebări şi scurte discuţii 

referitoare la  cunoştinţele copiilor  despre mijloacele 

de transport terestre, aeriene, 

maritime(caracteristici,combostibil, mediul în care 

circulă etc.). 

   

 

-conversaţia 

-exerciţiul 

 

 D 

I 

R 

I 

J 

A 

T 

  -observare 

sistematică 

 

4.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

         Astăzi ne vom juca un joc care se numeşte „Cu ce 

călătorim?” 

      -Pentru a-l ajuta pe băieţel să călătorească voi va 

trebui să recunoaşte şi mijloacele de transport terestru, 

aerian şi maritim şi să le asociaţi cu mediul în care 

acesta circulă, 

2, 3 copii repetă titlul jocului. 

 

-conversaţia 

-explicaţia 

 D 

I 

R 

I 

J 
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A 

T 

5.Prezentarea 

noului conţinut/ 

Dirijarea 

învăţării  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

 

 

Explicarea şi demonstrarea regulilor jocului. 

Voi explica şi  demonstra modul de desfăşurare,  

precizând sarcinile şi regulile jocului :  

-plicul care conţine imagini cu  mijloace de transport 

porneşte din mână în mână la semnalul verde. El se 

opreşte numai la semnalul roşu. Copilul la care s-a 

oprit plicul, îl deschide, extrage un jeton cu mijlocul de 

transport, il denumeşte, îl descrie şi îl aşază pe planşa 

corespunzătoare mediului în care se deplasează. 

Executarea jocului de probă.  

Pentru a vedea dacă regulile jocului au fost bine 

înţelese se va executa o dată jocul de probă de către un 

copil. 

 

Executarea propriu-zisă a jocului. 

   Se va da semnalul de începere a jocului care se va 

desfăşura după regulile expuse mai sus, până la 

epuizarea jetoanelor.   

 

 

 

 

 

 

 

-conversaţia 

-explicaţia 

-demonstraţia 

 

 

-conversaţia 

- exerciţiul 

 

-plic 

-jetoane 

-planşe 

-semafor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

I 

R 

I 

J 

A 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D 

I 

R 

I 

J 

A 

 T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- aprecieri 

verbale, 

individuale 

şi colective 
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    Pe parcursul jocului voi corecta în permanenţă 

eventualele greşeli ale copiilor, insistând în folosirea 

unui limbaj corect din punct de vedere gramatical. 

 

 Complicarea jocului. 

 În complicarea jocului voi cere copiilor să închidă 

ochii, după care voi muta un mijloc de transport din 

mediul în care circulă într-un alt  mediu. 

 

 

-exerciţiul 

-conversaţia 

 

 

 

 

 

-exerciţiul 

-conversaţia 

problematizare

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

I 

R 

I 

J 

A 

 T 

 

 

 

 

- aprecieri 

verbale, 

individuale 

şi colective 

 

evaluare 

asupra 

comportame

n-tului 

  

 

  Voi propune spre rezolvare o fişă pe care o voi analiza 

în prealabil cu copiii. 

-observaţia 

-conversaţia 

 

- fişe de lucru 

 

 

 D 

  I 
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7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

„Ce observaţi pe fişă?” (Pe fişă sunt desenate mai multe 

mijloace de transport şi mediul pe care acestea circulă. 

Va trebui să trasaţi o linie de la mijlocul de transport la 

mediul în care se deplasează, apoi să coloraţi mijloacele 

de transport terestre. 

-explicaţia 

- exerciţiul 

 

- creioane 

colorate 

 

 

 

 

 

 

R 

I 

J 

A 

T 

 

8. Încheierea 

activităţii 

 

 

 

    

   În încheiere se vor face aprecieri privind participarea 

copiilor la activităţile desfăşurate. 

    Copiii sunt recompensaţi cu ecusoane şi dulciuri. 

 

 

-conversaţia 

 

 

 

-recompense 

D 

I 

R 

I 

J 

A 

  T 

  

 

 

- aprecieri 

verbale, 

individuale 

şi colective 
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Proiect didactic 
TEMA ANUALA DE STUDIU : ,, CE ŞI CUM VREAU SÃ FIU?’’ 

PROIECT DE ACTIVITATE 

BRUTARUL 

GRUPA : ,,FLUTURAŞILOR’’ COMBINATA 

EDUCATOARE :  MECLES CLAUDIA EMILIA 

TEMA ANUALĂ: ,,CE ŞI CUM VREAU SÃ FIU?’’ 

SUBTEMA:  ,,MESERII ÎNDRÃGITE DE COPII‘‘ 

TEMA ZILEI: ,, BRUTARUL’’ 

FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATÃ 

COMPONENTELE ACTIVITĂŢIILOR: 

     ➢ JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE 

     ➢ DOMENIUL LIMBA ŞI COMUNICARE 

     ➢ DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV 

     ➢ ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de ȋnţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor 

structurilor verbale orale; 

- Imbogatirea cunostintelor copiilor depre meserii si stimularea invatarii prin cooperare 

- Dezvoltarea capacităţii de a comunica verbal ȋn mod liber, civilizat cu partenerii de joc ȋn timpul 

activităţilor liber alese. 

TIPUL ACTIVITÃŢII : ȋnvaţare/ consolidare 

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI : 

 

I. ADP ( Activitãţi de dezvoltare personalã) 

Întâlnirea de dimineaţã : Micii brutari 
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Rutine :   - ,,Învăţ să lucrez ȋn echipă!’’ (deprinderea de a coopera cu colegii) 

                  -    Facem gimnasticã, pentru a creşte mari şi sãnãtoşi! 

                        ( gimnastica de ȋnviorare) 

- Ma spăl fără să stropesc colegii! 

-  Sunt mare, mânânc civilizat! ( servirea meselor) 

Tranziţii :   ,, Bat din palme…’’ 

II. JOCURI ŞI ACTIVITÃŢI  ALESE ( ALA1) : 

ŞTIINŢÃ: ,,Bobul fermecat, ȋmpreună l-am plantat’’ experiment 
JOC DE MASÃ : Sortare de seminţe 
JOC DE ROL : ,,De-a brutarii’’ –facem pȃine 

III. ACTIVITÃŢI  PE DOMENII  EXPERIENŢIALE: 

DOMENIUL LIMBÃ ŞI COMUNICARE ( DLC) : EDUCAREA LIMBAJULUI 

                ,, PETRICÃ ŞI PÂINEA’’ – lectura educatoarei 

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV –Educatie muzicala 

                 ,, BRUTARII’’ ´- predare cantec 

JOCURI ŞI ACTIVITÃŢI  RECREATIVE (ALA2) : 

               ,, Ţăranul e pe cȃmp’’  - joc de mişcare 

 

I.    ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

Grupa : ,, Fluturaşilor’’ 

Tema anuală : ,,Ce şi cum vreau să fiu?’’ 

Subtema : ,, Meserii ȋndrăgite de copii’’ 

Categoria de activitate : Întâlnirea de dimineaţã 

Tipul activitãţii : Consolidarea priceperilor, deprinderilor şi aptitudinilor 

    Etapele activitãţii: 

Salutul : ,,Bună dimineaţa …’’ 

Prezenţa : verificarea prezenţei copiilor 

Completarea calendarului naturii 

Activitatea de grup : : ,, Roata morii se-nvarteste/Fiecare se gandeste/Si va spune fiecare cu 

glas tare/Ce va fi cand va fi mare’’ –Pe rand copiii descriu in cateva cuvinte o meserie si 

argumenteaza de ce au ales-o 

Scop: 
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Participarea şi implicarea activã a copiilor ȋn vederea stimulãrii comunicãrii, favorizãrii 

interrelaţionãri, ȋmpãrtãsiri cu ceilalti si formarii comportamentului empatic la prescolari. 

            OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

- să utilizeze formule specifice de salut, cȃt mai distractive, atrăgătoare şi mobilizatoare;  

- să se adreseze colegului/colegilor pe un ton respectuos, prietenos; 

- să răspundă salutului colegului; 

- să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal cȃteva caracteristici ale acesteia, 

marcȃndu-le prin simbolul adecvat; 

- să se integreze sarcinilor de grup. 

Sarcina didactică : Participarea la momentele ȋntȃlnirii de dimineaţă, fie ȋn calitate de vorbitor, 

fie ȋn calitate de ascultător. 

 
STRATEGII DIDACTICE : 

  

a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, activităţi de grup, cooperarea. 

b) Resurse materiale : calendarul naturii, ,,scrisoare de la ,,Petrică brutarul’’ 

c) Forme de organizare : frontal, individual 

d) Locul desfăşurării : sala de grupă 

e) Durata : 15 minute 

f) BIBLIOGRAFIE : 

▪ Curriculum pentru ȋnvăţămȃntul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.T.S ,2009 

▪ Berbeceanu, G., Cioflica, S., Lazar, C., Mignea-Guga, Ilie, E., Marta, C., ,,Ziua bună 

ȋncepe de dimineaţă,, , Editura Tehno-Art, Petroşani, 2009. 

SCENARIUL ZILEI 

Activitatea debutează cu  primirea copiilor în sala de grupă, aceştia sunt invitaţi să se 

aşeze în semicerc pentru a stabili fiecare contact vizual cu toţi membrii grupei, copiii având 

posibilitatea de a-şi împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit, de bună dispoziţie.  

I. SALUTUL porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei cu o formulă 

specială :    

                                  ,,Dimineaţa a sosit, 
                                   Toţi copiii au venit, 
                                   A ȋnceput o nouă zi, 
                                   Bună dimineaţa, dragi copii!’’ 

Întȃlnirea de dimineaţă debutează cu ȋntȃlnirea de grup care are loc ȋntre copii şi educatoare. 

Salutul se realizează cu ajutorul apelativelor stimulative pentru copii, cu trimitere la tema 

săptămȃnii. Le propun copiilor să se salute ȋn funcţie de ce meserie le-ar placea lor sa o facă sau 

o cunosc. 

         ,, Bună dimineaţa, dragi meseriaşi! 

            Bună dimineaţa, eu sunt doctorul! 

            Bună dimineaţa, eu sunt croitoreasa! 
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            Bună dimineaţa, eu sunt tȃmplarul!’’ etc. 

Copilul salutat de mine răspunde la salut şi continuă să-şi salute colegii. 

Urmăresc comportamentul adecvat ȋn timpul salutului : o poziţie relaxată, dar atentă, un limbaj 

al trupului respectuos, un ton calm şi sincer, mimica feţei prietenoasă şi, obligatoriu, contact 

vizual. Se vor utiliza formule specifice de salut care se propagă ȋn cerc, de la stȃnga la dreapta. 

Pe rȃnd, fiecare copil odată salutat, salută, la rȃndul lui pe celalalt, astfel, cercul integrator 

propagȃndu-se la nivelul ȋntregii grupe. 

                          În fiecare dimineaţă 

                          S-avem gȃndul bun pe faţă (se trec palmele peste faţă) 

                          Către soare să privim (se ȋntind braţele şi se ridică privirea in sus) 

                          Iubire să dăruim (se ȋntind ȋn faţă dinspre piept braţele) 

                          De gȃnd rău să ne ferim (mȃna alungă gȃndul rău de la tȃmplă) 

                          S-adunăm doar bucurie (se adună braţele spre piept) 

                          Şi-n lume s-o răspȃndim (sărim ȋn sus cu braţele desfăcute) 

                          Şi-atunci orice copil, ( se indică copiii din grupă) 

                           În fiecare dimineaţă 

                          Are gȃndul bun pe faţă (se trec palmele peste faţă) ... 

II. PREZENŢA 

     ,,După ce ne-am adunat, 
    Şi frumos ne-am salutat, 
    Colegii ne-am ȋntȃlnit 
   Oare cine azi la gradiniţă n-a venit?’’ 

Eu voi numi pe rȃnd copiii şi copii care ȋşi aud numele răspund ,,prezent , iar cei absenţi vor fi 

consemnati in catalogul grupei . 

III. CALENDARUL NATURII este completat ȋn urma ȋntrebărilor adresate de educatoare 

pentru stabilirea aspectelor privind data (ziua, luna, anul), starea vremii. 

- ,,În ce anotimp suntem?’’ 
- ,,Cum este vremea?’’ 
- ,,Cum ne ȋmbrăcăm?’’ 
 

IV. ÎMPÃRTÃŞIREA CU CEILALŢI : 

Copiii ȋşi vor reaminti care este tema săptămȃnii ( ,,Meserii ȋndrăgite de copii’’) şi se sugerează 

relatarea unor experienţe personale şi schimbul de impresii, copiii vor discuta ce meserie 

preferă şi de ce. Urmăresc copiii atunci cȃnd relateză o ȋntȃmplare să vorbească clar, corect, să 

prezinte o ȋntȃmplare scurtă, să răspundă atent la toate ȋntrebările. Le voi sugera că timpul este 

limitat. 

V. ACTIVITATEA DE GRUP : ,, Roata morii se-nvarteste/Fiecare se gandeste/Si va spune 

fiecare cu glas tare/Ce va fi cand va fi mare’’ –Pe rand copiii descriu in cateva cuvinte o 

meserie si argumenteaza de ce au ales-o. 

VI. NOUTATEA ZILEI – se va realiza ȋn momentul ȋn care le voi arata copiilor scrisoarea primită 

de la ,,Petrică brutarul’’. 

Ieri am găsit ȋn poşta mea o scrisoare care mi-a fost lăsată de cineva, am deschis-o si am 

citit-o, aşa am văzut că scrisoarea era pentru voi, aşa că am să vi-o citesc: 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1575 

 

 

Dragi copii, 

        Numele meu este Petrică şi sunt brutar. Am aflat de la doamna voastră educatoare că aţi 

fost copii foarte cuminţi şi că aţi ȋnvăţat multe lucruri despre meserii, aşa că m-am gandit să 

vă fac o surpriză : astăzi o să ȋnvătaţi lucruri noi despre meseria de brutar. Dacă sunteţi atenţi 

la doamna educatoare o să ȋnvăţaţi şi voi cum se face pȃinea. V-am trimis toate ingredientele 

necesare şi multe alte surprize. 

                                                  Cu mult drag, Petrică brutarul.’’ 

       Vom purta o scurtă discuţie despre meseriile preferate. Ştiaţi că meseriile ne ȋnvaţă lucruri 

bune ? Astăzi vom pătrunde ȋn lumea meseriilor,vom fii brutari pentru o zi şi vom descoperi 

multe surprize. 

        Pe tranziţia : ,, Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trap, trap, trap/ Ne-nvȃrtim, ne 

răsucim/ Şi spre centre noi pornim’’. Are loc deplasarea copiilor spre Centrele de interes puse 

la dispoziţie ȋn ziua respectivă: Ştiinţa, Joc de masă şi Joc de rol. La sectorul Ştiinţă copiii vor 

avea de plantat boabele de grȃu; la centrul Joc de masă copii vor avea de sortat boabele de : 

grȃu, porumb, fasoale; la centrul Joc de rol copii vor primi sorţuri de brutar şi vor avea de 

frămȃntat aluatul pentru pȃine. 

      Pe tranziţia : Cȃte unul pe cărare/ Mergem veseli către baie/ Mergem ca să ne spălăm/ 

Curăţei să arătăm.’’ Are loc deplasarea preşcolarilor către baie. 

      Preşcolarii revin ȋn sala de grupă unde are loc desfăşurarea primei părţi din ADE, Educarea 

limbajului, unde le voi povesti despre ,,Petrică şi pȃinea’’, iar pe urmă pe tranziţia ,,Cate unul 

pe carare’’, copiii vor merge la baie, pt a spala manuţele, iar apoi ne vom aseza la masuţe pt a 

manca. Un copil din grupa va imparti gentutele colegilor sai, iar la formula adresata de 

educatoare : »Pofta buna! »,copiii vor raspunde : »Multumim frumos!  

                    La masa ne asezam, 

         Si in liniste mancam, 

         Pe jos nu murdarim 

          Fiindca ne imbolnavim. » 

    Dupa servirea mesei, le voi spune copiilor ca brutarul nostru ar fi foarte bucuros dacă am 

învăţa şi un cântec despre meseria lui. Astfel,vom trece la cea de-a doua parte din ADE si 

anume : DEC-invatarea unui cantec :  

 

            După învăţarea cântecului »Brutarul », se va desfaşura jocul de mişcare ,,Ţăranul e pe 

cȃmp’’. 
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II. JOCURI ŞI ACTIVITÃŢI ALESE ( ALA1) 

 

CATEGORIA DE ACTIVITATE : ALA 1 

TIPUL DE ACTIVITATE: Exersarea şi consolidarea deprinderilor 

FORMA DE REALIZARE: activitate pe centre de interes 

SCOP: 

• consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la meserii, mijloacele şi materialele folosite, 

mod de realizare. 

                             1.     ŞTIINŢÃ 
-   Copiii vor avea de plantat boabe de grȃu 

TEMA : ,,Bobul fermecat, ȋmpreună l-am plantat’’- experiment 

     Obiective operaţionale : 

                 -     să denumească uneltele folosite. 

- să planteze boabele de grȃu folosind materialele puse la dispoziţie; 

- să ude seminţele; 

      STRATEGII DIDACTICE : 

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observarea, exerciţiul 

Material didactic : boabe de grȃu, păhărele, pămȃnt, lopăţele, stropitoare. 

Forma de organizare: individual 

                                2. JOC DE MASÃ 

- Copiii vor sorta boabe de grȃu, porumb şi fasole ȋn borcănele. 

TEMA :  Sortare seminţe 

        Obiective operaţionale : 

- să recunoască  cele trei feluri de boabe; 

- să sorteze după mărime şi culoare cele trei feluri de boabe; 

 

 STRATEGII DIDACTICE : 

Metode şi procedee : explicaţia, conversaţia, exerciţiul; 

Material didactic: boabe de : grȃu, porumb, fasole; 

Forme de organizare: individual. 
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                         3. JOC DE ROL 
- Copiii vor avea de frămȃntat pȃinea 

TEMA : ,,De-a brutarii’’- facem pȃine  

                 Obiective operaţionale:       

- să modeleze individual materialul de modelat (aluat) prin frămȃntare, rupere; 

- să aplatizeze materialul pus la dispoziţie; 

- să decoreze pȃinea, astfel ȋncȃt să rezulte un produs original. 

 STRATEGII DIDACTICE : 

Metode şi procedee : explicaţia, conversaţia, exerciţiul; 

Material didactic: şorţuri de bucătar, aluat, făină, tavă, susan pentru decorarea paini 

Forme de organizare: individual. 

                                                                                                               

BIBLIOGRAFIE 

  

 •   Curriculum pentru ȋnvăţămȃntul preşcolar (3,6-7 ani) MECI, 2008;   

 •   Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru ȋnvăţămȃntul preşcolar, nivel 3-5 ani; 

 •   Aplicaţiile noului curriculum pentru ȋnvăţămȃntul preşcolar. 

 

 

DESFÃŞURAREA ACTIVITÃŢII 

Evenimente 
didactice 

Continut stiintific Strategii 
Metode 

Didactice 
Mijloace 

Evaluare 

Moment 
organizatoric 
 
 
 
Captarea atentiei 
 
 
 
 
 
 
 
Anuntarea temei si 
a obiectivelor 
 

Se organizeaza spatiul 
grupei intr-un mod optim 
desfasurarii activitatii pe 
centre. 
 
O scurta conversatie: 
,,Pentru ca sunteti foarte 
cuminti, ati fost harnici, azi 
m-am gandit sa va 
pregatesc niste surprize. 
Haideti sa vedem despre 
ce este vorba.’’ 
 
 Se face pentru fiecare 
sector in parte. Se 

     
 
 
Conversatia 
Observatia 
 
 
 
Conversatia 
 
 
lotus 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
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Desfasurarea 
activitatii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizarea 
 temei 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Incheierea 
activitatii 

realizeaza apoi intuirea 
materialelor. 
 
La centrul ŞTIINŢÃ vom 
planta boabele de grȃu, 
utilizand materialele puse 
la dispozitie : boabe de 
grau, paharele, pamant, 
lopatele, stropitoare 
pentru a uda semintele in 
urma plantarii. 
 
La centrul JOC DE MASA, 
copiii vor sorta boabele de 
grau, porumb si fasole in 
functie de marimea si 
culoarea lor, in borcanele 
puse la dispozitie. 
La centrul JOC DE ROL , 
copiii vor avea de 
framantat painea, utilizand 
materialele puse la 
dispozitie: drojdie, apa, 
faina, sare. 
 
Copiii lucreaza urmand 
instructiunile educatoarei. 
Voi trece pe la fiecare 
sector si voi indruma sau 
ajuta copiii. Voi urmari 
relatiiile dintre copii in 
timpul activitatilor. 
Anunt incetarea lucrului 
din timp (2-3 minute). 
 
 
Se face analiza lucrarilor de 
la fiecare sector. 
Copiii vor parasi sala de 
grupa pe tranzitia ,,Cate 
unul pe carare’’. 
 

Demonstratia 
Explicatia 
Problematiza
rea 
 
Lucrul 
individual 
 
 
 
 
conversatia 
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III. ACTIVITÃŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

1.1. PROIECT DE ACTIVITATE 

GRUPA : ,,FLUTURAŞILOR’’  COMBINATA 

EDUCATOARE : MECLES CLAUDIA EMILIA 

TEMA ANUALĂ: ,,CE ŞI CUM VREAU SÃ FIU?’’ 

SUBTEMA:  ,,MESERII ÎNDRÃGITE DE COPII‘‘ 

TEMA ZILEI: ,, BRUTARUL’’ 

ACTIVITÃŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE : DLC – Educarea limbajului 

TEMA : ,,Petrică şi pȃinea’’ 

FORMA DE REALIZARE : lectura educatoarei 

TIPUL ACTIVITÃŢII : activitate de consolidare şi verificare a cunoşţintelor 

SCOPUL ACTIVITÃŢII : consolidarea deprinderii de a asculta cu multă atenţie conţinutul 

unei povestiri pentru a-l reda ulterior cu ajutorul imaginilor ilustrate; 

                         OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

    O1 – să-şi fixeze cunostinţele despre meserii; 

    O2 – să răspundă corect, ȋn propoziţii simple şi dezvoltate la ȋntrebările puse; 

    O3 – să asculte cu mare atenţie conţinutul poveştii; 

    O4 – să expună oral povestea; 

    O5 – să-şi ȋmbogăţească vocabularul (aluat sau cocă, frămȃntat, bonetă etc.). 

   STRATEGII DIDACTICE : 

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observaţia, brainstormingul, povestirea, metoda 

R.A.I. 

Material didactic : imagini din poveste, mascota ,,faramitura de paine’’ 

                                 BIBLIOGRAFIE: 

1. Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela-Metode interactive de 

grup-ghid metodic, Editura Arves, 2002 

2. Curriculum pentru ȋnvăţămȃntul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.I.-2008 

3.  Revista Învăţământul Preşcolar nr. 3-4/2009 
4. Liliana Ezechil, Mihaela Paisi Lazarescu,, Laborator preşcolar-ghid metodologic’’, Editura 

V&Integral, Bucureşti, 2005; 

 

 

 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1580 

 

DESFÃŞURAREA ACTIVITÃŢII 

Nr. 
Crt. 

Evenimentul 
didactic 

Conţinutul didactic Strategia 
didactică  

Evaluare 

1. Moment 
organizatoric 

Se  asigura conditiile optime pentru 
buna desfăşurare a activitatii:  

- aerisirea sălii de grupă; 
- aranjarea mobilierului si a 

materialului didactic; 
     -    intrarea ordonata a copiilor in 
sala de grupa. 

 
 
 
Exerciţiul 

 
 
 
Frontal 

2. Captarea 
atenţiei 
 
 

Voi prezenta sub formă de surpriză o 
mascota reprezentand fȃrȃmitura de 
pȃine din poveste. 
- Ia uitati-va copii ce ne-a lasat brutarul 
Petrica! 
- Ce este aceasta oare? 
- De unde provine pȃinea? 

 
 
 
 
 
 
Conversaţia  

 
 
 
 
 
 
 

Frontal  
3. Anunţarea 

temei  
Dragi copii, eu stiu povestea acestei 
faramituri de paine si azi o sa v-o spun 
si voua. Povestea se numeşte ,,Petrica 
şi pȃinea. 
Voi repeta titlul povestii cu 2-3 copii 
pentru fixare. 

- Trebuie să ascultati cu mare 
atentie aceasta poveste ca sa o 
povestiti si voi parintilor, bunicilor 
sau fratiorilor vostri. 

Lectura 
educatoarei 
 
 

Explicaţia  

Interesul 
pentru 
conţinutul 
scrisorii 

4.  Reactualizarea 
cunoştinţelor 

 
Mai intai, vreau sa ne reamintim cateva 
lucruri despre meserii, privind imaginile 
de la tabla: 

- Care sunt meseriile prezentate? 
- Ce alte meserii mai cunoasteti? 
- Cum se numeste persoana care 

face paine? (brutar) 

 
 
Conversaţia 

 
 
 
 
Aprecieri 
globale 
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5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.                    

Dirijarea 
invatarii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obtinerea 
performantei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea 
retentiei si a 
transferului 

Cu ajutorul unui ton expresiv, nuantat, 
cu o mimica adecvata si respectand 
succesiunea logica a evenimentelor din 
text voi reda continutul povestii. 
    Planul de idei: 

1. Petrica si mama sa se duc la 
magazin pentru a cumpara paine. 

2. Petrica asculta povestea faramiturii 
de paine: 

- semanatul bobului de grau; 
- recoltarea spicelor de grau cu 

combina; 
- drumul la moara si macinatul 

graului; 
- drumul la brutarie, framantatul 

aluatului, apoi dospitul si coptul 
painilor; 

- transportarea lor la chioscul de 
paine. 

 
 
 

- Cum se numeste povestea de azi? 

(Petrica si painea) 
- Cum se numeste baiatul din 

poveste? 

( Petrica) 
- Ce a aflat el despre paine? 
- Voi stiti din ce este facuta painea? 

( faina, apa calda, sare, drojdie). 
 

Se realizeaza prin intrebari: 
- Care e primul lucru ce trebuie facut 

cand lucram cu aluatul? (ne spalam 
pe maini) 

- Cum se realizeaza painea? 

Intr-un pahar, inmuiem drojdia cu apa 
calduta, apoi in castron, pun ceea ce 
copiii spun ca trebuie pentru 
prepararea painii si se framanta. 

 
 
 
 
 
 
Povestirea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversatia 
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8.  
Evaluare 

Intreaga activitate o voi evalua cu 
ajutorul metodei R.A.I. 

Metoda R.A.I  
 
 
 
 
 

Aprecieri 
verbale 

9. Încheierea 
activităţii 

  Toti copiii vor fi felicitati si vor fi 
aplaudati. 

 
 
 
Conversatia  

Aprecieri 
verbale 
 

Stimulente 
 

 

                                     

III. ACTIVITÃŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

1.2.  PROIECT DE ACTIVITATE 

GRUPA : ,,FLUTURAŞILOR’’ COMBINATA 

TEMA ANUALĂ: ,,CE ŞI CUM VREAU SÃ FIU?’’ 

SUBTEMA:  ,,MESERII ÎNDRÃGITE DE COPII‘‘ 

TEMA ZILEI: ,, BRUTARUL’’ 

ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE : DEC  

DENUMIREA ACTIVITATII: Educatie muzicala 

TEMA: “Brutarii” –predare cantec 

             “ Daca vessel se traieste” – joc muzical 

TIPUL DE ACTIVITATE : mixta 

SCOPUL ACTIVITÃŢII : 

Dezvoltarea deprinderii de a interpreta cu dezinvoltura cantece si jocuri muzicale, in nuanta si 

miscarea corespunzatoare a continutului de idei si sentimente, prin respectarea mersului 

melodiei. 

                                           OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

- O1 – sa excute exercitiile de respiratie si cele ritmice prezentate; 

- O2 – sa intoneze exercitiul melodic in tonalitatea data ; 

- O3 – sa-si insuseasca versurile si melodia cantecului, interpretandu-l nuantat si expresiv; 
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- O4 – sa execute jocul cu text si cant coordonandu-si miscarile si sincronizandu-le cu ritmul si 

tactul acestuia; 

- O5- sa pastreze atmosfera relaxanta pe tot parcursul desfasurarii jocului.             

STRATEGII DIDACTICE : 

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul, exerciţiul,  

Material didactic : Imagini reprezenative a cantecul;ui, planse, exercitii ritmice 

                                                      BIBLIOGRAFIE : 

“Metodica educatiei9 muzicale in gradinita de copii” : Maria Dalgosev, Elisabeta Marinescu, 

Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti , 1079 

“Ghid metodic pentru invatamantul prescoalar” : Adriana Caltun, Liliana Cristea, Editura 

Tehno art, Petrosani, 2008 

Forme de organizare: Frontal si individual 

Durata: 30 de minute 

SCENARIU DIDACTIC 

Eveniment didactic 
              Continutul stiintific 

Strategii 

didactice Evaluare 

Moment organizatoric 

 

Se asigura conditiile optime pentru 

desfasurarea activitatii: 

- aerisirea salii de grupa 

- asezarea scaunelor in semicerc 

- pregatirea materialului didactic. 

conversaţia Observare 

curentă 

 

Captarea atentiei Acest moment al activitatii se realizeaza 

prin prezentarea de planse ilustrative aflate 

la centrul tematic. 

 Frontal, prin 

raspunsuri 

Anuntarea temei si a 

obiectivelor 

Ii anunt pe copii tema activitatii: 

- Astazi, la activitate muzicala, vom 

invata impreuna cantecul ,,Brutarii’’.  

- Haideti sa-i facem o surpriza brutarului 

Petrică. 

  

 

 

Dirijarea invatarii 

Voi incepe a doua  activitate experientiala : 

Domeniul estetic si creativ – Educatie 

muzicala : ,,Brutarii‘’ si jocul cu text si 

cant :,,Dacă veselse trăeste’’ 
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Asigurarea conexiunii 

inverse 

Joc cu text si cant 

Pentru a-l inveseli pe Brutar, vom invata 

un cantecel. 

Incalzirea vocii 

 

Prezentarea materialului stimul  

1) Exercitii de respiratie 

Pentru ca atunci cand treci pe langa orice 

brutarie simti un miros foarte placut, sa ne 

imaginam si noi ca suntem langa o brutarie 

- Ce miros simtim?(de paine proaspata) 

-Ne ridicam in picioare si inspiram mirosul 

de paine proaspata 

-Inspiram pe nas , expiram pe gura, de 2-3 

ori 

-Langa brutarie niste copii se jucau cu 

baloane pe care incercau sa le tina in aer, 

suflandu-le asa : puff puff 

-Haideti copii sa facem si noi ca ei 

Suflam balonul puff puff. 

Se va executa de 3-4 ori. 

 

2) Exercitii melodice 

 

 

Voi canta model exercitiul melodic. 

-Haideti sa-l cantam impreuna 

Atentie,incepem! 

Execut cu copiii de 2-3 ori. 

 

 

3) Exercitii ritmice 

 

Alături de scrisoarea din poştă brutarul 

Petrică ne-a lăsat şi două planşe pe care el 

nu stie să le citească. Vreţisă îl ajutăm noi? 

 Pe aceste imagini sunt exercitiile ritmice. 

Dar uitati-va ce au exercitiile deasupra ? 

(pâini) 

Haideti sa le citim ! 

 

 

 

 

 

Copiii 

executa 

exercitiile de 

respiratie 

 

 

Copiii 

executa al 

doilea 

exercitiu de 

respiratie 

 

 

Copiii canta 

exercitiul 

melodic 

Copiii asculta 

cu atentie 

 

Copiii sunt 

atenti si 

raspund 

Observatia, 

exercitiul 

 

Demonstratia 

 

 

 

 

 

Individual 

prin actiune 

 

 

 

 

Frontal prin 

actiune 
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Voi prezenta plansele cu exercitii ritmice 

-Sa citim impreuna 

-Acum si cu batai din palme 

            __                    __    __    

|      |    |   |    |         |     |   |   |   |    | 

Ta ta   ti-ti  ta       ta   ti-ti  ti-ti   ta 

 

Repetam exercitiul de 2-3 ori. 

Pentru ca brutarul Petrică nu stie nici un 

cantecel m-am gandit sa invatam impreuna 

un cantec frumos care se numeste 

,,Brutarii‘’ si vom repeta jocul cu text si 

cant ,,Dacă vesel se trăeşte. 

Voi canta model cantecul ,,Brutarii’’  

Titlul cantecului se numeste “Brutarii”. 

Familiarizarea cu continutul sugerat de 

textul catecului , cu ajutorul planselor. 

• Intonare model 

• Analiza cantecului 

-V-a placut cantecul? 

-Despre cine este vorba in cantec? 

-Ne spune chiar si titlul. 

-Ce face brutarul? 

-Ce-am facut eu? 

-Cum am cantat cantecul, lent sau 

vioi?(vioi) 

 

Voi repeta cantecul cu un copil, dupa care 

cu doi copii, a treia oara cu trei copii,a 

patra oara cu patru copii. 

Haideti sa-l cantam impreuna. Atentie, 

incepem ! 

Brutarul: ,,Bravo copii ! Multumesc pentru 

cantec ! 

Bine copii, acum ne vom imparti in doua 

grupe : grupa fetitelor si grupa baietilor, 

care vor veni langa Brutar sa-i cante 

cantecul. (fiecare grupa va canta pe rand) 

Atentie, incepem ! 

Brutarul: Bravo copilasi, foarte frumos ati 

cantat ! 

-Mi-a soptit Brutarul ca ar dori sa cante si 

sa se joace cu voi. 

 

Planse 

ilustrative 

 

 

 

Exercitiul 

 

 

 

Exercitiul 

 

Descoperirea 

Analiza 

raspunsurilor 

copiilor 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Aprecieri 

individuale si 

colective 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1586 

 

Haideti sa cantam impreuna cu Brutarul un 

cantec pe care-l stiti deja. 

Sunt sigura ca va amintiti de cantecul 

,,Dacă vesel se trăeste,, 

Intonez o singura data cantecul pentru a-l 

aminti copiilor. 

Atentie, incepem ! 

Voi executa cantecul cu copiii de doua ori. 

Cu mişcările sugerate de conţinutul de idei 

din cântec.  

Brutarul: Multumesc copii. M-ati invatat sa 

cant frumos.Mi-a placut sa cant cu voi. 

Pentru ca Brutarul , doreste sa cunoasca si 

alti copii , va pleca sa viziteze si alte 

grădiniţe. 

 

Încheierea activitatii Se fac aprecieri generale si individuale 

asupra modului in care s-a desfasurat 

activitatea si comportamentul copiilor. 

 Observarea 

comportamen

tului copiilor 

 

IV . JOCURI ŞI ACTIVITÃŢI  RECREATIVE (ALA2) : 

GRUPA : ,,FLUTURAŞILOR’’ COMBINATA 

EDUCATOARE : MECLES CLAUDIA EMILIA 

TEMA ANUALĂ: ,,CE ŞI CUM VREAU SÃ FIU?’’ 

SUBTEMA:  ,,MESERII ÎNDRAGITE DE COPII‘‘ 

TEMA ZILEI: ,, BRUTARUL’’ 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADP ( Activităţi de dezvoltare personală) 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Ţăranul e pe cȃmp’’ 

TIPUL DE ACTIVITATE : Consolidare de deprinderi 

MIJLOC DE REALIZARE: divertisment 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal; 

DURATA: 15-20min 

            SCOPUL ACTIVITĂŢII:  antrenarea copiilor ȋn desfăşurarea unor activităţi 

distractive pentru a le crea buna dispoziţie. 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să participe cu interes la joc păstrând ordinea şi disciplina; 

- să manifeste interes prin participare efectivă şi afectivă;  

- să participe activ la joc. 

          STRATEGII DIDACTICE : 

Metode si procedee : explicaţia, demonstraţia, conversaţia, jocul 

Material didactic : Cd muzica copii, laptop 

                        BIBLIOGRAFIE: 

Curriculum pentru ȋnvăţămȃntul preşcolar (3-6/7 ani) M.E.C.T., Bucureşti, 2008; 

 

DESFÃŞURAREA ACTIVITÃŢII 

Etapele 

activităţii 

. 

Conţinutul ştiinşific 

Strategii 

didactice 

Evaluare 

 

  1.Moment      

organizatoric 

   Asigurarea conditiilor optime 

necesare desfasurarii activitatii. 

  

2.   Captarea  

   atenţiei 

    Se va realiza printr-o ghicitoare : 

     ,,Cu arome imbietoare 

       Painea rumena apare 

      Din cuptorul incalzit, 

      Cine-o scoate multumit ? 

(brutarul)’’ 

 

Medote: 

-  observarea; 

-  explicaţia; 

-  conversţia. 

- orală 

- frontală 

3.   

Anunţarea    

   temei şi a  

   

obiectivelor 

   Noi azi ne vom juca un joc care se 

numeste ,,Taranul e pe camp’’. 

Metode: 

     -conversaţia; 

     -  explicaţia; 
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ANEXA 

PETRICA SI PAINEA 

A fost odată un copil pe care îl chema Petrică. Într-o zi, mama lui l-a luat cu ea, la 

magazin să cumpere o pâine. Când s-au întors acasă, mama a aşezat masa şi i-a dat lui Petrică 

să mănânce pâine caldă cu brânză. Petrică muşcând din pâine a întrebat-o pe mama sa: 

_ Mamă, pâinea creşte cumva într-un pom ca merele de este atât de gustoasă? 

Deodată auzi o voce, subţire ! … 

 _”Vrei să afli povestea mea?” 

 _ Dar cine eşti tu? întrebă Petrică mirat uitându-se în toate părţile prin bucătărie. 

 _ Eu sunt , fărâmitura de pâine , sunt chiar aici , pe şerveţel, în faţa ta. 

 _ Sigur , vreau să-mi povesteşti. 

„Eu am fost un bob mic de grâu. Ai văzut cum e grâul? Ca o mărgeluşă gălbuie şi lunguiaţă. 

Ei, bine, într-o zi, ţăranii m-au scos din magazia (hambarul) în care dormeam şi mi-au spus: 

„De-acum la treabă, frăţioare! Trebuie să creşti şi să ne dai pâine!” M-au pus în saci cu alţi 

frăţiori de ai mei, apoi în maşină şi am plecat cu ei la câmp unde ogorul fusese arat de 

tractoarele cu pluguri.. M-au dat jos din maşină, m-au răsturnat într-o maşină specială cu nişte 

tuburi trasă de un tractor – semănătoarea – şi mi-au dat drumul în arătură, după care mi-au zis: 

„Ai grijă să nu răceşti la iarnă! Să te acoperi bine cu zăpadă!” 

 După ce m-am cuibărit bine în pământul cald şi afânat, m-am grăbit să încolţesc, să 

prind rădăcini. În pământ era prea întuneric. Pe urmă a venit iarna şi mi-a aşternut deasupra o 

plapumă groasă de zăpadă. Primăvara, după ce zăpada s-a topit, am început din nou să cresc. 

M-am făcut mare, în vârful paiului (tulpinii) mi-a crescut  un spic cu multe boabe şi odată cu 

zilele verii am început să capăt o culoare gălbuie. Când au venit ţăranii la câmp să vadă ogorul 

ce-l semănase , au zis despre mine şi frăţiorii mei:  

_ „Iată aurul nostru…!” 

4.   Dirijarea  

   Învăţării  

 

Explic copiilor regulile jocului: 

Eu voi fi taranul si imi voi alege o 

sotie, sotia are un copil, copilul un 

catel, catelul o pisica si tot asa vom 

alege cate un copil la fiecare strofa din 

cantecel. 

 -  exerciţiul; 

 -  jocul de rol; 

  -individuală; 

  - frontală; 

  - orală.   

5..Obtinerea 

performantei 

 

      Multumesc copiilor pentru ca s-au 

jucat cu mine si dansez cu acestia in 

ritmul muzicii. 

   -  conversaţia; 

    

   - frontală. 

6  Incheierea  

  activităţii 

La sfarsit copii vor primi cate o 

recompensa.    
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_  Într-adevăr, parcă eram de aur. Am făcut spice mari şi pline. Eu credeam că spicul meu 

o să-şi piardă boabele pentru că, să ştii, făcusem un spic mare de tot şi plin de boabe de 

grâu.  

_ „Nu te necăji – mi-au spus celelalte fire de grâu – ţăranii  ne vor culege la timp!” 

 Aşa a fost. Într-o zi au sosit oamenii cu combinele – nişte maşini agricole, ne-au strâns 

boabele, ne-au pus în saci şi ne-au dus înapoi în magazie.. De acolo, am fost luat cu alţi frăţiori 

de-ai mei şi duşi la moară. Acolo, drept să-ţi spun , m-am cam speriat. Morarii ne-au  răsturnat 

din saci sub nişte pietre mari, care ne-au zdrobit şi au ales ce era alb şi curat din noi, adică, 

făina. Ei, dar să fii făină pur şi simplu nu e deloc grozav, te poate spulbera şi un vânticel. Apoi, 

am fost adusă la brutăria din oraşul tău – NEGRESTI-OAS . Aici m-au luat în primire nişte 

oameni îmbrăcaţi în costume albe şi cu bonete pe cap, zicând: 

_ „Ce făină minunata! Albă şi pufoasă!”Să vedeţi ce pâine  bună şi gustoasă vom face din ea!” 

 M-au turnat într-un malaxor – un robot mare – au pus drojdie, apă, sare şi m-au 

frământat. M-au lăsat apoi la dospit, după aceea m-au modelat în  diferite forme şi m-au băgat 

într-un cuptor fierbinte. Când am ieşit de acolo eram  „pâine”, abuream şi-mi dădeam seama 

că sunt grozav de gustoasă. Aşa am ajuns eu la chioşcul de pâine de unde m-ai cumpărat tu cu 

mama ta.  

 _ Ei, ia spune, mai crezi că pâinea creşte în pom? 

 _ Nu mai cred asta. Acum ştiu că pâinea este făcută de mulţi oameni muncitori şi 

harnici: de ţărani, de morari, de brutari. Eu iubesc aceşti oameni pentru că după câte am auzit 

de la tine ei muncesc foarte mult, pentru ca noi să avem pâinea cea de toate zilele. 

 _ Aşa e, şi mai spune-mi, întrebă fărâmitura. A fost bună pâinea? 

 _ A fost  grozav de bună! Mi-a plăcut foarte mult şi mulţumesc tuturor  celor care au 

muncit ca să facă din bobul mic de grâu pâine gustoasă pentru noi.  
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Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a  
Școala Gimnazială Rachieri - structură   Prof. înv. primar Neagu Marieta 
An școlar 2019-2020 
 

Proiect de lecţie 

Data: 24.10.2019 

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea de învățare: Toamna, doamnă ruginie 

Tema lecţiei: Lița-Frunzulița vrea să știe utilizarea numerelor în calcule elementare 

Tipul lecției: fixarea și sistematizarea cunoștințelor 

Scopul lecţiei: Aprofundarea cunoştinţelor  dobândite de elevi  cu  privire la utilizarea 

numerelor în calcule elementare 

Competenţe specifice: 

Matematica și explorarea mediului 

1.1.  Recunoaşterea numerelor în concentrul100-1000; 

1.2  Compararea numerelor în concentrul 100-1000; 
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, 
aproximări 

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor 

modele sau regularităţi din mediul apropiat< 

Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;  

Dezvoltare personală 

2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți< 

Arte vizuale și abilități plastice 

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici 

accesibile. 

 

Obiective operaţionale:  

La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 

O1  – să descompună în S, Z și U numerele date, scriindu-le cu litere; 

O2  – să ordoneze crescător și descrescător numerele date; 

O3  – să compare numerele, folosind semnele <, > sau =;  

O4 – să rotunjească la Z și S numerele date; 

 O5 –  să recunoască numerele pare/impare; 
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Strategii didactice: 

a. Metode şi procedee: Conversația, Observația Explicația, Joc didactic, Exercițiul,  Problematizarea; 

b. Mijloace didactice: copacul, mascota Lița-Frunzulița, jetoane, planşă, panou, fișe, videoproiector, 

laptop, frunze, recompense;  

c. Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe, perechi; 

d. Resurse umane: 18 elevi; 

e. Resurse temporale: 45 minute. 

Bibliografie: 

• Curriculum Naţional- Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S.; 

• Programa şcolară pentru disciplina Matematica și explorarea mediului, Clasa pregătitoare, 

clasa I şi clasa a II-a aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

• Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, Clasa pregătitoare, clasa I şi 

clasa a II-a aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

• Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a 

II-a aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

• Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice, Clasa pregătitoare, clasa I şi 

clasa a II-a aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

• Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 

competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program de formare continuă de tip “blended 

learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar; 

• Cleopatra Mihăelescu, Tudora Pițilă, Matematica și explorarea mediului, Manual pentru clasa 

a II-a, EDP, 2019, București 

• https://opovestemagica.ro/2019/04/28/frunza-agatata/ 

 
 

 

https://opovestemagica.ro/2019/04/28/frunza-agatata/
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Desfășurarea lecţiei 
 

MOMENTE 

ALE LECŢIEI 

Ob. 

Op. 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI 

DEMERSUL DIDACTIC 

ELEMENTE DE STRATEGIE 

EVALUARE 
RESURSE 

PROCEDURA

LE 

RESURSE 

MATERIA

LE 

FORME DE 

ORGANIZ

ARE 

1. Moment 

organizatoric 

4 min. 

 

 

Se creează condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a 

activităţii. 
Conversația  Frontală 

Observare 

sistematică 

Captarea 

atenţiei 

2 min. 

 

Nici n-a avut timp să-și dea seama ce-i cu ea, că s-a și 

pomenit într-un grup de frunze ce se prefăceau că dorm. Dar 

ele ascultau zgomotul pașilor ce se apropiau. “Ha! Ha!Ce 

mă gâdilă pantofii” râdeau frunzele și pufneau în sus. 

Se amestecau printre pantofiori și făceau concurs cine 

ajunge primul. Se rostogoleau și fugeau înaintea 

pantofiorilor apoi,  iar se prefăceau că dorm până veneau 

alți pantofi. 

Cine răspunde primul? 

Au păduri de brad, 

Vârfuri ascuţite, 

Cărări şerpuite, 

Culmi încărunţite; 

Locu-i minunat 

Pentru colindat. 

(Munţii)  

Locul neted și întins 

Cu un brâu de grâne-ncins 

 

Conversația 

 

 

Exercițiul 

 

 

Mascotă  

Liță – 

Frunzuliță 

 

Copac 

 

 

Frunze 

 

PPT 

 

Frontală 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 
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(Câmpia) 

Culmile sunt mai domoale, 

Pantele sunt mai uşoare.  

Păduri de stejari şi fag  

Ne întâmpină cu drag. 

Vii, livezi, cărbuni şi sare – 

Ce forme de relief e oare? 

(Dealurile)                             (Anexa 1) 

3. Anunţarea 

temei 

3 min. 

 

 

 

Astăzi  Lița-Frunzulița vrea să știe utilizarea numerelor 

în calcule elementare. Haideți să o ajutăm! 
Conversaţia 

 

Caiet  

 

Frontală 
Observare 

sistematică 

4. Dirijarea 

învăţării 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

     Frunza abia s-a strecurat printre pantofi că un alt vârtej 

de frunze a prins-o în horă. Se dădeau peste cap, făceau 

piruete în aer, se răsuceau și se alergau una pe alta. 

     Ea a colindat toate formele de relief, s-a minunat câtă 

frumusețe, câtă bogăție! 

     Ne invită și pe noi să colindăm țara în lung și în lat. 

    Trebuie să trecem de aceast obstacol pe care frunza ni-l  

propune. 

    Elevii vor fi atenți și vor răspunde cerințelor. 

Din câte unități este formată o zece? 

Din câte zeci este formată o sută? 

Din câte sute este formată o mie? 

Fiecare clasă are trei ordine. Care sunt acelea? 

 La câmpie fericit mergi,/Macii din grâne tu-i culegi. 

Citește numerele, apoi completează în tabel după model. 
Citește numerele scrise cu litere, apoi scrie-le cu cifre. 
 (Anexa2)  

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiet 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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O2 

 

 

O3 

 

O4 

 

 

 

 

O2 

O5 

O1 

 

Fii isteț! Să nu te opresti!/Și pe deal cu drag pășești. 
Scrie toate numerele de trei cifre care se pot forma cu 
ajutorul cifrelor mai jos, apoi ordoneză-le descrescător (6, 2, 
7) 
Compară  următoarele  perechi  de  numere, folosind 
semnele <, > sau = 
Rotunjiți la sute numerele 
 (Anexa 3) 
La munte noi ne jucăm,/Aer proaspăt respirăm. 
Se dau numerele: 408, 143, 639, 482, 343, 903, 253, 630, 
434. 
Ordonează numerele crescător: 
Scrieți numerele pare: 
Scrieți numerele care au la unități cifra 3: 
Scrieți numerele care au la sute cifra 4:  
Dacă timpul ne permite, numerele se rotunjesc la zeci. 
(Anexa 4) 

Explicația 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Exercițiul 

Fișe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

Autoevaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

5. Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea feed-

back-ului 

10 min. 

O1 

 

    Unele desenau în aer desene invizibile apoi pluteau ca 

niște foi mototolite.  Altele coborau ca săgețile și se-înfigeau 

în nisip printre jucăriile și mânuțele jucăușe. 

    Au ajuns și la noi câteva jetoane… 

    Eu am... Cine are?...  (Anexa 5) 

 

 

 

Joc didactic 

 

 

 

Jetoane  

 

 

Individual  

Aprecieri 

verbale 

Observare 

sistematică 

6. Activitate 

recreativă 

5 min. 

 

 

Pantomimă – Călătorie prin... 

 Copiii se plimbă prin clasă. Un copil sau învățătorul  

indăcă destinația unde călătoresc. 

Creativitate nu este îngrădită în niciun fel. (Anexa 6) 

 

Mimă  

 

 

 

Pe grupe 

 

Aprecieri 

verbale 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1595 

 

8. Încheierea şi 

evaluarea 

activităţii 

1 min. 

 

       

Voi face aprecieri verbale asupra gradului de participare 

activă al elevilor la lecţie.       

   

Conversaţia 

 
 Frontală 

Aprecieri 

verbale 
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Anexa 1 

 

Nici n-a avut timp să-și dea seama ce-i cu ea, că s-a și pomenit într-un grup de frunze ce se prefăceau că dorm. Dar ele ascultau zgomotul pașilor ce se apropiau. 

“Haha ce mă gâdilă pantofii” râdeau frunzele și pufneau în sus. 

Se amestecau printre pantofiori și făceau concurs cine ajunge primul. Se rostogoleau și fugeau înaintea pantofiorilor apoi,  iar se prefăceau că dorm până veneau 

alți pantofi. 

 

Cine răspunde primul? 

Au păduri de brad, 

Vârfuri ascuţite, 

Cărări şerpuite 

Culmi încărunţite; 

Locu-i minunat 

Pentru colindat. 

(Munţii)  

Locul neted și întins 

Cu un brâu de grâne-ncins 

(Câmpia) 

 

 

 

 

 

 

Culmile sunt mai domoale, 

Pantele sunt mai uşoare.  

Păduri de stejari şi fag  

Ne întâmpină cu drag. 

Vii, livezi, cărbuni şi sare – 

Ce formă de relief e oare? 

(Dealul) 
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ANEXA 2 

LA CÂMPIE FERICIT MERGI,  

MACII DIN GRÂNE TU-I CULEGI. 

1. Citește numerele, apoi completează în tabel după model. 

 Sute Zeci Unități Cu litere 

241 2 4 1 Două sute patruzeci și unu 

183     

759     

630     

826     

 

2. Citește numerele scrise cu litere, apoi scrie-le cu cifre. 

Nr. scrise cu litere Nr. scrise cu cifre Predecesorul nr. Succesorul nr. 

Cinci sute cincisprezece 515 514 516 

șase sute douăzeci și trei    

trei sute nouăzeci și cinci    

șapte sute cincizeci și doi    

nouă sute opt    
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Data : 20.04.2016 

Propunător : profesor Simona Moraru 

Clasa: a VII – a B 

Obiectul: Consiliere şi orientare 

Unitatea de învăţare : Comunicare  şi relaţionare interpersonală 

Capitolul : Managementul conflictelor 

Subiectul: Cum recunoaştem violenţa ? 

Tipul lecţiei: mixtă 

Scopul : Dezvoltarea responsabilităţilor sociale şi formarea deprinderilor de interacţiune socială  

Competenţe: 

1. Generale: 

- Să definească conceptul de „violenţă” 

- Să aplice strategii nonviolente  de rezolvare a situaţiilor conflictuale 

2. Specifice: 

a.    Să descrie  ce este violenţa 

b. Să exemplifice  tipuri diferite de violenţă 
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c. Să enumere cauzele violenţei 

d. Să enumere efectele pe termen scurt şi lung ale violenţei 

e. Să identifice soluţii de stopare  a violenţei pentru fiecare dintre cele trei forme  

f. Să aplice o strategie explicită şi simplă pentru recunoaşterea şi abordarea nonviolentă a conflictelor 

 

Strategia didactică : 

1. metode : 

-     problematizarea                                                                   - brainstorming 

-     exerciţiul                                                                              - conversaţia euristică 

-      explicaţia 

2. mijloace:  

 -    fişe de lucru , hârtie, creioane, tabla creta 

       3. forme de organizare : 

-     frontal 

-     individual 

-     pe grupe de elevi  
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Evaluare :  

• Repartizarea corectă a cuvintelor ce definesc violenţa în cele trei secţiuni  

• Enumerarea a două trei soluţii care să diminueze violenţa 

• Respectarea paşilor descrişi în fişa de lucru 

• Evaluarea frecvenţei cu care elevii rezolvă conflictele nonviolent 

Conţinutul activităţii 

1. Ce este violenţa? 

Elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 5  .Individual ei vor scrie ce cred despre  violenţă  după care vor împărtăşi celorlalţi din grupă definiţia pe care au 

găsit-o. Fiecare grupă trebuie să găsească cel puţin zece cuvinte sau expresii care să definească violenţa. 

Noţiunea de violenţă este discutată in relaţie cu agresivitatea. Agresivitatea este o trasatura a tuturor fiintelor vii. Deci, fiecare dintre noi o avem si ea ne 

este necesara pentru a supravieţui. Exista manifestari pozitive ale agresivitati, cum sunt concurenta, intrecerea, competitia , ambitia, lupta, sportul si 

altele. . Rădacina latină a termenului violenţă este vis, care inseamna “forţă” şi trimite la ideea de putere, de dominatie, de utilizare a superioritatii fizice 

impotriva altuia. Agresivitatea tine mai mult de instinct in timp ce violenta tine mai mult de cultura, de educatie, de context. 

Sub eticheta „violenta” descoperim o diversitate  de forme de conduita , care descriu , sub aspectul intensitatii , o linie continua: la intensitatea cea mai 

mica , violenta presupune confruntarea vizuala , poreclirea , tachinarea, ironizarea, imitarea in scop denigrator ; refuzul de a acorda ajutor , bruscarea , 

lovirea cu diverse obiecte, palmuirea  impingerea , injunghierea si impuscarea sunt forme de intensitate crescuta ale violentei. 

2. Tipuri de violenţă 

Pentru majoritatea oamenilor cuvântul violenţă este asociat cu violenţa fizică. Există trei categorii principale de violenţă.: 

• violenţă fizică- este atunci când cineva face uz de forţa fizică pentru a răni pe altcineva; acest tip de violenţă se manifestă , de regulă cu intenţie( un 

elev îl îmbrânceşte pe altul). 
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• Violenţa psihică:  există atunci când cineva dăunează imaginii de sine a altcuiva (un elev aude deseori despre  el că este prost şi fără valoare). 

• Violenţa instituţională : există când o instituţie neagă unora dintre membrii ei drepturile lor fundamentale(conducerea unui stat interzice unora 

dintre cetăţenii ei să lucreze). 

Violenţa mai poate fi : 

• agresivă  : atunci când este realizată cu intenţia de a răni (un elelv furios îl îmbrînceşte pe altul); 

• instrumentală : se manifestă când ea este utilizată ca mijloc pentru atingerea unui scop(un elev provoacă o luptă pentru a le demonstra celorlalţi 

forţa lui). 

Pe o fişă elevii vor grupa cuvintele şi expresiile găsite la primul exerciţiu pe cele   trei tipuri de violenţă : fizică, psihică, instituţională. 

 Elevii vor identifica în exemple de situaţii concrete cele două subdiviziuni ale violenţei : agresivă şi instrumentală. 

3. Cauzele violenţei 

• toleranţă socială crescută la violenţă- societatea şi cultura noastră tolerează comportamentul violent; 

• sărăcia şi lipsa oportunităţilor – inegalităţile socioeconomice şi sărăcia cresc riscul tinerilor de a deveni agresori sau victime ale violenţei; 

• lipsa unor modele pozitive- absenţa unor modele sănătoase oferite de familie tinerii recurg la modele din mass- mediacare promovează 

violenţa; 

• lipsa suportului şi implicării familiei – copii care cresc în familii disfuncţionale care nu dispun de abilităţi sociale şi de relaţionare 

interpersonală adecvate; 

• imitaţia –copiii care sunt victime sau martori ale abuzului fizic sau emoţional prezintă risc crescut de a deveni agresori sau victime ale 

violenţei. 
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• Violenţa în mass media – comportamentul violent al personajelor din filme este aproape întotdeauna recompensat mai degrabă decât sancţionat 

, astfel copiii consideră modalităţile violente de soluţionare a conflictelor ca fiind acceptabile, mai ales ca suferinţa şi durerea 

emoţionalăprodusă de comportamente violente este puţin portretizată. 

4. Efectele violenţei 

• repercursiuni grave asupra vieţii , sănătăţii şi stării de bine a victimei; 

• efecte serioase asupra sănătăţii mentale a tuturor celor implicaţi :victimă, agresor, martori; 

• copiii expuşi la comportamente violente manifestă niveluri înalte de mânie, teamă, depresie şi lipsă de încredere în stabilitatea lumii în care trăiesc. 

• privare de libertate 

5. Fişa de lucru a elevilor:  „Alegerea justă” 

Indicaţii:  Răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Ce tipuri de violenţă apar în conflict? 

2. Care sunt  cauzele care au determinat comportamentul violent al colegilor? 

3.  Care sunt cauzele care au determinat comportamentul violent al lui Mihai? 

4. Ce efecte au comportamentele violente ale colegilor asupra lui Mihai? 

5. Ce vrea să obţină fiecare persoană implicată în conflict? 

6. Ce soluţii ar mulţumi ambele părţi implicate în conflict? 

7. Cum punem planul în aplicare? Apelăm la ajutorul altcuiva? 
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Elevii vor soluţiona următorul conflict urmărind paşii descrişi în fişa de lucru „Alegerea justă” : 

           „Adeseori elevii mai mari îl tachinează pe Matei fără motiv.  Uneori, chiar strigă la el.  Matei nu poate să înţeleagă de ce se leagă cei mari 

întotdeauna de el şi nu de alţii.  Dacă un alt elev se uită la el pe coridoarele şcolii, Matei începe să tremure, transpiră şi se simte furios.  Ceilalţi se 

amuză teribil.  Astăzi, un elev mai mare a trecut pe lângă el şi l-a tachinat.  Matei s-a simţit mai furios şi mai amărât decât în alte dăţi, aşa că l-a împins 

cu capul de perete pe elevul respectiv.  Imediat a început bătaia între cei doi elevi, ambii alegându-se cu cucuie.  Cum putea Matei să rezolve conflictul, 

fără a se ajunge la violenţă ?” 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Data: 23 mai  2019  

Propunător: Movilă Mihaela Anca 

Școala Gimnazială Răstolița 

Clasa: I  

Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii 

Obiectul: Matematică și explorarea mediului 

Subiectul lecției: Consolidarea procedeului de efectuare a 

operațiilor matematice dobândite 

Tipul lecției: Fixare și consolidare a cunoștințelor 

Discipline integrate: 

 Arte vizuale și abilități practice 

 Muzică și mișcare 

                     

ACTIVITATE INTERDISCIPLINARĂ 

Competențe specifice 

 Matematică și explorarea mediului: 1.1; 1.6; 4.1; 5.2 

 Muzică și mișcare: 1.4, 2.1, 2.2, 3.1 

 Arte vizuale și abilități practice: 1.1; 2.2; 2.3; 2.4 

 

Obiective operaționale:  O1 – să efectueze corect calculele matematice fără să folosească suportul scris (calcule mintale); 

    O2 – să exprime răspunsurile corecte la ghicitorile matematice prezentate; 
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O3 – să efectueze corect operațiile matematice de pe bucățile de fagure; 

O4 – să folosească în mod corect terminologia specifică matematicii; 

Forme de organizare: Frontal, individual; 

Metode și procedee: Conversația euristică, Explicația, Jocul didactic, Exercițiul; 

Material didactic: Ghicitori matematice, fișe de lucru, jetoane, calculator și videoproiector. 

Bibliografie: Programa școlară pentru disciplinele: Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Muzică și mișcare pentru 

clasa I; 

  Cerghid, Ioan, Metode de învățământ, Ed. Polirom, Iași, 2006; 

Constantin, Cucoș, Pedagogie – ediția a II-a revăzută și adăugită, Ed. Polirom, Iași, 2006.                                           

 

Etapele lecţiei 

 

Ob. 

op 

Secvenţe de conţinut Metode şi 

Procedee 

Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 - 1606 - 

 

Evocarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea cadrului necesar pentru 

începerea orei: aerisirea sălii de 

clasă, pregătirea materialului 

didactic necesar desfășurării 

activității etc. 

 

Pentru a ne liniști, împreună cu 

copiii vom cânta cântecelul „De la 

unu pân la 10”, cântecel care va 

anunța copiii că următoarea 

activitate va fi cea de matematică și 

explorarea mediului. 

Vom răspunde mai întâi unor 

întrebări pentru a ne reaminti 

anumite informații: 

- Ce operaţii matematice am 

învăţat? 

- Cum se numesc numerele care se 

adună?  

- Dar rezultatul adunării?  

 

 

Elevii se pregătesc pentru începerea 

orei. 

 

 

 

 

Sunt atenți la precizările făcute de către 

învățător. 

 

 

 

 

- Cântă împreună cu învățătorul. 

 

 

Ascultă cu atenție explicațiile oferite. 

 

 

 

 

- Noi am învățat adunarea și scăderea. 

- Numerele care se adună se numesc 

termeni. 

- Rezultatul adunării se numește sumă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Pe tot parcursul 

orei răspunsurile 

elevilor vor fi 

monitorizate și 

evaluate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 - 1607 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

- Cum se numeşte numărul din care 

scădem?   

- Cum se numeşte numărul pe care 

îl scădem?  

- Cum se numeşte rezultatul 

scăderii?  

- Ce denumire are semnul 

matematic folosit în adunarea 

numerelor? 

- Dar pentru scăderea lor? 

 

Sub forma unui joc, vom descoperi 

titlul lecției de astăzi. Copiilor le 

voi pregăti un rebus, urmând să 

descoperim soluția în funcție de 

răspunsurile corecte. 

Vom efectua câteva calcule pe o 

fișă, fiecare elev care va răspunde 

corect va avea șansa să obțină un 

jeton în forma unei albine care va 

ascunde o literă. Rând pe rând, 

- Numărul din care scădem se numește 

descăzut. 

- Numărul pe care-l scădem se 

numește scăzător. 

- Rezultatul scăderii se numește  

diferență. 

- Semnul adunării este plus. 

 

 

- Semnul scăderii este minus. 

 

 

 

După ce elevii au răspuns oral 

întrebărilor, vor efectua unele calcule 

mintale. 

 

 

 

Elevul care răspunde corect sarcinilor 

cerute va obține un jeton pe care-l va 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul matematic 
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odată ce elevii oferă răspunsurile 

potrivite, se va contura titlul lecției: 

20 + 30 = 

67 – 0 = 

15 + 19 = 

70 – 48 = 

85 –27 = 

42 + 19 = 

90 – 65 = 

88 + 0 = 

10 + 35 + 8 = 

70 – 40 – 30 = 

 44 + 56 = 

36 – 18 = 

 

Notăm titlul lecției pe tablă și în 

caiete, apoi le voi adresa elevilor 

două ghicitori matematice: 

Înspre horă când am mers 

50 de cireșe am cules. 

Şi-am mâncat în grabă mare 

așeza pe tablă în ordinea dată. Astfel 

vor descoperi titlul lecției. 

 

20 + 30 = 50 (R) 

67 – 0 = 67 (E) 

15 + 19 = 34 (C) 

70 – 48 = 22 (A) 

85 – 27 = 58 (P) 

42 + 19 = 61 (I) 

90 – 65 = 25 (T) 

88 + 0 = 88 (U) 

10 + 35 + 8 = 53 (L) 

70 – 40 – 30 = 0 (A) 

 44 + 56 = 100 (R) 

 36 – 18 = 18 (E) 

RECAPITULARE 

 

 

Elevii răspund ghicitorilor matematice: 

 

 50 – 38 = 12 cireșe rămase 

Calculul mintal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe tot parcursul 

orei răspunsurile 

elevilor vor fi 
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O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 de cireșe roşioare. 

Câte cireșe mai am oare? 

 

18 băieți cântă la nai, 

La pian George şi Mihai, 

Şi la vioară Cernat 

Câţi băieţi s-au adunat? 

 

Deoarece la activitatea precedentă 

am discutat despre „Povestea 

albinuței Maia”, ca element 

surpriză le voi pregăti elevilor un 

fagure pe care vom găsi câteva 

calcule de adunare și scădere a 

numerelor naturale în concentrul 0-

100, cu trecere peste ordin, dar și 

probleme menite să consolideze 

cunoștințele dobândite la orele 

precedente. 

 

 

 

 

 

18 + 3 = 21 băieți 

 

 

 

 

Elevii ascultă cu atenție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rând pe rând elevii vor veni în față și 

vor rezolva exercițiile propuse. 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

monitorizate și 

evaluate 
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Realizarea 

sensului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe rând, câte un elev va veni în fața 

clasei și va alege de pe stup câte un 

calcul/exercițiu pe care-l va 

rezolva la tablă. Exercițiile vor 

avea un grad de dificultate variat 

pentru încurajarea tuturor elevilor 

de a se afirma. Exercițiile vor viza 

efectuarea calculelor de adunare și 

scădere în contexte variate, aflarea 

unor sume sau diferențe, efectuarea 

probei prin adunare sau scădere, 

dar și rezolvarea unor probleme 

prin una sau mai multe operații. 

- Amintindu-ne de povestea 

albinuței Maia, ați putea să-mi 

spuneți ce este albina? V-ar plăcea 

să auziți câteva curiozități despre 

această insectă? 

Ce alte insecte  mai cunașteți? 

Joc: Spune ce vezi! 

 

 

 

 

 

 

Își notează exercițiile primite pe tablă 

și în caiete. 

 

 

 

 

Martin era un animal sălbatic. 

 

Ascultă cu atenție explicațiile oferite 

de propunător. 

 

Elevii sunt atenți. 

 

 

Recunosc unele insecte 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Explicația 
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Reflecția  

 

 

 

 

 

 

O 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voi prezenta un video cu diferite 

insecte pe care elevii să la 

recunoască 

Spre finalul activității le voi pregăti 

elevilor o fișă de lucru pe care o 

vom începe să o rezolvăm în clasă. 

Anexa 1 

Voi face aprecierile individuale și 

colective cu privire la desfășurarea 

activității, apoi le voi oferi elevilor 

o recompensă. 

 

 

Elevii rezolvă fișa de lucru pregătită. 

 

 

 

Se pregătesc de pauză. 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic Nicanor Moroşan, Pîrteştii de Jos 

PROFESOR: Oana Manuela Strugariu 

CLASA: a XI-a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română  

SUBIECTUL: Balta-Albă de Vasile Alecsandri 

TIPUL LECŢIEI: mixtă  

COMPETENŢE SPECIFICE:  

1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în monolog şi dialog, în vederea realizării unei comunicări eficiente şi personalizate 

1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare în vederea realizării unei comunicări eficiente şi personalizate 

4.1. Adecvarea tehnicilor şi strategiilor argumentative la situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale) 

4.2. Comparearea şi evaluarea unor argumente diferite pentru formarea unor judecăţi proprii. 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:  

1 să formuleze tema şi un motiv literar al acestei povestiri; 

2. să identifice elementele de structură şi compoziţie ale operei 

3. să specifice sensul termenilor de specialitate (povestire, povestire in rama, tipuri de naratori in povestire); 

4. să identifice cele două tipuri de imagine care alternează: Valahia – ţară sălbatică/ Valahia – ţară civilizată; 

5. să exemplifice câteva situaţii comice produse de contrastul dintre aşteptările/prejudecata călătorului şi realităţile locului. 

6. să exprime puncte de vedere argumentate prin trimiteri la textul şi contextul operei 

RESURSE EDUCAŢIONALE: 

a. Fişa de verificare a lecturii; 

b. capacităţile receptive normale ale elevilor clasei a XI-a; 

c. timp de lucru: 50 de minute; 

d. spaţiul de lucru: sala de clasă. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

a. Metode şi procedee: Conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, exerciţiul de creaţie literară, problematizarea, exerciţiul, analiza literară 

complexă, metoda pălăriilor gânditoare; 

b. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală alternativ cu activitatea pe grupe; 

c. Modalităţi de evaluare: evaluare individuală; 

d. Mijloace didactice: 
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➢ Fişă de verificare a lecturii, fişa pălăriilor 

e. Material bibliografic:  

1. Vistian Goia, Didactica limbii şi a literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002 

2. Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu – Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, 2003 

3. Manual Corint, clasa a XI-a 

4. Vasile Alecsandri, Călătorii, Editura Minerva, Bucureşti, 1973 
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Momente/Secvenţe 

didactice şi 

obiective 

operaţionale 

Conţinuturi Sarcini de 

învăţare/Activităţi 

de învăţare 

Strategii didactice Forme de 

evaluare 
Forme 

de org. 

a 

învăţării 

Resurse 

materiale 

Resurse 

procedu 

rale 

1.Evocarea 

Construirea 

ancorelor 

Formularea 

obiectivelor 

 

O.1 

    

• Balta-Albă- impresii de lectură 

 

Prezentarea 

impresiilor de 

lectură - 

Exprimă-ţi impresiile 

de lectură a povestirii 

Actualizarea 

noţiunilor asimilate 

în ora anterioară  

Indică anul apariţiei, 

sursa de inspiraţie, 

tema, motivul 

„călătorului strain”, 

tehnica narativă 

folosită, subiectul 

povestirii, forme ale 

comicului, umorul, 

oralitatea) 

Frontală 

 

 

 

 

Individu- 

ală 

Fişa de 

verificare a 

lecturii 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

Exerciţiul 

Orală 

 

 

 

 

Răspunsuri la 

itemii din Anexa 1-

Fişa de verificare a 

lecturii 

Anexa 2 

2.Realizarea 

 sensului 

Dirijarea învăţării 

O.2, O.3, O.4, O.6,  

 

 

 

 

• Balta-Albă-contextul istoric, 

repere de interpretare vizând titlul, 

tematica, structura şi compoziţia 

povestirii, relaţia dintre incipit şi 

final, dintre instanţele naratoriale 

şi discursul narativ 

Identificarea 

elementelor de 

structură şi 

compoziţie  

Rezolvaţii cerinţele 

de pe fişele primite. 

  

Pe grupe Textul 

povestirii 

 

 

Expunerea 

elevului 

Demonstraţia 

Lucru cu  

manualul 

Dezbaterea 

Problematiza 

rea 

Răspunsuri la 

itemii din Anexa 3- 

Pălăriile gânditoare 

3. Reflecţia • Balta-Albă – asemămările între 

Orient şi Occident 

Prezentarea 

asemănărilor şi a 

Individual Textul 

povestirii 

Diagrama 

Venn 

Orală 
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Realizarea 

performanţei 

 

O.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema acasă 

 

 

deosebirilor dintre 

Orient şi Occident 

Realizează diagrama 

ce prezintă aceste 

deosebiri în text. 

 

Argumentaţi, într-un 

eseu de două pagini, 

faptul că Balta-Albă 

este o critică la adresa 

formelor hibride ale 

civilizaţiei româneşti 

de la mijlocul 

secolului al XIX-lea. 

 

 

 

 

 

  

 

Anexa 4 
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Anexa 1 
Numele şi prenumele elevului  …………………………………   
 

FIŞĂ DE VERIFICARE A LECTURII 

Balta-Albă 

de Vasile Alecsandri 

1. Cine este personajul principal al povestirii, de unde şi până unde îşi propune el să călătorească şi cu ce mijloc de transport ? 

2. Unde debarcă el, deşi iniţial nu avea intenţia, cum îşi imaginase el acele ţinuturi şi pe cine consideră vinovat de faptul că nu ştiuse mai multe despre 

locul descoperit ? 

3. Cu ce cunoscut se întâlneşte el, ce îi recomandă acesta să viziteze şi care era singurul mijloc de transport pentru a ajunge acolo? 

4. Cum îşi imaginase el acel loc şi cum îl găseşte în realitate? 

5. Ce altă „surpriză” îl întâmpină imediat ce este abandonat în drum şi ce îl salvează de această dată? 

6. Unde şi în ce condiţii este găzduit peste noapte, prin ce alte peripeţii trece până când adoarme? 

7. Prezentaţi tabloul care îl surprinde pe personaj dis-de-dimineaţă. 

8. De ce balta era considerată „făcătoare de minuni”, cu cine se împrieteneşte personajul acolo, unde este invitat apoi şi ce impresie îşi face? 

9. Prezentaţi trei aspecte pentru care Valahia ar fi un loc civilizat şi trei aspecte pentru care ar fi un loc înapoiat (sălbatic) aşa cum sunt prezentate ele în 

povestire, prin intermediul personajului principal. 

 Anexa 3        Pălăriile gânditoare 

Grupa 1- Pălăria ALBĂ  

• Prezintă lucrurile aşa cum sunt, fără păreri personale, interpretare critică sau emoţie. 

• Este neutră, oferă o privire obiectivă asupra faptelor discutate, limitându-se la a da informaţii despre subiectul ales; această pălărie semnifică gândirea 
obiectivă 

• INFORMEAZĂ 
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CERINŢE: 

1. Prezentaţi date despre opera Balta-Albă şi despre autorul acesteia.  
2. Prezentaţi pe scurt (10-15 rânduri) cele mai importante evenimente ale operei Balta-Albă de V.Alecsandri. 
3. Prezentaţi  tema operei Balta-Albă. 
4. Descrieţi locurile vizitate de călătorul francez în Valahia, aşa cum sunt ele prezentate în povestirea sa. 
5. Prezentaţi  traseul pe care îl parcurge călătorul francez şi motivul călătoriei sale, aşa cum reiese din text. 

Grupa-2- Pălăria VERDE  

• Oferă idei noi, soluţii 

• Exprimă idei noi şi oferă o perspectivă productivă asupra situaţiei; semnifică gândirea creativă;  

• GENEREAZĂ IDEILE NOI 

CERINŢE: 

1. De ce credeţi că V.Alecsandri a ales să prezinte Balta-Albă prin ”ochii” unui călător străin? 
2. De ce credeţi că V.Alecsandri a folosit povestirea în ramă pentru a prezenta întâmplările călătorului francez? 
3. Ce altă evoluţie a faptelor s-ar fi putut petrece dacă: 

a. ”zugravul” francez nu se oprea la Brăila? 
b. Călătorul francez se oprea la Brăila, dar nu afla de Balta-Albă? 

4. Compară atitudinea pictorului francez faţă de Valahia, înainte şi după ce ajunge la Balta-Albă. 

Grupa-3- Pălăria NEAGRĂ: 

• Este cea care oferă o perspectivă sumbră, judecând faptele şi semnifică gândirea negativistă, critică.  

• IDENTIFICĂ GREŞELILE  

CERINŢE: 

1. Ce nu v-a plăcut la opera Balta-Albă de V.Alecsandri?Argumentați-vă răspunsul!  
2. Care sunt aspectele Valahiei prezentate de călătorul francez care demonstrează ”primitivismul” acesteia.  
3. Care credeţi că sunt aspectele asupra cărora V.Alecsandri nu a insistat, dar ar fi trebuit să o facă?  
4. Care credeţi că este vina călătorului francez în evoluţia faptelor din opera Balta-Albă? 
5. Dacă V.Alecsandri v-ar acorda şansa să schimbaţi un lucru (şi numai unul) la ”zugravul” francez, care ar fi acesta şi de ce?  
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Grupa-4-Pălăria ROŞIE  

• Este cea care oferă o perspectivă emoţională asupra faptelor abordate şi semnifică gândirea influenţată de afect; 

• SPUNE CE SIMTE DESPRE ... 

CERINŢE: 

1. Analizaţi stările sufleteşti contradictorii ale călătorului francez (din opera Balta-Albă de V.Alecsandri) din timpul călătoriei sale în Valahia. 
2. Analizaţi hotărârea ”zugravului” francez de a opri la Brăila şi de a se aventura într-o călătorie spre Balta-Albă. 
3. Atribuiţi călătorului francez trei trăsături de caracter pe care consideraţi că acesta le are şi argumentaţi-vă alegerea. 
4. Imaginaţi-vă că sunteţi tovarăşi de călătorie cu pictorul francez şi prezentaţi întâmplările prin care treceţi, în Valahia, din perspectiva voastră. 
5. Dacă aţi putea să-i dai un sfat călătorului francez în momentul în care se hotărăşte să plece spre Balta-Albă, care ar fi acesta? 

Grupa-5- Pălăria GALBENĂ  

• Este cea care oferă o perspectivă pozitivă asupra situaţiei; semnifică gândirea optimistă; 

• ADUCE BENEFICII 

CERINŢE: 

1. Asociaţi povestirii Balta-Albă de V.Alecsandri un alt titlu potrivit din punct de vedere al: 

• Întâmplărilor relatate 

• Tipologiei personajului principal 

• Propriilor impresii de lectură 
2. Imaginaţi-vă că sunteți colegi de călătorie cu pictorul francez pe vaporul care opreşte la Brăila. Realizați un dialog cu acesta, de 5-10 replici, prin care să-l 

convingeți să nu se oprească în Valahia. 
3. Imaginaţi-vă prin ce aventuri ar fi putut trece călătorul francez dacă: 

• În drum spre Balta-Albă s-ar fi întâlnit cu un grup de circari şi ar fi hotărât să-şi continue drumul cu aceştia. 

• În drum spre Balta-Albă s-ar fi întâlnit cu Vasile Alecsandri şi şi-ar fi continuat drumul cu acesta. 

Grupa 6- Pălăria ALBASTRĂ  

• Este cea care exprimă controlul procesului de gândire și supraveghează bunul mers al lucrurilor; semnifică gândirea speculativă 

• Presupune control, organizare, alegerea soluției corecte. 

• CLARIFICĂ 
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CERINŢE: 

1. Explicaţi de ce opera Balta-Albă de V.Alecsandri este o povestire în ramă. 
2. Explicaţi motivul pentru care V.Alecsandri a realizat acestă operă. 
3. Explicaţi semnificaţia titlului operei. 
4. Explicaţi rolul pe care îl are oprirea la Brăila în desfăşurarea acţiunii prezentată în opera Balta-Albă. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

  

NIVEL II :  Grupa mare  

GRĂDINIȚA : Cu  Program  Prelungit  Nr. 6 Satu  Mare 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR : Mureșan  Nicoleta Anamaria  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cine sunt/suntem?” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Un copil politicos” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul limbă și comunicare  

TEMA ACTIVITĂŢII: „O faptă bună ”  de George Zarafu   

TIPUL ACTIVITĂŢII: Transmitere și însușire de noi cunoștințe 

FORMA  DE REALIZARE: Memorizare 

SCOPUL : Dezvoltarea limbajului prin îmbogățirea și activizarea  vocabularului ;  

                   Exersarea capacității de reproducere a unui text literar ;                    

                    Formarea unei atitudini pozitive faţă de necuvântătoare. 

DIMENSIUNI  DE DEZVOLTARE  : 

B.2- Comportamente prosociale , de acceptare si de respectare a diversității 

B.3- Conceptul de sine 

D2-  Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

E3- Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 

COMPORTAMENTE VIZATE : 

B2.3- Exersează cu sprijin asumarea unor responsabilități specifice vârstei , în contexte 

variate 

B3.1- Exersează cu sprijin autoaprecierea pozitivă , în diferite situații educaționale  

D2.1- Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei , nevoi , curiozități , acțiuni,     

emoții proprii 

D2.3- Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului  

E3.4- Demonstrează cunoașterea poziției omului în univers , ca parte a lumii vii și ca ființă    

socială  
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 OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

-Să  descrie comportamentul băiatului față de porumbel , pe baza imaginilor prezentate ; 

-Să  exprime în cuvinte proprii sensul celor două cuvinte noi din poezie ’’a zărit ’’ și 

’’ungher’’    

-Să formuleze propoziții cu cuvintele noi folosind minim trei cuvinte ; 

- Să interpreteze poezia  ,,O faptă bună ’’ cu respectarea intonației , a ritmului , a pauzei , în 

concordanță cu mesajul transmis ; 

 -Să  aprecieze corect  comportamentul  personajului  din  poezie  , raportându-se la situații 

reale de viață ; 

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE : expunerea , explicația , conversația , metoda 

cubului ,  exercițiul , problematizarea ; 

MIJLOACE DIDACTICE : planșe cu aspecte reprezentative  pentru  conținutul  poeziei  

(câte o planșă pentru fiecare secvență) , cub cu imaginile reprezentative, porumbel , colivie , 

microfon de jucărie , medalii cu porumbel 
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FORME  DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII : frontal , individual , pe grupe ; 

INSTRUMENTE ȘI FORME DE EVALUARE : observarea comportamentului copiilor , aprecieri verbale , recompense . 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC : ’’Curriculum pentru învățământ preșcolar ’’(3/6,7ani) , Metodica activităților instructiv educative în gradidinița de 

copii , editura Sitech , Craiova 2010 ; Metode interactive de grup  Ghid metodic S. Breben , editura Arves  2002 , Repere fundamentale în învățarea și 

dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani ; 

Evenimentul 

didactic 

   Conținutul științific Metode și 

procedee 

Mijloace  

        de 

învațămân

t 

Evaluare 
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1. Moment 

organizato- 

ric 

 

 

 

2.Captarea  

atenției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va organiza spațiul și climatul educativ într-un mod 

optim desfășurării activității . 

Copiii se vor așeza în semicerc pe scaune . 

 

Această etapă se va realiza prin intermediul unui porumbel 

așezat într-o colivie. 

’’ –Bună ziua ,copii !...... 

 am venit azi la voi  împreună cu prietenul meu , 

porumbelul COCO. 

-Vreți să vă spun cum ne-am împrietenit ?.......-Da! 

-Într-o dimineață , îndreptându-mă spre grădiniță, am auzit 

un plânset sub un copac...era Coco , supărat pentru că niște 

copii i-au stricat cuibul și el nu mai avea căsuță . Așa că, m-

am hotărât să-l ajut , înveselindu-l , construindu-i o 

căsuță(cuib) nouă în curtea casei mele. 

De atunci suntem cei mai buni prieteni . 

- Oare , copiii care i-au distrus cuibul lui Coco , au făcut o 

faptă bună ?.......-Nu! 

-Voi știți să faceți fapte bune ?..............-Da ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porumbel  

Colivie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea compor-tamen-tului 

copiilor 
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-Cum trebuie să ne comportăm cu cei din jur , cu animalele 

? 

- Noi trebuie să avem grijă de ele ! 

-L-am adus cu mine azi pe Coco pentru a-și face mai mulți 

prieteni aici la voi ,la gradiniță, dar și să vă învățăm o 

poezie frumoasă care se numeste O FAPTĂ  BUNĂ  de 

George Zarafu !  

-Vreți să fiti prietenii lui Coco?...........-Da, vrem să fim 

prietenii lui Coco ! 

-Atunci , azi vom învăța împreună poezia –O FAPTĂ 

BUNĂ de George Zarafu !’’ (anexa 1) 

 

Se va face legătura cu anotimpul în care ne aflăm și se va 

prezenta pe scurt conținutul poeziei cu ajutorul unor imagini 

sugestive. 

Se vor explica cuvintele noi ’’a zarit ’’ si ’’ungher’’. Se vor 

formula propozitii cu cuvintele noi . 

 

Se va recita poezia clar și expresiv pentru a trezi emoții și a 

se asigura motivația învățării .  

Expresivitatea expunerii se va realiza prin modularea vocii , 

schimbarea ritmului vorbirii , pauze logice , accentuări și 

 

 

 

 

 

Povestirea  
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3.Enunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

 

 

4.Reactuali-

zarea   

cunoștințe-lor 

 

 

scăderi ale intensității vocii , mimica și gestica 

corespunzătoare . 

Poezia este structurată pe patru fragmente . 

 

Voi recita o dată sau de mai multe ori primul fragment și 

apoi voi chema lângă colivie unul sau doi copii sa îl repete. 

Mă voi asigura de înțelegerea textului , verificând copiii cu 

privire la cuvintele neînțelese . 

Dacă este cazul , acestea vor fi explicate , urmând să se 

formuleze si propoziții . 

Se trece apoi la recitarea urmatorului fragment (dar 

împreună cu primul) și la repetarea de către copiii numiți în 

acest scop .În continuare , se va proceda la fel și cu celelalte 

fragmente , pentru ca în final să se repete întreaga poezie . 

 

Folosind un microfon de jucărie , pentru a stârni interesul , 

voi numi un copil să recite întreaga poezie , după care va 

primi în dar medalia prieteniei cu porumbelul Coco. 

Se va mai repeta încă o dată titlul , autorul și mesajul 

poeziei . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-rea capacității de 

exprima-re verbală 

 

 

 

Observarea compor-tamen-tului 

copiilor și a intere-sului pentru 

activitate 
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5.Dirijarea  

Învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va folosi cubul cu imagini reprezentative din poezie 

pentru a ,,recita ,, din imagini versurile corespunzătoare . 

 

Voi face aprecieri individuale și colective asupra modului în 

care copiii au participat la activitate . Vor primi cu toții 

recompense – medalia –semnul prieteniei cu Coco.  

La finalul activității vor putea să se apropie de porumbel , 

să-l hranească , chiar să-l atingă. 

’’-Porumbelul Coco , vă urează  mult succes la școală , 

pentru că ,în curând, veți fi școlari și vă roagă să nu uitați să 

faceți fapte bune chiar și atunci când veți mari ! ’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicatia  

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe cu 

imagini 

reprezen-

tative din 

poezie pe 

fragmente 
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6.Obținerea  

performan-ței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

Explicația  

 

 

Conversația  

 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare orală 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale  
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7.Asigurarea  

retenței și a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Evaluare 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

Metoda  

cubului 

 

 

 

 

 

  Observația  

 

 

Conversatia   

 

 

 

 

Microfon  

 

 

 

 

 

Medalii cu 

porumbel 

Aprecieri verbale  
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VIRGIL MAZILESCU” 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM  PRELUNGIT 

 ”FLOARE DE TEI” 

 

 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 

 

 
 

 
 „Să nu faci niciodată pentru un copil ceea ce poate să facă singur” 

     ( MARIA MONTESSORI) 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.P. Floare de Tei 

GRUPA:Mijlocie 

PROF.ÎNV.PREPRIMAR: MUȘUROI GINA MĂDĂLINA  

TEMA ANUALĂ:”Cand,cum si de ce se intampla?” 

TEMA PROIECTULUI:,,Bucuriile primăverii” 

TEMA SĂPTĂMANALĂ:”De la sămânță la floare” 

FORMA   DE   REALIZARE:  Activitate integrata 

FORMA DE ORGANIZARE:  frontal, pe grupuri, individual 

TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare şi consolidare de cunoştinţe; 

COMPETENȚE GENERALE:  

 Receptarea de mesaje orale în context de comunicare cunoscute; 

 Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comnicare; 

 Manifestare curiozității, a interesului și a inițiativei în învățare. 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

 Comunicare clară a unor idei, nevoi, acțiuni, emoții proprii; 

 Inițiere de activități de învățare noi și de interacțiuni cu copii sau adulți din mediul apropiat. 
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SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

Dirijarea activității cognitive și psihice în cadrul unor situații de învățare organizate în scopul stimulării capacităților de  observare, comparare, 

cercetare și investigare a  elementelor mediului înconjurător prin explorarea directă a acestora, precum și stimularea curiozității, în contexte creative . 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI: 

I. Jocuri şi activităţi alese ( ALA 1) 

Știință: ”Ciclul de viață al unui bulb de floare”;  

Arta:”Rochița primăverii” – lipire;  

Construcții: ”Rondul de flori” 

II. ADP- Activităţi de dezvoltare personală 

ÎD: “Bună dimineaţa, flori de primăvară” 

       Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii 

RUTINE:.deprinderi de ordine si igiena, 

TRANZIŢII: 

“Înfloresc grădinile”, 

”Ochii toți la mine” 

”Bat din palme” 

III . Activităţi pe domenii experienţiale – ADE  - activitate integrată:”De la sământă la floare” 

DLC+DȘ : ”Mica sămânță”, de Eric Carle – lectura educatoarei 

DȘ + DOS :”Germinarea semințelor”-experiment 

IV. Jocuri şi activităţi alese ( ALA II) 

”Petrecerea florilor de primăvară” – carnaval 

 

 

STRATEGII  DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea, exerciţiul, munca în echipă, munca individuală, turul galeriei, surpriza, stimulente 

Material didactic: imagini cu flori de primăvară, cărți și ilustrații cu flori de primăvară, piese Lego, fișe de lucru, siluete de flori, planşe cu flori, 

lipici,pahare de unică folosință, pungi pentru germinat, semințe de flori de primăvară, apă, pipete, diplome. 

 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ALA I 

Știință: ”Ciclul de viață al unui bulb de floare” (Comparație între o plantă de seră și una din grădină) 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
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O1 : să observe etapele de creștere a bulbilor ; 

O2 : să identifice factorii care influențează creșterea unei plante ; 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee:  

- conversaţia  

- explicaţia 

 

Artă : ”Rochița primăverii” 

Mijloc de realizare: lipire 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 

O1: să utilizeze adecvat instrumentele și materialele de lucru; 

O2: să lipească florile decupate pe o suprafață stabilită cu ajutorul pensulei; 

Material didactic: fișe, lipici, flori de primăvară decupate. 

Desfășurarea activității:  

Copiii primesc o fișă pe care trebuie să lipească flori de primăvară. 

 

Construcții: ”Rondul de flori” 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să utilizeze adecvat instrumentele și materialele de lucru; 

Material didactic: piesele Lego 

Desfășurarea activității:  

Copiii construiesc cu ajutorul pieselor Lego ronduri pentru florile de primăvară. 

 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ : ADP 

 Întâlnirea de dimineaţă: Salutul de dimineaţă, completarea calendarului naturii, discuţie despre anotimpul în care suntem : „Noi suntem în anotimpul 

primăvara !” Tu ce ai văzut în drum spre grădinită? Educatoarea adresează întrebări. Întrebările au ca subiect tema săptămânii „Bucuriile primăverii”.  Copiii 

sunt antrenați în conversație de către educatoare. 

 Rutine: „Astăzi sunt vesel/trist! ( deprinderea de a-şi exprima sentimentele) 

 Întrebarea săptămânii: Vă plac florile de primăvară ? 

 Tranziţii:  

    „Ghiocei mititei, 
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                Fuga, fuga alergaţi 

                Spre sectoare vă-ndreptaţi. 

                Şi bine voi să lucraţi” 

Jocul de mişcare: „Bat din palme, clap, clap, clap !” 

Cântec:” Înfloresc grădinile” 

Cântec:,,Ochii toți la mine” 

Activitatea pe centre se termină prin tranziţia: 

„Rândul  iute să-l formăm/  

Lângă uşă ne-aşezăm/ 

Şi cuminţi să aşteptăm/ 

  Pe mânuţe ne spălăm/  

Este timpul să mâncăm! 

„Servim micul dejun”( deprinderi de autoservire) 

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE (ADE) 

1. Domeniul limbă și comunicare + Domeniul știință(DLC+DȘ) 

 ”Mica sămânță”, de Eric Carle 

Mijloc de realizare: lectura educatoarei 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să enumere personajele poveștii; 

O2: să identifice etapele evoluției plantei; 

O3: să alcătuiască răspunsuri la întrebările colegilor și a doamnei; 

O4: să enumere factorii care contribuie la creșterea și evoluția unei plante; 

Material necesar: planșe cu povestea ”Mica sămânță”, floricele colorate, stimulente; 

 

2. Domeniul știință + Domeniul Om și societate  (DȘ+DOS) 

 ”Germinarea semințelor” 

Mijloc de realizare: experimentul 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să identifice materialele necesare; 

O2: să parcurgă în ordine etapele de lucru în vederea realizării temei;   

O3: să identifice factorii care influenează creșterea și dezvoltarea plantelor ; 
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Material necesar: semințe, pungi de germinare, vase cu apă, șervețele, pipete; 

 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA II) 

 

Carnaval: ”Petrecerea florilor de primăvară” 

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 

O1 : să recite clar și expresiv versurile despre florile de primăvară; 

O2 : să respecte indicațiile primite și regulile ; 

O3: să își exprime sentimentele; 

O4: să participe activ și afectiv la activitate, dând dovadă de: inițiativă, cooperare și interes; 

 

RESURSE UMANE:23 de  copii, educatoarea; 

 BIBLIOGRAFIE : 

 M.E.C. “Curriculum pentru învăţmântul preşcolar 3-6ani ” – 2018 

 Georgeta Toma; Daniela Petre; Maruța Ristoiu; Irinela Nicolae; Magdalena Anghel – „Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul 

preşcolar.”, Editura Delta 

 

                       SCENARIUL ZILEI             

 

Activitatea debutează cu activitățile liber alese I (ALA I) și voi folosi ca tranziţie poezia ”Ghioceii mititei” iar la finalul acesteia, copiii își aleg 

centrul așa cum sugerează poezia: 

    „Ghiocei mititei, 

                Fuga, fuga alergaţi 

                Spre sectoare vă-ndreptaţi. 

    Şi bine voi să lucraţi”. 

Fiecare copil are în piept un jeton cu simbolul centrului unde va lucra. În momentul în care poezia se termină toți copiii trebuie să fie așezați la 

centrul lor. 
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Prezint copiilor materialele şi sarcinile de lucru: la centrul “Știință”, copiii trebuie să identifice etapele de creștere ale unei plante, comparând 

evoluția unei plante de seră cu una din grădina noastră; la centrul ”Artă”, copiii trebuie să lipească flori de primăvară pe ”Rochița primăverii”, iar la 

centrul ”Construcții”, copiii construiesc ronduri pentru a planta florile de primăvară. 

Când lucrările au fost finalizate le vom așeza la centre, apoi vom face evaluarea lucrărilor, utilizând metoda “Turul galeriei”. Fiecare grup își va 

prezenta lucrările, iar ceilalți le vor observa și vor pune întrebări referitoare la tehnicile folosite și modul de realizare. 

Copiii ies din grupă făcând ”Trenulețul spălător“ pe versurile poeziei:  

„Rândul  iute să-l formăm/  

Lângă uşă ne-aşezăm/ 

Şi cuminţi să aşteptăm/ 

  Pe mânuţe ne spălăm/  

Este timpul să mâncăm! 

„Servim micul dejun 

 Se servește micul dejun. 

După servirea micului dejun, se trece la Întâlnirea de dimineață. Se completează calendarul naturii. Adresez copiilor câteva întrebări despre 

anotimp, despre vremea de afară, ziua, (daca ieri a fost  în data de  25, număr format din două cifre, 2 și 5, astăzi în ce zi suntem?), luna, și anul în care 

suntem. Dacă ne uităm pe fereastră, cum este vremea afară? 

                 În continuare se face prezenţa și copiii răspund la întrebarea ”Cum te simți astăzi?”. În momentul în care copiii prezenţi îşi aud numele, merg 

la panou și își iau floare care are fotografia sa și o așază în dreptul emoției pe care o simte în acel moment. Absenţii sunt  cei care nu au florile afișate la 

panou. 

Educatoarea adresează întrebarea săptămânii: ”Vă plac florile de primăvară?” 

           Discutăm apoi despre sosirea primăverii și despre semnele care ne-au dat de veste de sosirea ei, după care începem o conversație pe tema: ”În ce 

anotimp am spus că suntem ?”, ”Despre ce am vorbit ieri la grădiniță ?”, moment în care sunt implicați toți peșcolarii. 
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           La noutatea zilei, voi prezenta copiilor pe Zâna Primăvară care se află la colțul tematic și care este foarte supărată deoarece nu înțelege de  ce nu 

sunt toate florile primăverii înflorite. Din acest motiv, eu i-am propus să o ajutăm să înțeleagă motivul ”întârzierii” înfloririi florilor de primăvară, citind 

povestea ”Mica sămânță”, de Eric Carle și apoi demonstrându-i procesul de germinare al semințelor de flori, printr-un experiment. Reamintesc copiilor 

tema săptămânii: ”Buchet de primăvară” precum și tema zilei: ”De la sămânță la floare”. 

Trecem apoi la activitățile pe domenii experiențiale (ADE), în cadrul cărora voi prezenta copiilor pentru a dezbate și analiza povestea ”Mica 

sămânță”, de Eric Carle. În urma acestei povești, copiii vor înțelege ciclul de viață al plantelor în general și al florilor, în special. Discut cu copiii textul 

poveștii: ”Despre ce se vorbește în această poveste ?”, ”Ce a fost mai întâi?”, ”Pe unde a călătorit sămânța?”, ”Ce s-a întâmplat cu surorile ei?” . Concluzia 

fiind că toate plantele, deci și florile pornesc de la o sămânță, care trece prin mai multe primejdii pentru a ajunge într-un mediu de viață propice, de a 

crește și de a se dezvolta pentru a se transforma în cele din urmă în floare. 

Tranziția către următoarea activitate se face prin cântecul: ”Înfloresc grădinile”, moment în care copiii vor descoperi pe măsuțe, materialele 

necesare pentru a pune la germinat semințe de flori de primăvară. Astfel, în pungi speciale pentru germinat, copiii vor așeza semințele gata pregătite. 

După încheierea procesului de germinare, în câteva pungi vom pune mai multă apă, astfel încât semințele vor fi înecate de apă. Pe altele, le vom închide 

ermetic, astfel încât aerul să nu pătrundă, pe unele, le vom așeza într-o zonă mai puțin luminată, în alte pungi nu le vom pune suficientă apă iar în ultimele, 

le vom oferi toate condițiile necesare creșterii și dezvoltării viitoarelor plante. În felul acesta, pe parcursul unei săptămâni întregi, vom observa evoluția 

fiecărei pungi. Semințele care nu primesc suficientă apă, lumină, apă și aer, nu vor germina, timp în care, semințele care vor primii apă, lumină, apă și 

aer, vor încolții și din ele vor crește viitoarele flori. În încheierea activității vom folosi metoda ”Turul galeriei”, pentru a analiza lucrările efectuate.  

La sfârșitul zilei, la activitățile liber alese II (ALA  II), fiecare copil se va costuma într-o floare de primăvară și va interpreta câteva versuri 

despre floarea preferată, în ”Petrecerea florilor de primăvară”. Activitate o vom încheia printr-un dans de primăvară, pentru a sărbătorii apariția florilor 

de primăvară. 
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Evenimentul  

didactic 

/Secvenţa 

didactică  

Conţinutul ştiinţific Strategiile didactice Evaluare 

1.Moment    

organizatoric 

 

Se asigură condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii:  

 ▪  aerisirea sălii de grupă; 

 ▪  pregătirea materialelor pentru centrele de activitate; 

  

2.Captarea atenției Captarea atenției se realizează prin prezentarea Zânei Primăverii, 

prezentă la Centrul tematic și care este tare supărată deoarece ea a 

sosit, dar florile de primăvară încă nu au înflorit toate. Eu i-am 

propus să asiste la noi la activitate, căci o vom ajuta să înțeleagă 

motivul pentru care florile au întârziat să înflorească. 

Zâna Primăvara, 

surpriza, explicația 

 

3.Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

Astăzi vom desfășura activitatea integrată ”De la sămânță la floare”, 

pentru a o ajuta pe Zâna Primăvara să înțeleagă de ce unele flori de 

primăvară au întârziat să apară. Astfel, vom începe cu lecturarea 

poveștii ”Mica sămânță”, de Eric Carle, urmată de realizarea 

experimentului ”Germinarea semințelor de flori”. 

Explicația, coversația  

4.Reactualizarea 

cunoștințelor 

Se reamintește tema proiectului, apoi tema săptămânii. 

Educatoarea face o scurtă reactualizare a cunoștințelor: 

În ce anotimp suntem noi ? 

De unde știm că suntem în anotimpul primăvara? 

Care sunt vestitorii primăverii ?  
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5. Dirijarea 

activității 

Copiii se îndreaptă spre centrele de interes folosind tranziţia:  

    „Ghiocei mititei, 

                Fuga, fuga alergaţi 

                Spre sectoare vă-ndreptaţi. 

    Şi bine voi să lucraţi”. 

Astfel, la sectorul Știință, trebuie să urmărim etapele de dezvoltare 

și creștere a florile de primăvară și să comparăm plante de seră cu 

cele din grădină; la sectorul Artă - să lipim flori de primăvară pe 

”Rochița primăverii”, iar la sectorul Construcții – să construim 

rondul de flori pentru a planta florile de primăvară. 

Dacă  vor finaliza lucrările, pot încerca şi celelate sectoare, iar la final 

vor spune unde le-a placut cel  mai mult. 

Prin tranziția ,,Trenulețul spălător”, se iese din sala de grupă pentru 

a servi gustarea. 

 Individuala 

Frontala 

 

6. Desfășurarea 

activității 

Voi citii copiilor cartea ”Mica sămânță”, cursiv, fără opriri pe text și 

fără întreruperi,  în care se prezintă ciclul de viață al unei plante 

anuale și evoluția unei semințe.  

După citirea cărții, vom povestii conținutul cărții: 

-Despre cine este vorba în carte ? 

-Care este drumul seminței ? Pe unde a călătorit ? 

-Care sunt pericolele pe care le-a întâlnit sămânța în drumul său ? 

Lectura educatoarei, 

conversația, explicația, 

problematizarea 

Individuala 

Frontala 

Observarea comporta-

mentului verbal si 

nonverbal al copiilor 
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-Care sunt etapele prin care trece o sămânță pentru a crește ? 

-De ce are nevoie o plantă pentru a crește ? 

Se prezintă imaginile din carte precum și imagini cu evoluția unei 

plante, dar și factorii care contribuie la creșterea și dezvoltarea unei 

plante. 

Tranziție:”Înfloresc grădinile”. 

7. Obținerea 

Performanței 

Acum, pentru ca Zâna Primăvară să înțeleagă de ce unele flori au 

întârziat să înflorească, astăzi vom desfășura un experiment prin care 

punem la germinat semințe de primăvară. Voi accentua faptul că 

semințele cu prea multă apă sau cu prea puțină, cu lumină puțină sau 

lipsite de aer, nu vor germina. Germinarea este inflențată de anumiți 

factori: căldură, umiditate, aer și lumină. 

Ajut fiecare copil să își îndeplinească sarcinile de lucru 

Pungi pentru germinat, 

semințe de flori de 

primăvară, pipete, apă, 

experimental, 

conversația, explicația 

Individuala 

Frontala 

Observarea comporta-

mentului verbal si 

nonverbal al copiilor 

 

8. Încheierea 

activității 

La sfârșitul zilei, la ALA  II, fiecare copil se va costuma într-o floare 

de primăvară și va interpreta câteva versuri despre floarea preferată, 

în ”Petrecerea florilor de primăvară”. Activitate o vom încheia 

printr-un dans de primăvară, pentru a sărbătorii apariția florilor de 

primăvară. 

Se fac aprecieri asupra modului de participare a copiilor la activitate. 

În semn de mulţumire copiii primesc recompense de la Zâna 

Primăvara. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

SurprizĂ pentru mama  

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

 

       

     Prof. inv. primar: Nicola Camelia Gina 

   Unitatea de învăţământ: Școala ,,Speranța” Macea 

   Clasa: Pregătitoare 

   Unitatea tematică: ,,Preocupările noastre” 

   Subtema: ,,Ce imi place sa fac?” 

 

               Arii curriculare: Limbă şi comunicare 

          Matematică și științe ale naturii 

                                               Arte 

         Tehnologii            

               Discipline integrate:   

                            Comunicare în limba română 

   Matematică și explorarea mediului 

                            Muzică şi mişcare 

               Arte vizuale și abilități practice 

   

 

Competenţe specifice: 
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                                    Comunicare în limba română                               Matematică și explorarea mediului 

 

 

 

 

 

 

 

 Muzică şi mişcare                                                                                          Arte vizuale şi abilităţi practice 

 

1.3. Diferenţierea sunetelor vorbite sau cântate; 

1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-La, 

cu o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din 

folclorul copiilor; 

2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor 

întâlnite în mediul familiar; 

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, 

pe baza interesului direct; 

2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple; 

2.5. Exprimarea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu. 

 

 

 

 

 

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; 

2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, 

manifestând interes pentru comunicare; 

3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, 

scrise cu litere mari şi mici de tipar; 

4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, 

folosind resurse variate; 

4.2.  Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de 

comunicare; 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31; 
1.2.  Compararea numerelor în concentrul 0-31; 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin 

adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată; 
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Obiective operaţionale 

Clasa pregătitoare 

O1 - să precizeze poziţia sunetului g în cadrul unui cuvânt dat 

(CLR 1.3) 

O2 - să traseze după contur litera g mic de tipar (CLR 4.1) 

O3 – să asocieze literele mari cu literele mici de tipar (CLR 3.1) 

O4 – să răspundă întrebărilor pe baza ilustrației (CLR 1.2) 

O5 – să formeze cuvinte cu ajutorul literelor conform imaginii de 

pe jeton(CLR 4.2) 

O6 – să stabilească locul numerelor indicate în multimea de 

obiecte (MEM 1.1, CLR 2.4) 

O7 – să ordoneze crescător numerele de la 0 la 31 pentru a 

obține  inimioara prin unirea punctelor date ( MEM 1.2) 

O8 – să realizeze coșul cu flori pentru mama cu mulțimi care să 

aibă același număr de elemente ( MEM 1.4, AVAP 2.1) 

O9 – să recunoască numerele cuprinse între 0- 31 (MEM 1.1) 

O10 – să realizeze colajul, utilizând tehnicile simple de lucru 

(AVAP 2.3, 2.4, 2.5) 

O11 – să participle la jocurile de audiere alternativă şi 

comparată a sunetelor vorbite şi cântate (MM 1.2) 

O12 – să audieze cântecul redat cu ajutorul mijloacelor tehnice 

(MM 1,4) 

 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversația, exercițiul, explicația, jocul didactic, metoda fonetică analitico – sintetică, audiția muzicală, analiza de conținut, 

interpretarea muzicală, recitarea, observația,  

Mijloace de învățământ: planșa didactică, laptop, TV, imagini, jetoane, coșuleț, săculeț, caiete de lucru, creioane colorate, lipici, foarfece,  flori 

decupate, fluturași, hârtie colorată, carton colorat, fișe de lucru, acuarele, polistiren, cuburi de construcții, mascota clasei, scrisoarea bufniței, timbre 

cu diferite imagini, colecția de mingiuțe,  

Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate colectivă, pe grupe 
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Resurse: 

• TEMPORALE:      4 ore 

• SPAŢIALE: sala de clasă 

 

Bibliografie: 

• Programa şcolară pentru clasa pregătitoare (aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013); 

• Organizarea interdisciplinară a ofertelor de ȋnvăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici, Suport de curs, 2014; 

• Comunicare în limba română, clasa pregătitoare, M. Mihăescu ,Ș Pacearcă, A Dulman, C. Alexe, O. Brebenel, edituta Intuitext; 

• Matematică și explorarea mediului, clasa pregătitoare, M. Mihăescu ,Ș Pacearcă, A Dulman, C. Alexe, O. Brebenel, edituta Intuitext; 

• www.twinkl.com 

• https://manutepricepute.ro 

• https://www.logorici.ro/ 

 

DETALIERI DE CONŢINUT 

 

Obiective operaţionale / 

dozare timp 

Activităţi de învăţare/ Conţinut esenţial Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

Evaluare  

 

 

 

 

5 min. 

 

   Se desfăşoară întâlnirea de dimineaţă. 

   Se asigură un climat favorabil în vederea 

desfăşurării în bune condiţii a lecţiei. 

 

Conversația 

 

Calendarul 

naturii 

 

Activitate 

colectivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru captarea atenției și pentru 

descoperirea temei zilei le voi prezenta 

elevilor scrisoarea bufniței (mascota 

clasei) pentru ei: 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

Jocul didactic 

 

Bufnița de pluș 

(mascota 

clasei), 

Scrisoare 

 

Frontal 

 

http://www.twinkl.com/
https://manutepricepute.ro/
https://www.logorici.ro/
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5 min. 

,,Dragi copii! Știu că vouă vă place foarte 

mult să faceți surprize, pentru că am văzut 

și în clasă și acasă la voi, când am fost, că 

le faceți multe surprize doamnei 

învățătoare și părinților. Astăzi vreau să 

vă ajut să pregătiți o surpriză pentru 

mămicile voastre, dar pentru asta trebuie 

să îndepliniți sarcinile de lucru pe care vi 

le-am pregătit. Știu că pentru voi nu este 

greu, de aceea mă bazez pe 

perspicacitatea voastră. Pentru fiecare 

sarcină realizată veți primi jetoane și 

materiale pentru realizarea surprizei.  

Succes!” 

 

 

O4 – să răspundă 

întrebărilor pe baza 

ilustrației (CLR 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 min. 

 

Sarcina 1: 

Priviți cu atenție ilustrația și răspundeți 

corect întrebărilor 

La tablă se prezintă o planșă pe marginea 

căreia se poartă o conversație.  

   În urma conversaţiei, pentru metoda 

fonetică, analitico-sintetică se alege 

propoziţia: 

            ,,Mama primește garoafe.” 

      Respectând paşii metodei fonetice, 

analitico-sintetice, se stabilesc: 

* numărul cuvintelor din propoziţie; 

* numărul silabelor fiecărui cuvânt; 

* cuvântul și silaba care conţine sunetul 

nou  – g; 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Analiza de 

conținut 

 

Metoda fonetică, 

analitico- 

sintetică 

 

 

Planșa 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

Răspunsuri-

le elevilor 
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O1 - să precizeze poziţia 

sunetului ,,g” în cadrul 

unui cuvânt dat (CLR 

1.3) 

 

 

 

8 min. 

 

Sarcina 2:  

 Rostiţi corect sunetul ,,g” şi 

identificaţi-l  în silabe şi cuvinte. 

  

          Elevii, împărțiți în două grupe, 

primesc cinci timbre din colecția Ștefaniei. 

Fiecare grupă trebuie să coloreze cu 

bulinuța corespunzătoare sunetului g din 

imaginea reprezentată.  

 

 

 

 

Conversația 

Exercițiul 

 

Metoda fonetică, 

analitico- 

sintetică 

 

 

 

 

Timbre cu 

diferite 

imagini 

 

Creioane 

colorate 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Stabilirea 

corectă a 

sunetului în 

cuvintele 

date 

 

 

 

 

O2 - să traseze după 

contur litera g mic de 

tipar (CLR 4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

Sarcina 3:  

             Trasați după contur litera ,,g”, 

încercând să scrieți cât mai corect. 

 

Le spun elevilor sa pregătească caietele de 

lucru pe masă și instrumentul de scris. 

Se fac exerciții de încălzire executând 

mișcările sugerate de cântecul ,,Plouă, e 

soare!” , apoi imităm conturarea literei în 

aer, în palmă cu degetul, pe spate. 

Cer elevilor sa coloreze, folosind culoarea 

preferată 1 rând cu litera g, iar apoi să 

traseze după contur 1-2 rânduri. 

Cei care reușesc vor primi câte un fluturaș 

pe care îl vor colecționa. 

 

 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

Caiet de lucru 

 

Creioane 

colorate 

 

 

 

 

 

 

Fluturași din 

hârtie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Conturarea 

cât mai 

precisă a 

literei g 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

O3 – să asocieze literele 

mari cu literele mici de 

tipar (CLR 3.1) 

 

Sarcina 4: 

          Împerechează cuburile astfel încât 

să fie corectă asocierea literelor mari de 

 

 

 

Exercițiul 

 

Cuburi de 

construcții 

 

 

Individual 

 

Asocierea 

corectă a 

literelor 
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10 min. 

tipar cu cele mici și imaginea 

corespunzătoare sunetului inițial.  

 

       Pasul 1. Fiecare elev extrage din coș 

câte un cub, având pe el câte o literă mare 

de tipar. 

      Pasul 2. Elevii aleg din celelalte coșuri 

cuburile care conțin literele mici de tipar 

și imaginile corespunzătoare. 

     Pasul 3. Elevii asociază cele trei cuburi 

(litera mare, litera mică, imaginea 

corespunzătoare sunetului inițial) 

   

 

 

 

Jocul didactic 

 mari de 

tipar cu cele 

mici 

      

 

O9 – să recunoască 

numerele cuprinse între 

0- 31 (MEM 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 O7 – să ordoneze 

crescător numerele de la 

0 la 31 pentru a obține  

inimioara prin unirea 

punctelor date ( MEM 

1.2) 

 

 

Pentru reactualizarea cunoștințelor 

dobândite anterior solicit elevilor să 

numere cerculețele ce alcătiesc corpul 

omiduței. Vor observa că omiduța a 

crescut mai mult săptămâna aceasta, 

adăugându-i-se încă 11 cerculețe. 

 

Le prezint copiilor o colecție de mingiuțe 

și le cer să le numere.  

 

Vom interpreta împreună cântecul ,,Șade 

rața pe butoi”. Se repetă cifrele și 

numerele pare și impare. 

 

Sarcina 5: 

 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

Observația 

 

 

 

 

 

Interpretarea 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Omiduța cu 

numere 

 

 

 

 

 

Colecție de 

mingiuțe 

 

 

Laptop, TV 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

colectivă 

 

 

 

 

 

Citirea 

corectă a 

numerelor 

 

 

 

 

 

 

Interpreta- 

rea 

cântecului 
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15 min. 

          Unește punctele în ordinea 

crescătoare a numerelor pentru a obține 

inimioara pentru mama. 

 

       Fiecare elev primește o fișă pe care 

trasează cu creionul urmărind ordinea 

crescătoare a numerelor de la 1 la 31, 

formând astfel inimioara pentru mama.  

 

 

 

Fișa de lucru  

Creioane 

colorate 

 

 

 

Individual 

 

Realizarea 

corectă a 

inimioarei 

 

 

 

O6 – să stabilească locul 

numerelor indicate în 

multimea de obiecte 

(MEM 1.1, CLR 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

Sarcina 6: 

       Numără obiectele și spune ce obiect se 

află la numărul indicat. 

 

Pasul 1. Pe tablă se înșiră jetoane diferite. 

Le cer elevilor să spună ce jeton se află la 

fiecare dintre numerele precizate 13, 21, 

28, etc..  

 

Pasul 2. Pentru a complica jocul schimb 

cerințele jocului astfel: ,,Colorează cu 

roșu a treisprezecea minge, cu galben pe 

cea de-a șaisprezecea, cu verde pe a 

douăzeci și cincea și cu mov pe cea de pe 

poziția 29. Apoi le cer să coloreze după 

preferință prima și ultima minge. 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Jocul didactic 

 

Conversația  

 

exercițiul 

 

 

 

Jetoane 

magnetice 

 

 

 

 

 

Creioane 

colorate 

 

Caietul de 

lucru  

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

frontal 

 

 

Răspunsuri-

le elevilor 

 

 

 

 

Stabilirea 

corectă a 

locului 

numerelor 

indicate 

 

Înțelegerea 

și 

rezolvarea 

corectă a 

cerinței 

 

O8 – să realizeze coșul 

cu flori pentru mama cu 

mulțimi care să aibă 

 

Sarcina 7 

 

 

Decupare, 

 Lipire,  

 

 

Coșuleț din 

hârtie, 

 

 

Individual 

 

 

Realizarea 

felicitării, 
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același număr de 

elemente ( MEM 1.4, 

AVAP 2.1) 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

       Confecționează coșul cu flori pentru 

mama urmând indicațiile și tehnicile de 

lucru cunoscute. (decupare, lipire) 

 

Elevii decupează coșulețul, floricelele și 

fluturașii pe care le-au colecționat pe 

parcursul activității. Fiecare trebuie să 

aibă un număr egal de elemente ( 1 

coșuleț, 3 floricele, 2 fluturași) Elevii fac 

schimb între ei astfel incît să rămână cu 

cantitatea corespunzătoare de elemente 

necesare confecționării coșulețului pentru 

mama.  

 

 

 

Conversația  

 

exercițiul 

 

floricele, 

fluturași, 

buburuze,  

Lipici, 

foarfece,  

Carton colorat 

 

 

 

În colectiv 

respectând 

cerințele 

      

 

O10 – să realizeze 

colajul utilizând 

tehnicile simple de lucru 

(AVAP 2.3, 2.4, 2.5) 

 

 

 

 

 

30 min. 

 

 

O12 – să audieze 

cântecul redat cu 

ajutorul mijloacelor 

tehnice (MM 1,4) 

 

Sarcina 8 

        Realizați în colectiv colajul 

reprezentând anotimpul primăvara. Dați 

culoare forilor și confecționați lalele din 

hârtie. 

  

Elevii sunt invitați să picteze pe placa de 

polistiren pregătită, florile aplicate.  

 

Prin tehnica origami, elevii vor 

confecționa lalele din hârtie colorată pe 

care le vor aplica în colaj, 

înfrumusețându-l.  

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

Audiția 

 

 

Acuarele,  

Polistiren, flori 

decupate,  

 

 

Hârtie 

colorată, lipici 

 

 

 

 

Laptop, tv,  

https://www.yo

utube.com/wat

 

Individual,  

 

 

 

 

În echipă,  

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Realizarea 

colajului ,  

 

Respectarea 

tehnicilor 

de lucru 

(picture, 

plierea, 

decuparea) 

 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

elevilor 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrrui59to20
https://www.youtube.com/watch?v=Jrrui59to20
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 - audiție cântec Flori de primăvară;  

dialog despre florile care înfloresc în 

anotimpul primăvara; 

 

ch?v=Jrrui59t

o20 

 

 

O5 – să formeze cuvinte 

cu ajutorul literelor 

conform imaginii de pe 

jeton(CLR 4.2) 

 

 

 

15 min. 

 

Se realizează jocul ,, Pliculețe colorate” 

 

 Câte un elev de la fiecare grupă alege un 

plic colorat. În plic se află jetoane 

magnetice cu litere si jetoane cu imagini. 

Fiecare grupă are ca sarcină să pună în 

ordine jetoanele cu litere astfel încât să 

formeze cuvintele corespunzătoare 

imaginilor.   

 La sfârșitul jocului, fiecare elev primește 

tot atâtea floricele câte cuvinte a format.  

 

 

 

Jocul didactic 

 

conversația 

 

Plicuri 

colorate, 

Jetoane 

magnetice cu 

litere,  

Jetoane cu 

imagini 

 

Pe grupe 

 

Formarea 

cuvintelor 

conform 

imaginilor 

      

 

O11 – să participle la 

jocurile de audiere 

alternativă şi comparată 

a sunetelor vorbite şi 

cântate (MM 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propun elevilor un joc muzical 

 

Pasul 1:  ,,Numele”– Spune-ți numele, 

apoi cântă-l înlocuind fiecare silabă din 

numele tău cu silaba la! (ex.: Ma-tei →la-

la) 

 

Pasul 2: reproducerea unei înșiruiri de 

silabe și transformarea lor în linii 

melodice alternând vocale lângă o silabă 

dată (ex.: MA-ME-MI-MO-MU) 

 

 

Jocul didactic 

 

Interpretarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recitarea 

 

 

Laptop, tv,  

Orgă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poezii despre 

mama 

 

Frontal,  

 

 

In echipă,  

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor,  

 

Participare

a active la 

jocul 

muzical 

propus 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrrui59to20
https://www.youtube.com/watch?v=Jrrui59to20
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20 min. 

Pasul 3: se ascultă poeziile despre mama, 

recitate de către fiecare elev, pe rând, apoi 

atribuim o line melodică poeziilor, 

cântându-le.  

 

 

 

O12 – să audieze 

cântecul redat cu 

ajutorul mijloacelor 

tehnice (MM 1,4) 

 

 

 

10 min. 

 

- audiție cântec  ,,Mama”;  dialog despre 

Ziua Mamei; 

 

  

Audiția 

 

Laptop, tv,  

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=HT-

Q058H6d0&lis

t=RDHT-

Q058H6d0&st

art_radio=1 

  

Frontal 

 

individual 

 

Observarea

comportmen

tului 

elevilor 

 

 

 

 

  

 

Activitate în completare 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri finale 

 

Propun un joc muzical de mișcare 

,,Scăunele muzicale” 

 

Copiii asezati pe scaunele incep, la 

semnalul liderului de joc, sa alerge in jurul 

scaunelor. In timp ce copiii alearga, 

liderul de joc scoate din joc un scaunel. La 

semnalul liderului (opreste muzica, bate 

din palme sau fluiera) copiii vor lua loc. 

copilul ramas in picioare este eliminat din 

joc. Jocul continua astfel pana cand 

ramane in joc un singur scaunel. Copilul 

care se aseaza, la semnal, pe scaunelul 

ramas, este declarat castigator. 

 

În încheierea activității, felicit elevii 

pentru implicare și îi recompensez cu câte 

 

 

Joc muzical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Scăunele,  

 

Laptop,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocolante 

smiley face 

 

 

In colectiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HT-Q058H6d0&list=RDHT-Q058H6d0&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=HT-Q058H6d0&list=RDHT-Q058H6d0&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=HT-Q058H6d0&list=RDHT-Q058H6d0&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=HT-Q058H6d0&list=RDHT-Q058H6d0&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=HT-Q058H6d0&list=RDHT-Q058H6d0&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=HT-Q058H6d0&list=RDHT-Q058H6d0&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=HT-Q058H6d0&list=RDHT-Q058H6d0&start_radio=1


, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 - 1651 - 

un autocolant smiley face pe care îl 

voradăuga la colecția de autocolante din 

carnețel. 
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Proiect didactic  

   

Data: 18-11-2019 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimazială „Mihu Dragomir” 

Profesor: Teşcan Daniela 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplină: Limba şi literatura română 

Clasa: a V – a B 

Durata lecţiei: 50 de minute 

Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştiinţe 

Subiectul lecţiei: Verbul – timpul viitor 

Competenţe specifice:  

           - sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate 

            -alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical 

           - utilizarea corecta a flexiunii verbale in textul scris, utilizand corect semnele de 

ortografie şi punctuaţie 

            - asigurarea coerentei ideilor exprimate intr-un mesaj oral 

            - adaptarea vorbirii la situatiile speciale sau neprevazute de dialog sau monolog  

Obiective operaţionale: (la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili) 

a). Cognitive 

          - să identifice verbe la timpul viitor 

          - să ştie să definească viitorul 

          - să ştie să conjuge verbe la timpul viitor 
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          - să alcătuiască enunţuri cu verbe la timpul viitor 

          - să identifice şi alte forme ale viitorului 

          - să identifice formele inverse ale timpului viitor 

          - să ortografieze corect diferite forme verbale ale timpului viitor 

 Afective 

          - să manifeste spirit de competiţie şi colegialitate 

          -sa interactioneze in cadrul grupului 

         - sa inteleaga rolul studierii notiunilor de morfologie si sintaxa 

Strategia didactica 

 Strategii de învăţare – activitate frontală, activitate independentă si pe grupe 

Metode şi procedee – conversaţia, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic 

Mijloace de invăţare- fişe de lucru, tabla, manual,   

 Resurse şi managementul timpului 

          - Spaţiul de lucru – sala de clasă 

          - Timpul de lcuru – 50 de minute 

          - Capacităţi normale de învăţare ale elevilor, cunoştiinţele lor anterioare 

Bibliografie 

          - Sofia Dobra, Limba si literatura română, manual pentru clasa a V-a, Ed. Art 

Educaţional, Bucureşti 2017 

          - Ştefania Popescu, Gramatica practică a limbii române, , Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucuresti 1993. 

- Ada Iliescu, Gramatica aplicata a limbii romane, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 

2003 
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Scenariul didactic 

Etapele 

activitatii 

T
im

p
 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Strategii didactice 

Forme de 

evaluare Forme de 

organizare 

Resurse 

procedurale 

1.Organizarea 

clasei 
1’ 

Pregăteşte materialele necesare lecţiei, 

asigură disciplina si ordinea în clasă, 

notează absenţele. 

Se pregătesc pentru ora de 

limba şi literatura română 
Frontal Conversaţia  

2. Verificarea 

temei 
3’ 

Numeşte câţiva elevi care citesc 

exerciţiile avute ca temă. Se fac unele 

corecturi şi observaţii dacă este cazul. 

Elevii numiţi citesc rezolvarea 

exerciţiilor,iar ceilalţi intervin, 

se corectează dacă est1e cazul. 

Frontal 

Conversaţia 

Explicaţia 

Aprecieri 

verbale 

3). Verificarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

4’ 

Se actualizeaza noţiunile de bază ce 

privesc verbul.Se distribuie elevilor 

fişa de lucru in care sunt rugaţi să 

aleagă A/F in funcţie de răspunsul ales 

prin ridicarea unui cartonaş colorat. 

FIŞA 1 

Sunt atenţi la enunţurile din 

fişă, apoi răspund prin arătarea 

unui cartonaş colorat. 

Frontal 

Joc didactic 

Cartonaşe  

Aprecieri 

verbale 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

 - 1655 - 

4). Captarea 

atenţiei 
4’ 

Profesorul prezinta elevilor un afiş in 

care se află verbe la viitor. Acesta cere 

elevilor să răspundă urmatoarelor 

intrebări descoperind astfel cuvântul 

cheie al lecţiei: Timpul viitor-titlul 

lecţiei  

 

Urmăresc indicaţiile 

profesorului şi descoperă 

cuvântul cheie. 

Individual Joc didactic 
Aprecieri 

verbale 

5). Anunţarea 

temei noi şi a 

obiectivelor 

2’ 

Anunţă tema lecţiei şi obiectivele 

propuse. 

Tema lecţiei – timpul viitor. 

 

Elevii notează titlul lectiei in 

caiet. 
Frontal   

6). Dirijarea 

învăţării 
30’ 

 

Elevii sunt rugaţi să răspundă 

urmatoarelor cerinţe:  

1. Indică verbele din afişul alăturat. 

2. Când se desfăşoară acţiunea verbelor 

identificate in raport cu momentul 

vorbirii? 

Răspund la intrebări si notează 

in caiete.  
 Conversaţia 

Apreciere 

verbala 
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3. Cum se formează timpul viitor? 

 

  

Cere elevilor să observe din ce este 

alcătuit timpul viitor: verbul a vrea şi 

infinitivul verbului de conjugat. 

4. Conjugaţi la timpul viitor verbul „a 

lucra”. 

 

Observă alcătuirea timpului 

viitor. 
Frontal Explicaţia 

Aprecieri 

verbale 

  

Scoate la tablă un elev care va scrie 

verbul a lucra la timpul viitor. 

Profesorul le explica diferenţa dintre 

valoarea auxiliară si predicativă a 

verbului „a vrea” si distribiuie elevilor 

FIŞA 2- DESCOPERĂ 

Elevii noteaza in caiete. Individual Exerciţiul 
Observarea 

sistematică 
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Profesorul le va prezenta elevilor jocul 

didactic, Imaginează-ţi, şi le va 

ȋnmâna cinci bileţele, fiecare având pe 

el, scrisă, o situaţie. 

FIŞA 3 

 

Reprezentantul fiecarei grupe 

va extrage câte un bileţel, va citi 

grupei situaţia dată şi va 

răspunde cu propoziţii care să 

conţină verbe la viitor, referitor 

la acţiunea întreprinsă.  

Pe grupe 

Jocul 

didactic 

Imaginea-

ză-ţi 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

  

Profesorul propune elevilor un alt joc 

didactic „Saculetul fermecat” in care elevii 

vor descoperi alte forme ale  timpului viitor 

 

Elevii sunt atenţi la explicaţia 

profesorului. Reprezentantul 

grupei va prezenta clasei 

enuntul descoperit, ceilalti  

notandu-si  în caiete. 

Pe grupe Explicaţia 

s 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Notează la tablă următoarele versuri: 

„Lângă salcâm sta-vom noaptea întreagă.” 

(M. Eminescu - Sara pe deal) şi „Vom visa 

un vis ferice,/Îngâna-ne-vor c-un 

cânt/Singuratice izvoare,/Blânda batere de 

vânt.” (M. Eminescu - Dorinţa) 

Identifică verbele la timpul 

viitor. 

 

Individual Explicaţia 
Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

    

Solicită elevii să identifice verbele la 

timpul viitor. Face următoarele precizări:  

 Formele inverse ale viitorului apar 

numai în limbajul poetic 

 Azi nu mai apar în limbă, fiind 

învechite. 

Elevii noteaza in caiete.  Individual Explicaţia 

s 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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          „Pastila de ortografie”.Profesorul        

propune următorul exerciţiu: Subliniaţi 

varianta corectă: v-a invata/va invata, imi 

va pare/imi va parea rau, mamei ii va place/ 

ii va placea, va pustii/va pusti, 

vei fi/vei fii. 

Profesorul imparte grupelor alte fise de 

lucru cu cerinte diferite pentru a putea 

desemna castigatorul concursului. FISA 5 

Notează exerciţiul, se gândesc 

la rezolvarea acestuia. Rezolvă 

exerciţiul. 

Frontal 
Exerciţiul 

Explicaţia 

Observarea 

sistematică 

7).Asigurarea 

feedbackului şi 

evaluarea 

 

 

3’    

Are loc permanent pe parcursul lecţiei şi se 

concretizează prin aprecieri verbale făcute 

de profesor. Acesta solicită elevii să 

răspundă următoarelor întrebări: 

 Ce arată timpul viitor? 

 Cum se formează? 

 Conjugaţi verbul a calatorii la timpul 

viitor. 

Răspund întrebărilor Frontal Conversaţia 

Aprecieri 

verbale 

Observarea 

sistematică 
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8). Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

 

1’  

Tema pentru acasă: exerciţiile 2,6 si 7  de 

la pagina 75 din manual. Se dau explicaţiile 

necesare. 

Notează tema de casă Individual 
Conversaţia 

Explicaţia 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1661 
 

 

 

 

 

PROF.ÎNV.PREŞCOLAR: TINCU CRISTINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ STICLĂRIA 

13 NOIEMBRIE 2019 

Data:  13.XI.2019 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Sticlăria 

Grupa: mare, Grupa  Albinuţelor 

Prof.înv.preşcolar: Tincu Cristina 

Tema anuală: Când, cum şi de ce se întâmplă? 

Tema proiectului: Toamnă darnică 

Subtema: Hora legumelor 

Tipul activității: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

Mijloc de realizare: pe centre de interes 

Scopul activității: consolidarea deprinderilor de lucru specifice jocurilor liber alese, de cooperare cu 

colegii. 

Programul activităţii 

           I. Activitate de dezvoltare personală (ADP): 

Rutina : Primirea copiilor ( deprinderi specifice) 

Întâlnirea de dimineață: ,, De-aş fi o legumă, aş vrea să fiu...?” 

Rutine : ,,O legumă când aleg, cu toate simţurile sunt alert!” (deprinderea de a pipăi, mirosi, privi cu atenţie când 

cumpărăm legume de oriunde)  

Tranziție: ,,Bat din palme clap, clap, clap 
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                   Din picioare trap, trap, trap 

                   Ne-nvârtim, ne răsucim 

                   Către centre noi pornim!” 

 

          II.  Jocuri și activități liber alese (JALA I): 

CENTRUL ŞTIINŢĂ  

Subiectul: ,,Ghiceşte leguma”” 

Obiective operaţionale: 

O1: să atingă leguma pe care o primeşte; 

O2: să numească leguma din mână. 

 

CENTRUL ARTĂ:  

Subiectul: ,,Legume vesele”-desen 

Obiective operaţionale:  

O1: să coloreze legumele respectând culorile.  

 

CENTRUL CONSTRUCŢII: 

Subiectul: ,,Camioane pentru transportul legumelor”  

Obiective operaţionale: 

O1: să construiască camioane pentru transportul legumelor din cuburi. 

 

Strategii didactice: 

a) Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația; 

b) Mijloace de învățământ: legume din plastic, fişe pentru desenat, creioane colorate, cuburi din plastic. 

c) Forme de organizare: pe grupe, frontal 

Resurse:- umane: 23 preșcolari 

               - bibliografice: 

➢ Ştefania Antonovici, Jocuri-exerciţiu pentru activităţi alese, Editura Aramis, 2008 

➢ Smaranda Maria Cioflică, Ziua bună începe la întâlnirea de dimineaţă. Momentele întâlnirii de dimineaţă şi sugestii 

de jocuri, Editura Tehno-Art, 2016 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață: 

✓ SALUTUL: După ce sosesc toți copiii, aceștia se vor așeza în semicerc pe covor pentru a 

desfășura întâlnirea de dimineață: ,,Dimineaţa a sosit 

                                                        Toţi copiii au venit 
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                                                        În cerc să ne aşezăm, 

                                                        Frumos să ne salutăm! 

                                                        A-nceput o nouă zi,  

                                                        Bună dimineaţa, dragi copii!” 
✓ PREZENȚA COPIILOR: Cu ajutorul fiecărui fagure ce are în centru fotografia copilului,  se  

va stabili cine este prezent și cine nu a venit astăzi la grădiniță. Se va completa stupul de albine cu albinele 

prezente. 

✓ CALENDARUL NATURII: Prin intermediul unei conversații se va stabili împreună cu copiii 

data, ziua şi luna în care suntem, vremea de afară, anotimpul în care ne aflăm şi alte lucruri specifice 

anotimpului. 

✓ NOUTATEA ZILEI: Copii, astăzi când veneam la grădiniţă, m-am întâlnit cu un băieţel care se îndrepta spre casă, 

însă mie mi s-a părut că este supărat. L-am întrebat de unde vine şi a spus că se întoarce de la piaţă unde l-a trimis 

mama să cumpere legume. Aceasta i-a dat băieţelului şi o listă pentru a nu uita ce are de cumpărat.   

De ce credeţi voi că era trist? Voia să găsească pe cineva care să-l ajute să numere legumele cumpărate pentru a 

se asigura că a respectat lista dată de mama. Copilul se cam încurca la numărat şi de aceea avea nevoie de ajutor. 

Mie mi-a fost milă de el şi l-am liniştit, spunându-i că voi îl puteţi ajuta.  

Am învăţat să numărăm? Cunoaştem toate legumele de toamnă? Atunci sigur îi vom fi de ajutor.  

Rutină: ,,O legumă când aleg, cu toate simţurile sunt alert!” (deprinderea de a pipăi, mirosi, privi cu 

atenţie când cumpărăm legume de oriunde)  

Se va realiza tranziția către centrele de interes: 

,,Bat din palme clap, clap, clap 

Din picioare trap, trap, trap 

Ne-nvârtim,ne răsucim 

Către centre noi pornim!”. 

După ce copiii s-au așezat la centrele de interes, le explic ce au de făcut la fiecare centru în parte. Când 

copiii au finalizat lucrul la centre se realizează tranziția ( ,,Bate vântul frunzele”) pentru a desfășura  

activitatea matematică ,,Să numărăm câte legume doreşte gospodina de la piaţă!”. În cadrul acestei 

activități preșcolarii vor forma mulţimi cu legumele din coş, le vor număra, vor aşeza cifra 

corespunzătoare numărului de elemente din fiecare mulţime, vor lipi tot atâtea legume câte arată cifra. 

    Tranziția spre următoarea activitate se va realiza prin intermediul cântecului ,, Ţăranul e pe câmp!”. 

     La activitatea din cadrul domeniului om şi societate, copiii vor decupa legume, apoi le vor lipi în 

borcan, realizând astfel imaginea unui borcan cu murături. 

    Tranziția către jocurile și activitățile liber alese (II) se va realiza prin versurile ,, Iute, iute alergăm,/ 

Veseli vrem să ne jucăm!”. 

    În cadrul activității jocuri și activități liber alese (II), copiii vor repeta jocul desfășurat cu o zi înainte, 

și vor juca un nou joc ,, Aleargă la culoarea ta” și unul liniștitor ,,Ce legumă ai gustat?”. 

   Activitatea se încheie cu aprecieri asupra modului în care s-au descurcat copiii în realizarea sarcinilor. 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1664 
 

Secvența 

didactică 

 

Ob. 

Op. 

 

Conținutul științific 

Strategii didactice  

Evaluare 

 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

 

Moment 

organizatoric 

 

 Asigur condițiile optime pentru desfășurarea activității pe 

centre de interes. Copiii se vor deplasa spre centre după 

realizarea tranziției ,, Bat din palme clap, clap, clap/Din 

picioare trap, trap, trap /Ne-nvârtim, ne răsucim / Către 

centre noi pornim!” 

Conversația  Frontal  

Captarea 

atenției 

 Se va realiza prin prezentarea coşului cu legume primit de la 

băieţelul Vlăduţ care se întorcea de la piaţă. Acesta a fost să 

cumpere legume şi a întrebat ce lucruri aţi învăţat voi la 

grădiniţă despre toamnă, despre legume. 

În continuare, copiii descoperă materialelor aflate pe măsuțele 

de la fiecare centru. 

Conversația  Frontal  

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

operaționale 

 

 Astăzi vom lucra la cele trei centre de interes unde avem 

pregătite mai multe sarcini: 

-cine va veni la centrul ştiinţă, va pipăi, apoi va denumi leguma pe 

care o primeşte în mână; 

- cine va alege la centrul artă, va desena legumele de pe fişă; 

- cine va lucra la centrul construcţii, va construi camioane pentru 

transportul legumelor. 

 
 

 

 

Conversația 

  

 

Frontal 
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Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

 

Fiecare copil se va așeza la centrul la care vrea să lucreze. 

Pentru fiecare centru voi purta discuții referitoare la ceea ce 

vor trebui să realizeze copiii cu materialele puse la dispoziție. 

Voi reaminti copiilor comportamentul pe care trebuie să îl 

aibă în timpul desfășurării activității și le urez spor la lucru. 

Astfel la centrul ştiinţă copiii vor pipăi şi vor denumi 

legumele. La centrul artă copiii vor desena legume vesele, iar 

la centrul construcţii, copiii vor construi camioane pentru 

transportul legumelor, folosind cuburi din plastic. 

Conversația 

Explicația 

Demonstraţia  

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Legume din 

plastic; 

Fişe de lucru; 

Creioane 

colorate; 

Cuburi din 

plastic. 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Apreciez capacitatea copiilor 

de a denumi legumele pipăite. 

Apreciez capacitatea copiilor 

de a colora legumele 

respectând culoarea. 

Apreciez deprinderea copiilor 

de a construi camioane pentru 

transportul legumelor, 

folosind cuburi din plastic. 

Obținerea 

performanței 

 

  

 

oi trece pe la fiecare centru împreună cu preșcolarii, 

solicitându-le acestora să precizeze ce au lucrat și la care 

dintre centre le-au plăcut cel mai mult să lucreze.   

Conversația Lucrările 

copiilor 

 

Pe grupe Apreciez corectitudinea 

realizării sarcinilor  
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Evaluarea 

activităţii  

 Am observat că v-a plăcut mult să lucraţi pe centre. Am 

observat astăzi unii copii lucrând cu mare interes, copii 

precum: ________. Aş dori ca alţi copii să se implice mai 

mult, cum ar fi: ________. 

Conversaţia 

Explicaţia  

 

 

 

 

 Frontal   

Încheierea 

activității 

 

 

 

 

 

Copiii vor primi aprecieri verbale asupra modului în care au 

partici 

pat la activitate.  

Tranziția: ,, Bate vântul frunzele!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conversația  Frontal Aprecieri verbale 
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PROIECT  DIDACTIC 

Data: 18.11.2019 

Clasa: a VIII-a 

Profesor:Ţînţar Anamaria 

Unitatea de învăţământ:  

Unitatea de învăţare: Nemetale 

Lecţia: Carbonul 

Tipul de lecţie:Transmitere de noi cunostințe 

Scopul: Cunoaşterea caracterelor generale ale nemetalelor 

Competente generale : 

1. Explorarea unor fenomene și proprietăți ale substanțelor întâlnite în activitatea cotidiană. 

2. Interpretarea unor date și informații obținute în cadrul unui demers investigativ. 

3. Rezolvarea de probleme în situații concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice 

chimiei. 

4. Evaluarea consecințelor proceselor și acțiunii substanțelor chimice asupra propriei 

persoane și asupra mediului înconjurător.      

Competențe specifice:  

Cp.sp.1.1.Identificarea unor proprietăți/fenomene, substanțe/amestecuri în contexte cunoscute. 

Cp.sp.1.2.Descrierea unor fenomene și proprietăți ale substanțelor întâlnite în contexte cunoscute 

prin utilizarea terminologiei specifice chimiei. 

Cp.sp.1.3.Utilizarea simbolurilor specifice chimiei pentru reprezentarea unor elemente, substanțe 

simple sau compuse și transformări ale substanțelor. 

Cp.sp.2.1.Formularea unor ipoteze cu privire la caracteristicile substanțelor și a relațiilor dintre 

ele. 

Cp.sp.3.1.Identificarea informațiior și datelor necesare rezolvării unei probleme în contexte 

variate. 

Cp.sp.4.1.Identificarea consecințelor proceselor chimice asupra organismului și asupra mediului 

înconjurător. 

Cp.sp.4.2.Aprecierea impactului substanțelor chimice asupra organismului și asupra mediului 

înconjurător. 
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Obiective operaţionale : La sfarşitul lecţiei elevii,vor fi capabili: 

                        Cognitive 

O1.să reprezinte structura atomului de carbon 

O2.să cunoască starea naturală a carbonului 

03. să cunoască  cele 3 forme alotropice ale carbonului 

            Formative: 

O4. să  identifice sectoarele de utilizare și să cunoască importanța practică a carbonului. 

             Atitudinale:   

O5.aplicarea cunoştinţelor din domeniul chimiei,în interpretarea fenomenelor din natură : 

utilizarea lor în viaţa cotidiană . 

Evaluarea: formativ ameliorativă(de achiziţii,de proces,de produs); 

Obiective ale evaluării: 

Cognitive: 

E1: operarea cu limbajul ştiinţific specific chimiei. 

Formative: 

E2 : stimularea capacității de operare cu noile cunoștințe. 

Atitudinale: 

E3: să folosească un limbaj chimic adecvat în formularea unor concluzii;    

Valori şi atitudini vizate:  

➢ Interes şi curiozitate; 

➢ Manifestare creativă; 

➢ Interes şi respect pentru ceilalţi; 

➢ Respect faţă de argumentaţia ştiinţifică; 

➢ Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediu. 

Resurse educaţionale 

a) Procedurale: 

• Metode didactice:  

Expozitiv-euristice: 

❖ M1 -conversaţia euristica 

❖ M2- explicaţia 

❖ M3 -expunerea  

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1669 
 

Interactive:   

❖ M4 -comparaţia  

❖ M5- ciorchinele 

❖ M6-copacul ideilor 

❖ M7-problematizarea 

Instrumente de evaluare: observare sistematică,verificare orală, verificare scrisă. 

Locul de desfasurare: sala de clasă 

Forme de organizare a activităţii:frontală 

                                         individuală. 

Resurse:  umane –      elevi 

                 temporale – 50 minute 

                 materiale – oficiale RM 1. programa şcolara;  

                                                   RM2. macroproiectarea didactică: 

• fişe de lucru 

• sistemul periodic 

• manual 

Bibliografie: 

❖ Programa şcolară; 

❖ Dictionar ilustrat de chimie-editura Aquila 1993 

❖ Manual de chimie clasa VIII-Cornelia Gheorghiu-editura ALL 
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Secvenţele 

didactice 
Conţinuturi 

C.op 

Ob.ev. 
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Res. M R. proc. 

M. 

evaluare 

 

Moment 

organizatoric 

  - notarea absentelor 

- asigură condiţiile optime 

necesare desfăşurării activităţii 

- creează un climat cooperant 

- se pregătesc pentru 

activitate.  

 

   M1  

 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

Noţiuni și 

concepte 

însuşite în ora 

anterioară 

Oxigenul 

 

 

E1 

 

 

 

- cu ajutorul unei fișe de 

evaluare profesorul face  

reactualizarea noţiunilor din 

lecția anterioară. 

 

  

 

- rezolvă fișa de 

evaluare 

 

 

 

 

fișa de evaluare 

 

 

 

 

 

 

Verif. 

Individ. 

 

 

Evocare 

Titlul lecţiei: 

Carbonul 

 

 

 

- anunţa noua temă 

-prezintă conceptele 

operaţionale 

- notează titlul pe tablă 

-expune importanta noii teme 

-notează titlul in caiete 

-urmăresc conceptele 

lecţiei 

- sunt atenţi 

 

 

 

 

  M1 

 

 

Captarea 

atentiei 

 

Prezentare 

power point 

  

-prezintă un ppt. despre carbon 

 

 

 

-urmaresc prezentarea 

ppt. 

 

Laptop 

videoproiector 

Frontală 

    M1 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1671 
 

 

Dobândirea de 

noi cunoştinţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiunile noi 

 

 

 

 

- structura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-stare naturala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

O4 

 

 

E2 

 

 

- solicită elevilor să 

urmărească pe planșa cu 

sistemul periodic să descopere 

unde este localizat carbonul si 

care este structura atomului de 

carbon. 

Izotop p+ n0 e- 

12C 6 6 6 

Poziția în sistemul periodic 

♦ Perioada: 2 

♦ Grupa: IV A (14) 

♦ Căsuța: 6 

straturi 

K - 2e- 

L - 4e- 

Valența: IV, cu excepția CO, 

unde are valența II 

Cum  gasim in natura sulful? 

-0,35% din masa scoartei 

terestre 

 

- observă, analizează și 

dau raspunsuri.    

 

                                                                    

 

 

-Completează schema 

lecției în caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistemul 

periodic 

 

 

 

 

 

 

manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verif. 

Frontală 

 

 

 

 

Obs. sist 
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-proprietăți 

fizice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

O4 

 

-in stare libera sub forma de 

diamant, grafit, fulerene si 

carbuni de pamant 

-sub forma de compusi: in 

unele substante 

anorganice:CO2, CaCO3, 

MgCO3 si in toate substantele 

organice 

-corpul uman contine ~20%C 

-varietati de carbuni de 

pamant: antracit, huila, 

lignit,turba 

- Care proprietatile fizice ale 

carbonului. 

Diamantul 

♦ solid incolor și transparent 

(diversele impurități pot 

determina colorarea acestuia), 

cristalizat cubic; 

♦ p.t. > + 3550 0C; 

♦ mai greu decât apa; 

♦ insolubil în toți dizolvanții; 

 

 

 

 

 

 

 

M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verif. 

Frontala 

 

 

 

 

Obs. sist 
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E2 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

♦ are duritatea maximă pe 

scara Mohs (10); 

♦ izolator electric; 

♦ reflectă lumina, fiind 

strălucitor.  

Grafit 

♦ solid opac, negru-cenușiu, 

lucios, unsuros, cristalizat 

hexagonal; 

♦ p.t. > + 3550 0C; 

♦ mai greu decât apa, dar mai 

ușor decât diamantul; 

♦ insolubil în toți dizolvanții; 

♦ duritatea mică (1 pe scara 

Mohs); 

♦ conducător electric; 

♦ planurile în care se găsesc 

atomii alunecă unele peste 

altele, lăsând urme pe hârtie.  

Fulerene 

♦ solide opace, 

negre,cristaline;  

 

M3 

 

 

 

 

 

M4 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

M1 

 

 

 

M2 
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E1 

 

 

 

O4 

 

 

E2 

♦ mai grele decât apa, dar mai 

ușor decât diamantul și 

grafitul; 

♦ solubil în dizolvanți 

nepolari; 

♦ duritatea mică; 

♦ izolatori electrici și termici. 

 

- Completez schema lectie 

 

 

 

M3 

 

 

4 

 

Stimularea 

performanţei 

  

E1 

 

-Inventariez principalele 

informații și observații cerând 

elevilor să dea raspunsuri 

rapide, clare,concrete 

 

- oferă  raspunsuri 

  

 

 

 

verificare 

orală 

Asigurarea 

retenţiei și a 

transferului 

  

E1 

  

- fixez noţiunile unei fișe de 

lucru 

 

-  rezolvă fișa de lucru 

 

 

 

 

M6 

 

individual 

 

Evaluarea 

 

 

 

 - face aprecieri și oferă 

recompense  elevilor care au 

avut activitate și care s-au 

afirmat prin răspunsurile 

corecte 

- se raportează la 

aprecierile făcute de 

profesor 

   

frontal 
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Carbonul 

 

STRUCTURA 

                  6
12 C             nucleoni = A=12;   p+ = 6;  n0 = 6; e- = 6;    

                    perioada 2; grupa IV-A 

                    straturi – 2  K 2, L 4 

                    substraturi – 3(1s² 2s²2p²) 

                   valenta constanta 4 exceptand CO, in care manifesta valenta 2 

 STARE NATURALA 

➢ 0,35% din masa scoarței terestre 

➢ în stare liberă sub forma de diamant, grafit, fulerene și carbuni de pamant 

➢ sub formă de compusi se gasește în unele substanțe anorganice:CO2, CaCO3, MgCO3 și în toate substantele organice 

➢ corpul uman conține ~ 20% C 

➢ varietăti de carbuni de pamant: antracit, huila, lignit,turba. 
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PROPRIETATI FIZICE 

                         Prezintă 3 forme alotropice 

DIAMANT GRAFIT FULERENE 

-solid, cristalizat in forma cubică 

-incolor(uneori galben,negru sau albastru) 

-foarte dur(10) 

-rau conducator de caldură și electricitate 

-insolubil în orice solvent 

-indice de refractie foarte mare 

-mai greu decat apa 

 

-solid, cristalizat in formă 

hexagonală 

- negru, unsuros la pipait 

-duritate mică(1) 

-prezintă fenomenul de clivaj(se 

rupe în plane paralele) 

-foarte bun conducator de 

caldură și electricitate 

-insolubil în orice solvent 

-mai greu decat apa 

-opac 

-solid, moleculă în formă 

icosaedrică 

-negru 

-duritate mică 

-rau conducator de caldura și 

electricitate 

-solubil în benzina 

-opac 

-mai greu decat apa 

                                                              Fisa de evaluare 

Nume si prenume 

Completați spațiile libere. 

1.Caracteristica O2 ca element chimic 

a. Simbol   ___________ 

b. Poziția în SP :  perioada_____  

                         grupa  __________   

c. Caracterul elementului ______________________________ 

d. Structura atomului ; 
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                                nr. de protoni_______________ 

                                nr.de neutron ____________ 

                                nr. de electroni ___________ 

                                repartizarea  pe straturi energetice  

e. Valența_____ 

2.Caracteristica O2 ca substanță simplă 

a. Stare de agregare______________ 

b. Culoare _____________ 

3.Răspîndire a O2 în natură. 

a. În aer ________________ 

b. În organismul uman_____________   

4.Domeniile de utilizare a O2  

a.pentru plante  

b.pentru om și animale  

c. pentru diverse procese fizico-chimice                                                
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DATA:   07. 11. 2019 

CLASA:  a III-a  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 1 Cotu-Văii 

PROPUNĂTOR: Toader Cosmina 

ARIA CURRICULARĂ: Arte  şi Tehnologii 

DISCIPLINA: Arte vizuale şi  abilități practice 

SUBIECTUL LECȚIEI:  Pălăria toamnei 

FORMA DE REALIZARE: integrată 

TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi și deprinderi 

DURATA:  45  de minute 

DISCIPLINE INTEGRATE:  

ȘTIINȚE ALE NATURII: însușirea unor informații despre anotimpul toamna; 

ARTE VIZUALE ȘI ABLITĂȚI PLASTICE: realizarea unei pălării; 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1679 
 

 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

AVAP: 

2.1. Utilizarea în context variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici de lucru adecvate; 

2.2.Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, ceramic, sticlă); 

2.3 Valorificarea elemetelor de limbaj plastic în compoziții tematice.  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

a) cognitive 

O1 –să numească instrumentele și materialele de lucru pe care le au la dispoziție; 

O2- să utilizeze tehnicile învăţate (decupare după contur, lipire, asamblare etc.); 

O3- să  precizeze etapele de lucru parcurse pentru realizarea lucrării ; 

 

b) psiho - motorii: 

O4- să manevreze atent instrumentele de lucru; 

O5 - să-şi coordoneze mobilitatea mâinii şi a corpului în funcţie de solicitări; 

 

c) afective: 

 O6- cultivarea dragostei  și admirației faţă de frumos; 

 O7-dezoltarea trăsăturilor pozitive de comportament (colegialitate, prietenie, responsabilitate). 
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STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode:    

A) Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor: -metode de comunicare orală: 

                        -metode conversative: conversaţia; 

                        -metode expozitive: explicaţia, expunerea, descrierea. 

B) Metode de explorare şi descoperire: 

                                   -metode de explorare directă: observarea; 

                                   -metode de explorare indirectă: descoperirea; 

C) Metode bazate pe acţiune: 

                      -metode de învăţare prin acţiune reală: exerciţiul; 

D) Metode ale gandirii critice: brainstorming 

Mijloace de învățământ:  

 A) Mijloace informativ-demonstrative: 

                     -reprezentări simbolice: imagini, coronița-model; 

 

 B) Mijloace tehnice audio-vizuale: laptop, videoproiector; 
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Materiale:  cartoane colorate, farfurii de carton, hârtie creponată, sclipici, lipici, foarfecă, acuarele, pensulă, creioane colorate, șabloane,bilețele, 

cercuri lipite de bețisoare ; 

 Forme de organizare:  -activitate frontală; 

                                        -activitate individuală; 

                                        -activitate pe grupe.  

                                           

 

Forme şi tehnici de evaluare :         -observarea sistematică; 

                                                           -aprecieri verbale; 

                                                           -interevaluare; 

                                                           -turul galeriei. 

 

 

BIBLIOGRAFIE 
1. Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice, clasa a III-a, București, 2014; 

2. Carte de abii practice, Inspector specialitate I.S.J. Olt.
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SCENARIUL DIDACTIC 

MOMENTELE 

LECŢIEI 

OB

. 

OP

. 

ELEMENTE DE CONŢINUT 

STRATEGIA DIDACTICA 

EVALUARE 
Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace 

didactice 

1. Moment 

organizatoric 

2 min. 

   Elevii sunt îndrumați să își pregătească cele necesare 

pentru lecție; se asigură un climat propice desfășurării 

activității. 

 Mobilierul este dispus pe cinci grupe: patru grupe  a câte 

cinci  bănci și una a câte șase bănci. 

Conversația Frontal  Observare 

sistematică 

2. Captarea 

     atenţiei 

4 min. 

       Învățătorul le prezintă elevilor, la videoproiector, o serie 

de imagini, iar apoi îi întreabă cărui anotimp le sunt 

specifice acestea. 

    Se  va  realiza  un brainstorming despre  anotimpul toamna 

pe  baza  imaginilor observate și  a  cunoştinţelor  însuşite  

la Științe ale Naturii.  Vă place acest anotimp? De ce vă 

place?  Ce  se  întâmplă  în  acest  anotimp ?  Care sunt 

lunile de toamnă?  

     

 

Conversația 

 

Brainstormimg 

 

Frontal Laptop 

Videoproiector 

Imagini 

Observare 

sistematică 

Aprecieri 

verbale 
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3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

2 min. 

 

 

   Cadrul didactic îi informează pe elevi că astazi vor 

confecționa împreună un dar pentru anotimpul toamna, cu 

scopul de a o răsplăti pentru toate bogățiile, frumusețile și 

bucuriile pe care ea ni le oferă. 

           Se anunță subiectul lucrării pe care o vor avea de 

realizat- Pălăria toamnei- și obiectivele ce trebuie atinse pe 

parcursul lecției.  

      Învățătorul scrie titlul pe tablă. 

      Elevilor li se spune faptul că, în această oră, vor 

confecţiona din carton şi hârtie o coroniţă, îmbinând tehnica 

decupării cu cea a lipirii și a asamblării . 

        La final, vor aprecia calitatea lucrărilor, în funcţie de 

criteriile de realizare stabilite ( Anexa 1), dar şi prin 

comparație cu produsul model cât şi cu cele ale celorlalţi 

colegi. 

 

Expunerea Frontal   

4. . Dirijarea 

învăţării 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

    Elevii sunt anunţaţi că fiecare va realiza o pălărie a 

toamnei, dar sunt organizaţi pe grupe pentru a se ajuta 

reciproc și pentru a-şi împărtăşi opinii în legătură cu tema 

propusă. 

     Împărțirea pe grupe se face prin extragerea, din coșuletul 

verii, a unui biletel pe care se află scris fie o floare,fie o 

insectă, fie un element al mării, fie o legumă, fie un fruct, 

toate specifice anotimpului toamna. Elevii care extrag o 

floare, fac parte din grupa florilor, cei care extrag o insectă 

fac parte din grupa insectelor etc. 

Conversația 

Expunerea 

Explicația 

 

 

 

Frontal 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Biletele 

Cartoane 

colorate cu 

grupele 

Observare 

sistematică 
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O1 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

➢ Prezentarea pălăriei model: 

Se prezintă  pălăria model, fiind expusă în fața clasei 

pentru a putea fi ușor vizualizată. Se realizează descrierea 

acesteia cu ajutorul elevilor, numind părțile ei componente. 

 

➢ Identificarea materialelor didactice necesare: 

Li se va cere elevilor să precizeze, orientându-se după 

model, materialele necesare pentru realizarea lucrării. 

Materialele vor fi descoperite individual,fiind așezate pe 

banca fiecărui elev. 

 

 

 

 

➢ Explicarea modului de lucru  și a etapelor de 

realizare: 

Sunt explicate etapele de lucru tot cu ajutorul elevilor Se pun 

în practică tehnicile de lucru învăţate,  în funcţie de nevoie.  

1. Faceți mai multe crestături din centru până în 

margine (lăsând 2,5 cm spre margine); 

Descrierea 

Observarea 

 

Descoperirea 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Frontal 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Pălăria model 

 

 Farfurii de 

carton, hârtie 

creponată, 

sclipici, lipici, 

foarfecă, 

acuarele, 

pensulă, 

creioane 

colorate, 

șabloane 

 

Anexa 2 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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2. Triunghiurile obținute le ridicați formând niște 

frunzulițe. Colorați coronița în maro și apoi o lăsați 

să se usuce; 

3. Decupați floricelele pentru pălărie și apoi le 

colorați; 

4. Lipiți florile decupate pe fiecare vârf al triunghiului, 

decorati-le cu sclipici si lipiți panglici din hartie 

creponată pe coronita. 

Fiecare elev va primi câte o fișă cu etapele de realizare. 

➢ Exerciţii pentru încălzirea  muşchilor  mâinilor: 

Înainte de a se trece la realizarea propriu-zisă a lucrării, se 

vor efectua exerciţii pentru încălzirea musculaturii fine a 

mâinilor (ex. Morişca, Cântăm la pian, fluier, Plouă, etc). 

➢ Enunțarea criteriilor de realizare: 

✓ 1.Să poziționeze corect pe cartonul suport  părțile 

componente ale coroniței; 

✓ 2.Să decupeze după contur; 

✓ 3.Să nu îndoaie (mototolească) piesele decupate; 

✓ 4.Să folosească lipiciul fără să murdărească lucrarea. 

✓ 5.Să coloreze ordonat. 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 
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✓ 6.Să finalizeze lucrarea respectand etapele de lucru. 

 

➢ Activitatea elevilor de realizare a lucrării: 

      Li se cere elevilor să înceapă realizarea lucrărilor. 

      Elevii sunt supravegheați de către învățător, care le oferă 

și indicaţiile corespunzătoare acolo unde este cazul. 

 

 

 

 Exercițiul 

 

 

Individual 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

5. Evaluarea 

lucrărilor 

5 min. 

O2 

 

O3 

Lucrările vor fi expuse în faţa clasei. Se va realiza turul 

galeriei şi vor fi analizate, critic şi autocritic toate lucrările, 

după  criteriile de realizare enunțate. 

Conversația 

 

Frontal Lucrările 

realizate 

Observare 

sistematică 

Interevaluare 

Aprecieri 

verbale 

Turul galeriei 
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6.Aprecieri 

finale 

7 min. 

    Se realizează igienizarea spaţiului de lucru. 

   Se vor face aprecieri asupra întregii activităţi a elevilor  şi 

asupra esteticii lucrărilor. 

  Elevii vor primi un cerc lipit de un bețisor pe care vor 

desena feţe vesele sau triste în funcţie de cum s-au simţit  pe 

parcursul acestei ore.   

   Fiecare va motiva fața realizată. 

    Toți elevii sunt recompensați cu câte un creion cu sclipici. 

Conversația Frontal   

 

Cercuri lipte 

de bețișoare 

Observare 

sistematică 

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DE LECŢIE 

Școala Gimnazială Nr.1 Istria 

Data: 05.04.2019 

Clasa: a VII-a 

Profesor Toxin Marinela 

Aria curriculară: Matematică și științe 

Disciplina: Biologie 

Subiectul lecției: Circulația sângelui 

Tipul lecției: mixtă 

Scopul lecției: însușirea de către elevi a unor cunoștințe privind modul de realizare a circulației 

sângelui pentru conștientizarea importanței acesteia în funcționarea normală a organismului. 

Competențe specifice: 

1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale 

corpului uman; 

2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman; 

2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi interpretarea rezultatelor; 

3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor; 

3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi 

rezolvare a unor situaţii problema; 

4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare; 

5.1 Interpretarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate. 

Competențe derivate: 

C₁-Să definească circulația pulmonară și circulația sistemică; 

C₂-Să descrie circulația mare (sistemică) și circulația mică (pulmonară); 

C₃-Să identifice elementele de structura internă ale inimii implicate în circulația sângelui; 

C₄-Să utilizeze corect termenii despre sistemul circulator. 

Stategia didactică:  

❖ Resurse procedurale- observația, conversația, demonstrația cu ajutorul desenului; 

❖ Resurse materiale- laptop, videoproiector, material educațional de pe platforma 

LearningApps, tabla, fișe de lucru; 

❖ Forma de organizare- activitate frontală, individuală, grupe; 

Bibliografia: 

❖ Programa școlară 
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❖ Zoe Partin, Luminița Logofătu, Cezar Niculescu.: „Biologie”, manual clasa a VII-a, 

Editura Corint, 1998 

❖ https://blausen.com/ro/video/functionarea-inimii/ 

https://blausen.com/ro/video/functionarea-inimii/
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Demersul didactic 

 

N

r. 

cr

t. 

Etapele 

lecției 

Compete

nte 

derivate 

Activitatea desfășurată Resurse 

procedur

ale 

Resurse 

materiale 

Resusr

se 

tempor

ale 

Metod

e de 

evalua

re 

Activitatea 

profesorulu

i 

Activitate

a elevilor 

1. Momentul 

organizato

ric 

 Notează în 

catalog 

elevii 

absenți și 

verifică dacă 

sunt condiții 

optime 

pentru 

desfășurarea 
lecției. 

Pregătește 

materialul 

didactic. 

Își 

pregătesc 

cărțile și 

caietele 

  2 min  

2. Reactualiz

area 

cunoștințel

or 

 Pentru a 

înțelege 

modul în 

care se 

realizează 

circulația 

sângelui, 

elevilor li se 

vor   evalua 

cunoștințele  

privind 

alcătuirea 

inimii și 

vasele de 

sânge. 

 

 

 

Elevii 

răspund la 

întrebările 

legate de 

structura 

inimii, 

vasele de 

sânge și 

elementel

e 

componen

te ale 

sângelui 

(anexa 1). 

Elevii 

rezolvă 

cerințele 

rebusului 

(anexa 2). 

 

Conversa

ția 

 

 

Materialul 

educaționa

l de pe 

platforma 

LearningA

pps 

15 min Evalua

re 

orală 

3. Capta

rea  

atenţie

i 

 

 Profesorul 

prezintă 

elevilor un 

film didactic 

care conține 

informații 

despre 

Elevii 

urmăresc 

cu atenție 

informații

le 

prezentate 

despre 

Demonstr

ația 

Film 

didactic. 

3 min  
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circulația 

sângelui. 

circulația 

sângelui. 

4. Anunțarea 

temei şi a 
competenţ

elor 

 După 

vizionarea 
prezentării 

elevii deduc 

titlul lectiei.  

Profesorul îl 

noteaza pe 

tabla. 

Enunță 

competentel

e derivate pe 

care elevii 

trebuie să le 

îndeplineasc

ă la sfârșitul 

lecției. 

Notează 

titlul 
lecției în 

caiete. 

  3 min  

5. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

C₁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C₂ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C₃ 

Profesorul îi 

anunță pe 

elevi că vor 

continua 

lecția cu 

definirea 

celor două 

tipuri de 

circulații și 

descrierea 

lor: 

Circulația 

mică/pulmo

nară: 

sângele 

pleacă de la 

inimă din 

Vd spre 

plămâni și se 

întoarce la 

inimă în As. 

Circulația 

mare/sistemi

că: sângele 

pleacă de la 

inimă din Vs 

spre celule și 

se întoarce 

la inimă în 

Ad. 

Elevii 

urmăresc 

cu atenție 

explicațiil

e și își iau 

notițe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii își 

notează în 

caiete. 

 

Conversa

ția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicați

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min Evalua

re 

orala 
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C₄ 

 

Profesorul 

descrie 

circulația 

sângelui: 

Sângele 

încărcat cu 

oxigen 

pleacă de la 

inimă din 

Vs, prin 

artera aortă 

la celule. În 

celule 

sângele 

cedează 

oxigenul și 

preia CO₂. 
Sângele 

încărcat cu 

CO₂ se 

întoarce la 

inimă în Ad 

prin vena 

cavă. Din 

Ad sângele 

coboară în 

Vd, de unde 

pleacă spre 

plămâni prin 

artera 

pulmonară. 

În plămâni, 

sângele 

cedează 

CO₂ (care va 

fi eliminat 

prin 

expirație) și 

preia O₂. 
Sângele 

încărcat cu 

oxigen se 

întoarce la 

inimă în As 

prin vena 

pulmonară. 

Din As 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstr

ația cu 

ajutorul 

desenului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cretă 

colorată 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalua

re 

orala 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1693 
 

sângele 

coboară în 

Vs și 

circulația se 

reia. 

Profesorul 

realizează 

un desen 

prin care 

reprezintă 

schematic 

circulația 

sângelui.  

 

6. Fixarea 

cunoştinţel

or 

 Evaluare 

formativă 

prin 

completarea 

fișelor de 

evaluare. 

Evaluare 

frontală prin 

întrebări 

adresate de 

către 

profesor 

elevilor pe 

parcursul 

lecției. 

Rezolvarea 

exercițiilor 

din 

LearningAp

ps. 

Ascultă 

întrebările 

adresate 

de 

profesor 

şi 

răspund. 

 

 Rezolvă 

exercițiile 

din 

Learning

Apps 

(anexele 3 

și 4). 

Conversa

ția 

Fișă de 

lucru 

 

Exerciții 

LearningA

pps. 

10 min Evalua

rea 

scrisă 

 

Evalua

re  

orală. 

7. Evaluarea  Profesorul 

face 

aprecieri 

privind 

participarea 

elevilor la 

lecție.  

   2 min  
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PROIECT  DE LECŢIE 

 
 

PROSESOR GEOGRAFIE: TROCAN VICTORIA-ANCA 

LICEUL ENERGETIC TG-JIU 

 

Data:  23.10.2019 

Şcoala: Liceul Energetic Tg-Jiu 

Profesor: Trocan Victoria-Anca 

Clasa:  a XI- a B 

Disciplina: Geografie-Probleme fundamentale ale lumii contemporane 

Unitatea de continut: Mediul inconjurator- problema           fundamentala a lumii contemporane 

Tema: Tipuri de medii geografice pe Terra (mediile din zona caldă) 

Tipul lecţiei: mixtă (predare-învăţare-evaluare) 

Competenţe specifice: 

     1.- Dobândirea de cunoştinţe cu privire la Tipurile de medii  

            geografice pe Terra  

    

     2.- Utilizarea terminologiei referitoare la medii geografice pentru a  

             prezenta coerent o realitate spaţială 

 

     3.- Cultivarea unei atitudini active şi responsabile pentru protejarea şi  

            conservarea  mediului înconjurător 

 

Competente derivate: 

     C1 – cunoaşterea definiţiei mediului geografic şi clasificarea tipurilor  

             de medii  

     C2-  enumerarea particularităţilor ce definesc mediile geografice ale  

         zonei calde: areale, elemente climatice, elemente biopedogeografice 

       

     C3-  intervenţie omului în fiecare tip de mediu geografic   

 

     C4-  identificarea pe harta  tipurilor de medii geografice a mediilor  

             geografice specifice zonei calde 

 

Strategia: inductivă, dirijată, cognitivă, euristică 

 

Metode:  expunerea sistematică şi explicaţia, observarea, conversaţia,  

                comparaţia, descoperirea, prezentare PPT 

 

Organizarea activitatii: frontală şi independent-individuală 

 

Mijloace de instruire:  manual, imagini, hărţi, leptop, videoproiector 

 

Material bibliografic:  

1. „Ghid metodologic-geografie mediului înconjurător”, 2001, Nicolae  

                                    Ilinca şi colab., Editura ProGnosis, Bucureşti 

2. „Biogeografie”, 2002, Pişota Ion, Editura Universitară, Bucureşti                                      
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Prof. înv. primar UȚA ANDREEA DENIS 
 

DATA: 25.11.2016 

UNITATEA DE ÎNVĂMÂNT:ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE IORGA” BAIA MARE 

CLASA: a II-a A  Step by Step 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: CLR ,, Despre prietenie – Sensul cuvintelor”  

                                                      MEM ,, Învățăm să calculăm rapid, observând lumea vie” 

                                                      AVAP ,, Curcubeu” 

TEMA DE INTERES: ,,În lumea minunată a  culorilor ”  

TIPUL ACTIVITĂŢII: - fixarea şi consolidarea cunoştinţelor 

                                          - formarea de priceperi și deprinderi  

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română 

                                                   Matematică și explorarea mediului 

                                                   Arte vizuale și abilități practice 

                                                   Dezvoltare personală 

                  Muzică și mișcare 

CENTRE TEMATICE: Citire/ Scriere 

                                           Matematică 

                                           Științe 

                                           Arte 

PROPUNĂTOR: Profesor învăţământ primar UȚA ANDREEA DENISA 
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ACTIVITATEA 1 

 

 
 

        Întâlnirea de dimineaţă reprezintă o activitate care permite întrepătrunderea activităţilor şcolare şi 

sociale. Se creează o atmosferă prietenoasă, caldă, în care copiii trăiesc sentimentul apartenenţei, 

implicării, încurajării, încrederii, onestităţii şi echităţii în cadrul grupului.  

        Întâlnirea de dimineaţă îşi propune să creeze o comunitate, să încurajeze ascultarea, împărtăşirea 

sentimentelor, participarea, să exerseze deprinderile importante de a vorbi, de a asculta, de a pune 

întrebări,  de a construi răspunsuri spontane la întrebări, de a sintetiza informaţii, de a rezolva  

probleme,de a urma indicaţii și de a lua decizii. Aceste aptitudini sunt esenţiale pentru o colaborare 

eficientă în cadrul grupului, pentru implicarea într-un proces de învăţare prin cooperare. 

         Locul desfăşurării este un spaţiu care permite reunirea întregului grup, în semicerc, pe mochetă, 

alături de învățătoare. 

         În cadrul întâlnirii de dimineaţă ne-am propus să dezvoltăm emoții pozitive în cadrul grupului de 

elevi, să stabilim corespondențe între informaţiile ştiinţifice (actualizate) despre curcubeu şi  lumea vie 

și să transpunem aceste informații în rezolvarea sarcinilor la centrele de interes.  
COMPETENȚE GENERALE:   

DP     Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi 

CLR  Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

COMPETENȚE SPECIFICE: 

DP      2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal  

           2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten 

CLR   2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare 

           2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple  

           2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere 

în sine  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- să participe la discuţii; 

- să prezinte noutăţile şi să formuleze întrebări şi răspunsuri; 

- să completeze calendarul lunii noiembrie, calendarul naturii,  respectând simbolurile şi 

succesiunea zilelor; 

- să descifreze agenda zilei și mesajul zilei; 

- să desprindă informaţii de detaliu din prezentarea PPT-ului și din mesaj; 

- să participe la rezolvarea sarcinilor de lucru; 

- să interpreteze vocal și kinestezic, prin acțiuni ale corpului, cântecul  ,,7 culori - 7 note muzicale 

”; 

Resurse procedurale: conversaţia euristică, dialogul, exerciţiul, explicaţia, observaţia, problematizarea, 

brainstorming-ul, jocul didactic, prezentarea video, învățarea activă; 

Resurse materiale: mesajul zilei, agenda zilei, calendare, prezentare video, videoproiector, calculator, 

fișe cu sarcinile de la centre; 

Resurse umane: 23 de elevi; 

Moduri de organizare: activitate frontală, activitate individuală, în grup; 
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ETAPELE  „Întâlnirii de dimineaţă”: 

➢ Salutul 

➢ Prezența 

➢ Chipul meu, azi! 

➢ Noutățile 

➢ Calendarul lunii, al zilei și al naturii  

➢ Agenda zilei 

➢ Mesajul zilei 

1. SALUTUL DE DIMINEAȚĂ 

           Acest moment cultivă norme de bază în comportamentul copiilor, îi învaţă respectul pentru 

cei din jur şi creează premizele pentru formarea unui colectiv sudat, bazat pe relaţii de prietenie. 

Formula adresată elevilor de către propunător va fi : Bună dimineața, copii minunați! Elevii vor fi 

încurajați să se salute, folosind  enunțul ,,Bună dimineața, colegi minunați! Mi-aș dori să fiu culoarea 

... din CURCUBEU!” 

       2. PREZENȚA 

Stabilirea prezenței copiilor la școală reprezintă o etapă importantă, deoarece copiii 

conștientizează numărul de elevi prezenți și absenți. Se discută cauzele absențelor și se pun în coșulețe 

simbolurile elevilor prezenți și absenți. 

       3. CHIPUL MEU, AZI! 

     Elevii așezați în băncuțe, își analizează individual starea sufletească pe care o au la început de zi: de 

veselie, de sobrietate, de tristețe. Când starea sufletească este conștientizată, aceștia își pun simbolul 

personal la panoul ,,Chipul meu, azi!” sub imaginea care reprezintă un chip vesel, sobru sau trist.  

   Se discută fiecare alegere, se pun întrebări, se argumentează răspunsuri, se creează o atmosferă 

prietenoasă, caldă, de apartenenţă, de implicare, de încurajare, de câștigare a încrederii în sine.  

     Această etapă este declarată ca încheiată doar atunci când starea de spirit s-a armonizat pozitiv pentru 

întregul colectiv de copii. 

            4. NOUTĂŢILE 

    Noutăţile sunt parte componentă a mesajului. Copiii se înscriu (2), în momentul sosirii la şcoală. 

Reprezintă momentul cel mai important din cadrul întâlnirii de dimineaţă, deoarece locul de prezentare 

este menit să-l situeze pe vorbitor în atenţia tuturor colegilor. Pe rând, copiii înscrişi sunt invitaţi în 

„Scaunul autorului”, unde au ocazia să împărtăşească ascultătorilor o întâmplare, o experienţă trăită, un 

eveniment la care au participat. Se prezintă obiecte care au o valoare şi o semnificaţie aparte, lucrări 

scrise, desene realizate în timpul liber, cărţi citite, curiozităţi. 

      După expunerea noutăţii, se adresează întrebări pentru a se obţine mai multe date actuale şi 

emoţionale  sau se fac comentarii pe marginea celor povestite.                      

     Prin intermediul  Noutăţilor, copiii ajung să se cunoască mai bine, să facă observaţii privind 

asemănările şi deosebirile dintre ei, să accepte diferenţele, să fie mai înţelegători, mai răbdători şi mai 

toleranţi. 

          

   5. COMPLETAREA CALENDARELOR 

     Calendarul lunii, al zilei și al naturii se realizează pe două panouri mari,  pe care sunt demarcate 

săptămânile şi zilele lunii în curs. Se marchează evenimentele importante (zilele de naştere, evenimente 

istorice, culturale, etc.).         
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     Completarea se realizează de către un elev şi presupune marcarea zilei și a stării vremii cu simbolul 

corespunzător.  

     Copiii  îşi clarifică conceptul de durată al unui interval de timp cum ar fi: „mâine”, „poimâine”, „ieri”, 

„peste o oră”, folosirea acestor termeni permițându-le copiilor să asocieze programul lor zilnic cu ceasul. 
     Se discută despre anotimpul toamna, despre luna noiembrie şi despre zilele săptămânii.  Se 

completează data curentă.  

     Cu acest prilej se rezolvă câteva exerciţii de calcul mintal: 

➢ „Câte zile are săptămâna?”  

➢ „Câte zile din săptămână au trecut?” 

➢ „Câte zile au mai rămas?” 

     Se discută apoi despre vreme şi se alege simbolul potrivit pentru a completa calendarul naturii. 

 

           6. AGENDA ZILEI 

     Agenda zilei familiarizează elevii cu programul zilei. Conţine activităţile din ziua în curs fără repere 

orare, fiind incluse şi pauzele. La centrele de activităţi care urmează să funcţioneze sunt precizate şi 

conţinuturile. Agenda reprezintă un ghid cu ajutorul căreia copiii îşi dozează şi valorizează energia. 

➢ 8 – 9: Întâlnirea de dimineaţă 

➢ 9 – 12/13-14: Activităţi la centre. Individualizare 

Citire/ Scriere: Povestea Peștișorului Curcubeu – Cuvinte cu înțeles asemănător și cu înțeles opus 

Științe: Curiozități despre curcubeu 

Arte: Peștișorul Curcubeu – Rupere, mototolire, lipire, colorare 

Matematică:  Înmulțirea cu 0,1, 10,2,3 și 5 – Exerciții și probleme 

 

            7. MESAJUL ZILEI 

    Activitatea va fi inițiată cu ajutorul unui element surpriză. Copiii vor descoperi în mod dirijat dispariția 

flipchartului pe care ar trebui să se regăsească mesajul zilei. Este căutat în clasă, apoi pe coridor. Acesta 

a fost luat în joacă de către un personaj misterios. Acesta este un spiriduș sosit din lumea minunată 

spiridușilor. El nu poate vorbi, dar le înmânează învățătoarelor un bilet în care își motivează prezența. 

Biletul este în format electronic și trebuie prezentat copiilor. 

PPT – 1 slide / Cu ajutorul videoproiectorului se urmăresc imaginile corelate cu ideile  mesajului.  

 

25 noiembrie 2016 

Dragi copii, 

 

           Eu sunt Spiridușul Alabaster Snowball și sunt administratorul listei copiilor cuminți la care 

Moș Nicolae trebuie să le ducă cadouri. Am fost trimis de Moș Nicolae să vă aduc un mesaj și să 

alcătuiesc lista cu cei mai harnici și cuminți copii.  

         Am auzit că veți avea activități deosebit de frumoase. Vă sfătuiesc să fiți atenți la lecții și să fiți 

implicați în tot ceea ce veți realiza! Îmi voi lipi urechea de ușă și voi asculta cu multă răbdare tot ceea 

ce veți face.  Voi scrie o listă cu cei mai merituoși copii. Aceștia vor primi ca recompensă cizmulița 

lui Moș Nicolae.   

         Vă doresc mult succes! 

                                                                                                                                                  Prietenul 

vostru,  

                                                                                                                                  Spiridușul 

Alabaster Snowball 
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    Mesajul zilei  este redactat la flipchart şi se afişează în fața clasei.  

    Mesajul începe cu o formulă de salut: „BUNĂ DIMINEAŢA, COPII MINUNAȚI!” 

    Se citește mesajul:  

 

MESAJUL ZILEI 

„Bună dimineața, copii minunați!” 

 

       Azi este vineri, 25 noiembrie 2016. 

 

Orașul Spiridușilor 

 

     În Orașul Spiridușilor trăiesc urmașii piticilor din Scandinavia. Aceștia sunt spiridușii, 

care sunt buni și amabili cu toată lumea. Ei locuiesc pe străzi minunate, numite: Strada 

Roșie, Strada Orange, Strada Galbenă, Strada Verde, Strada Albastră, Strada Indigo și 

Strada Violet.  

     Pe Strada Roșie cresc flori roșii, pe Strada Orange cresc portocali, pe Strada Galbenă 

sunt statui galbene, pe Strada Verde sunt garduri verzi, pe Strada Albastră sunt bănci 

albastre, pe Strada Indigo sunt pietricele indigo și pe Strada Violet curge un râu violet. 

     Găsește termenii cheie! 

     Cu ajutorul literei inițiale a fiecărui cuvânt descoperă CODUL! 

                                                                                                           _ _ _ _ _ _ _ 

     Explică înțelesul asemănător codului identificat. 

     Care centru de interes ar putea să locuiască pe Strada Roșie? Dar pe Strada Albastră? 

Dar pe Strada Verde? Dar pe Strada Galbenă? 

      

 

     Se analizează conținutul mesajului. Se poartă o conversație examinatorie pe baza textului. Mesajul 

are rolul de a capta atenţia copiilor, de a stârni interesul şi curiozitatea, de a implica. Prin mesajul zilei 

se face introducerea în temă şi anume termenii cheie care  fac legătura cu activităţile ce urmează să se 

desfăşoare la centrele de interes. Itemii de la panou sunt scrişi cu litere de tipar și sunt scurt formulaţi, 

clar, pentru a oferi bucurie în momentul decodării. Sarcinile propuse sunt interdisciplinare și au scopul 

de a fixa și consolida cunoştinţele dobândite.  

                                                                               

8. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII 

      Întâlnirea de dimineaţă se încheie cu interpretarea cântecului  ,, 7 culori – 7 note muzicale”. 
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GRĂDINIȚA CU P.N. NR.2 JIBOU 

 PROF.  ÎNV. PREȘC. VEREȘ CRINA       

       

GRUPA: MARE ”ALBINUȚELE” 

TEMA ANUALĂ: CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM? 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: 

TEMA SĂPTĂMÂNII:”POVEȘTI CARE NE ÎNVAȚĂ” 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

                                                        
NIVEL: II 

GRUPA:mare 

TEMA DE STUDIU: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Povești care ne învață” 

TEMA ZILEI: „ Învățăm de la albine” 

TIPUL ACTIVITĂŢII : consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ADE(DLC+DOS+DEC 

s)+ALA+JALA 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Sala de grupă 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP) 

 ADP- Salutul, Prezența, Calendarul naturii 

          ”Prezentarea Albinuței Maya” 

          ”Dansează hopa-hopa” 

            Servirea mesei- deprinderi de autoservire 
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TRANZIȚII:  

”Zum, zum, zum albinuța mea” 

”Albinuța” 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

DLC(educarea limbajului) ”Târâș-târâș- povestea educatoarei 

DOS(activitate practică) ”Obiecte pentru camera lui Târâș”-confecționare 

DECs(activitate muzicală) ”Albinuța”-cântec 

CENTRE DE INTERES 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 

ALA: 

Construcții: ”Stupul de albine” 

Joc de rol: ”Albinuțe gospodine” 

Știință: ”Du-mă la căsuța mea!” 

JALA: 

”Dansul albinuțelor”- dans tematic 

”Albinuțele la stup!”- joc de atenție 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: formarea unor trăsături de caracter transmise prin 

povești. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, în grupuri. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE: 

ADE(DLC+DOS+DECs) 

- Să confecționeze obiecte de decor bazându-se pe textul poveștii; 

- Să formuleze întrebări și răspunsuri pe baza imaginilor prezentate; 

- Să redea textul și melodia cântecului în ritmul impus; 

- Să păstreze ordinea și acuratețea la locul de muncă. 
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CONSTRUCȚII: 

- Să frământe lutul cu nisip și apă; 

- Să lipească lut pe suprafața stupului; 

JOC DE ROL: 

- Să îndulcească ceaiul cu miere de albine; 

- Să întindă miere de albine pe biscuiți; 

- Să invite la masă albinuțele. 

ȘTIINȚĂ: 

- Să sorteze insectele; 

- Să plaseze insectele la mediul lor de viață; 

- Să așeze pe borcanul de miere tot atâtea albine cât indică cifra. 

JALA: 

- Să execute corect mișcările dansului; 

- Să sară în stup la semnalul dat; 

- Să respecte regulile jocului. 

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ȘI PROCEDEE: povestirea, expunerea, explicația, demonstrația, 

exercițiul, explozia stelară, conversația, jocul. 

• MATERIALE DIDACTICE: planșe cu imagini din poveste, siluete, poieniță, 

albinuța Maya, lipici, foarfeci, sârmă, mărgele, cofraje, role de hârtie igienică, flori, 

fetru, ață, pal, dibluri, aracet, tablă, stupi din răchită, lut, nisip, apă, ligheane, 

borcane, cifre 1-7, albinuțe, buburuze, furnici, pământ, fagure, frunze, miere, ceai, 

biscuiți, veselă, șorțuri. 

 DURATA: o zi 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani), M.E.C.T., București, 2008. 

2. Metoda proiectelor la vârste timpurii, M.E.C., Editura, Miniped, București, 2002. 
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3. Texte și materiale ajutătoare ”Educarea limbajului la preșcolari”Editura, Aramis, 

București, 2004. 

4. Revista învățământului preșcolar, nr. 1-2, 2010. 

5. Metode interactive de grup- Ghid metodic, Editura, Arves, București, 2002. 

SCENARIUL ZILEI 

 

        Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață. La intrarea în sala de grupă fiecare 

copil își alege imaginea care reprezintă o formă de salut. Copilul desemnat prin numărătoare 

îi primește și se salută în consecință. 

          După intrarea în grupă, fiecare copil își alege poza pe care o afișează la panou, 

marcându-și astfel prezența, sunt nominalizați cei care lipsesc.  

          Copiii se așează în semicerc pe perne, apoi completează calendarul naturii cu: ziua, 

luna, anul și starea vremii. 

         Prin poezia: 

      ” Grupa mea de albinuțe                 Ieri, toate l-am ajutat             Și din Fred, micul fricos 

   Frumușele, hărncuțe                    Pe Fred, micul șoricel            A devenit curajos.” 

   Dar și tare săritoare                      Frica să și-o depășească 

   Am o rugăminte mare.                 Curajul să și-l găsească 

      reactualzez mesajul zilei precedente anunțând apoi tema zilei. 

          În poienița amenajată se aude bâzâitul unei albine. Copiii o descoperă pe albinuța 

Maya, cu ajutorul căreia se anunță tema. 

          Folosesc versurile ”Albinuța Maya” pentru ai motiva pe copii să participe la 

activitate. 

” Albinuța Maya, știe                Azi, vă rog tare frumos     Știți voi bine, dragi surate    

  Lecția de hărnicie                    Să muncim iar cu folos     Fără muncă, nu se poate      

  Și-a venit să ne arate               Să ajutăm o fetiță              Mica-Târâș, sărăcuța   

  Fără muncă nu se poate.          Să fie mai hărnicuță.         Aproape nimic nu știe!  

  

  Nu muncește, e înceată            În stup e ca într-o casă 

 Târâș, târâș, abia calcă !           Toți trebuie să muncească! 

 Ori așa, o știți și voi                  Știți proverbul, nu-i așa? 

 Fără muncă-i vai de noi.         ”Cine-i harnic și muncește are tot ce vrea, 

                                                   Cine stă și lenevește n-are nimica!” 
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        Copiii interacționează cu albinuța și dansează împreună cu aceasta dansul ”Hopa-

hopa.”(tranziție) 

        Activitatea se reia după micul dejun.(rutina) 

        Albinuța Maya ajutată de educatoare povestește întâmplarea unei fetițe numită ”Târâș-

târâș”. 

        Rămasă orfană ajunge în grija unchiului care își dă seama că fata nu vrea să facă nimic. El 

încearcă să o pună în situații din care ea să învețe ce este munca și răsplata ei. 

        Povestea se întrerupe. Cu ajutorul versurilor: 

         ”Hai copii să încercăm           Câțiva copilași cu mine         Căsuța să și-o gătească 

           Pe Târâș s-o ajutăm              Construim stupi de albine      În ea să se odihnească 

           Să-nvețe și ea măi frate       Apoi să le ajutăm                   Și-o să-nvețe fiecare   

           Fără muncă, nu se poate!      Puișorii să-i hrănească           Povața de la albine 

 

          A munci, nu e rușine!            Puișorii mititei                        Orice mamă ”albinuță” 

          Iar când ai și ajutor                Sunt flămânzi bieții de ei        Aduce în găletuță  

          Orice lucru e ușor!                 Și m-am gândit, dragii mei     Mâncare la puișori 

                                                         Să le pregătim mâncare           Să o ajutăm și noi! 

se introduce sectorul construcții, unde copiii frământă lutul cu nisip și apă, și îl aplică în 

exteriorul stupilor. 

       La jocul de rol recit versurile:  

Apoi să le ajutăm                                Și-o să-nvețe fiecare        

Puișorii să-i hrănească                        Povața de la albine           

Căsuța să și-o gătească                       A muncii, nu e rușine!       

În ea să se odihnească                        Iar când ai și ajutor          

              Orice lucru e ușor!  

  Puișorii mititei                                  Orice mamă ”albinuță” 

  Sunt flămânzi bieții de ei                  Aduce în găletuță 

  Și m-am gândit, dragii mei               Mâncare la puișori 

  Să le pregătim mâncare                     Să o ajutăm și noi!” 

iar copiii pregătesc mâncare pentru albine și puișorii lor, folosind produse apicole. 

      Versurile: ”Aici copiii isteți                      Buburuzele pe frunze 

                         Insectele vor sorta                  Pe faguri vor pune albine, 

                         Și în mediul lor de viață         Furnicile în pământ 

                         Apoi le vor așeza.                   Iar aici, vedeți voi bine 

                        Avem borcane cu miere          Cu grijă atâtea albine 

                        Și cifre scrise pe ele                Cât arată cifra, bine? 

                        Voi, veți citi cifra bine            Ați înțeles, nu mai stați 

                        Și veți pune pe borcan             De treabă vă apucați! ” 
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introduc sectorul știință, unde copiii sortează insectele, le așează la mediul lor de viață, iar pe borcanul de miere aplică 

tot atâtea albinuțe cât indică cifra. 

      Toți copiii lucrează prin rotație la toate sectoarele. După aprecierea muncii lor, copiii se întorc la poveste pe cântecul 

”Zum, zum, zum albinuța mea”( tranziție). 

      Se reia firul poveștii. Târâș este încântată de viața din stup și o roagă pe regina albinelor s-o primească în rândul lor. 

Albinele încep pregătirile pentru camera fetiței, moment în care copiii sunt îndemnați să le ajute și ei. Dintr-o varietate 

mare de materiale, copiii realizează un obiect util pentru camera fetiței.(DOS) Lucrează la mese unde se deplasează pe 

cântecul ”Zum, zum, zum albinuța mea”. (tranziție) 

      Se revine la poveste. Pentru a fi acceptată definitiv în stup, Târâș trebuie să se facă utilă, însă ea nu știe nici măcar un 

cântecel. Copiii o învață cântecul ”Albinuța”(DEC secvență). 

      Nici experiența trăită în mijlocul albinelor, nici ajutorul copiilor nu au făcut-o pe Târâș să devină mai harnică. Acest 

lucru se întâmpă doar când rămâne singură . 

      Fixarea conținutului se realizează prin metoda ”explozia stelară”. Copiii ajutați de educatoare formulează întrebări și 

răspunsuri pe baza textului audiat. Se utilizează întrebările de pe steluțe: Ce?, Cine?, Unde?, Când?, De ce?, cu accent 

pe morala poveștii. 

      Cântecul ”Albinuța” face tranziția spre jocurile liber alese. Copiii dansează dansul albinuțelor, respectând ritmul și 

mișcările sugerate, apoi jocul de atenție ” Albinuțele la stup!”. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

   

  Evenimentul    

  didactic 

 
 

 

 

 

 Conținutul    

 științific 

 

Strategii didactice 
 

    

 

       

Evaluarea  Metode și procedee 
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1.Momentul 

organizatoric 

Se asigură condiţiile unei bune desfăşurări a activităţii prin pregătirea 

materialelor didactice și aranjarea mobilierului. Activitatea debutează cu 

întâlnirea de dimineață. La intrarea în sala de grupă fiecare copil își alege 

imaginea care reprezintă o formă de salut. Copilul desemnat prin 

numărătoare îi primește și se salută în consecință. 

După intrarea în grupă, fiecare copil își alege poza pe care o afișează la 

panou, marcându-și astfel prezența, sunt nominalizați cei care lipsesc. 

Copiii se așează în semicerc pe perne, apoi completează calendarul 

naturii cu: ziua, luna, anul și starea vremii. 

 

 

 

 

Conversația 

 

2. Reactualizarea 

cunoștințelor 

Prin poezia ” Grupa mea de albinuțe/ Frumușele, hărnicuțe/ Dar și tare 

săritoare / Am o rugăminte mare./ Ieri, toate l-am ajutat/ Pe Fred, micul 

șoricel/ Frica să și-o  depășească/ Curajul să și-l găsească/ Și din Fred, 

micul fricos/ A devenit curajos.” reactualizez mesajul zilei precedente 

 

Conversația  

3.Captarea 

atenției 

Se realizează cu ajutorul ”Albinuței Maya” care este găsită de copii în 

poieniță. Folosesc versurile: 

”Albinuța Maya, știe / Lecția de hărnicie / Și-a venit să vă arate / Fără 

muncă, nu se poate! / Azi vă rog tare frumos / Să muncim iar cu folos / 

Să ajutăm o fetiță / Să fie mai hărnicuță. / Știți voi bine, dragi copiii/ 

Fără muncă nu poți trăi!/ Târâș, sărăcuța / Aproape nimic nu știe!/ Nu 

muncește, e înceată/ Târâș, târâș abia calcă/ Ori așa, o știți și voi/ Fără 

muncă-i vai de noi!/ În stup e ca intr-o casă/ Toți trebuie să muncească/  

Știți proverbul, nu-i așa?/ ”Cine-i harnic și muncește/ Are tot ce vrea!/ 

Cine stă și lenevește n-are nimica!”  

 

 

Conversația  

 

Explicația 

 

4.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Dragii mei, astăzi vă spun povestea ” Târâș-târâș” care a fost scrisă de 

Sarina Cassvan. După ce veți asculta povestea, la sectorul construcții voi 

trebuie să construiți stupi de albine, veți frământa lut cu nisip și apă, și îl 

veți aplica în exteriorul stupilor. La sectorul joc de rol trebuie să pregătiți 

mâncare pentru albine și puișori, veți îndulci ceaiul cu miere, veți întinde 

miere pe biscuiți, apoi le invitați la masă pe albine și puii lor. La sectorul 

 

Conversația 
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știință, trebuie să sortați insectele, să le așezați la mediul lor de viață, iar 

pe borcanele de miere o să așezați tot atâtea albine cât indică cifra. 

La sectorul artă se desfășoară activitatea practică, unde veți confecționa 

dintr-o varietate de materiale obiecte pentru camera fetiței. Deoarece 

Târâș nu știe nimica, voi o să o învățați un cântecel ”Albinuța”. Ca să ne 

veselim puțin vom dansa ”Dansul albinuțelor” respectând ritmul și 

mișcările sugerate, după care ne vom juca un joc de atenție 

” Albinuțele la stup!”. Voi, trebuie să vă ocupați un loc în stup la 

semnalul: ”Alinuțele în stup!”, copiii care nu  reușesc să ocupe un loc în 

stup vor merge în poieniță să culeagă nectar din flori. 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

5.Dirijarea 

învățării 

Voi reda cât mai expresiv conținutul poveștii, îmi voi potrivi vocea , tonul, 

gestica și mimica corespunzatoare evenimentelor. Pe parcursul poveștii le 

prezint copiilor planșele cu povestea în ordinea succesivă a întâmplărilor 

și le  explic cuvintele necunoscute. 

Momentele principale ale poveștii: 

- Fetița a fost numită „Târâș” pentru că își târa picioarele de leneșă și 

neglijentă ce era; 

- Oamenii o sfătuiau să muncească, dar Târâș le raspundea mândră că 

muncește mama ei și pentru ea; 

- După moartea mamei fetișa ajunge la unchiul ei care are o stupărie; 

-  A intrat în stup invitată de o albină; 

- Fata află că în stup sunt trei tipuri de albine și fiecare își face treaba fără 

să comenteze: 

*Matca – mama albinelor 

*Albine lucratoare 

*Trântorii – tatăl albinelor; 

-Târâș învață de la albine ce este hărnicia, responsabilitatea și disciplina; 

- După ieșirea din stup a fost rușinată și dezgustată de purtarea trântorilor 

leneși, și se hotărăște să-și schimbe atitudinea și devine cel mai harnic 

copil; 

- Astfel capătă numele de Albinuța. 
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Povestirea 

6.Obținerea 

performanței 

Întrerup povestea în momentul când fetița este îndemnată de unchi să 
îngrijească stupii.  

La sectorul construcții copiii frământă lutul cu nisip și apă, și îl aplică 

pe stupi.  

La sectorul joc de rol, copiii pregătesc mâncare pentru albinuțe și 

puișorii lor, folosind produs apicol.  

La sectorul știință, copiii sortează insectele, le așează la mediul lor de 

viață, iar pe borcanele de miere aplică tot atâtea albine cât indică cifra. 

Toți copiii lucrează prin rotație la toate sectoarele. 

Reiau firul poveștii. Târâș este încântată de viața din stup, și o roagă pe 

regina albinelor să o primească în rândul lor. Albinele încep pregătirile 

pentru camera fetiței, moment în care copiii sunt îndemnați să le ajute. 

Dintr-o varietate mare de materiale, copiii realizează câte un obiect 

pentru camera fetiței. (DOS) Copiii lucrează la mese unde se deplasează 

pe cântecul ”Albinuța”. Pentru a fi acceptată definitiv în stup, Târâș 

trebuie să se facă utilă, însă ea nu știe nici măcar un cântecel. Copiii o 

învață cântecelul ”Albinuța”(secvență DEC). Nici experiența trăită în 

mijlocul albinelor, nici ajutorul copiilor nu au făcut-o pe Târâș să devină 

harnică. Acest lucru se întâmplă doar când rămâne singură fără ajutor. 

Fixarea conținutului se realizează prin metoda explozia stelară. Copiii 

ajutați de educatoare formulează întrebări și răspunsuri pe baza textului 

audiat. Se utilizează întrebările de pe steluțe: ”Ce?, Cine?, Unde?, 

Când?, De ce? ”cu accent pe morala poveștii. 

Explicația 
 

Demonstra-ția 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Povestirea 

 

 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

7.Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

Copiii cu ajutorul educatoarei formulează întrebări și răspunsuri..  

 

 

La JALA copiii dansează ” Dansul albinuțelor” respectând ritmul și 

mișcările sugerate, după care ne vom juca un joc de atenție” Albinuțele 

la stup!”. Copiii, trebuie să ocupe un loc în stup la semnalul ”Alinuțele în 

stup!”, cei care nu mai apucă un loc în stup vor merge în poieniță să 

culeagă nectar din flori. În încheiere fac aprecieri asupra întregii 

activități, a ceea ce au reuțit să realizeze. 

Explozia stelară 

 

Explicația 

 

Demonstra-ția 

 

Dansul 

 

Jocul 

 

 

 

Evaluarea 

comporta-

mentului verbal 

si nonverbală 
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8.Evaluarea -Cum se numește poveste pe care am ascultat-o astăzi? 

-V-a plăcut acesta poveste? 
Analizăm lucrările realizate, fac aprecieri asupra sarcinilor de lucru și 

finalizarea lucrărilor. 

 

 

Conversația 

 

Evaluarea 
verbală și 

nonverbală 

9.Încheierea 

activității 

La finalul activităţii copiii vor fi apreciaţi şi felicitaţi pentru felul în care 

au participat la  această activitate: 

  

Aprecieri 

verbale 
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LESSON PLAN 

 

 

 

PROF. VIDONI ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA 

LOC. DOBRA, JUD. HUNEDOARA 

 

SCHOOL: Școala  Gimnazială                                            

GRADE: the VIIth  

NO. OF STUDENTS: 21 

DATE: the 09th of April 2019 

TYPE OF LESSON: acquisition of new knowledge 

LEVEL: intermediate 

SUBJECT: Believe it or not! 

TEACHER:  Vidoni Adriana 

TIME: 50 minutes 

 

AIM OF THE LESSON: by the end of the lesson the students should be able to give a point more 

clearly about the concept of superstition; to reinforce vocabulary related to   in order to promote 

discussion and to practice language in a particular context;  

COMPETENCES:  

- develop the ability to use language in real life situations; 

   - solve the exercises correctly; 

   - make up sentences using gerunds (- ing form); 

   - practice on pronunciation, vocabulary and the structures previously taught; 

   - exchange information using the topic under discussion; 

   - practice efficient listening.  

STRATEGY:  

 CLASSROOM MANAGEMENT / TYPES OF INTERACTION: Individual            

             work, pair work, group work. 

 METHODS: conversation, explanation, exercise, picture exploitation 

SKILLS: listening, reading, speaking, writing. 

AIDS: textbook, blackboard, exercises, worksheets, power point presentation; 

ASSUMPTIONS: 

 Ss may not be familiar with certain words; they may be a little shy to express their feelings. 

T helps and encourages them to speak freely without correcting them during speaking. 
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NR. 

CR

T. 

LESSON 

STAGE 

AIM TEACHER/STUDENT 

ACTIVITY 

METHODS INTERACTION 

1. Warm 

up  

2’ 

 

 

 

The students 

are getting 

ready for the 

English class 

S: Good morning, teacher! 

T: Good morning, students! 

Conversation 

 

T-S  

S-T 

2. Checking 

previous 

knowledge 

5’ 

 

 

 

To check the 

homework’s 

correctness 

To check 

previous 

knowledge 

T asks the Ss to read their homework, corrects if 

necessary.  

What was your previous lesson about? 

Conversation 

 

T-S 

S- T 

2.  Lead-in 

5΄ 

 

 

 

 

To get Ss 

involved into 

the topic; 

To raise their 

interest for 

the lesson. 

 

T elicit  answers  to the questions: 

”Do you like black cats?” 

”Have you ever found a four –leaved clover?” 

The SS answer to the questions. 

Conversation 

 

T-S 

S- T 

3. Pre-listening  
activity 

10’ 

To 

understand 

listened  

messages: 

To listen in 

an efficient 

way and for  

specific 

information. 

 

The T shows the Ss some pictures: a black cat, a four-

leaf clover, a horseshoe, etc. Elicit “superstition” and 

“superstitious”, “lucky/unlucky”, “good luck/bad 

luck”. 

 

The T asks the Ss to write down as many words 

describing the word superstition as they can quickly. 

The Ss write as many words as they know. 

 

Conversation 

 

 

Picture 

exploitation 

 

 

 

Brainstorming 

 

T-S 

S- T 
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The T tells Ss to open their books at page 70 and to 

solve ex 1 in order to listen a text in an efficient way.  

The Ss solve the exercise in pairs. 

 

 

 

 

Pair work 

4. While-

listening 

activity 

9’ 

 

To 

understand 

listened 

messages; 

To listen and 

answer 

correctly to 

the  

questions 

 

T asks the Ss to listen to the text carefully in order to 

answer to the following questions: 

      1. What day was yesterday? 

2. Who gets upset if I open an umbrella in the 

house? 

3. What will happen if a black cat crosses your 

path? 

4. What happens if your left hand is itchy? 

5. What is the meaning for “breaking a leg”? 

Ss listen the text  to answer some questions related to 

it. 

Textbooks 

 

Individual 

work 

 

S-T 

T-S 

 

5. After-

listening 

activity 

12’ 

To  promote 

fluent  

speaking; 

 

To  involve 

Ss into an 

interesting 

issue such as 

superstition; 

 

To guide Ss 

into a debate. 

 

The T asks students if they understood the text and she 

explains some words that can cause special difficulties.  

The Ss answer the questions related to the text. 

Then the T gives the Ss some headlines and in groups 

the Ss have to write some short ideas related to the 

given topic. 

”Are you superstitious?” 

”Do you do any of these things for good luck?” 

”Do you do anything else?” 

Ss sustain in turns their ideas about the theme of the 

lesson.  

Ss are free to talk, explain and argue their stories and 

ideas. 

 

 

textbooks 

 

Group work 

 

 

S-T 

 

6. Feed-back 

5’ 

to check 

understandin

g of the issue 

under 

discussion  

The T asks for final conclusions about the degree of 

interest of the text, about the degree of difficulty of the 

exercises and is briefing if is necessary. 

 

Conversation 

Individual work 

S-T  
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PROIECT DIDACTIC 

 

A. Algoritm introductiv 

• Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic Traian Vuia, Oradea 

• Profesor: DarnaVoichiţa 

• Clasa: a VIII – a  

• Data: decembrie, 2019 

• Unitatea de învăţare: Aşezările Umane  

• Lecţia: Aşezările rurale – tipurile de sate 

•Tipul de lecţie: mixtă (dobândire de cunoştinţe, sistematizare, exersare şi evaluare a competenţelor de  

muncă intelectuală); 

• Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Competenţe generale:  

1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice; 

3.  Transferarea unor elemente din matematică, ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru; 

      4.  Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic; 

      7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă 
       8. Elaborarea unor modele şi soluţii de organizare a spaţiului geografic din perspectiva 

         dezvoltării durabile 
Competenţe specifice:  

1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi; 

3.3.  Prezentarea structurată  a sistemului teritorial geografic al României; 

4.4.  Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice; 

7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor teritoriale după caracteristicile 

solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri 

8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva dezvoltării durabile 

 

Obiective operaţionale: 

Cognitive:  

O1:să definească aşezare rurală, vatră, moşie, crâng, cătun,  

O2:să explice legătura dintre forma de relief şi aspectul vetrei satului și repartiția locuințelor  

Formative: 

O3:să compare tipurile de sate in funcție de modul de distribuire a așezărilor în teritoriu raportate la 

treptele de relief 

O4: să identifice la hartă a tipurilor de sate în în raport cu unitățile de relief 

O5:să formuleaze opinii referitoare la amenajrea satelor în contextul dezvoltării durabile 

Atitudinale: 

 O6 să stimuleze interesul față de activitate și față de cunoașterea caracteristicilor specifice 

mediului rural 

Evaluarea: formativ-ameliorativă (de achiziţii, de proces, de produs) 
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Obiective ale evaluării: 

Cognitive: 

Oe1: să prezinte structura populației după anumite criterii (vârstă, structură națională, confensională) 

Oe2 să precizeze naționalitățile din România după procentul deținut de fiecare  

Oe3: să utilizeze noţiunile dobîndite (aşezare umană, rural, vatră, moşie, crâng, cătun) în contexte noi 

Oe4: să clasifice așezările rurale după structură în funcție de treptele de relief 

Formative: 

Oe5: să identifice elementele componente ale unui sat pe baza imaginilor prezentate  

Oe6: să localizeze pe hartă tipurile de așezări rurale în funcție de treptele de relief 

Atidudinale: 

Oe7: să formuleze şi să susţină opinii personale, privind modernizarea satelor în contextul dezvoltării 

durabile; 

 

• Valori şi atitudini vizate: 

- Atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură şi civilizaţie 

- Respectul pentru diversitatea naturală şi umană a lumii contemporane  

- Gândire critică şi flexibilă 

• Strategii:  (dirijată, deductiv – inductivă, explicativ – conversativă) 

• Metode:  

Expozitiv – euristice: 

 M1 – conversaţia euristică 

 M2 – explicaţia 

M3- descrierea 

Interactive:  

 M4 – comparaţia 

 M5 – problematizarea   

 M6 – lucrul cu harta 

 M7 – lucrul cu manualul 

 M8 – lucrul cu videoproiectorul 

• Instrumente de evaluare: verificare frontală orală, observarea sistematică, lucrul cu harta, fișă de 

lucru 

• Forme de organizare a activităţii: frontală prin aprecieri verbale , individuală – orală 

• Resurse: 

Umane: 19 elevi 

De timp: 50 min 

Materiale:  

 Materiale:  

 Oficiale: RM1: Programa şcolară 

     RM2: Macroproiectarea didactică 

               RM3: Proiectarea unităţilor de învăţare 

               RM4: Grigore Posea, Geografia României – manual pentru clasa a VIII-a, Editura All 

Educational, 2000, Bucureşti 

 RM5 – fișă de lucrul 

 

Resurse cartografice:  

              RM6: Harta fizico – geografică a României, RM7: Videoproiectorul
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B. DEMERSUL DIDACTIC 

  

Secvenţele 

didactice 

Conţinuturi 

vizate 

Comp. 

spec./ ob. 

ev. 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 
Res. 

mat. 

Res. 

proced. 
Evaluare 

Momentul 

organizatoric 

  
-Verifică absenţele 

-Organizează materialele 

-Organizează clasa 

-Crează un climat cooperant 

-Răspund cerinţelor 

-Pregătesc materialele didactice 

necesare desfăşurării orei 

   

 

 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor / 

evaluare 

 

 

 

Structura 

populației 

 

 

Oe1 

Oe2 

- Stimulează elevii să se 

autoevalueze prezentându-le 

modalitatea de evaluare 

-Adresează câteva întrebări 

frontale elevilor 
1. Interpretați  piramida 

vârstelor. 

2.prezentați structura populației 

pe naționalități.  

 

 

 

- elaborează răspunsuri la cerinţe; 

- autoevaluează;  

 

 

 

 

RM2 

 

 

M1 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

Frontală  

 

Orală  

 

 

 

Evocarea 

 

 

 

Aşezările rurale 

Tipurile de sate 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

-realizează conexiuni cu 

achiziţiile dobândite anterior de 

elevi pe baza intrebărilor 

privind structura populației pe 

medii 

-notează pe tablă titlul şi 

monitorizează elevii 

-precizează ce vor afla, ce vor 

şti să facă la sfârşitul lecţiei cu 

cele însuşite,  

-organizează învăţarea 

-ascultă şi identifică aspecte 

legate detipurile de așezări rurale 

de  pe teritoriul ţării noastre 

 

 

-notează în caiete titlul lecţiei şi 

schiţa de pe tablă 

 

 

 

 

RM4 

 

 

 

M1 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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Dobândirea de noi 

cunoştinţe 

(de către elevi prin 

activitatea de 

învăţare / dirijare 

propusă de profesor 

/ mediator) 

 

 

 

-definirea 

aşezărilor rurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

-elementele 

componente ale 

unui sat 

 

 

-clasificarea satelor 

în funcţie de 

criterii diverse 

(număr de 

locuitori, forma 

vetrei, distribuţia 

gospodăriilor în 

teritoriu, 

activităţile 

economice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

Oe3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

Oe5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

Oe4 

 

 

 

 

 

 

Asigură: a.cunoaşterea/învăţarea 

-să definească:  

aşezare rurală, vatră, moşie, 

crâng, cătun,  

 

1.3. Utilizarea termenilor 

geografici în contexte 

cunoscute sau în contexte 

noi 

 

b. înţelegerea noilor conţinuturi 

-să explice: 

legătura dintre forma de relief şi 

aspectul vetrei satului și 

repartiția locuințelor 

 

3.3.  Prezentarea structurată  

a sistemului teritorial 

geografic al României; 

 

c. analiza  

să compare: tipurile de sate in 

funcție de modul de distribuire a 

așezărilor în teritoriu raportate 

la treptele de relief 

7.6. Compararea 

elementelor, fenomenelor, 

proceselor şi structurilor 

teritoriale după 

caracteristicile solicitate, 

stabilind asemănări şi 

deosebiri 

 

- definesc, valorificând achiziţiile 

anterioare 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- identifică elementele 

componente ale satelor româneşti 

pe baza imaginilor 

 

 

 

 

- demonstrează legătura dintre 

formele de relief şi clasificarea 

satelor după  repartiția locuințelor 

 

 

 

 

 

 

 

Identifică la hartă unitîțile de 

relief și tipurile de sate specifice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

   M3 

M7 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

 

M4 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

Frontală  

Orală  

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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O4 

Oe5 

Oe6 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

Oe7 

 

 

 

 

d. sinteza 

- să identifice la hartă a 

tipurilor de sate în în raport cu 

unitățile de relief 

4.4.  Localizarea unor 

elemente din realitate pe 

reprezentări cartografice; 

 

e.aplicarea 
 

-să formuleaze opinii 

referitoare la amenajrea satelor 

în contextul dezvoltării durabile 

8.2. Identificarea soluţiilor 

de organizare a spaţiului din 

perspectiva dezvoltării 

durabile 

 

 

 

 

 

 

-Compară satele în funcție de 

trepetele de relief și repartiția in 

teritoriu a locuințelor  

 

 

 

 

-formulează opinii referitoare la  

modul de amenajare a satelor în 

contextul dezvoltării durabile 

 

 

 

 

 

 

RM6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M6 

M8 

 

 

 

 

 

M2 

M5 

 

 

Stimularea 

performanţei 

 O6 

Oe7 
Creează o problemă: 

Dacă la referndumul din Mai 

anul trecut populația ar fi votat 

alipirea Comunei Sânmartin la 

Oradea ce fel de așezare ar fi 

acum Localitatea Băîle Felix?  

- analizează problema  

- oferă răspunsuri 

  

M1 

M5 

 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 Oe3 

Oe4 

Oe5 

Aprofundează prin rezolvarea 

fişei de lucru propuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- rezolvă cerinţele din fișa de 

lucru 

RM5  Fişă de lucru 

Evaluarea: 

capacităţi / 

aptitudini / atitudini 

  Analizează critic, laudă, 

ierarhizează, motivează notele 

oferite. 

- se raportează la evaluările şi 

aprecierile formulate. 
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SCHIȚA LECȚIEI 

Așezările rurale 

 

- sunt așezări de mici dimensiuni cu activități predominant agricole 

- componente: a) vatra – teritoriu ocupat cu construcții 

          b) moșia – teritoriul destinat activităților agricole 

          c) populația – numărul de locuitori 

Clasificare: 

 

1. după numărul de locuitori: - mici (sub 500 locuitori) 

    - mijlocii (500 – 1500 locuitori) 

    - mari (1500 – 3000 locuitori) 

    - foarte mari (peste 3000 locuitori) 

2.după formă:  - neregulate- munte 

 - liniare -dealuri 

 - geometrice- câmpii 

3. după structură: - risipite: cătune, cânguri (la munte, gospodării printre pășuni și păduri) 

        - răsfirate (la deal și podiș, printre grădini și livezi) 

        - adunate (la câmpie – pot fi liniare sau compacte- săsești ) 

4. după activitatea economică: - sate agricole (la câmpie) 
       - sate complementar agricole (la deal și podiș) 

       - sate cu alte activități economice (la munte) 

Fişă de lucru 

 

I Completaţi spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos cu informaţia corectă: 

1.  Satele au următoarele componente.................................……............... 

2. Satele mici au un număr de locuitori situat sub valoarea de……… 

3. După structură, în câmpie predomină tipul de sat……… 

4. În Munţii Apuseni predomină satele cu gospodării foarte risipite numite…………… 

5. După modul de grupare a gospodăriilor (forma vetrei), cele mai multe sate din zonele de 

munte sunt de tip………….                                                                                  
 

II. Completaţi textul de mai jos cu  termenii potriviţi din lista oferită: 

Satul are următoarele componente: …..1….-locul unde sunt amplasate locuinţele; …..2…..-

locul de desfăşurare a activităţilor economice şi populaţia – locuitorii aşezării. În zonele 

montane gospodăriile sunt foarte dispersate (depărtate unele de altele) formând sate 

……3…… În zonele de câmpie şi podiş, acolo unde relieful este neted, gospodăriile sunt 

grupate (vatra fiind delimitată clar de moşie) formând sate …..4….  Majoritatea aşezărilor 

rurale au din punct de vedere economic un caracter …….5…… 

Listă de termeni: rural, industrial, vatra, agricol, moşia, răsfirate, risipite, compacte,  

adunate                                                                                                                                      
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PROIECT DIDACTIC 

Clasa: a III-a  

Învățătoarea: Pál Tünde-Julia  

Școala: Liceul Tehnologic „Petőfi Sándor”, Dănești, Jud. Harghita  

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii  
Disciplina: Științe ale naturii  
Unitatea de învățare: Pământul – mediu de viață  
Subiectul: Schimbări ale stării de agregare a apei. Circuitul apei  

Tipul lecției: predare-învățare-evaluare  
Competențe generale:  

1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese  

2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice 1.1 identificarea 

unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii  

2.5 Prezentarea concluziilor demersului investigativ realizat pe baza unui plan dat  

 

 

Competențe specifice:  

2.4 Formularea de concluzii pe baza rezultatelor demersului investigativ  

Obiective operaționale:  

O1: să recunoască fenomenele naturii  

O2: să cunoască stările de agregare ale apei  

O3: să înțeleagă circuitul apei și importanța acestuia  
O4: să îndeplinească sarcinile propuse 

 

Strategie didactică:  

a) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, asocierea, observaţia, joc de rol, 

ascultarea, Explozia stelară, Ciorchinele  

b) mijloace didactice: sursă online https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU , 
https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw , videoproiector, laptop, coli albe, markere, 

cartonașe  

c) forme de organizare: frontală, individuală, în pereche, pe grupe  

Durata: 45 de minute  

Bibliografie:  

• • Programa școlară pentru disciplina Științe ale naturii clasele a III-a – a IV-a, aprobată 

prin ordinul ministrului educației naționale nr. 5003/02.12.2014  

• • Științe ale naturii, manual pentru clasa a III-a (Mihaela-Ada Radu, Dumitra Radu) 

București, Editura Aramis, 2016  

• • https://www.imageneseducativas.com/ciclo-del-agua-colorear/  
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PROIECT DE ACTIVITATE 

PROFESOR: OGNER VIORICA 

TEMA ANUALǍ: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA SǍPTǍMÂNALǍ: „Lumea poveştilor” 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: Limbă şi comunicare 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului 

SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: „Trăistuţa cu poveşti” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de priceperi şi deprinderi 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 

SCOPUL: Consolidarea cunoştinţelor  referitoare la poveşti şi personajele din poveştile aferente, 

educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic. 

      OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1:  să recunoască povestea din care face parte personajul identificat şi celelalte personaje din poveste;  

O2: să formuleze întrebări corecte din punct de vedere gramatical pe baza conținutului poveștii Albă-

ca-Zăpada, folosind pronumele interogative: „CE?”, „CINE?”, „CÂND?”, „UNDE?”, „DE CE?”; 

O3:  să răspundă corect întrebărilor legate de conţinutul poveştilor ;  

O4:  să identifice personajele din povești cu ajutorul ghicitorilor şi al replicilor. 

SARCINA DIDACTICĂ: Recunoaşterea replicilor şi personajelor din poveştile cunoscute. 

REGULILE JOCULUI: 

1.    Copilul care a fost atins cu bagheta fermecată va recunoaşte personajele din poveştile învăţate, 

va spune cât mai multe lucruri despre personajul ales, va selecta imagini din aceeaşi poveste şi 

le va aşeza la locul potrivit (lângă personajul ales). 

2. Împărţiţi în grupe de 4-5 copii, vor primi câte o steluţă căreia îi corespunde un pronume 

interogativ. Copiii vor trebui sa adreseze întrebări cu ajutorul pronumelui  interogativ de pe 

steluţă pentru celelalte grupuri. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza,  bagheta fermecată, ghicirea,  mânuirea materialului,  competiţia,  

recompense. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

METODE ȘI PROCEDEE: Explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul, metode 

interactive: brainstorming, explozia stelară. 

MIJLOACE DIDACTICE: coşuleţ, panou, imagini cu personaje din poveşti, steluţe, jetoane, 

bagheta magică, plicuri. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe 

RESURSE TEMPORALE: 25-30 minu
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RESURSE UMANE: educatoarea şi copiii 

 RESURSE BIBLIOGRAFICE:  

 (2019). Curriculum pentru educaţie timpurie. M.E.N. 

 (2016). Învățământul preșcolar și primar, Editura Arlequin 

  Breben, S., Goncea, E., Ruiu, G., Fulga, M. ( 2004). Metode interactive de grup, - Ghid metodic. Editura Arves, Craiova 

  Bocoş, M-D. (2013).  Instruirea interactivă. Editura Polirom, Iaşi. 
 

  Etapele 
  

Prelucrarea conţinutului 
Strategii didactice Evaluare 

activităţii  

                 Timp 

Ob  Metode şi 

procedee 

Material 

didactic 
Forme de 

organizare 

   

Forme 

 

Instrumente 

 

1. Momentul 

organizatoric 

1’ 

 

 

 

2. Captarea 

atenţiei 

           2’ 

 

3. Anunțarea 

temei 

1’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea spaţiului şi asigurarea 

condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a 

activităţii: 

- pregătirea materialului didactic; 

- așezarea copiilor în semicerc. 

 

     Educatoarea o prezintă copiilor  pe   

Albă-ca-Zăpada, care le va povesti copiilor 

întâmplarea sa. 

     - Astăzi, la activitate, vom pătrunde în 

lumea poveştilor prin intermediul jocului  

„Trăistuţa cu poveşti” şi o vom ajuta pe 

Albă-ca-Zăpada să-şi regăsească prietenii. 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Conversaţia 

 

  

 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Albă-ca -Zăpada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

Frontal  

 

 

 

      Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor 
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4. Dirijarea 

învăţării 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

Va trebui să recunoaşteţi personajele şi să 

precizaţi din ce poveste fac parte, să 

răspundeţi la întrebări şi să găsiţi 

răspunsurile la ghicitorile şi replicile 

prezentate. 

     - Vom începe activitatea noastră cu un 

joc. Cine va participa activ  şi va răspunde 

corect va fi recompensat de către  Albă-ca-

Zăpada. 

 Explicarea regulilor jocului 

 Demonstrarea jocului de probă 

   -  Albă-ca-Zăpada va veni printre voi şi 

cu bagheta magică va atinge un copil. 

Copilul care a fost atins va veni la coşuleţul 

meu, va alege o imagine şi va spune din ce 

poveste face parte imaginea respectivă. 

Apoi, ceilalţi copii vor trebui să spună tot 

ce ştiu despre acel personaj, cum este el. Se 

vor căuta toate imaginile care fac parte din 

aceeaşi poveste şi  se vor pune pe  panou, în 

mijloc prima imagine, iar  în jurul ei 

celelalte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Demonstraţia 

 

Demonstrația 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagheta magică 

Albă-ca-Zăpada 

 

 

 

 

 

Imagini cu 

personaje din 

poveşti 

 

 

 

     Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor 

 

 

 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1724 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

O3 

 

 

  Se execută jocul. Educatoarea împreună 

cu grupa de copii îi ajută şi îi îndrumă prin 

întrebări ajutătoare pe copiii care nu se 

descurcă. 

Complicarea jocului 

    Când se termină proba, copiii vor fi 

grupaţi câte 4 prin numărare până la 5 

fiecare: 

„1, 2, 3, 4, 5 

Vă aşezaţi în grupuri mici, 

Împreună vă jucaţi, 

Întrebări vă adresaţi”. 

     Se vor obţine 5 grupe de câte 4 copii. 

   Demonstrarea jocului de probă. 

     - Eu am în mijloc o steluţă mare pe care 

este reprezentată povestea  Albă-ca-Zăpada 

şi cei şapte pitici (imagini). Pe fiecare vârf 

al steluţei avem alte steluţe mai mici, pe 

care avem scrise nişte cuvinte care ne ajută 

să formulăm întrebări legate de poveste. 

Fiecare grup va trebui să adreseze întrebări 

celorlate grupuri cu ajutorul cuvântului de 

pe steluţă, iar ceilalţi să răspundă corect. 

Întrebările trebuie să fie din poveste. 

Jocul  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Exercițiul 

 

Demonstraţia 

Explicația 

 

    

 

 

Explozia 

stelară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steluţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 
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5. Obţinerea 

performanţei 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

6. Încheierea 

activităţii 

1’ 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se execută jocul. Educatoarea împreună 

cu grupa de copii îi ajută şi îi îndrumă prin 

întrebări ajutătoare pe copiii care nu se 

descurcă. 

     Se trece la activitatea frontală prin 

tranziţia: „În pădurea cu alune”. 

 

     Într-un coşuleţ educatoarea are 7 plicuri. 

În fiecare plic este o ghicitoare, o replică şi 

un pitic (imagine). Copiii trebuie să  

găsească răspunsul ghicitorilor şi să 

recunoască din ce poveste face parte fiecare 

replică (anexa 1). Dacă se răspunde corect 

celor două cerinţe, educatoarea va scoate 

piticul şi-l va aşeza lângă Albă-ca-Zăpada. 

Se deschid cele 7 plicuri şi se obţin cei 7 

pitici, care vor fi aşezaţi în jurul prinţesei. 

     În încheierea activităţii Albă-ca-Zăpada 

multumeşte copiilor pentru ajutor şi le 

adresează următorul îndemn: 

 „Iubiţi poveştile, copii, 

  Ele ne-aduc bucurii 

  Din ele multe învăţăm 

  Și frumos să ne purtăm!” 

Jocul 

 

 

 

Jocul 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coşuleţ, 

 Plicuri 

 

 

Imagini cu 

piticii 

 

 

 

Albă-ca-Zăpada 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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ANEXA 1 

               GHICITORI                                                                                              REPLICI 

1. „Pe mama capră o ascult,                                                             

 Uşa eu nu o deschid                                                        1.        „Oglindă-oglinjoară, spune-mi, cine-i cea mai frumoasă din ţară?” 

 Ghiciţi oare cine sunt?”   (Regina cea rea - Albă ca Zăpada) 

         - Iedul cel mic - Capra cu trei iezi  

 

2. „Zglobie şi drăgălaşă, 

La bunica a plecat,                                                             2.        „Dragii mamei copilaşi eu mă duc în pădure să aduc ceva de mâncare 

Dar când a ajuns în pădure                                                    dar voi să nu cumva să deschideţi uşa până nu veţi auzi glasul meu.” 

De sfatul mamei a uitat.”                                                                                               (Capra – Capra cu trei iezi) 

            - Scufiţa Roşie -  Scufiţa Roşie 

 

3.   „Să aibă glas frumos şi clar,                                            3.       “Ce guler frumos o să-i fac nevestei mele din blana acestui vulpoi!” 

               El s-a dus şi la fierar.”                                                                                                 (Moşul – Ursul păcălit de vulpe) 

                      - Lupul - Capra cu trei iezi  

 

4. „Ştiți, eu am avut o coadă                                                  4.        „Vânătorule drag, cruţă-mi viaţa şi-ţi făgăduiesc c-o să-mi pierd 

             Dar mi-a rămas toată-n baltă.”                                               urma prin codru” 

                         - Ursul- Ursul păcălit de vulpe                                                                           (Albă-ca-Zăpada - Albă-ca-Zăpada ) 

 

5. „Eu am sfătuit ieduții                                                         5.          „Cucurigu! Boieri mari, 

              Să fie cuminți micuții                                                                     Dati punguţa cu doi bani!” 

              Căci lupul vrea să-i păcălească,                                                                                     (Cocoşul – Punguţa cu doi bani) 

              În casă să îl primească.” 

                     - Capra - Capra cu trei iezi  
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6. „Când miros de peşte mi-a venit                                        6.        „Bunicuţo, dar de ce ai urechile atât de lungi?” 

  Eu moartă-n drum m-am prefăcut                                                                                  (Scufiţa Roşie – Scufiţa Roşie) 

  Ghiciţi cine sunt?” 

            - Vulpea - Ursul păcălit de vulpe 

 

       7.     „A fost odată un cocoş                                                     7.         „Văleu cumătră, talpele mele! Mă rog scoate-mă că-mi arde inima  

  Care s-a întors bogat la moş.”            în mine!”                                  

            -Cocoşul -  Punguţa cu doi bani                                                                            (Lupul – Capra cu trei iezi) 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

Data: 14 

noiembrie 2019 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Cizbav 

Clasa: Pregătitoare 

Aria curriculară: Limbă și Comunicare 

Disciplina dominantă: Comunicare în limba română 

Disciplinele secundare: - Matematică și explorarea mediului 

- Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea tematică: Călătoria unui norișor  

Subiectul lecției: „Aventurile unei frunze de toamnă”- lectură 

Tipul lecției: dobândire de noi cunoştinţe 

Forma de organizare: activitate integrată 

 COMPETENȚE SPECIFICE 

o Comunicare în limba română 

▪ Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar; 

▪ Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar; 

▪ Participarea cu interes la dialoguri simple, în situații de comunicare uzuală; 

▪ Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv, manifestând interes pentru 

lucrul cu cartea 

o Matematică și explorarea mediului 

▪ Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul 

identificării unor regularități. 

o Arte vizuale și Abilități practice 

▪ Realizarea de aplicaţii/ compoziţii/ obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct 

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

 Cognitive 

O1- să rezolve corect ghicitoarea 

O2- să răspundă la întrebările despre anotimpul toamna 

O3- să recepteze mesajul oral al povestirii din expunerea „.ppt” (prezentată) 

O4- să recunoască părțile componente ale unui copac 

O5- să contruiască firul povestirii pe bază de întrebări 

O6- să deseneze în echipe secvența care le-a plăcut mai mult 

O7- să aleagă lucrarea care le-a plăcut cel mai mult 

O8- să completeze șirul de frunze cu frunza care lipsește 

O9- să specifice câte tipuri de frunze sunt 

 Psiho-motrice 

O 10 - să adopte o poziție corectă în bancă, pe parcursul desfășurării lecției; 

O 11 - să utilizeze corespunzător instrumentele de lucru. 

 Afective 

O 12- să manifeste interes pentru activitatea desfășurată 

O 13- să colaboreze cu colegii pentru rezolvarea sarcinilor de învățare 

 RESURSE  

1. Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, lectura, sudoku 

2. Materiale/ mijloace didactice: fișe de lucru, foarfece, lipici, tablă, proiector video, laptop 

3. Forme de organizare: frontală, individuală, pe echipe 

4. Temporale: 35 minute + 15 minute activitate în completare  

 BIBLIOGRAFIE 

 

• M.E.C.-Programa școlară pentru Comunicare în limba română, clasa pregătitoare; 

• M.E.C.-Programa școlară pentru Matematică și explorarea mediului, clasa pregătitoare; 

• M.E.C.-Programa școlară pentru Arte vizuale și abilități practice, clasa pregătitoare; 

• https://www.didactic.ro/materiale-didactice/43869_aventurile-unei-frunze-de-toamna- accesat 

la data de 12.11.2019  

Profesor învățământ primar: Vintilă Ioana Andreea 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/43869_aventurile-unei-frunze-de-toamna-
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Momentele 

lecției 

Ob. 

op. 

Activitate didactică Resurse  Evaluare  

Procedurale  Materiale  Tempo

rale   

Forme de 

organizare 

Momentul 

organizatoric 

 

O 10 

 

Se asigură condițiile necesare unei bune desfășurări a lecției, se 

stabilește climatul de ordine și disciplină și se pregăteşte materialul 

didactic. 

Conversația 

 

 1 min. Frontală Observarea 

comportamentelor 

elevilor 

Captarea atenției O1 Se citește o ghicitoare: 

Din mugur ea răsare 

Verde se deschide-n soare 

Şi trăieşte, până când 

Vine toamna, cu-al său vânt 

S-o trântească la pământ. 

Frunza 

Mesajul zilei : care îi poate introduce pe copii în unitatea tematică: 

” POVEȘTILE NE-NVAȚĂ LUCRURI BUNE DESPRE VIAȚĂ” 

Conversația   3 min Frontală  Aprecieri verbale 

 

Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

 

 

 

Se anunţă tema: „Aventurile unei frunze de toamnă” și obiectivele 

pe înțelesul elevilor. 

 

Explicația  Tabla 

 

 

2 min. Frontală 

 

 

Observarea 

comportamentelor 

elevilor 

Reactualizarea  

cunoștințelor 

 

 

O2 

 

Se adresează elevilor întrebări despre informațiile aflate anterior: 

 

 „Ce se întâmplă cu frunzele toamna?” 

▪ Frunzele își schimbă culoarea 

▪ Apoi cad pe pământ, formând un covor multicolor 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

1 min 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

Dirijarea 

învățării 

O3 

 

 

O5 

 

O4 

✓ Se prezintă power-point-ul „Aventurile unei frunze de 

toamnă” cu lectura învățătoarei. 

 

✓ Se discută textul pe bază de întrebări, pentru înțelegere. 

 

✓ Elevii își reamintesc părțile componente ale unui copac 

Explicația  

 

 

Conversația 

 

 

Proiecția  

Lectura 

învățătoarei 

 

15 min. 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentelor 

elevilor 

 

Aprecieri verbale 

Obținerea 

performanței 

O6 

O 13 

 

O7 

✓ Se formează echipe de câte doi elevi. 

Fiecare echipă realizează câte un desen cu ceea ce a impresionat-o 

cel mai mult din poveste. 

✓ Se analizează lucrările și se alege cea mai apreciată lucrare 

. 

Exercițiul  

 

 

Conversația 

Coli A3 

Creioane 

colorate 

 

15 

min. 

 

 

 În  echipe 

 

Frontală  

 

 

 

Interevaluare  

Aprecieri verbale 

Retenție și 

transfer 

O8 

 

 

O9 

 

 

O 11 

✓ Se împart Fișe ce conțin Sudoku și se explică pas cu pas  

cum se rezolvă. Vor trebui să decupeze frunzele de sub careu și să 

le așeze în acesta în așa fel încăt să nu se repete aceeași frunză nici 

pe linii,  nici pe coloane. (Anexa Nr.1) 

 

✓ Elevii numără frunzele cu care trebuie să completeze 

spațiile libere.  

 

 

 

Fișe Sudoku 

Foarfece 

Lipici  

 

5 min. 

 

Individuală  

 

Frontală 

 

Aprecieri verbale  
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O 12  

✓ Elevii urmăresc explicațiile și rezolvă sudoku-ul. 

Încheierea lecției  

 

Se fac aprecieri globale şi individuale cu caracter motivant privind 

participarea elevilor la lecţie. 

 

Se împart recompense. 

 

Conversația  

 

Recompense  

3 min. 

 

Frontală Observarea 

comportamentelor 

elevilor 

Aprecieri verbale 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor:Elena Salahoru 

Gradinita cu program prelungit nr4 ,Iasi   

Grupa: Combinată  

Domeniul experiențial: Științe 

Categoria de activitate: Activități matematice  

Titlul activității: Numărare în limitele 1-7 

Mijloc de realizare: Joc didactic,,Plantăm în grădină’’ 

Tipul de activitate: predare-învățare 

Scopul activitatii: Dezvoltarea capacității de a număra în limitele 1-7, familiarizarea cu număratul obiectelor din grupe diferite având   pana la 

șapte elemente. 

Obiective : 

O1 :să numere conştient, cu sau fără material intuitiv, în şir crescător şi descrescător în limitele 1-7; 

O2: să identifice mulţimile prin raportare la număr ; 

O3: să raporteze corect numărul la cantitate ,respectiv cantitatea la  număr ; 

O4: să asocieze numărul de elemente din mulțimi cu semnul grafic al acestora; 

O5: să folosească un limbaj matematic adecvat ; 

Sarcina didactică: 

Formarea de  mulțimi până la 7 elemente,  alcătuite din jetoane cu flori pe care le putem planta în grădină, de asemenea numărarea prin gest de 

încercuire a elementelor mulțimii și asocierea acestora cu semnul grafic al cifrei corespunzătoare.  

Regulile jocului: 

Copilul care iese în fața grupei trebuie să formeze mulțimi,să numere câte elemente are mulțimea ,sa asocieze elementele din mulțime cu cifra 

corespunzătoare și să le planteze în gradină . 

Elemente de joc: recompensa verbală, aplauze; 

Strategii didactice: 

a) Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, problematizarea, expunerea, jocul didactic, lucru cu material 

individual; 

b) Mijloace de învățământ:jetoane, grădina, castronele, scrisoarea, stimulente, imagini; 

c) Forma de organizare: frontal, individual; 

Durata:25-30 minute 

Bibliografie: 

1.Mihaela Neagu, G. Beraru-,,Proiectarea activităților matematice și îndrumări metodologice’’, editura Polirom, București 

2. V. Păduraru, ,,Activități matematice în învățământul preșcolar’’, Ed. Polirom, 1994 
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NR. Etapele  

activitatii 

OB. 

OP. 
Conținutul stiintific                   Strategia didactică   Evaluarea 

Metode și 

procedee 

Mijloace de învățământ Forme de 

organizare 

1.  Moment 

organizatoric 

 Crearea condițiilor optime de 

desfășurare a activității: 

- aerisirea sălii de grupă 

- așezarea mobilierului 

- pregătirea materialului didactic 

- intrarea organizată a copiilor în clasă 

 

 

Exercițiul 

jetoane, grădina, 

castronele, scrisoarea, 

stimulente, imagini; 

 

 

frontal 

 

2. Introducerea 

în activitate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Captarea atenției 

Captarea atenției se va realiza printr-o 

conversație introductivă. Se va 

prezenta elementul surpriză. 

,, Dimineață când veneam spre voi,m-

am întâlnit cu cineva. Sunteți curioși 

cu cine m-am întâlnit? Era Zâna 

Primăvară și mi-a trimis o scrisoare 

pentru voi. Vreți să aflați ce ne-a scris?  

Bună ziua ,dragi copii am auzit că 

sunteți foarte cuminți ,ascultători și 

foarte harnici. Am mare nevoie de 

ajutorul vostru, deoarece am uitat de 

gradină si nu am plantat nimic. Vreți să 

mă ajutați să plantez flori în gradină. 

Dacă veți fi cuminți și ascultători la 

final veți primi ceva din partea mea. 

Va urez spor la munca dragi copii! Cu 

drag,Zâna Primăvară! 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scrisoarea 

 

 

 

 

 

Frontal 
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3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Anunțarea 

noii teme și a 

obiectivelor 

 

 

 

Prezentarea, 

explicarea și 

valorificarea 

conținutului 

temei noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se anunță tema și obiectivele 

activității. 

,,Astăzi vom forma mulțimi cu până la 

7 elemente. De asemenea o vom ajuta 

pe Zâna Primăvara, să planteze în 

gradină diverse flori.’’ 

 

 

 

a)Intuirea materialelor: 

- Ce avem pe masă?(Pe masă 

avem niște flori, machetă,cifre.) 

b)Reactualizarea 

cunoștințelor: 

Se vor numi doi copii care vor număra 

crescător și descrescător în limitele 1-

7. 

 

Se formează mulțimi cu elementele 

aflate pe măsuță și le vom planta în 

grădină. 

,,În prima mulțime vom avea 5 lalele.’’  

Vom planta lalelele în gradină. 

,,Copii, haideți să formăm și restul 

mulțimilor!’’ 

Se observă că în a doua mulțime avem 

mai multe elemente decât în prima.Se 

numără zambilele  din a doua mulțime  

prin încercuire . 

Vom folosi jetoane cu imagini cu  

flori. 

,,Vom alcătui mulțimi cu florile și le 

vom planta în grădină. 

 

 

Expunerea  

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc didactic 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane 

 

 

 

 

Gradina 

 

 

 

Jetoane cu flori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a intui mulțimi 

prin punerea în perechi; 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a identifica 

reprezentarea grafică a 

elementelor din mulțimi. 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a utiliza 

jetoane în formarea de 

mulțimi cu elemente; 
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O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se numără elementele mulțimilor prin 

încercuire. ,,O lalea,doua lalele,trei 

lalele. 

a) Explicarea jocului 

Se explică copiilor sarcina didactică a 

jocului propus. 

Se prezintă gradina cu straturi  a Zânei 

Primăvara. 

,, Un copil va veni si va alcătui o 

mulțime de 3 flori ,le va planta pe 

stratul numărul 3,iar următorul va veni 

și le va număra. 

b) Jocul demonstrativ 

Voi forma o mulțime de flori și o voi 

planta în grădină,iar după aceea vom 

completa toate straturile cu câte 

elemente indică cifra. 

Se verbalizează: ,,În grădină am 

plantat o mulțime de 6 zambile pe 

stratul 6.’’  Se aplaudă. 

 

c) Executarea jocului de probă 

Pe straturi vom atâtea  flori cât indică 

cifra. 

  Se  scoate un copil în față pentru a 

juca jocul. Acesta va număra prin 

încercuire mulțimea pe care o va 

planta. Se intervine, dacă este cazul, 

pentru explicații suplimentare sau 

pentru reluarea explicațiilor. Se fac 

aprecieri verbale și se aplaudă. 

 

d) Executarea jocului 

 

Conversația 

 

Demonstrația  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

Problematizarea  

 

Exercițiu 

 

 

 

  

 

Jetoane 

 

 

 

 

Planșă 

 

 

Jetoane 

 

 

 

Jetoane 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

Frontal   

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Formarea unui limbaj 

matematic adecvat; 

 

 

 

 

Formarea deprinderii de a 

număra prin gest de 

încercuire; 
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Se urmărește buna desfășurare a 

jocului,  se corectează eventualele 

greșeli și se va insista asupra ritmului 

de lucru , jocul efectuându-se până la 

epuizarea legumelor și florilor 

primăvară. Se fac aprecieri verbale și 

se aplaudă. 

e) Complicarea jocului 

Copii vor ține ochii închiși eu voi lua 

din grădină 2 narcise. –”Câte narcise 

au rămas daca din 6 narcise eu am luat 

2?” 

 (Au rămas 4 narcise,se vor număra 

narcisele prin încercuire). 

 

 

5. Evaluarea  ”- Câte narcise sunt pe stratul 4,5?” 

”- Câte viorele sunt pe stratul 2,3?” 

Conversația  Frontal 

Individual 

 

 

6. Încheierea 

activității 

 Se fac aprecieri individuale și colective 

asupra comportamentului și participării 

la activitate. Se dau stimulente.  

 Conversația   Individual   
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     III. PROICTE EDUCATIONALE 
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de educaţie prin voluntariat  

“PRIETENI  PENTRU TOTDEAUNA!” 

 

        

        “Acţiunile de voluntariat lumineză sufletul, voluntariatul este 

emoţionant, face parte din fiecare dintre noi, dar cel mai important 

lucru este că ne ajută să creştem spiritual şi să ne dezvoltăm 

armonios alături de tineri din întreaga ţară”. 

 

Muir John Potter-fondator SNAC 

 

                                                                                                                                                                                        

TITLUL PROIECTULUI : “PRIETENI  PENTRU TOTDEAUNA!”  proiect de educaţie prin 

voluntariat  
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PERIOADA DE DESFĂŞURARE:  2019-2021                                          

 

 COORDONATORI 

 

COLECTIV DE PROFESORI  RESPONSABILI CU DERULAREA PROIECTULUI ÎN 

ŞCOLILE PARTENERE: 

 

COLABORATORI:  

 

ARGUMENT: 

La nivelul elevilor care urmează cursuri de pregătire teoretică şi profesională, se constată 

necesitatea unor activităţi extracuriculare pentru educaţie, incluzând toate componentele acesteia, prin 

abordarea unor domenii cât mai variate, în scopul dezvoltării componentei umaniste a culturii individuale 

şi a personaităţii. 

Implicarea reprezentanţilor cât mai multor domenii în formarea la tineri a unei personalităţi 

multivalente, în care profesiunea să se îmbine armonios cu educaţia constituie un deziderat şi o ţintă 

pentru asigurarea unui climat sănătos şi a unui tonus emoţional pozitiv pentru activităţile cotidiene şi 

pentru formarea unui cetăţean implicat în viaţa comunităţii. 

Convergenţa unor acţiuni specifice desfăşurate în parteneriat cu instituţii, alte unităţi şcolare şi 

organizaţii nonguvernamentale, cotribuie la facilitarea percepţiei fenomenelor economice şi socio-

culturale în societatea actuală, de către tânăra generaţie. 

Voluntariatul este important şi are un potenţial educativ ridicat deoarece “pentru că, dacă vrem 

să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei” (Mahatma Ganhi). 

Beneficiile celor ce desfăşoară activităţi de voluntariat variază de la satisfacţia personală la 

dobândirea de experienţă în viitorul domeniu de activitate, la familiarizarea cu diferite sisteme 

operaţionale, la crearea de prietenii şi contacte profesionale utile, până la găsirea unui loc de muncă pe 

baza experienţei dobândite ca voluntar. 

Avantajele sunt variabile, în funcţie de categoria de voluntari despre care se face referire. Cele 

de mai sus se referă în general la tineri, care sunt cea mai largă categorie de voluntari din România. Dar 

şi angajaţii care se implică în activităţi de voluntariat (individual sau cu sprijinul angajatorului) au 

avantaje: de la abilităţi pe care nu le dobândesc în cadrul locului de muncă, dar care la sunt de folos aici 

(comunicare, leadership, spirit de echipă), până la satisfacţia ieşirii din rutina zilnică, prin desfăşurarea 
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de activităţi de voluntariat care nu au legătură cu locul de muncă obişnuit. Şi într-un caz, şi în altul, 

avantajele voluntarilor au, în general, efecte pe termen lung şi, în mod cert, nu sunt de natură materială. 

Proiectul vizează identificarea şi satisfacerea nevoilor spirituale ale elevilor aflaţi în dificultate, 

care pot fi sprijiniţi şi antrenaţi în activităţi diverse vizînd schimburi de experienţe pozitive, precum în 

domeniul educţiei cetăţeneşti, pentru pozitivarea impactului pe care îl exercită contactele între generaţii. 

Principalele activităţi pentru educarea în spiritul voluntariatului şi sprijinirii persoanalor aflate 

în dificultate, desfăşurate în cadrul proiectului se vor axa pe următoarele direcţii principale: 

-realizarea unor activităţi comune cu diverse prilejuri – evenimente specifice calendarului 

creştin-ortodox precum şi la sugestia partenerilor; 

-formarea unor capacităţi specifice de adaptare şi căutare a resurselor pshiho-fizice de integrare 

socio-culturală a persoanelor cu dificultăţi; 

-captarea interesului comunităţii locale şi a ONG-urilor faţă de problemele tinerilor şi antrenarea 

acestora pentru rezolvarea lor; 

-implicarea tinerilor în viaţa comunităţii, prin adaptarea conduitei şi a ţintelor privind activitatea 

de voluntariat, la problemele identificate. 

GRUP ŢINTĂ: 

-elevi din învăţământul preuniversitar, absolvenţi ai şcolii care solicită sprijin şi consiliere în 

problemele de viaţă; 

-cadre didactice de specialitate şi de cultură generală, diriginţi ai elevilor cu probleme; 

-coordonatorii pentru proiecte şi programe educative din şcolile partenere   

SCOPURI: 

-Educarea tinerilor pentru activităţi de voluntariat şi de integrare socio-culturală a persoanelor 

aflate în dificultate; 

-Antrenarea tinerilor în colective de lucru pentru realizarea unor activităţi comune, schimburi 

de experienţă, concursuri, colectarea de fonduri/produse, precum şi pentru îmbunătăţirea şi pozitivarea 

imaginii tineretului în societate; 

-Participarea comunităţii locale la formarea şi educarea tinerilor, pentru dezvoltarea la aceştia a 

trăsăturilor cetăţeanului voluntar – activ şi responsabil, implicat în problemele comunităţii şi ale 

semenilor săi. 
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MODALITĂŢI DE VALORIFICARE 

-realizarea unor activităţi comune cu diverse prilejuri – evenimente specifice calendarului 

creştin-ortodox, precum şi la sugestia partenerilor (concursuri, activităţi cultural-sportive, etc.); 

-formarea unor capacităţi specifice de adaptare şi căutare a resurselor psiho-fizice de integrare 

socio-culturală a persoanelor aflate în dificultate; 

-captarea interesului comunităţii locale şi a ONG-urilor faţă de problemele tinerilor şi antrenarea 

acestora pentru rezolvarea lor; 

-implicarea tinerilor în viaţa comunităţii, prin adaptarea conduitei şi a ţintelor privind activitatea 

de voluntariat, la problemele identificate. 

 

REZULTATELE PROIECTELOR: 

A. Cantitative: 

 -mobilizarea directă a 50 de persoane din şcoală şi comunitate, reprezentând actori sociali diferiţi 

(ONG-uri, instituţii locale, companii private); 

 - antrenarea a 20 de tineri cu cerinţe speciale de la Liceul Tehnologic Special Beethoven  din 

Craiova într-un dialog şi cooperare în domeniul artistic în beneficiul ambelor categorii de persoane. 

 

B.Calitative: 

-încurajarea comportamentului civic şi a voluntariatului pentru cauza copiilor cu diferite 

probleme, la nivelul membrilor care aparţin comunităţiilor implicate în proiect; 

-stabilirea dialogului social între beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului; 

-creşterea gradului de conştientizare a problematicii copiilor cu nevoi speciale din România la 

nivelul întregii comunităţi prin comunicare; 

-lupta împotriva izolării copiilor cu nevoi speciale prin sensibilizarea tinerilor şi a opiniei 

publice; 

-informarea adolescenţilor şi a opiniei publice privind existenţa şi gravitatea problemei izolării 

tinerilor cu cerinţe speciale; 

-oferirea unui model de bună practică în asistenţa tinerilor cu cerinţe speciale, prin mobilizarea 

comunităţii, posibil de replicat la nivel local şi regional. 
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PLANUL  ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE: 

 

NR.CR

T. 

Denumirea activității Perioada Loc de desfășurare 

1.  Bucuria revederii 

- socializare prin scurte prezentări ale 

elevilor implicaţi în proiect şi un schimb 

de cadouri hand-made. 

Octombrie 2019 
 

2.  Dansul, mod de relaţionare  

- crearea echipajelor pentru concursul 

naţional  “Împreună pentru viitor” şi 

stabilirea unui program pentru repetiţii 

Noiembrie 2019 

– Iunie 2020 

 

3.  Curcubeul primăverii 

- realizarea unor desene şi obiecte 

decorative dedicate zilelor de 1 şi 8 

Martie şi Sf.Paşte 

Martie – Aprilie 

2020 

 

4.  Voluntariatul mă reprezintă 

- realizarea unor desene, scrisori şi 

mascote pentru Concursurile Naţionale 

SNAC 

Noiembrie 2019 

– Iunie 2020 

 

 

MONITORIZAREA PROIECTULUI: 

- prin activitãţile propuse  

- prin rezultatele obţinute 

Indicatori: 

• respectarea temei 

• originalitate 

• respectarea dimensiunilor cerute 

• respectarea calendarului  
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IMPACTUL PROIECTULUI 

Prin acest proiect de parteneriat educaţional, dorim să le oferim copiilor ocazia de a se 

manifesta creator, arătându-ne viziunea lor asupra lumii, a emoțiilor și stărilor pe care aceștia le 

resimt, îmbunătățirea stării sociale și de relaționare.  

Prin activităţile proiectului ne propunem să aducem în prim plan creațiile artistice ale 

elevilor din cadrul instituțiilor implicate în proiect.  

Cultivarea si valorificarea potentialului creator al elevilor, dezvoltarea aptitudinilor 

sociale și a spiritului umanitar. 

 

REZULTATE 

- participarea elevilor la concursuri atât în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, cât 

și la alte evenimente la nivel local/județean/național. 

 

Prof. Baica Livia – Mihaela  

Liceul Tehnologic Special Beethoven  

Craiova 
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COLEGIUL ECONOMIC "TRANSILVANIA" TG. MUREȘ 

Proiect educaţional 

Prevenirea absenteismului și combaterea abandonului școlar- 

Educaţia e şansa ta! 

 

 

 

 

 

                                                                                         Iniţiator, 

                                                                   Prof.  Chirteș Codruța 

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 

"problemă" prin fugă de la ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal 
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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, mai ales la nivel liceal, 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; 
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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: 

➢  Decembrie 2019 – Iunie 2020 

 

Grupul ţintă: 

➢ elevii claselor a XI-a de la Colegiul Economic "Transilvania" Tg. Mureș, Judeţ Mureș; 

➢ elevii cu risc de abandon. 

Calendarul activităţilor: 

Nr.crt. Activitatea Modalităţi de realizare 

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. 

2. Chestionar   Aplicarea chestionarului pentru evaluarea riscului de 

abandon şcolar. 

3. Identificarea surselor de 

stres şcolar 

 Aplicare fişei de lucru Surse de stres şcolar 

4. Cine suntem noi?  Aplicarea fişei de lucru Cine sunt eu? 

5. Cum mă văd, cum mă 

definesc ceilalţi 

 Aplicarea fişei de lucru Cum mă văd, cum mă definesc ceilalţi 

6. Diploma mea  Aplicarea fişei de lucru Diploma mea 

7. Identificarea punctelor tari şi 

a punctelor slabe 

 Aplicarea fişei de lucru Analiza SWOT 

8. Identificarea tipurilor de 

temperament  

 Aplicarea chestionarului de identificare a temperamentului 
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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; 

➢ www.cevm.ro 

 

Soluţii propuse pentru diminuarea riscului de abandon şcolar: 

 Ţinând cont de situaţia specifică a copilului: cauzele problemei care determină unul sau mai mulţi 

indicatori de risc activi, punctele slabe şi punctele forte – propuneţi solutii pentru diminuarea riscului de 

abandon scolar.  

 Aveţi în vedere cel puţin următoarele categorii de măsuri pe care le puteţi lua în calitate de 

învăţător sau diriginte al copilului monitorizat:  

- Solicitare de sprijin din partea cadrelor didactice (profesori de la disciplinele cu nr. mare de 

absenţe, rezultate slabe etc);  

- Antrenarea colegilor de clasă: unul sau mai mulţi colegi ai copilului se oferă să-l ajute la 

disciplinele respective; 

- Antrenarea comunităţii de părinţi – pentru a ajuta familia în dificultate; 

- Efectuarea unei anchete sociale dacă situaţia socio-economică a familiei este precară şi/sau sunt 

suspiciuni de neglijare sau abuz asupra copilului (primărie);  

- Intervenţia unui psiholog; 

- Consilierea şi orientarea profesională a părinţilor (consilierul şcolar);  
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- Implicarea unor organisme private (ONG-uri, sponsori,etc) din comunitate (exemple de 

activităţi);  

- Implicarea în activităţi curriculare sau extracurriculare (vocaţionale sau de voluntariat); 

- Donaţii de cărţi, haine etc.  

 

ŞCOALA:....................................................................................... 

 

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE ABANDON ŞCOLAR  

 

(chestionarul se adresează elevilor)  

Vă rugăm să răspundeţi cu sinceritate la următoarele întrebări: 

 

1. Sex. FEMININ____ MASCULIN____ 

 

2. Locuieşti la: ORAŞ____ STA/COMUNĂ____ 

 

3. Naţionalitatea: __________________________  

 

4. Locuieşti cu: FAMILIA____ ALTE RUDE____ PLASAMENT____ SINGUR____  

 

5. Părinţii au studii: FĂRĂ LICEU____ LICEU____ FACULTATE____  

 

6. Ocupaţia părinţilor : TATA________________ MAMA__________________  

 

7. Venitul familiei tale este:  

mai puţin de 500 RON/LUNĂ___ mai puţin de 1000 RON/LUNĂ___ mai puţin de 2000 RON/LUNĂ___ 

 

8. Cât de mulţumit/ă eşti în general de:  

a) rezultatele tale şcolare?  

FOARTE MULŢUMIT____  

MULŢUMIT____  

CAM NEMULŢUMIT____  

FOARTE NEMULŢUMIT____  

 

b) de colegii tăi?  

FOARTE MULŢUMIT____  

MULŢUMIT____  

CAM NEMULŢUMIT____  

FOARTE NEMULŢUMIT____  

 

c) de profesorii tăi?  

FOARTE MULŢUMIT____  

MULŢUMIT____  

CAM NEMULŢUMIT____  

FOARTE NEMULŢUMIT____  

 

d) de şcoală în general?  
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FOARTE MULŢUMIT____  

MULŢUMIT____  

CAM NEMULŢUMIT____  

FOARTE NEMULŢUMIT____  

 

9. Eşti de părere că:  

a) Profesorii au o relaţie bună cu elevii : NU___ AŞA ŞI ASA___ DA____  

b) Mă simt la şcoală ca într-o echipă: NU___ AŞA ŞI ASA___ DA____  

c) Profesorii ne respectă opiniile: NU___ AŞA ŞI ASA___ DA____  

d) Profesorii sunt interesaţi să avem rezultate bune la şcoală: NU___ AŞA ŞI ASA___ DA___  

e) Sunt tratat corect în şcoală: NU___ AŞA ŞI ASA___ DA____ 

 

 

10. În ultimul an cât de des s-a întâmplat ca:  

a) un coleg să vorbească urât de tine, sau să râdă de tine:  

DES____ NU PREA DES___DELOC___  

b)un coleg să nu vrea să fie prieten cu mine:  

NU___ NU PREA DES___ DA____  

c) să mă simt respins la şcoală:  

NU___ NU PREA DES___ DA____  

d) să simt că nu mai îmi place deloc la şcoală:  

NU___ NU PREA DES___ DA____  

 

11. Te gândeşti câteodată că vrei să faci altceva decât să mai vi la şcoală? DA___NU___ 

  

12. În ultimul semestru ai avut probleme legate de absenţe?  

DA(notă scăzută la purtare)___ AŞA ŞI AŞA (am fost atenţionat)____NU____  

 

13. Eşti de părere că materiile sunt interesante? DA___ AŞA ŞI AŞA___ DELOC___  

 

14. Înveţi când ceva ţi se pare interesant? DA___NU___  

 

15. Poţi să te concentrezi la ore sau la teme? DA____AŞA ŞI AŞA____NU___  

 

16. În general îţi faci temele pentru acasă? DA___NU___  

 

17. Îţi place la şcoală? DA___NU___  

 

18. Ai avut probleme la şcoală în ultimul an?  

a) bătăi cu colegii sau alţi elevi: DA___NU___  

b) am fost prins că fumam sau am băut la şcoală: DA___NU___  

c) am fost atenţionat de diriginte sau de director pentru comportament: DA___NU___  

 

19. Îţi place mai mult să faci altceva decât să vii la şcoală? DA___NU___  

 

20. Dacă la întrebarea anterioară ai răspuns DA: Ce altceva îţi place să faci mai mult decât să vii la şcoală? 

  

21. Ai avut probleme cu legea? DA___NU___  

a) ai dosar penal ? DA___NU___  

b) ai fost amendat ? DA___NU___  

c) ai primit atenţionări ? DA___NU___  
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22. Te vezi terminând gimnaziul/liceul? DA___NU___  

 

23. Dacă nu termini gimnaziul/liceul, te vezi:  

a) muncind  

b) făcând altceva _________________________ 

 

24. Ai prieteni care nu au terminat liceul ? DA___ (Câţi? ______) NU___  

 

25. Familia ta este preocupată de rezultatele tale la şcoală ? DA___AŞA ŞI AŞA___NU___  

 

26. Familia te incurajează să termini liceu? DA___AŞA ŞI AŞA___NU___  

 

27. Simţi că nu faci faţă presiunilor de la şcoală? DES___ CĂTEODATA___NICIODATA__  

 

28. Ţi-ai dori să faci altceva decât să vi la şcoală? DA___ NU___  

 

29. Ai planuri să munceşti în timpul liceului? DA___NU___  

 

30. Sunt oameni în jurul tău care cred că şcoala e pierdere de vreme? DA___AŞA ŞI AŞA ___NU ___ 

 

31. Ai prieteni mai în vârstă decât tine? DA, MULŢI___DA, CÂŢIVA ___UNUL___NICI UNUL ___ 

  

32. Ai probleme de sănătate care ar putea să te împiedice să termini liceul? DA___NU___  

 

33. Simţi câteodată că lecţiile sau temele sunt prea grele? DA___NU___  

 

34. Poţi să îţi faci temele acasă fără să te ajute cineva? DA___NU____  

 

35. Crezi că la şcoală nu găseşti înţelegere pentru problemele tale? DA___NU____  

 

36. Crezi că o să îţi fie greu să mai faci naveta până la terminarea gimnaziului/liceului? DA___NU___ 

 

       Nume şi prenume elev,                               Data, 

 

................................................... ....................... 
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Fişă de lucru 

-Cine sunt eu?- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         Eu sunt: 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………… 

Cine sunt eu? 
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Fişă de lucru 

 

-Cum mă văd, cum mă definesc ceilalţi- 

 
Completaţi următorul tabel: 

 

Numele:…………………………………….. 

Prenumele:…………………………………. 

 

 

Vârsta:…………..….. Înălţimea:……………… Culoarea ochilor:…...................….………….                Culoarea 

părului:………….……..   Data naşterii:……………………. 

 

Lucrurile care nu îmi plac: 

 

1………..…………….……… 

………..………………….….. 

2………..………………….… 

………………………………. 

3……………………………… 

………………………………. 

 

Lucruri pe care le fac cel mai bine: 

 

1..………..…………….……… 

……………………….……….. 

2………….…………….……… 

………………………………… 

3……………………………….. 

………………………………… 

Lucrurile care îmi plac: 

 

1……..…………….……… 

……..…………….……….. 

2……...…………….……... 

……………………………. 

3…………………………... 

...………………………….. 

 

După ce aţi completat fişa de lucru schimbaţi-o cu a colegului de bancă. Ascultaţi părerea acestuia despre 

persona voastră. Concluzionaţi cu ceea ce trebuie schimbat în vederea dezvoltării personalităţii voastre.  
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Fişă de lucru 

 

-Diploma mea- 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nume şi prenume elev,                                                                                             Data, 

...................................................         ........................... 

Fişă de lucru 

 

-TEST DE IDENTIFICARE A TEMPERAMENTULUI- 

 

Răspunde cu DA sau Nu la fiecare întrebare din cele patru categorii de întrebări de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Cea mai importantă realizare din viaţa mea 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

➢ Cel mai important succes din viaţa mea 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

➢ Cel mai important eveniment din viaţa mea 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

➢ Cel mai important obiectiv realizat 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

➢ Cea mai importantă decizie pe care am luat-o 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

➢ Cele mai importante persoane din viaţa mea 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 
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I    DA NU III DA NU 

1.Sunteţi neliniştit, impetuos, uneori 

impulsiv? 

  1.Aveţi un calm aproape imperturbabil?   

2.Vă ieşiţi repede din fire ?   2.Sunteţi perseverent?   

3.Treceţi uşor de la o stare afectivă la alta 

(de ex.de la bucurie la tristeţe şi invers)? 

  3.Vă concentraţi puternic în activitatea 

desfăşurată? 

  

4.Vă risipiţi neeconomicos energia?   4.Aveţi obişnuinţe stabile (ex.aceleşi ore 

la care desfăşuraţi aceleaşi activitaţi sau 

acelaşi loc)? 

 

 

 

 5.Periodic sunteţi cuprins de stări de 

oboseală şi indispoziţie? 

  

6.Vă reveniţi repede din aceste stări şi 

treceţi la supraexcitare? 

 

 

 5.Sunteţi echilibrat?   

6.Puteţi păstra un secret mult timp?   

7.Sunteţi o persoană ce pune multă pasiune 

în ceea ce face? 

 

 

 7.Aveţi înclinaţia de a fi calculat, uneori 

peste măsură? 

  

8.Vă place să vă confruntaţi cu obstacole şi 

să încercaţi să le depăşiţi? 

 

 

 8.Sunteţi comod?  

 

 

9.Aveţi tendinţa de a-i domina pe ceilalţi?   9.Aveţi o stare de mulţumire aproape 

permanentă? 

 

  

 

TOTAL RĂSPUNSURI AFIRMATIVE ............... 

 

 

TOTAL RĂSPUNSURI AFIRMATIVE ......... 

II DA NU IV DA NU 

1.Sunteţi vioi, activ?   1.Obosiţi uşor fizic şi psihic?   

2.Aveţi o mare capacitate de adaptare la 

orice împrejurare? 

 

 

 2.Sunteţi capabil de acţiuni analitice de 

mare fineţe? 

  

3.Buna dispoziţie vă însoţeşte mereu?   3.Plângeţi cu uşurinţă?   

4.Interacţionaţi uşor cu alte persoane?   4.Sunteţi în general nesociabil, înclinat 

spre interiorizare? 
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5.Aveţi sentimente puternice şi stabile?   5.Sârguinţa şi conştiinciozitatea vă 

caracterizează? 

  

6.Sunteţi vesel, exuberant?   6.Sunteţi neîncrezător în propria 

persoană şi în alţii? 

  

7.Sunteţi vorbăreţ, guraliv?   7.Sunteţi pesimist?   

8.Vă angajaţi uşor într-o activitate?   8.Aveţi simţul datoriei şi al 

responsabilităţii? 

  

9.Va plictisiţi uşor?   9.Sunteţi capabil de sentimente durabile 

şi profunde? 

 

 

 

TOTAL RĂSPUNSURI AFIRMATIVE...... TOTAL RĂSPUNSURI AFIRMATIVE...... 

 

      Nume şi prenume elev,                                                                                             Data, 

...................................................         ........................... 
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PROIECT EDUCATIV 

,,MICUL PIETON” 

Prof. Costea Mariana 

GPP,,Floare de Colț”Beiuș 

 

ORGANIZATOR:  

RESPONSABIL:  

COORDONATOR:   

 PARTENERI : 

A.DENUMIREA PROIECTULUI- TITLU 

a)Titlul:,,Micul pieton” 

b)Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: educație rutieră 

c)Tipul de proiect: local 

B.    APLICANTUL 

Coordonate de contact:  

Grădiniţa: 

Responsabil:  

Coordonator:   

Echipa de proiect:  

Echipa de implementare: 

C. CONTEXT: 

         Învățarea și respectarea regulilor de circulație și de securitate rutieră constituie un lucru necesar  și util și 

este bine să fie realizată cât mai de timpuriu. 

 Este necesar să-i facem pe copii să înteleagă că a respecta regulile de circulație nu este o opțiune 

facultativă, că aceasta se impune a fi respectată. Datorită multitudinii accidentelor de circulație existente astăzi, 

trebuie să conștientizăm copiii că nimic  nu este mai periculos decât absenta semnalizării sau nerespectarea 

regulilor de circulație. 
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 Copiii trebuie să reflecteze asupra raționalității codului rutier, care în ansamblu nu constituie  o limitare 

arbitrară a libertății de circulație  sau de conducere și că acesta este internațional. 

  

D. DESCRIEREA PROIECTULUI 

SCOP:  

• antrenarea copiilor ȋn exersarea unor deprinderi și capacități vizând ȋnvățarea regulilor de circulație rutieră. 
 

OBIECTIVE GENERALE: 

• cunoașterea noţiunile de: drum public, trotuar, carosabil, pieton, vehicul, semafor, agent de circulaţie, 
conducǎtor de vehicul, participant la traficul rutier; 

• identificarea  și cunoașterea semnificației indicatoarelor rutiere pentru  pietoni şi biciclişti; 

• formarea unor deprinderi de educație rutieră și moral-civică, necesare protejării vieții, pe baza unor reguli 
cunoscute și unanim acceptate ; 

• educarea capacității de a manifesta un comportament disciplinat și preventiv pe drumurile publice prin 
respectarea și aplicarea ȋn situații diverse a unor cunoștințe privind normele de educație rutieră 
cunoscute.   

•  
GRUP ȚINTĂ: 

•     Direct: preșcolarii din grupele de  grădiniță ale unităților implicate. 

•     Indirect: părinți, cadre didactice și membri ai comunității locale.                     
DURATA: februarie-iulie 2019 - 2020 

CONŢINUTUL PROIECTULUI: 

• activități de educație rutieră, activități cu părinții și poliția, expoziții, concurs de biciclete. 
RESURSE: 

• Umane: cadre didactice, preșcolari, familiile copiilor, reprezentanți ai comunității locale. 

• Materiale: calculator, imprimantă, camera foto, consumabile, rechizite, afișe, diplome, adeverințe, 
materiale din partea partenerilor, caiete. 

• Financiare: sponsorizări și contribuții ale cadrelor didactice.               

• Spațiale: spațiul educațional al grădiniței. 
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E. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr 

crt 

Activitatea Grup  ţintă Termen Responsabil Rezultate Locul de 

desfășurare 

Observații 

1. Activitate 

informativă: 

- informarea 

copiilor, a 

cadrelor 

didactice şi a 

părinţilor despre 

activităţile 

incluse în proiect. 

- stabilirea 

sarcinilor  pentru 

fiecare persoană 

implicată 

-preşcolarii, -

cadrele 

didactice,  

-părinţii 

febr. -coordonatorul 

de proiect 

-pregătirea 

regulamentului 

și a fișelor de 

concurs. 

-încheierea 

acordurilor de 

parteneriat. 

-postarea pe 

pagina de 

socializare a 

grădiniței. 

 

 

Activitatea se 

desfășoară în 

unitatea care 

inițiază 

proiectul 

 

2. 

„Permis de bun 

pieton” 

-preşcolarii, -

cadrele 

didactice 

martie 

 

-cadrele 

didactice 

implicate 

-polițistul 

-cunoașterea și 

respectarea 

regulilor de 

circulație 

- poze de la 

activitate 

 

Activitatea se 

desfășoară în 

sala de grupă. 

3. 

 

 

 

 

 

,,Semnele de 

circulație”- 

activitate 

artistico-plastică 

-preşcolarii, -

cadrele 

didactice și 

părinţii 

 

aprilie 

 

 

- cadrele  

didactice 

implicate 

 

-expoziție Activitatea se 

desfășoară în  

sala de grupă. 
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F . EVALUARE-CALITATE                                                                                                                                                                                                           

Evaluare internă: 

• portofoliile copiilor; 

• realizarea unui CD cu fotografii. 
 Evaluare externă:  

• mediatizare TV; 

• feed-back-ul din partea părinților și copiilor. 
G.   MONITORIZAREA PROIECTULUI 

• respectarea etapelor proiectului; 

• feed-back-ul din partea beneficiarilor; 

• discuţii de grup; 

• chestionare; 

• observarea directă. 
H.     REZULTATE 

     

4. Ce greșește 

Nicușor? – 

lectura 

educatoarei 

 

-preşcolarii, -

cadrele 

didactice 

mai - cadrele 

didactice 

implicate 

 

 

-constientizarea 

pericolelor de 

producere a 

accidentelor 

Activitatea se 

desfăşoară  

în sala de 

grupă 

5. ,,Micul campion” 

 – concurs de 

biciclete 

 

-preşcolarii, -

cadrele 

didactice 

 -părinţii 

iunie  

 

 

 

 

 

- cadrele 

didactice 

implicate 

-polițistul 

 

 

 

Activitatea se 

va desfășura  

pe un teren 

autorizat de 

poliția din 

oraș. 

 

6. Evaluarea 

proiectului 

-preşcolarii, -

cadrele 

didactice, 

 -părinţii 

iulie  - coordonatorul 

de proiect 

- cadrele 

didactice 

implicate  

-prezentare 

PowerPoint 

Activitatea se 

desfășoară în 

unitatea care a 

inițiat 

proiectul 
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    CALITATIVE: 

• dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadrele didactice şi 
colectivele de copii pe care îi îndrumă; 

• implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului; 

• stimularea potenţialului artistico-creativ al copiilor. 
   CANTITATIVE 

• antrenarea unui număr cat mai mare de cadre didactice şi copii în activităţile desfăşurate în cadrul 
proiectului. 

I.    DISEMINAREA PROIECTULUI 

• promovarea activităţilor desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a întâlnirilor cu părinţii. 
   J.   IMPACTUL PROIECTULUI 

          Implementarea proiectului va avea impact asupra: 

• grupului ţintă - generarea unor schimbări specifice; 

• grădiniţei - creşterea capacităţii instituţionale, extinderea parteneriatelor, creşterea prestigiului în 
comunitate; 

• partenerilor din proiect - dobândirea unor informaţii şi abilităţi; 

• comunităţii locale. 
   K.   SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Continuitatea proiectului se va realiza prin: 

• posibilitatea continuării proiectului şi în anul următor; 

• încheierea de acorduri parteneriale şi cu alte instituții interesate în derularea   unor astfel de activităţi. 
  L.  BUGETUL PROIECTULUI 

Surse de finanţare : sponsorizări, fonduri proprii. 

  M.  PARTENERI 

• Poliția 
  N. ANEXE 

• Acorduri  parteneriale cu instituțiile partenere .   

• Regulamentul concursului. 

• Fișa de înscriere la concurs .                                                   
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PROIECT EDUCATIV 

 
Prof. Petruse Mariana 

GPP ,,Floare de Colț,, Beiuș 

                                          
 

A.DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU 

a) Titlul :,, Mai curat, mai frumos, mai sănătos!,, 

b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: educație ecologică 

c) Tipul de proiect:local 

 

B. APLICANTUL 

Coordonate de contact:  

GPP ”Floare de Colț” Beiuș 

Tel/fax 0259322733 

e-mail flarecoltbeius@yahoo.com  

Str, Aleea Independenței, nr. 8. Beiuș 

 Responsabil: 

           Director,   

Coordonator proiect:  

Prof. Petruse Mariana 

Echipa de proiect 

             

C.CONTEXT 

Mediul înconjurător are un rol important atât pentru educaţia estetică a oamenilor, cât şi pentru 

sănătatea lor. Prin urmare, trebuie să fie curat şi plăcut privirii .   

Natura este o carte ilustrată cu cele mai diverse tablouri care te determină să-ţi pui necontenit 

întrebări cărora să le cauţi asiduu răspunsuri. Niciodată nu surmenează, ci dimpotrivă este un nesecat 

izvor de energii care te întremează : poate ţine loc de carte, de profesor sau de sfătuitor, este permanent 

sub ochii şi la indemna noastră. Trebuie doar să ne întoarcem ochii către ea şi să ne preocupăm să o 

păstrăm şi să o îmbogățim continuu.  

     În acest scop, este necesară familiarizarea încă de la vârsta fragedă a copiilor cu rolul şi 

responsabilitatea lor în păstrarea unui spaţiu curat şi a unui ambient sănătos și frumos, necesar unei 

armonioase desfăşurări a activităţilor în cadrul comunităţii.  

D. DESCRIEREA PROIECTULUI 

    Scop:      Implicarea copiilor în activităţi de amenajare, protejare şi ocrotire a mediului, crearea şi 

dezvoltarea relaţiei de cooperare şi dezvoltarea spiritului estetic.  

Obiective     

✓ să conștientizeze importanta existentei unui mediu curat in cadrul comunității ;  

✓ să-si dezvolte spiritul de colaborare intr-o echipa ;  

✓ să participe la activități de protejare a mediului;  

Grup  ţintă: - preșcolarii grădiniței, cadre didactice, parteneri in proiect, membrii ai comunității, părinți  

Durata: noiembrie 2019- mai 2020 

Conţinutul proiectului: activități de ecologizare, activități cu părinții, expoziții, concurs de        

cultură generală. 

 

mailto:flarecoltbeius@yahoo.com
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E. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

Nr. 

crt 

Activitatea Grup ţintă Termen Responsabil Rezultate Observaţii 

1. Întâlnirea echipei 

de proiect şi 

prezentarea 

programului de 

activităţi  

Cadre 

didactice 

implicate 

in proiect 

Noiembrie 

2019 

Coordonator 

proiect 

mediatizare

a proiectului 

Se va realiza 

la nivel de 

unitate 

2. ”Podoabe de 

Crăciun.” 

 

Preșcolari, 

părinți, 

cadre 

didactice 

Decembrie 

2019 

Cadre 

didactice 

implicate in 

proiect 

 

Expoziție de 

lucrări  

Realizarea 

unor 

podoabe de 

Crăciun 

împreună cu 

părinții 

3. Drumeţie „Să ne 

cunoaştem județul, 

pas cu pas” 

 

Preșcolari, 

cadre 

didactice 

Februarie 

2020 

Cadre 

didactice 

implicate in 

proiect 

 

Prezentare 

ppt cu 

obiective 

turistice din 

județ 

Se va realiza 

la nivel de 

unitate 

4. ”Ziua 

internațională a 

Pădurii” 

Preșcolari, 

cadre 

didactice 

Martie 

2020 

Cadre 

didactice 

implicate in 

proiect 

21 martie – 

drumeție în 

pădure 

Se va realiza 

la nivel de 

unitate 

5. ”Ziua Pământului!” 

 

Preșcolari, 

cadre 

didactice 

Aprilie 

2020 

Coordonator 

proiect, 

Cadre 

didactice 

implicate in 

proiect 

 

Concurs de 

cunoștințe 

generale 

 

se va 

desfășura in 

colaborare 

cu alte 

instituții de 

învățământ 

6. Diseminarea 

proiectului 

cadre 

didacticep

ărinți, 

reprezenta

nți ai 

comunități

i locale 

mai 

2020 

Coordonator 

proiect 

album cu 

aspecte din 

derularea 

proiectului, 

masă 

rotundă cu 

participarea 

cadrelor 

didactice 

participante 

la proiect şi 

reprezentanţ

i ai 

comunităţii 

locale.   

Se va realiza 

la nivel de 

unitate 
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F. EVALUARE – CALITATE 

         Evaluare interna: 

• Numărul de participanți la acțiunile planificate  

• Coerență între scop – obiective – activități - metode-criteriile de evaluare –indicatori 

• Expoziţii, fotografii, portofoliu, realizarea unui CD care să cuprindă activitățile desfăşurate în 

cadrul proiectului. 

  Evaluare externă:  

• mediatizare locală și județeană. 

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI 

✓ discuții cu personalul implicat in derularea proiectului, 

✓ înregistrarea rezultatelor si a problemelor apărute, 

✓ observarea activităților derulate 

H. REZULTATE 

 CALITATIVE 

- implicarea membrilor comunităţii în activităţile grădiniței  

- respectul pentru mediul înconjurător  

- deprinderi de păstrare a unui mediu plăcut   

- îmbunătăţirea relaţiei cadre didactice – părinţi – copii – comunitate locală 

 CANTITATIVE- editarea unui CD/DVD cu momentele semnificative ale activităţilor 

desfăşurate în timpul proiectului. 

I. DISEMINAREA PROIECTULUI 

Rezultatele proiectului si experienţa pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor 

participanţilor la proiect, comunităţii locale, prin diferite mijloace de comunicare: 

o realizarea de fotografii  

o realizarea de expoziţii cu creaţiile copiilor; 

o prezentarea rezultatelor concursului de cultură generală; 

o mediatizarea  în rândul părinților şi a cadrelor didactice din unitatea şcolară 

o popularizarea proiectului în cadrul comisiei metodice şi a cercurilor pedagogice . 

J. IMPACTUL PROIECTULUI 

✓ Copiii îşi vor familiariza responsabilitatea în păstrarea unui spaţiu curat şi a unui ambient sănătos 

necesar unei armonioase desfăşurări a activităţilor în cadrul comunităţii.  

✓ Prin derularea activităţilor se va crea un climat de înţelegere, toleranţă, comunicare empatică. 

K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Continuitatea proiectului se va realiza prin: 

• posibilitatea continuării proiectului şi în anul 2020- 2021 

• încheierea de acorduri parteneriale şi cu alte unităţi de învăţământ interesate în derularea   unor    

astfel de activităţi. 

L. BUGETUL PROIECTULUI 

Surse de finanţare:- Bugetul  minim  alocat  derulării  proiectului, care  provine  din  

sponsorizările  realizate de părinții  copiilor, fonduri proprii. 

 M. PARTENERI 
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PROIECT  EDUCATIV 

  

 
 

 

SCOALA GIMNAZIALA „TITUS POPOVICI” MISCA, ARAD 
 

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA„Vasile 

Goldis ARAD 

Detasamentul Ineu, Garda nr. 2 Chisineu Cris 

 
 
Prof. pt. înv. primar  ONIŢA  AFRODITA 
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ARGUMENT 

Acest parteneriat are scopul de a contribui la educarea copiilor, utilizând modalități interactive  

privind managementul riscului și l-am considerat imperios necesar în urma observației că s-au 

îndesit calamitățile naturale în ultimii ani.  

Cutremurele, inundațiile, alunecările de teren sunt exemple de fenomene naturale produse de-a 

lungul evoluției pământului. Creșterea rapidă a populatiei  pe glob,poluarea și degradarea 

mediului au contribuit la îndesirea și amplificarea acestor calamități naturale care produc pagube 

importante asupra infrastructurii dar cel mai îngrijorător este că se pierd vieți omenești. E grav că 

populația nu știe elementarele reguli de comportare în situații de urgență.  

Odată educaţi şi informaţi de la vârste fragede, există garanţia că vor avea un comportament 

preventiv la maturitate. Copiii pot constitui vectori de diseminare a informației în rândul familiilor 

lor (frați, părinți, bunici , etc) dar și a partenerilor de joacă. 

Un subgrup din această categorie, asupra căruia trebuie acţionat cu mai multă insistenţă, îl 

constituie copiii ai căror părinţi au emigrat în alte ţări în căutarea unui loc de muncă, lăsându-i pe 

aceştia în grija bunicilor sau a altor rude, de regulă vârstnice, care nu îi supraveghează şi nu le 

asigură o educaţie corespunzătoare. 

Se așteaptă așadar ca indirect efectele acestui proiect să se resimtă și la adulți, copiii spunând 

deseori acasă sau în locul de joacă ceea ce au învățat. 

  Colaborarea permanenta în cadrul comunității poate contribui la reducerea impactului 

dezastrelor, iar copiii joacă un rol important în acest proces.  

            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. 

         DESCRIEREA PROIECTULUI  

 

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; 

 

OBIECTIVE CADRU : 

Cunoaștea 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 cunoștintele dobândite, din domeniul situațiilor de urgență, pentru           

reglarea și influențarea comportamentului propriu și de grup, dezvoltarea spiritului  de solidaritate; 

Implicarea părinților și a comunității locale în viața şcolii. 
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OBIECTIVE : 

să identifice principalele tipuri de dezastre; 

să sesizeze corespondența între activitatea umană și dezastre; 

să identifice corect situațiile de urgență; 

să evalueze posibilități de intervenție în situații de urgență; 

să identifice corect factorii de risc; 

să intervina eficient în situații de urgență; 

să manifeste un comportament civic. 

să cunoască modul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform 

specificului acestuia; 

să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă; 

PARTENERI : 

Şcoala Gimnazială „Titus Popovici” Mişca, jud. Arad  

Inspectoatul pentru situaţii de urgenţă „Vasile Goldiş „ al judeţului Arad, 

 Dtaşamentul Ineu, Garda nr. 2 Chişineu Criş 

 

GRUP  ȚINTĂ : 

clasa pregătitoare; 

Cadre didactice: prof. Oniţa Afrodita;  

 

 

 

 

 

Resurse 

 

Resurse umane  

cadre didactice  

copii şcolari   

pompieri 

reprezentanţi ai comunităţii locale.   
      materiale    
aparat foto   
laptop  

videoproiector 

ecran de proiecție 

fişe de evaluare  

carioci, creioane colorate  

                      

    financiare  

autofinanţare  
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                         PERIOADA  ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII : 

Anului școlar 2018-2019 cu posibilitate de prelungire, dacă rezultatele vor fi cele scontate şi cu 

acordul partenerilor 

 

          EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

Expoziţii tematice ; 

Lucrarile copiilor ; 

Afișe cu campania „NU TREMUR LA CUTREMUR ” 

Fişe de evaluare „112” 

Afișarea proiectului cu fotografii în şcoală 

Postarea materialelor legate de activităţile desfăşurate pe facebook-ul clasei 

Publicarea materialelor despre activităţi în presa locală 

 

VALORI ȘI ATITUDINI 

               Programul de educație privind dezastrele naturale vizeazã formarea    

   unor valori și atitudini concentrate pe grija pentru viaţa personalã și a  

   celorlalți, ca și preocuparea pentru ocrotirea mediului înconjurãtor. 

             Alte valori proprii unui astfel de proces educativ sunt: 

motivația pentru aplicarea cunoștințelor într-un mod responsabil fațã de om; 

dobândirea unui comportament responsabil; 

dezvoltarea spiritului critic, a viziunii pozitive și a toleranței; 

interesul pentru aplicarea cunoștințelor în viața cotidianã; 

interesul fațã de noile realizãri ale științei și civilizației. 

 

 

 

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR 

Nr. Data Activitatea Locaţia 

Crt. desfăşurării   

1. decembrie 

Lansarea proiectului educaţional 

Simulare situații de urgență 

Şcoala Gimnazială „Titus Popovici” 

Mişca 

2. martie 

Prezentare de filme „NU TREMUR LA 

CUTREMUR” 

Şcoala Gimnazială „Titus Popovici” 

Mişca 

3. aprilie 

„UN COPIL INFORMAT 

O VIAȚĂ SALVATĂ” 

Observarea costumaţiei 

„Cum arată pompierul” 

Şcoala Gimnazială „Titus Popovici” 

Mişca 

4. mai În vizită acasă la salvatorii noștri 

Detaşamentul Ineu, garda nr. 2 

Chişineu criş 

5.            iunie 

„112” 

Finalizarea proiectului 

Concurs „Salvatorii noștri ” 

 

Şcoala Gimnazială „Titus Popovici” 

Mişca 

 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1767 
 

                                         
 

 

CONDIŢII CONTRACTUALE: 

 

Programul activităţilor va fi stabilit în comun.   
Programul poate suferi modificări pe parcursul anului dacă este în interesul unei mai bune 

funcţionări.   
Ca în timpul acţiunilor comune, să asigure:   
o bună colaborare între personalul celor două instituţii;   
suportul material necesar desfăşurării acţiunilor instructiv– educative;  

supravegherea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor;   
În organizarea şi desfăşurarea activităţilor va fi acceptată prezenţa părinţilor care doresc să 

participe sau să se implice.   
La sfârşitul anului şcolar se va face evaluarea activităţilor. 
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Vizat,                                                                                                         Vizat, 

Coordonator de Programe C. S. E. I.:                                                         Director C. S. E.I 

 

             

 
 

 

               COORDONATOR PROIECT EDUCAȚIONAL : POPESCU ADINA 

 

                                            ARGUMENT 

 

Proiectul răspunde  necesității  formării unor deprinderi de execuție corectă a deprinderilor 

igienico-sanitare, cat și formării motivației pentru efectuarea lor. 

Astăzi cand viața individului a devenit mult mai complicată și mai ocupată decat altadată, 

a lăsa educația pentru sănătate la voia întamplării ar fi o eroare de neiertat de către urmași. 

Deprinderile igienico-sanitare ale celor mici poartă amprenta tipului de educație din familie. Copiii 

reprezintă continuitatea unei culturi, a unui sistem de valori morale și spirituale. 

Educația pentru sănătate trebuie începută de la o varstă foarte mică și continuată în ciclurile 

următoare.Este necesară formarea la copii a aptitudinilor si competențelor ce privesc respectarea 

unui regim corect al zilei, respectarea igienei personale si publice. 

Sportul reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea echilibrului dintre efortul intelectual și cel 

fizic, între sedentarism și activitate dinamică.  

În acest context am considerat oportună desfășurarea unor activități extrașcolare sportive, 

ca modalitate de recreere și destindere utilă şi plăcută. 
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SCOPUL PROIECTULUI: 

      Scopul derulării activităţilor sportive propuse în cadrul proiectului este de a dezvolta dragostea 

pentru mişcare în vederea fortificării organismului şi întăririi sănătăţii, dezvoltarea trăsăturilor 

pozitive de caracter, a deprinderilor de comportare civilizată şi a spiritului de fair-play într-o 

competiţie sportivă, precum şi integrarea tuturor elevilor în activităţi cu caracter artistic şi sportiv. 

De asemenea se urmăreşte dezvoltatea unei capacităţi sporite faţă de starea de sănătate a copiilor, 

a faptului că trebuie să practice cât mai multe activităţi  sportive în aer liber şi să crească numărul 

orelor dedicate mişcării precum şi informarea copiilor despre importantă mişcării asupra 

organismului uman. 

  

                                                           OBIECTIVE: 

 

• Stimularea interesului pentru sport şi mișcare, ca modalitate de menținere a stării 

de sănătate și de influentare a unei evolutii corecte si armonioase a organismului 

• Educarea sociabilitatii, colaborarii si a spiritului de ordine si actiune, cu respectarea 

unui sistem de reguli 

• Valorificarea deprinderilor şi priceperilor motrice însuşite în orele de educaţie 

fizică într-o competiţie; 

• Dezvoltarea atenției și a preciziei în cadrul activităților sportive; 

• Cunoaşterea importanţei legăturii sănătăţii fizice şi sănătăţii mentale; 

• Formarea deprinderilor de organizare în mod util şi reconfortant a timpului liber; 

 

DEZVOLTAREA PROIECTULUI 

 

 

       Proiectul ,,Minte sanatoasa in corp sanatos”  dezvoltă  un demers educativ ce urmareste 

stimularea interesului pentru sport si miscare la elevii cu C.E.S. , printr-o serie de actiuni 

extrascolare specifice derulate in colaborare cu ceilalti profesori. Activitatile au fost adaptate la 

particularitatile de varstă si individuale ale copiilor si la conditiile specifice de  desfasurare. 
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ACTIVITATI DERULATE IN CADRUL PROIECTULUI 

 

- Aruncarea la țință (sticle) în vederea dezvoltării atenției și preciziei; 

- Doborârea popicelor (sticle) în vederea dezvoltării coordonării; 

- Traseu aplicativ pentru dezvoltarea echilibrului static și dinamic 

 

FORMA DE ORGANIZARE: 

- Activitățile s-au desfășurat în sala de sport a C.S.E.I. Tg jiu, elevii fiind organizați in 

două echipe. 

  

 STRATEGII DE REALIZARE:  

-conversatia, exercitiul, explicatia, munca in echipa, problematizarea. 

 

REZULTATELE PROIECTULUI: 

- în urma implementării acestui proiect se are în vedere dezvoltarea la elevi a interesului 

și motivației față de sănătate și sport, iar prin participarea  la concursurile cuprinse în 

proiect, se dorește a fi un mod deschis de promovare a competiției între elevi,  în dorința 

de a înțelege și a remedia comportamentul necivilizat atât în cadrul colectivelor cât și 

în viața de zi cu zi. 

- Totodată scopul acestui proiect este de stimulare a interesului pentru sport şi mișcare 

ca modalitate de menținere a stării de sănătate 

GRUP TINTA: 

- elevii claselor  şi cadre didactice  din învăţământul special. 
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Prof. Limba și literatura română – Limba engleză: Șipoș Alina Mariana 

Școala Gimnazială Nr. 1 Tăuteu 

Județul Bihor 

         

PROIECT CULTURAL – EDUCATIV 

EXTRACURRICULAR 
 

 

 

 Coordonator: Prof. Șipoș Alina Mariana 

           Colaboratori: Prof. Rimay Annamaria Katalin 

                                    Prof. Bandici Anca Maria 

                                    Prof. Bocșan Lavinia 

                                    Prof. Miklos Magdalena 

                                    Prof. Stoica Gheorghe Alecsandru 

                                    Prof. înv. primar: Iuhas Cecilia 

                                    Prof. înv. primar: Pop Daniela 

 

Motivaţia proiectului: 

 

Cunoaşterea unui aspect al tradiţiilor anglo-saxone, satisfacţia demonstrării cunoştinţelor 

de limba engleză în faţa profesorilor şi colegilor, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi de 

competiţie, folosirea aptitudinilor şi a talentelor artistice.  

Resursele proiectului: 

• Umane: elevi, cadre didactice 
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• Materiale: video-proiector, laptop, imprimantă, sălile de clasă, chestionar, 

costume, măști, etc. 

• Informaţionale: site-uri, cărţi, etc. 

• Financiare: autofinanţare 

Descrierea Proiectului: 

Scopul: acumularea de cunoştinţe noi  din tradiţia anglo-saxonă, demonstrarea 

cunoştinţelor de limba engleză, dezvoltarea  spiritului de competiţie.  

Obiective specifice: 

• Dobândirea de către elevi de cunoştinţe cu privire la originea sărbătorii de Halloween:  

legende, simboluri, tradiţii si obiceiuri ale copiilor, costumaţii, jocuri şi cântece 

specifice; 

• Folosirea imaginaţiei elevilor în crearea de decoruri specifice sărbătorii, costumelor 

de carnaval și de dovleci sculptați 

• Stimularea spiritului de competiţie prin participarea la parada costumelor și a 

dovlecilor sculptați 

Durata de desfăşurare: 1 zi (24.10.2019) 

Grup ţintă: Elevii Şcolii Gimnaziale nr. 3 Chiribiș, clasele CP -VIII 

Beneficiari direcţi: Elevii şcolii menţionate 

Mijloace de utilizare: prezentare PowerPoint, expoziție, paradă, concursuri 

Activitatea proiectului: Activitatea va debuta cu o prezentare power-point a originii 

acestei sărbători, a obiceiurilor și tradițiilor legate de Halloween. Apoi va continua cu expoziția de 

dovleci sculptați, prezentarea costumelor, câteva concursuri, de exemplu: „Proba de dans”, 

„Lingura și mingea de ping-pong”, „Românii au talent”, „Mumia înfricoșătoare”, „Scoaterea 

merelor din apă cu gura”, „Prăjitura delicioasă”, „Budinca buclucașă” - (ANEXA 1) și în final, 

elevii vor participa la o petrecere costumată. Sărbătoarea de Halloween se va termina prin 

acordarea diplomelor de participare care vor fi acordate tuturor participanților la această activitate 

și, de asemenea, se vor premia și cele mai înfricoșătoare costume și măști, dar și cei mai reușiți 

dovleci sculptați. 



 

 

 

ANEXA 1 

HELLO EVERYBODY! / BUNĂ ZIUA TUTUROR! 

          Înainte de toate, vreau să vă spun că apreciez foarte mult seriozitatea cu care ați tratat această 

activitate pe care o desfășurăm la Școala Gimnazială Nr. 3 Chiribiș, de Halloween și faptul că v-ați 

înscris într-un număr atât de mare, zic eu, la această activitate.  

   În cele ce urmează, vă voi prezenta Juriul și probele la care veți participa. Din Juriu fac parte: 

Șipoș Alina Mariana – Prof.  Limba engleză  

Rimay Annamaria Katalin – Directorul unității de învățământ 

Bandici Anca Maria – Prof. Limba și literatura română 

Bocșan Lavinia – Prof. Limba franceză 

Miklos Magdalena – Prof. Matematică 

Stoica Gheorghe Alecsandru – Prof. Istorie - Geografie 

Iuhas Cecilia – Prof. înv. primar 

Pop Daniela – Prof. înv. Primar 

           Probele sunt următoarele: 

1. EXPOZIȚIA DOVLECILOR SCULPTAȚI 

La această probă juriul va alege cel mai spectaculos dovleac sculptat. 

2. PARADA COSTUMELOR DE HALLOWEEN 

La această probă, fiecare dintre voi, veți defila prin fața juriului și vă veți prezenta. 

3. PROBA DE DANS  

La această probă va trebui să dansați alături de partenerul / a vostru / ă pe anumite genuri de muzică, 

ținând între voi un măr, de care va trebui să aveți foarte mare grijă să nu cadă. Dacă mărul va cădea, veți 

fi eliminați de la această probă. Câștigă perechea care dansează cel mai mult. 

4. LINGURA ȘI MINGEA DE PING-PONG 

Fiecare dintre voi veți primi câte o lingură și o minge de ping-pong. Puneți mingea de ping-pong în 

lingură și la semnalul START! mergeți 10 metri fără să scăpați mingea din lingură. Dacă o scăpați, nu 

veți mai continua jocul. Câștigă persoana care duce mingea la destinație, fără să o scape. 
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5. ROMÂNII AU TALENT 

Credeți că sunteți talentați la ceva și lumea nu știe? Acum este momentul să demonstrați juriului valoarea 

de care dați dovadă! 

6. MUMIA ÎNFRICOȘĂTOARE 

Unul dintre parteneri va fi îmbrăcat de coechipierul său în hârtie igienică. Câștigă echipa care, în decurs 

de 2 minute, duce la bun sfârșit sarcina de lucru. 

7. SCOATEREA MERELOR DIN APĂ CU GURA 

 La această probă va trebui să scoateți din apă merele, ținând mâinile la spate. Câștigă cel / a care, în 

decurs de 30 de secunde, adună cele mai multe mere. 

8. PRĂJITURA DELICIOASĂ 

Vă plac prăjiturile? Foarte bine, pentru că, la această probă, va trebui să mâncați o prăjitură fără să o 

țineți în mână, doar cu ajutorul gurii. Câștigă proba cel / a care termină primul / a de mâncat prăjitura. 

9. BUDINCA BUCLUCAȘĂ 

Parcă se aude ceva pe aici, stomacul vostru să fie de vină? Cred că încă vă e foame, dar, nu-i nimic, se 

rezolvă. La această probă va trebui să le demonstrați partenerilor voștri cât de grijulii sunteți cu ei, dându-

le să mănânce budincă, ambii fiind legați la ochi. Câștigă proba, echipa care se va murdări de budincă 

cel mai puțin. 

PREMIEREA – La finalul concursului veți primi diplome!!! 

Vă mulțumesc pentru participare și implicare și vă doresc   HAPPY HALLOWEEN PARTY!!! 
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POZE DIN TIMPUL ACTIVITĂȚII 

➢ EXPOZIȚIA DOVLECILOR SCULPTAȚI 

 

 

 

 

 

PROIECT 

EDUCATIONAL 

INTERCULTURAL 

„ OBICEIURI SI 

TRADITII” 

 

Gradinita Cu Program Prelungit Nr.4    

Coordonatori proiect: Puscas Mihaela, Mare Adriana 

Director: Petrut Maria 

ARGUMENT 

 

 Tradiţiile si obiceiurile ocupă un loc deosebit în formarea copilului încă de la vârste fragede. 

Totodată ele sunt comori inestimabile ce definesc un popor. 

 Acest proiect educational s-a născut din dorinţa cadrelor didactice de a asigura copiilor 

posibilitatea de a se cunoaşte, a derula impreuna acţiuni, a înţelege importanţa prieteniei, a cunoaşte 

locuri noi cu tradiţii şi obiceiuri specifice. 

SCOPUL : 

➢ Cunoaşterea modului în care copiii sărbătoresc evenimente importante ; 

➢ Respectarea şi păstrarea obiceiurilor, tradiţiilor ; 

➢ Organizarea unor activităţi comune cu ocazia diferitelor sărbători : Laternenfest si Sfantul 

Martin, Paşti, 1 Iunie etc; 

➢ Realizarea unui schimb de experienţă benefic copiilor şi cadrelor didactice implicate 
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OBIECTIVE : 

➢ Dezvoltarea competenţelor de comunicare între copiii din grădiniţa; 

➢ Dezvoltarea inteligenţei sociale pentru a forma abilităţi de relaţionare şi comunicare eficientă ; 

➢ Desfăşurarea unor activităţi comune; 

➢ Dezvoltarea tradiţiei în contemporaneitate, valorificarea ei în viaţa socială şi culturală ; 

➢ Educarea interesului pentru activităţile interetnice şi educative în spiritul respectului faţă de 

diversitate ; 

 

OBIECTIVE SPECIFICE : 

1. privind copiii : 

❖ cunoaşterea şi aprecierea tradiţiilor şi obiceiurilor 

❖ stimularea interrelaţionării între copiii de aceeaşi vârstă, aparţinând altei grupe, altor 

valori culturale 

❖ formarea deprinderii unui comportament adecvat în calitate de gazdă sau musafir 

2. privind cadrele didactice : 

❖ dezvoltarea abilităţii cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educaţional care să 

motiveze copilul în procesul de cunoaştere  

❖ dezvoltarea cooperării şi colaborării între cadrele didactice din aceiasi unitate 

GRUP ŢINTĂ : 

- preşcolarii grupei ,,Bufnitele vesele, 

- preşcolarii grupei “Spiridusii,, 

- prescolarii grupei ,,Piticot,, 

- prescolarii grupei ,,Stelute,, 

- prescolarii grupei ,,Elfii,, 

- cadrele didactice din unitate implicate 

DURATA : 

- anul şcolar 2019/2020 
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RESURSELE PROIECTULUI : 

a). Resurse umane : 

• preşcolarii din cele cinci grupe 

• educatoarele grupelor 

• directorul unitatii 

• parintii copiilor 

b). Resurse materiale : 

• spaţiile de învăţământ din unitate 

• mijloace audio – vizuale 

• fotografii 

• lucrări realizate de copii :  lampioane, felicitări, lucrări artistico – plastice etc. 

MODALITĂŢI DE COLABORARE ÎNTRE GRUPE 

❖ Activitati organizate între grupe de acelasi nivel de varsta 

❖ Activităţi derulate împreună cu ocazia diferitelor sărbători: Laternenfest, Paşti, 1 Iunie etc. 

❖ Corespondenţă- fotografii realizate în urma unor activităţi derulate impreuna : Moş Nicolae, 

Laternenfest, 8 Martie 

MEDIATIZARE : 

❖ Prezentarea acţiunilor comune  în mass-media locală 

❖ Realizarea de fotografii 

❖ Popularizarea proiectului în cadrul Comisiei Metodice 

BENEFICIILE PENTRU COPIII ŞI CADRELE DIDACTICE IMPLICATE : 

❖ Libertatea de exprimare a gândurilor şi opiniilor personale 

❖ Schimb de experienţă 

❖ Cunoaşterea preocupărilor, opiniilor, ideilor copiilor 

❖ Dezvoltarea creativităţii 

EVALUAREA PROIECTULUI : 

❖ Realizarea unui portofoliu final cu activităţile desfăşurate 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PE PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI 

Perioada Conţinuturi Modalităţi de 

realizare 

Locul desfăşurării 
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Octombrie 

2019 

“Sa fim prieteni” 

-intalnire intre educatoarele grupelor 

implicate si definitivarea 

programului de lucru  

 

informare 

dezbatere 

 

 

Grădiniţa  

 

 

 

Noiembrie 

2019 

“Laternenfest und Sf. Martin” 

-intalnire intre grupele implicate si 

celebrarea zilei respective conform 

traditiei (11 noiembrie) 

 

 

 

Intalnire si celebrare 

in curtea gradinitei 

 

 

Grădiniţa 

 

 

 

 

Decembrie 

2019 

“ Tradiţii şi obiceiuri de iarnă “ 

- confecţionare felicitări de Crăciun 

- fotografii de la serbările de Crăciun 

de la toate grupele implicate 

 

atelier de lucru 

serbare 

 

Grădiniţa 

 

 

 

Ianuarie 

2020 

 

“ Cum aţi petrecut sărbătorile de 

iarnă ?” 

- vizionarea serbărilor de la grupe 

 

 

informare 

program artistic 

Grădiniţa 

 

 

 

Februaruarie 

2020 

“Fasching”parada măştilor 

- schimb de fotografii de la 

grupe 

informare Grădiniţa 
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PROIECT EDUCATIV 

 

”OAMENII  DE LÂNGĂ NOI” 

 

 

 

PROFESORI  COORDONATORI :   

Prof. Andronic Aurica Mihaela - Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos 

                                                                                                                                                                                                                 

Parteneri:                                            

Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan”    Căminul pentru persoane vârstnice 

Pîrteștii de Jos       Solca 

 

DIRECTORI:                                                            DIRECTORI: 

PROFESORI COLABORATORI: 

         Prof. Solcan Maria                                                  Repciuc Elena 

         Prof. Andronic Aurica Mihaela                             Rusu Carmen                

         Consilier educativ, prof  Sahlean Zenovia                       

 

Echipa de proiect       

Prof. Lungu Lucica Elena 

Prof. Bosancu Constantin 

Prof. Vișovan Elena 

Prof. Buliga Nicoleta Georgeta 

Prof. Finiș Anca 

Prof. Strugariu Oana Manuela 

Prof. Lăzăreanu Adrian 

Prof. Chibac Eudochia 

Prof. Bardan Alina 

Prof. Iacoban Viorica 

Prof. Negrușeri Eleonora 

       

INFORMAŢII  DESPRE  APLICANT 

Numele  unitatilor de invatamant care aplica proiectul:

Şcoala  

Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan”  Căminul pentru persoane vârsnic  

Adresa:Strada Solonețului, nr. 159 Pîrteștii de Jos               Orașul Solca                                              

Tel/fax 0230237118                                                            

Mail : grupscolarpirtesti@yahoo.com      

Iniţiatorul proiectului: Prof. Andronic Aurica Mihaela 

Date de identificare: Telefon: 0746175064   mail andronicma@yahoo.com 

 

mailto:andronicma@yahoo.com
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Tipul proiectului - Educaţie  pentru dezvoltarea comunitară 

                                ( dezvoltare comunitară, voluntariat) 

Acţiunea Comunitară reprezintă o importantă activitate voluntară, cu obiective clare ce dezvolta în 

rândul voluntarilor   o conștiință social responsabila îndreptată spre desfășurarea de activități de 

voluntariat cu și pentru copiii din cadrul Liceului Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos 

In vederea atingerii acestor obiective, pentru anul şcolar 2018-2019 am stabilit un program de 

activităţi comune, activităţi care să dezvolte abilităţile creative şi expresive ale copiilor si tinerilor, 

să dezvolte noi talente fizice prin participarea comună  la manifestări sportive și culturale, să 

dezvolte talentele lor individuale şi, în general, activităţi prin care elevii cu nevoi  educative 

speciale să simtă că fac parte din comunitate, că nu sunt excluşi. 

Rezumatul proiectului 
Prin acest proiect ne-am propus să lărgim sfera de cunoaştere umană, copiii să trăiască în relaţie armonioasă 

cu cei din jur, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, 

bolnave sau abandonate, stabilind astfel o punte de legătură între cele două medii diferite, adaptându-și 

comportamentul la cerinţele grupului cu care vin în contact. 

Ajutorarea şi protejarea bătrânilor este o problemă care trebuie să intereseze pe toată lumea: adulţi şi copii. 

Prin activităţile propuse vrem să aducem un zâmbet pe feţele lor, să fim nepoţii pe care-i aşteaptă să le 

deschidă uşa cu prilejul sărbătorilor creștine, de 1 şi 8 Martie. 

4. Descrierea proiectului 

4.1 Titlul ,, Oamenii de lângă noi” 

       Durata proiectului : anul şcolar 2018-2019 

4.2 Locul de desfăşurare: 

Liceul Tehnologic ” Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos și Căminul pentru persoane vârtnice Solca 

 „A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea 

cea mai prețioasă” 

Montegazza 

4.3 Argument 

Un vechi proverb românesc spunea: "Cinsteşte pe cei bătrâni, căci poţi ajunge şi tu bătrân.” Şi cât adevăr şi 

înţelepciune se ascund în aceste cuvinte! 

Într-o lume agitată, plină de frământări şi probleme cotidiene este nevoie să ne aducem aminte de semenii 

noştri peste care anii şi-au pus amprenta. Să încercăm atât cât ne permite timpul şi resursele de care 

dispunem să le aducem alinare, mângâiere, bucurie şi nu în ultimul rând, recunoştinţă. Singurătatea este cea 

mai mare spaimă a omului ajuns la bătrâneţe. Aceste persoane nu-şi doresc nimic mai mult pe lume decât 

să socializeze, să-şi spună poveştile de viaţă şi să împărtăşească din experienţele trăite. Dar ce tristeţe uriaşă 

simt când nu mai există nimeni să-i mai asculte, să le ofere și umăr pe care să poată plânge, o mână întinsă 

pentru un pahar cu apă sau un real sprijin. 

Numai preţuindu-ne bătrânii ne vom putea cunoaşte mai bine rădăcinile, trecutul şi vom şti să ne preţuim 

viitorul.  

Prin acest proiect ne-am propus să lărgim sfera de cunoaştere umană, copiii să trăiască în relaţie armonioasă 

cu cei din jur, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, 

bolnave sau abandonate, stabilind astfel o punte de legătură între cele două medii diferite, adaptându-și 

comportamentul la cerinţele grupului cu care vin în contact. 

Ajutorarea şi protejarea bătrânilor este o problemă care trebuie să intereseze pe toată lumea: adulţi şi copii. 

Prin activităţile propuse vrem să aducem un zâmbet pe feţele lor, să fim nepoţii pe care-i aşteaptă să le 

deschidă uşa cu prilejul sărbătorilor creștine, de 1 şi 8 Martie. 

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. 
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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. 

4.4.  Obiectivul proiectului  

Scopul proiectului: 

Încurajarea activităţii de voluntariat prin intermediul căreia participanţii vor reuşi să-şi descopere abilităţile, 

competenţele personale, devenind cetăţeni informaţi şi devotaţi solidarităţii umane. 

4.5. Obiective propuse 

A) Obiective generale (pe termen lung): 

Dezvoltarea la elevi a unui spirit civic, bazat pe  respect, toleranță și solidaritate față de semenii noștri vârsnici. 

 B) Obiective specifice  (pe termen scurt) cu referile la beneficiari  

Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de oamenii 

vârstnici; 

Revigorarea spiritului civic prin promovarea valorilor de solidaritate şi generozitate; 

Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur şi în special cu persoanele în vârstă: 

Formarea deprinderii la elevi de a respecta normele de comportare civilizată în societate; 

Responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în activităţi de voluntariat 
4.6. Prezentarea temei proiectului 

       A. Cauze care au dus la apariția problemei: 

Pe saiturile de socializare în presa locală și la posturile de televiziune locală au fost prezentată 

situația dificilă a bătrânilor de la Căminul pentru persoane vârstnice din Solca, care nu au fonduri 

necesare pentru hrană și utilități. La acest cămin sunt instituționalizați bătrâni cu situație materiala 

precară și fară familie și din localitațile de unde sunt elevii liceului. In consiliul școlar al elevilor 

liceului s-a prpous realizarea acestui proiect în parteneriat cu acest cămin. 

      B. Posibile  soluții de rezolvare a problemei 

- formarea unor obiceiuri în vederea ajutorării persoanelor aflate în dificultate;  

- sensibilizarea adulților la eforturile și preocupările cadrelor didactice și elevilor; 

-identificarea, implicarea, sponsorizarea de catre un grup de initiativă la nivel local.;  

-lansarea unor indemnuri la toleranță și umanitate .     

4.7.  Demersuri intreprinse în vederea documentării 

     In vederea aprofundarii problematicii și pentru a intra în contact cu informații  științifice asupra  

aspectelor  atinse de acest program , s-au obținut informații din surse bibliografice : 

- Ghergut A. – Management general si strategic in educatie , ed. Polirom , Iasi, 2007 

- ****SNAC – Manualul coordonatorului 

-****  www.snac-ro.org 

 

4. 8.  Informaţii asupra grupurilor ţintă 

 

      Proiectul ,, Oamenii de lângă noi” are în vedere  două grupuri țintă distincte: 

- bătrâni ai Căminului pentru persoane vârstnice Solca  în calitate de beneficiari direcţi 

- elevi ai Liceului Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos în calitate de voluntari 

      Numărul voluntarilor implicati în proiect  este  de  aproximativ 100 elevi, beneficiarii fiind   un 

grup de 65 de bătrâni. Preconizăm ca numărul voluntarilor să crească în viitor, iar implicarea 
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acestora să fie mai activă, prin  diseminarea obiectivelor şi activităţilor proiectului  ,,Oamenii de 

lângă noi” 

 

4.9. Calendarul activităţilor şi descrierea acestora 

,,Oamenii de lângă noi”• 

Program de acţiuni 

SNAC 2018-2019 
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Domeniul 

activității 

Obiective specifice Parteneri Acțiuni/ activități 

concrete 

Timp/ 

durată 

Strategii de realizare Rezultate așteptate 

Social -Educarea trăsăturilor 

pozitive de voinţă şi 

caracter, a unei atitudini 

pozitive faţă de sine şi 

faţă de oamenii vârstnici; 

-Revigorarea spiritului 

civic prin promovarea 

valorilor de solidaritate şi 

generozitate; 

-Educarea abilităţii de a 

intra în relaţie cu cei din 

jur şi în special cu 

persoanele în vârstă; 

-Formarea deprinderii la 

elevi de a respecta 

normele de comportare 

civilizată în societate; 

-Responsabilizarea 

elevilor şi a cadrelor 

didactice prin implicarea 

în activităţi de 

voluntariat. 

 

Căminul 

pentru 

persoane 

vârstnice din 

Solca 

” Dăruiește din 

puținul tău” – 

Campanie 

umanitară  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Cu bucurie 

vestim 

sărbătorile” 

 

Noiembrie/ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2018 

Demararea campaniei 

umanitare: 

- pregătirea unor pachete 

constând în fructe  și 

legume pentru bătrânii de 

la Căminul pentru 

persoane vârstnice  din 

Solca 

- Carnavalul Toamnei 

campane de strângere de 

fonduri 

-Organizarea unor ateliere 

de lucru pentru 

confecţionarea 

ornamentelor de Crăciun; 

-Comercializarea 

produselor realizate şi 

utilizarea resurselor 

financiare pentru 

achizitionarea alimentelor 

și fructelor; 

-Elevii voluntari însoțiți 

de cadrele didactice vor 

vizita persoanele vârstnice 

din Căminul de la Solca 

pentru a oferi cadourile și 

pentru ai colinda. 

- Carnavalul Toamnei –

campane de strângere de 

fonduri și fructe   + 

legume pentru batrânii de 

la Căminul de bătrâni din 

Solca 

- Realizarea unui număr de 

aproximativ 60 de pachete 

consistente cu fructe și 

legume; 

- Expozitie cu vânzare a 

ornamentelor de Crăciun 

- Pliante și afișe cu 

importanța consumului de 

fructe și legume de către 

bătrâni 

- Implicarea a unui 

număr cât mai mare de 

elevi voluntari din clasele 

gimnaziale., liceale și 

profesionale. 

- Prezentarea 

evenimentului pe site-ul 

oficial al liceului. 
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Social -Educarea trăsăturilor 

pozitive de voinţă şi 

caracter, a unei atitudini 

pozitive faţă de sine şi 

faţă de oamenii vârstnici; 

-Revigorarea spiritului 

civic prin promovarea 

valorilor de solidaritate şi 

generozitate; 

-Educarea abilităţii de a 

intra în relaţie cu cei din 

jur şi în special cu 

persoanele în vârstă. 

 

Căminul 

pentru 

persoane 

vârstnice din 

Solca 

”Dăruind un 

mărțișor dăruim 

primăvară!” 

 Februarie/ 

martie 

2019 

-Organizarea unor ateliere 

de lucru pentru 

confecţionarea 

mărțișoarelor și 

felicitărilor; 

-Comercializarea 

produselor realizate şi 

utilizarea resurselor 

financiare pentru 

achizitionarea alimentelor; 

-Elevii voluntari însoțiți 

de cadrele didactice vor 

vizita persoanele vârstnice 

din Căminul de la Solca 

pentru a le oferi 

mărțișoare de 1 martie, 

felicitări de 8 martie și vor 

prezenta un moment 

artistic cu prilejul zilei 

femeii 

 Realizarea unui 

mărțișor pentru fiecare 

bătrân; 

- Expozitie cu vânzare a  

mărțișoarelor și 

felicitărilor 

 

- Implicarea a unui 

număr cât mai mare de 

elevi voluntari din clasele 

primare și gimnaziale. 

-Prezentarea 

evenimentului pe site-ul 

oficial al liceului 

Social -Revigorarea spiritului 

civic prin promovarea 

valorilor de solidaritate şi 

generozitate; 

-Educarea abilităţii de a 

intra în relaţie cu cei din 

jur şi în special cu 

persoanele în vârstă; 

Căminul 

pentru 

persoane 

vârstnice din 

Solca 

” Făruitor de 

bucurii” 

Aprilie 

2019 

-Elevii voluntari, din 

clasele primare, însoțiți de 

cadrele didactice vor 

realiza o activitate practică 

de vopsirea ouălor de Paști 

împreună cu persoanele 

vârstnice din Căminul de 

la Solca.  

-Coș cu produse 

tradiționele pregătit pentru 

ziua de Paști. 

-Pachete cu alimente 

pentru fiecare bătrân. 

-Implicarea a unui număr 

cât mai mare de elevi 

voluntari din clasele 

primare și gimnaziale. 
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-Formarea deprinderii la 

elevi de a respecta 

normele de comportare 

civilizată în societate; 

-Responsabilizarea 

elevilor şi a cadrelor 

didactice prin implicarea 

în activităţi de 

voluntariat. 

-Elevii și cadrele didactice 

oferă cadouri persoanelor 

din cadrul Căminului din 

Solca, precum șii un coș 

cu produse tradiționale. 

-Prezentarea 

evenimentului pe site-ul 

oficial al liceului 
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4.10 .  Rezultate anticipate 

Creșterea stimei de sine în rândul elevilor; 

Înțelegerea misiunei de  voluntar; 

Întărirea parteneriatului școală – comunitate; 

Bucuria de a dărui 

 

4.11.  Evaluarea proiectului 

- Aplicare chestionare:  -  Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor  

                                        -  Chestionar de autoevaluare aplicat membrilor echipei de voluntari  

- Analiza SWOT:   - Identificarea avantajelor şi a punctelor vulnerabile ale proiectului  

       - Analiza impactului asupra beneficiarilor: elevi, profesori, părinţi 

- Realizarea raportului de evaluare:  Intocmirea raportului de activitate, menţionând indicatorii de 

evaluare a proiectului:  

            Indicatori calitativi: portofoliul de grup, chestionare de evaluare a nivelului de satisfacţie  

Indicatori cantitativi: numărul de elevi implicaţi si participanţi la fiecare activitate; numărul de 

activităţi realizate 

 

4.12. Bugetul proiectului 

Consumabilele necesare pentru realizarea activitatilor desfasurate pe întreaga perioadă a proiectului, 

vor fi cumparate din fondurile strânse de elevii voluntari de la Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan” 

Pîrteștii de Jos. 

 

4.13.  Sustenabilitatea proiectului  

În proiectarea unei activități, etapa de sustenabilitate are poate rolul cel mai important deoarece 

reprezintă o rampă de lansare în realizarea unor acțiuni viitoare de voluntariat, un punct de plecare 

în implementarea unui nou proiect. Se vor putea realiza alte acțiuni de voluntariat pe alte teme,  cu 

alți elevi care să continue activitățile prezentului proiect.  

 

4.14.  Diseminarea  informaţiilor 

Informațiile din cadrul proiectului vor fi diseminate  prin mijloace diverse:  

panoul activității, 

pliante ,  

fotografii,  

site-ul școlii pagina de facebook a școlii,  

 

 

Director,                                                                                Coordonator proiect, 
Prof. Solcan Maria                                                                  Prof. Andronic Aurica Mihaela 
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Colegiul Tehnic Motru 
STR.Molidului  NR.1, COD POȘTAL 215 200 

TEL : 0253 410 160; FAX 0253.410.160; E-mail colteh__motru 1@yahoo.com         
 

 

COLEGIUL TEHNIC  MOTRU                                                  ISJ   GORJ 
NR.                                                                                              NR. INREG.               /  

Director,Prof.Rușeț Adela -Lelia 
                                                                                  Inspector general,Prof.Mrejeru Marcela 
 
 
Coordonator programe                                          Inspector proiecte, prof. Udriștoiu Vasilica 
 si proiecte educative,                        Inspector activități extracuriculare Alexandrescu Grigore 
prof. Crăciunecu Mihaela-Cristina             
 
 
CLUBUL   SPORTIV ”MINERUL MOTRU” 2008 
NR................................................/ 
Președinte ,Cernica Mihai 
 
 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL 
 

”SPORT, TURISM ŞI EDUCAŢIE IN 

MILENIUL III” 
 
INTERJUDEŢEAN 
 
Educație pentru timpul liber 

OCTOMBRIE  2019- IUNIE 2020
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„SPORT, TURISM ȘI EDUCAȚIE ÎN MILENIUL III” PROIECT 

EDUCAŢIONAL INTERJUDEȚEAN 

 
 
 
A.        INFORMAȚII DESPRE APLICANT 
Numele instituţiei 

COLEGIUL TEHNIC MOTRU  
Adresa completă: 

Mun .Motru , STR. Molidului  NR. 1, COD POŞTAL 215 200 
Nr. de telefon/fax:   / 0253 410160 

Site şi adresă poştă electronică e-mail colteh-motru1_@yahoo .com 

PERSOANE DE CONTACT: 

Numele    şi    prenumele    persoanei    de 
 
Contact 

ARDEIU IULICA-DANIELA/coordonator 

SNAC 

Adresă completă STR.    Bulevardul Gării NR. 2, Bloc M6, 

Scara C, Etaj 2, Ap. 6 

Telefon 0728202243 

Adresă poştă electronică    ardeiudana@yahoo.com 

 
 

B.        INFORMAŢII DESPRE PROIECT 
B.1. Titlul proiectului: ”SPORT, TURISM ŞI EDUCAŢIE  IN  MILENIUL III” 

Activitatea propusă se încadrează în categoria: PROIECT EDUCAŢIONAL 

B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul: 

    Domeniul sportiv /turistic /artistic /cultural 
B3: Ediţia a I-a 

B4: Număr participanţi:  500 

B4: Bugetul proiectului: 

voluntariat

mailto:sevastiannicoleta@yahoo.com
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C.        REZUMATUL PROIECTULUI 

Proiectul  are  ca  principale activități:  Concursul  de majorete  ”Major-sport”,  Concursul 

firmelor  de  exercițiu  ” Agroturismul gorjean” și  Simpozionul local,,Sustenabilitatea mediului în 

raport cu factorul antropic” 

„Calitate și performanță în învățământul românesc” cu trei secțiuni (elevi, cadre didactice și 

părinți). 
a.   Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 500 elevi, 10 cadre didactice b.   

Beneficiarii direcţi şi indirecţi:  elevi, cadre didactice, părinţi, comunitate. 

c.   Activităţi propuse: 

Activitatea 1:   Întâlnirea echipei de proiect – Prezentarea proiectului educativ ”Sport, 

turism și educație în mileniul III”  octombrie 2019 

Activitatea 2: Promovarea proiectului – mediatizarea proiectului octombrie 2019 - februarie 2020 

Activitatea 3: Concursul  de majorete - “MAJOR-SPORT” –– martie 2020 

Activitatea 4: Concursul firmelor de exerciţiu - metodă inovativă de învăţare,  aprilie 2020 

Activitatea 5: Simpozion „Sustenabilitatea mediului în raport cu factorul antropic”  -  mai 2020 

Activitatea 6: Excursii tematice „Să descoperim împreună.” – martie-iunie 2020 

Activitatea 7: Conferința de încheiere a proiectului – evaluarea proiectului -   iunie 2020 

d. Descrierea activităţii finale: Proiectul se finalizează cu ”Conferința de încheiere a proiectului”, 

lansarea broșurilor ”Jurnalul adolescentului - manual de bune practici”, “Idei simple, inedite – 

viitoare afaceri de succes” și expoziție cu fotografii din activitățile proiectului. Evaluarea 

proiectului se va efectua pe toată durata lui şi după terminare se vor face diseminări ale 

activităţilor desfăşurate. 

e.   Parteneri instituționali: Inspectoratul Şcolar Judeţean  Gorj; CJRAE GORJ; Consiliul 

Reprezentativ al Părinților, Clubul  Sportiv ”Minerul Motru ”2008; 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. ARGUMENT 

Prin intermediul activităţilor propuse în cadrul proiectului se urmăreşte o altă viziune 

de transmitere a informaţiilor şi cunoştinţelor, de formare a capacităţilor şi deprinderilor, de 

dezvoltare a personalităţii tinerilor. Înţelegerea educaţiei ca parte integrantă a dezvoltării presupune 

transmiterea experienţelor personale şi colective în astfel de împrejurări. Proiectul încurajează 

tinerii în participarea la activitățile sportive sub formă competițională și îi conştientizează de 

importanţa dezvoltării fizice generale și armonioase vizând calitățile și aptitudinile ca parte 

integrantă a personalității. 

Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor în vederea iniţierii propriei afaceri, 

formarea tinerilor ca viitori angajaţi şi facilitarea integrării acestora pe o piaţa a muncii 

dinamică, este un punct important al proiectului. 

Activitatea de tip simpozion este o provocare pentru cercetarea şi aprofundarea ştiinţifică a 

domeniilor vizate şi împărtăşirea diverselor experienţe ale cadrelor didactice şi ale elevilor. 

ANALIZA SWOT  

Puncte tari: 

Număr mare de cadre didactice implicate în prima ediție a proiectului și disponibilitate de a 

diversifica activitățile. 

Tematica activității firmelor de exercițiu atractivă, ceea ce î-a determinat pe foarte mulți elevi să 

participe la activitățile proiectului, demonstrând multă seriozitate și dorință de afirmare, concursul 

fiind una din activitățile care i-au motivat să participe. 

La  a c e s t  simpozionul aflat la prima ediție sperăm să  participe cadre didactice  din mai 

multe județe, atât direct cât şi indirect (cu lucrări personale și coordonatori de lucrări), arătând 

interes pentru aceasta activitate, 

Implicarea unui număr mare de elevi la secțiunile simpozionului dedicate lor, cu lucrări 

interesante. 

Puncte slabe: 

La  prima  ediție  a  simpozionului  nu  toții  profesorii  înscrişi  au  putut  participa  direct  la 

activitate. 
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Potențialul financiar scăzut al părinților pentru organizarea mai multor excursii tematice. Puțini 

sponsori care ar fi putut susține activitatea firmelor de exercițiu (susținerea fiind a școlii și 

a părinților), număr mic de participare în activitățile sportive. 

Oportunităţi: 
Promovarea imaginii școlii, schimb de experienţă la nivelul instituțiilor de învățământ, număr 

mai mare de  elevi, care se pot implica în proiect, motivarea părinților pentru a fi alături de 
activitățile copiilor lor, sprijinul comunității locale în punerea la dispoziție a spațiului necesar 

desfășurării unor activități. 

Ameninţări: 
Program încărcat pentru profesori, elevi implicați în mai multe concursuri și activități. 

 

D.2. Scopul proiectului 
Dezvoltarea personalităţii şi formarea profesională a tinerilor într-o manieră inovativă, 

în vederea integrării acestora într-o societate modernă, aflată în continuă schimbare. 

D.3. Obiectivele specifice proiectului: 
- dezvoltarea calităţilor personale: de organizare, a spiritului de echipă, a creativităţii, a faire- 

play-ului; 

- dezvoltarea armonioasă prin sport a elevilor implicaţi în activităţi sportive. 

- dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin implementarea conceptului „firmă de exerciţiu”; 

- facilitarea integrării absolvenţilor pe piaţa muncii, 

- dezvoltarea abilităţilor şi însuşirea competenţelor necesare unui viitor angajat, 

- valorificarea reperelor educative ale MEN privind organizarea activităţilor extracurriculare 

şi extraşcolare din programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun”. 

-  realizarea  schimbului  între  şcoli  privind  bunele  practici  prin  cunoaşterea  culturilor 

organizaţionale; 

- consolidarea relaţiei: şcoală – părinţi; 

- dezvoltarea relaţiilor parteneriale cu comunitatea locală. 

D.4. Grupul ţintă 
Grupul țintă căruia i se adresează proiectul sunt elevii claselor de liceu și cadrele didactice de 

specialitate implicate. 

Beneficiari:  vor  fi  părinţii  elevilor  implicaţi  în  proiect,  cadrele  didactice,  colegii  celor 

implicaţi în proiect şi alţi membri ai comunităţii locale. 

D.5. Durata proiectului:  9 luni. 

Proiectul se va desfășura :  Octombrie 2019 - Iunie 

2020 

D.6. Descrierea activităţilor: 

 

Activitatea nr. 1  Întâlnirea echipei de proiect 

a. Titlul activităţii: „Prezentarea proiectului educațional în raport 

cu necesitățile comunității școlare ” 

d. Participanţi: cadre didactice, elevii, părinți, invitați. 

e. Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Gorj, CJRAE Gorj, Consiliul  Reprezentativ  al  

Părinților,  Consiliul  Local  Motru și Consiliul Județean  Gorj 

f. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 
Prezentarea  scopului  și  obiectivelor  proiectului,  grupul  țintă,  durata,  activitățile 

proiectului, beneficiarii, partenerii, modalitățile de monitorizare, evaluare și diseminare. 

Coordonatorii vor prezenta proiectul educațional. Va fi analizată metodologia organizării 

concursurilor şi simpozionului şi se vor propune modalităţi de promovare a acestora. Se va 

realiza un plan de mediatizare a proiectului în unitățile școlare din județ și alte județe și se vor 
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stabili modalităţile de comunicare între cei implicaţi. Se vor stabili  resursele  

umane şi materiale și informaționale cu care pot să susţină realizarea proiectului. 

g. Responsabil(i): prof. Rușeț Adela-Lelia  – director, prof. Tutunaru Mariana –director adjunct, 

prof. Ardeiu Iulica Daniela– coordonator SNAC ,prof. Crăciunescu Mihaela-Cristina-

coordonator programe și proiecte educative 
h. Beneficiari:  elevii, cadre didactice, părinţi, comunitate. 

i. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: 
- pliant, afiş, fluturași; 

 

Activitatea nr. 2  Promovarea proiectului 

a. Titlul activităţii: „Mediatizarea  proiectului educațional” 

b. Data/perioada de desfăşurare: februarie 2020 
c. Locul desfăşurării: COLEGIUL    TEHNIC     MOTRU 

d. Participanţi: cadre didactice, elevi, părinți, invitați. 

e. Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Gorj, CJRAE Gorj, Consiliul  Reprezentativ al  

Părinților,  Consiliul  Local Motru și Consiliul  Județean  Gorj,    

f. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 
Responsabilii de proiect  vor mediatiza proiectul educaţional în şcoli, vor anunţa termenele 

activităţilor şi desfăşurarea proiectului. Mediatizarea se va face prin invitaţii, afișe, postere, 

fluturaşi, corespondenţă pe e-mail, site-uri educaționale. 

g. Responsabil(i): prof. – director, prof.Rușeț Adela -Lelia –director adjunct,prof.Tutunaru 

Mariana,prof.Ardeiu Iulica-Daniela-coordonator SNAC,prof.Crăciunescu Mihaela-Cristina-

coordononator programe și proiecte educative. 

h. Beneficiari:  elevii, cadre didactice, părinţi, comunitate. 

i. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: 
- pliant, afiş, fluturași; 

 

Activitatea nr. 3   CONCURS 

a. Titlul activităţii: Cupa „Major-

Sport/Promovarea  sportului”” 

b. Data/perioada de desfăşurare: martie 2020 
c.  Locul  desfăşurării:  COLEGIUL   TEHNIC MOTRU 

d. Participanţi:  elevi, cadre didactice, părinţi, comunitate. 

e. Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Consiliul Reprezentativ al Părinților, Consiliul 

Local Motru și Consiliul , Județean Motru, Clubul  Sportiv,, Minerul Motru” 2008, Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Gorj. 

f. Descrierea activității: 
Concursul de majorete se dorește a fi o competiție la nivelul amatorilor din cadrul unităților de 
învățământ preuniversitar, unde pot participa toate școlile care desfășoară o activitate 
suplimentară  în  această  ramură  sportivă.  Colegiul  nostru  își  dorește  să  inițieze  această 
competiție la nivel  județean  pentru  popularizarea acestei  ramuri  sportive recunoscută de 
forurile educaționale din 2009. Având o echipă de majorete care a participat la mai multe 
competiții de nivel național și unde a acumulat o experiență competițională, precum și la 
activități inițiate de autoritățile locale, ne gândim că această activitate va fi un exemplu de bună 
practică   și  un  model  de urmat  pentru  elevele/vii  de liceu,  de a-și  alege petrecerea timpului 
liber în mod plăcut și util. 

g. Responsabil(i): prof. Ardeiu Iulica-Daniela  

h. Beneficiari:  elevii, cadre didactice, părinţi, comunitate. 

i. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: 
- regulament de organizare şi desfăşurare a concursului, 
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- afiș, pliant, proces verbal, poze, filmări. 

- jurizare şi decernare de diplome, cupe şi trofee. 

 

Activitatea nr.  4  CONCURS 

a. Titlul activităţii: „FIRMA DE EXERCIŢIU – metodă inovativă de învăţare” 

b. Data/perioada de desfăşurare: aprilie - mai 2020 
c. Locul desfăşurării: COLEGIUL  TEHNIC   MOTRU 

d. Participanţi: Elevii claselor a X–a, a XI a,XII-a din şcoală şi din judeţ de la 

Domeniul servicii,Profilul  Economic 

e. Parteneri: S.C.  Comis,SC ABY &GYONYSRL,S.C.ABY &GYONY SRL  Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor. 

f. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 
  Firma de exerciţiu - reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea 
spirituluiantreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a 
cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea 
şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională. 

În principiu o idee de afaceri se naşte cu scopul de “a da lovitura”. Chiar dacă e simplu să ai idei, 

transformarea acelui plan într-o afacere profitabilă e cu totul altceva. Cu toate astea, mulţi 

antreprenori care au început de jos, plecând de la nişte idei simple, au reuşit să creeze nişte 

afaceri cu adevărat câştigătoare. 
Activităţile firmelor de exerciţiu în cadrul proiectului se concretizează astfel: 

1.   IDEI SIMPLE, INEDITE – VIITOARE AFACERI DE SUCCES (concurs plan de 

afaceri, interjudeţean) – aprilie 2020 
2.   TOPUL   FIRMELOR  DE  EXERCIŢIU”  –  ierarhizarea  firmelor  de  exerciţiu,  în 

funcţie de activitatea vânzărilor înregistrate pe o perioadă prestabilită - mai 2020 

Cele două activităţi vor fi coordonate de elevii din conducerea Camerei de Comerţ Virtuală 

ROCT) şi profesorii de specialitate. 

g. Responsabil(i): prof. Dreghici Elena –Manuela ,prof.Morega Adriana-Ionela,,responsabil și 

inițiator proiect prof.Ardeiu  Iulica-Daniela 
h. Beneficiari:  elevii, cadre didactice, părinţi, comunitate. 

i. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: 
- pliant, afiş, fluturaşi; 

- regulament de organizare şi desfăşurare a concursului, proces verbal, poze, filmări. 

- jurizare şi decernare de diplome, cupe şi trofee. 

 

Activitatea nr. 5  SIMPOZION INTERJUDEŢEAN 

a. Titlul activităţii: „Mediul în raport cu factorul antropic” 

b. Data/perioada de desfăşurare: mai 2020 
c. Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic Motru,Gorj 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți. 

e.  Parteneri:  Inspectoratul  Școlar  Județean  Gorj, Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj, , Consiliul Reprezentativ al Părinţilor și instituții de învățământ superior. 

f. Descrierea activității: 
Simpozionul va avea trei secţiuni. Prima secţiune dedicată cadrelor didactice îşi propune 

susţinerea unor lucrări/referate cu abordare practică (experienţă personală) şi de cercetare 

metodico-ştiinţifică (la nivel teoretic şi practic) a domeniul abordat, a doua secţiune vizează 

participarea elevilor cu prezentarea unor lucrări și materiale didactice și a treia secțiune sub 

formă  de  workshop  este  destinată  părinților  și  comunității  în  vederea  îmbunătățirii 

comunicării eficiente și dezvoltării relațiilor dintre școală și aceștia. 
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g. Responsabil(i): prof. Rușeț Adela –Lelia/director , prof. Tutunaru Mariana/director adjunct, 

prof.Crăciunescu Mihaela –Cristina/coordonator programe și proiecte educative,prof.Ardeiu 

Iulica-Daniela-inițiator și coordonator proiect/coordonator SNAC,prof.chimie Breazu Nadia 

h. Beneficiari:  elevii, cadrele didactice, părinţi, comunitate. 

i. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: 
- afiş, pliant, fluturaşi 

- regulament de organizare, proces verbal, poze, filmări. 

- diplome de participare şi certificate. 

- culegere de lucrări din cadrul simpozionului, cu ISBN. 

 

Activitatea nr. 6  EXCURSII TEMATICE 

a. Titlul activităţii: „Să descoperim împreună.” 
b. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie - iunie 2020 

c. Locul desfăşurării: obiective şi trasee turistice din ţară. 

d. Participanţi:  diriginţii claselor  IX-XII, profesori implicați în proiect, părinţi 

e. Parteneri: S.C. Comis 

f. Descrierea activității: 
Programele turistice vor fi propuse de elevi şi concepute în colaborare cu profesorii 
responsabili ai acestei activităţi. 

Programele turistice vor propune călătorului descoperirea unor obiective de interes turistic, atât 

pe plan local, cât şi pe plan naţional; programele vor fi concepute pentru o zi, două sau chiar 

trei. 

Fiecare program turistic „va purta” un titlul sugestiv şi va viza, după caz: turismul de 

recreere, turismul religios, turismul socio-cultural etc. 

g.    Responsabil(i):  și profesorii  din echipa de implementare aferentă tuturor activităților 

aferente proiectului. 

h. Beneficiari:  elevii şcolii, cadre didactice, părinţi 

i. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: 
- instrucţiuni de respectare a NTSM, proces verbal de luare la cunoştinţă, poze, filmări. 

- realizarea de portofolii, modele de programe  și proiecte de excursii. 

 

Activitatea nr. 7   CONFERINȚA DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUI 

a. Titlul activităţii: ”Prezentarea rezultatelor proiectului” 

b. Data/perioada de desfăşurare:    iunie 2020. 
c.  Locul  desfăşurării: COLEGIUL TEHNIC MOTRU 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi. 

e.  Parteneri:  Inspectoratul  Școlar  Județean  Gorj,  , Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj, Consiliul Reprezentativ al Părinților, Consiliul Local Motru și Județean Gorj, 

DJST ,instituții de învățământ superior. 

f. Descrierea activității: 
Activitatea va consta în: 

1.   Prezentarea rezultatelor și evaluarea activităților desfășurate în cadrul proiectului. 

2.   Lansarea broșurilor ”Jurnalul adolescenților – manual de bune practici” și “Idei simple, 

inedite – viitoare afaceri de succes” cu ISSN,ISBN care vor cuprinde materiale ale activităților 

realizate în proiect, cu accent pe   aspectele marcante ce vor reprezenta repere pentru activităţile 

viitoare. 

3.   Expoziție de fotografii cu activitățile proiectului. 

g. Responsabil(i): prof.Ardeiu Iulica-Daniela/inițiator și coordonator proiect 

h. Beneficiari:  elevii, cadrele didactice, părinţii 

i. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: 
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- afiș, procese verbale, poze, filmări. 

- DVD-uri, lucrarea simpozionului și două broşuri. 

- Diplome de participare. 

 

D.7. REZULTATELE AŞTEPTATE ca urmare a implementării: 
În vederea realizării proiectului, toţi cei implicaţi vor avea sarcini de lucru concrete 

care îi vor  ajuta în organizarea activităţilor şi în derularea lor în bune condiţii. 

REZULTATELE AŞTEPTATE: 
-   Creşterea   interesului   elevilor   privind   participarea   în   activităţile   extraşcolare   şi 

extracurriculare; 

-   Implicarea activă şi afectivă a părinţilor în procesul educaţional; 

-   Implicarea reprezentanţilor comunităţii locale şi atragerea de noi sponsori în derularea 

proiectului; 

-   Realizarea de materiale informative privind proiectul iniţiat şi activităţile incluse; 

-   500 de fluturași privind diseminarea proiectului; 

-   100 DVD-uri; 

-   50 de broşuri „Jurnalul adolescenților- manual de bune practici”. 

-   50 broşurii “Idei simple, inedite – viitoare afaceri de succes” cu ISSN. 

-   Expoziţie cu materialele realizate în cadrul proiectului. 
D.8. MODALITĂŢILE DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI 

Monitorizarea activităţilor se va concretiza în tabelele de participare şi procesele 

verbale de la activităţi, regulamentele de concurs, materialele realizate, poze şi filmări. 

Evaluarea proiectului va fi efectuată prin: 

1. Constituirea unei echipe de monitorizare 

2. Urmărirea respectării termenelor pentru fiecare etapă a proiectului 

3. Analiza periodică a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, prin întâlniri de lucru 

şi materiale de sinteză; 

4. Urmărirea disfuncţionalităţilor în derularea proiectului. 

Indicatori cantitativi: 
-   minim 2 de cadre didactice şi 500 de elevi beneficiari ai proiectului; 

-   2 inspectori şcolari (ISJ. ) dispuşi să se implice în derularea proiectului; 

-   2   inspectori   metodiști   (CCD  )   –   moderatori   și   formatori   în   secțiunile 

simpozionului. 

-   2  profesori  psihopedagogi  (CJRAE  Gorj)  –  formatori  în  secțiunea  3  din  cadrul 

simpozionului. 

-   Factori educaţionali dornici să devină parteneri în derularea proiectului. 

Indicatori calitativi: 
-   creşterea numărului de premii anuale obţinute la concursurile şcolare; 

-   creşterea calităţii lucrărilor din punct de vedere al conţinutului, cât şi  al modului de 

expunere. 

Indicatori de participare 
- îmbunătăţirea accesului elevilor la un învăţământ de calitate; 

- îmbunătățirea relației cu părinții; 

- îmbunătățirea relației  cu alte instituții din învățământul preuniversitar, cu instituții din 

învățământul universitar și întreaga comunitate locală. 

-  formarea  și  educarea  tinerilor,  dezvoltarea  profesională  și  a  carierei  prin  activitățile 

extracurriculare. 

D.9. ASIGURAREA CONTINUITĂȚII /SUSTENABILITĂȚII PROIECTULUI 
Includerea proiectului în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale ale anului şcolar 

următor, în care să se regăsească activităţile de pe planul  judeţean la nivel interregional sau 

naţional. 

Pentru sustenabilitatea proiectului, ne vom axa pe sensibilizarea autorităţilor locale şi 
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atragerea în activităţi a acestora şi a părinţilor dispuşi să sprijine acest proiect şi în continuare. 

Diseminarea rezultatelor proiectului iniţial şi diversificarea activităţilor pe viitor. 

Realizarea schimbului de bune practici la nivel interjudeţean sau naţional. 

 

D.10. ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE: 
-   organizarea unei conferinţe de promovare a proiectului. 

-   articole în revista şcolii, în mass-media, 

-   consiliile  profesorale,  lectoratele  cu  părinţii,  consiliului  elevilor,  orele  de  dirigenţie, 

cercuri pedagogice,  postare pe site-ul şcolii, 

-   culegere de lucrări ştiinţifice şi experienţe trăite, care includ materialele simpozionului. 

-   broşurile realizate în urma activităţilor desfășurate:„Jurnalul adolescenților – manual de bune 

practici”și  “Idei simple, inedite – viitoare afaceri de succes” cu ISSN. 

 

D.11. PARTENERII IMPLICAŢI ÎN PROIECT: 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj – avizează proiectul şi postează pe site informaţiile 

referitoare la acesta la secțiunea proiecte 

, asigură înscrierea lucrărilor cu ISBN și ISSN. 

Centrul Județean De Resurse Și Asistență Educațională Gorj  – participă  didactice formatori 

pentru secțiunea 3 din cadrul simpozionului. 

Consiliul Local Motru   ș i  S i m p o z i o n – sprijină activitatea nr. 3 Concursul de majorete cu punerea 

la 

dispoziție a spațiului de concurs. 

Clubul  Sportiv”Minerul Motru 2 0 0 8 ”,   Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj – 

sprijină activitatea sportivă în organizarea și desfășurarea concursului. 

Consiliul Reprezentativ  al  Părinţilor –  sprijină desfășurarea proiectului  prin  implicare voluntară  

și participarea la organizarea  și desfășurarea activităților propuse. 

S.C.COMIS ,S.C.ABY &GYONY  – participă la organizarea 

și desfășurarea activității nr. 4. 

Camera de Comerţ şi Industrie Gorj, AJOFM Gorj, 

– participă la activitatea nr. 4,  jurizare concurs. 

 

E.        DEVIZ ESTIMATIV/voluntariat /fonduri proprii  
 
 
 
F. ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT 
a. Tipul unităţii de învăţământ (şcoală, liceu, palat, club): Colegiu tehnic 

b. Numărul cadrelor didactice participante la proiect –  10 cadre didactice 

c. Numărul elevilor participanţi la proiect:  500 elevi din  clasele IX-XII 

d. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora : 4  clase cu 

specializare tehnician ecolog și protecția calității mediului și 3 clase servicii 

e.  Participări anterioare la alte programe/proiecte 

 
 
Titlul proiectului 

 
Perioada de 

desfăşurare 

 
Finanţatorul 

 
”SPORT, TURISM ȘI EDUCAȚIE IN MILENIUL 

” – EDIȚIA I 

 
Octombrie 2019-Iunie  2020 

202020 

 
Autofinanțare 

/voluntariat 
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G.   INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALII PARTENERI 
G.1. Unităţile şcolare partenere 

G.2. Alte instituţii implicate în proiect 

a. Adresa completă: Inspectoratul      Şcolar      Judeţean      Gorj,      Str. 

Victoriei nr.132-134 

b. Nr. de telefon/fax: Tel: 

Fax: 

c. Adresă poştă electronică /Site:  Isjgorj.ro 

d. Persoană de contact: –inspector şcolar general /prof.Mrejeru Marcela 

 

a. Adresa completă: Mun MotruGorj 

b. Nr. de telefon/fax: 0721255416 

c. Adresă poştă electronică /Site:  

d. Persoană de contact: Cernica Mihai 

 

a. Adresa completă: CJRAE  GORJ/Tg.Jiu /Str.Tismanei 

b. Nr. de telefon/fax: 0253210313 

c. Adresă poştă electronică /Site: Cjraegorj.ro 

d. Persoană de contact: Inspector ,prof.Ofelia Tulpan 
 

Prof.inițiator și coordonator,ARDEIU IULICA/DANIELA 

 

 

 

                                Director,prof.Rușeț Adela-Lelia 
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                                                                                                                 Prof.Solcan Maria 

                                                                                                                 

                                                                                                             Consilier educativ, 

                                                                                            Prof.  Buliga Nicoleta Georgeta 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

ARGUMENT  : 
  

În acest an se împlinesc 161 de ani de la UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE, unul dintre cele mai 

mari evenimente ce a avut loc în istoria neamului românesc, unire ce s-a înfăptuit sub conducerea lui 

ALEXANDRU IOAN CUZA la 24 IANUARIE 1859. 

Deşi domnia lui Cuza a fost scurtă, doar 7 ani, realizările sale au fost semnificative. Îndeplinind 

programul unionist exprimat în adunarile ad-hoc, reformele sale au contribuit la modernizarea ţării. 

 Vasile Alecsandri, Dumitru Almaş,  Ion Creangă sunt unii dintre  poeţii şi scriitorii români care au 

închinat numeroase pagini acestui mare eveniment: UNIREA.  Noi, cadrele didactice suntem datori să facem 
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cunoscute elevilor operele lor, deoarece cu ajutorul acestora vom reuşi cu mai multă uşurinţă să le trezim în 

suflet sentimente înălţătoare de dragoste şi preţuire a valorilor patriotice. Elevii trebuie să cinstească  şi să fie 

mândri de pagina de istorie a poporului român, pagină scrisă de ALEXANDRU IOAN CUZA . 

 

,,Cât or fi români pe lume 

  Cât va fi pe cer un soare 

  A lui Cuza mare nume  

  Să fiţi siguri că nu moare.” 

 (Vasile Alecsandri) 

 

SCOPUL  :    -dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic ; 

                         - îmbogăţirea cunoştinţelor istorice  ; 

                         - stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin desene, colaje, concursuri ; 

 
OBIECTIVE :    

-    să cunoască importanţa istorică a zilei de 24 IANUARIE ; 
-    să memoreze poezii dedicate UNIRII 
-    să înveţe cântecul şi dansul popular “HORA UNIRII” ; 
-    să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în desen, pictură, colaje a     

      marelui eveniment   ; 
-    să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse. 

 
Grup ţintă :  elevii clasei a VIII-a A 

Locul desfăşurării:  sala de clasa, biblioteca şcolii, cabinetul de istorie 

Perioada de desfăşurare :  22-24 ianuarie 2020 

Parteneri : Biblioteca Județeană ,,I. G. Sbiera” Suceava 

                        Muzeul Bucovina Suceava 

                        Biblioteca școlii 

 

 

Beneficiari: 

➢  Direcți: elevii 

➢ Indirecți: părinții, cadrele didactice 

 

Resurse materiale: 

➢ videoproiector, CD player, CD-uri 

➢ cartoane colorate 

➢ markere 

➢ cărți despre unire 

➢ coli, instrumente de scris 

➢ diplome, ecusoane; 
 

Rezultate asteptate: 
➢ implicarea activă a elevilor în activitățile desfășurate 

➢ evidențierea eficientei activităților extracurriculare 

 

Evaluare: 
➢ realizarea unui CD cu activitatile desfasurate 
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Finalizarea proiectului: 
➢ acordarea de diplome, ecusoane și semne de carte 

 

 

Activităţi programate: 

 
 

Nr.crt. 

 

ACTIVITATEA 

 

LOC DE  

DESFĂŞURARE 

 

 

         PERIOADA 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Unire-n cuget şi-n simţiri  

Propunerea proiectului ; 

Stabilirea activităţilor şi 

sarcinilor ; 

Prezentarea importantei zilei de 

24 Ianuarie 1859 ; 

 

Ce ştim despre UNIRE ? 

- lecturi care oglindesc marele 

eveniment : “Moş Ion Roată şi 

Vodă Cuza” de I . Creangă , 

“Moş Ion Roată şi Unirea” de I . 

Creangă “Hora Unirii” de 

V.Alecsandri etc; 

- realizarea unor desene şi colaje 

având ca temă UNIREA 

înfăptuită la 24 Ianuarie 1859; 

-Învăţarea  paşilor de dans – 

,,Hora Unirii " 

 

 

Noi îl vrem pe Cuza Domn !  

- prezentarea unui material 

realizat în ppt,despre A.I.Cuza şi 

UNIREA de la 1859 

 

Hai să dăm mână cu mână ! 

Vizită la Muzeul Bucovina 

Suceava 

 

 

 

 

Noi şi UNIREA 

-expoziţie  cu desenele realizate ; 

-dansul “Hora Unirii”   

 

Sala de clasă 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Biblioteca şcolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

Județeană ,,I. G. 

Sbiera” Suceava 

                        

Muzeul 

Bucovina 

Suceava 

 

 

 

 

 

Cabinetul de 

istorie 

 

 

22 ianuarie 

 

 

 

 

 

 

 

23  ianuarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ianuarie 

 

 

 

 

24 ianuarie 

 

 

 

 

 

24 ianuarie 

Școala Gimnazială „Cristofor Simionescu” Plopeni 
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Proiect de soft educațional 

 
Lecție preluată din manualul de Educație Socială, cl. a V-a, edit. Litera, București, anul 2017 

 

 

                                                                       Realizator, 

Prof.: Chelba Elena-Anca 
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DREPTUL LA EDUCAȚIE 

      
(Nelson Mandela) 

 

  

    Toți copiii au dreptul la educație 

conform art. 28 și art. 29 din Convenția 

cu privire la drepturile copilului. 

     Statul trebuie să asigure gratuitatea 

învățământului obligatoriu, să creeze 

condiții pentru ca educația să fie de 

calitate și accesibilă pentru toată lumea, 

fără nicio discriminare. 

        Dreptul la educație asigură copiilor 

șanse egale. Educația este importantă 

pentru copil, ajutându-l să devină o ființă 

independentă și responsabilă. De 

asemenea, educația contribuie decisiv la 

integrarea unui copil în societate și la 

pregătirea sa pentru profesia pe care o va 

alege. Fără educație, visurile copiilor nu 

ar putea deveni realitate.  

  Părinții copilului au ca prioritate alegerea felului educației 

care îi va fi dată copilului; ei au obligația să-l înscrie pe 

copil la școală și să asigure frecventarea cu regularitate de 

către acesta a cursurilor școlare. 

    Pe întregul parcurs al educării sale, copilului trebuie să i 

se respecte – de către profesori, de conducerea școlilor și 

de către părinți – dreptul la demnitate. 

     El nu poate fi supus unor tratamente abuzive, 

degradante sau umilitoare. Educația pe care o primesc 

copiii trebuie să îi învețe să fie toleranți și să respecte 

drepturile omului. De asemenea, educația trebuie să 

respecte întru totul drepturile copilului: dreptul la informație 

corectă și accesibilă vârstei lui și dreptul la opinie. 

     Foarte mulți copii și tineri părăsesc școala înainte de 

absolvire, aceștia aflându-se în situația de abandon școlar. 

DICȚIONAR 

 STIGMATIZARE – manifestarea 

disprețului public asupra unei persoane, 

condamnarea cu toată severitatea. 
 ABANDÓN s. n. Renunțare la un bun sau la 

un drept. 

 

http://dexonline.net/definitie-drept
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SCENARIUL SOFTULUI EDUCATIONAL  

Când elevul dă click pe linkul EDUCAȚIE , se deschide fereastra: 

. 

 

 

 

    „Nimeni din familia mea nu mersese la 

școală [...] În prima zi de școală, 

domnișoara Mdingane, profesoara mea, 

ne-a dat fiecăruia dintre noi un nume 

englezesc. Acesta era obiceiul printre 

africani în acea vreme și se datora fără 

dubiu influenței britanice asupra educației 

noastre. În acea zi, domnișoara 

Mdingane mi-a spus că noul meu nume 

este Nelson. De ce anume Nelson, nu 

știu.” 

— Mandela, 1994 
 

De unde vine faima lui Nelson 
Mandela? 

 
      Nelson Mandela a fost primul președinte 

de culoare al Africii de Sud. Acesta și-a 

petrecut 27 de ani din viață în închisoare ca 

urmare a luptei sale pentru a răsturna 

guvernul proaparheid. După ce a fost eliberat 

a muncit încontinuu pentru drepturile omului 

și pentru un viitor mai bun pentru toți 

cetățenii Africii de Sud. A fost foarte respectat 

pentru curajul și înțelepciunea de a  aduce 

oamenii împreună și a-i determina să trăiască 

în pace. 

 

În ce perioada a trait? 
 
    Nelson Mandela s-a născut în anul 

1918 și a stat în închisoare între anii 

1962-1990.  

    A devenit președinte în anul 1994 

și s-a pensionat în 1999.  

     A murit în anul 2013, după o 

lungă suferință la plămâni. 

Când elevul dă click pe linkul EDUCAȚIE , se deschide fereastra: 

educație sf [At: MN (1836), 781/55 / V: (înv) ~iune, (îvr) ~ione, 

~ation sn, ducațione / Pl: ~ii / E: fréducation, it educazione, lat educatio, -onis] 1 Ansamblu de 

metode și de măsuri aplicate sistematic (și în cadru organizat) cu scopul formării și dezvoltării însușirilor 
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intelectuale, morale, fizice etc. ale copiilor, ale tineretului sau ale oamenilor ori ale colectivităților 

umane.  

2 (Proces de) influențare sistematică (și în cadru organizat) a formării și dezvoltării însușirilor 

intelectuale, morale, fizice etc. ale copiilor, ale tineretului sau ale oamenilor ori ale colectivităților 

umane prin educație (1) Si: educare (1).  

3 Rezultat al activității de educație (2).  

4 (Îs) ~ fizică Ansamblu de măsuri care au ca scop asigurarea dezvoltării fizice armonioase a copiilor, a 

tineretului, a oamenilor, întărirea sănătății, formarea și perfecționarea cunoștințelor, priceperii și 

deprinderilor de mișcare necesare atât pentru muncă, cât și pentru activitatea sportivă.  

5 (Îas) Disciplină de învățământ având drept obiect educația (4) fizică. 

 6 (Rar, îas) Școală superioară de gimnastică și sport.  

7 (Înv; cdp fr maison d’éducation; îs) Casă de ~ Instituție de învățământ. 8-9(Îlv) A (se) face ~ia 

cuiva A (se) educa (1). 10 Cunoaștere și practicare a regulilor de conviețuire socială. 11 Comportare 

civilizată în societate. 12 Bună creștere. 13 (Înv; d. oameni; îla) De ~Manierat. 14 (Rar) Artă de a crește 

anumite animale Si: domesticire, dresaj. 

 15 Dezvoltare metodică a unei facultăți, a unui organ etc. Si: exercițiu.  

16 Rezultat al educației (15) Si:deprindere. 

Când elevul dă click pe linkul art.28, se deschide fereastra: 

1. Statele parți recunosc dreptul copilului la educație și, în vederea asigurării exercitării acestui 

drept în mod progresiv și pe baza egalității de șanse, în special, statele membre vor avea 

obligația:  

a) de a asigura învățământul primar obligatoriu și gratuit pentru toți;  

b) de a încuraja crearea diferitelor forme de învățământ secundar, atât general, cât și profesional 

și de a le pune la dispoziția tuturor copiilor și de a permite accesul tuturor copiilor la acestea, de a 

lua măsuri corespunzătoare, cum ar fi instituirea gratuității învățământului și acordarea unui ajutor 

financiar în caz de nevoie;  

c) de a asigura tuturor accesul la învățământul superior, în funcție de capacitatea fiecăruia, prin 

toate mijloacele adecvate;  

d) de a pune la dispoziție copiilor și de a permite accesul acestora la informarea și orientarea 

școlară și profesională;  
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e) de a lua măsuri pentru încurajarea frecventării cu regularitate a școlii și pentru reducerea ratei 

abandonului școlar.  

2. Statele părți vor lua toate măsurile corespunzatoare pentru a asigura aplicarea măsurilor de 

disciplină școlară într-un mod compatibil cu demnitatea copilului ca ființă umană și în conformitate 

cu prezenta convenție.  

3. Statele părți vor promova și vor încuraja cooperarea internațională în domeniul educației, mai 

ales în scopul de a contribui la eliminarea ignoranței și a analfabetismului în lume și de a facilita 

accesul la cunoștințe științifice și tehnice și la metode de învățământ moderne. În aceasta privință 

se va ține seama, în special, de nevoile țărilor în curs de dezvoltare.  

(Convenția cu privire la drepturile copilului, art. 28) 

 

Când elevul dă click pe linkul art.29, se deschide fereastra: 

 

„Statele semnatare ale convenției sunt de acord că educația copilului trebuie să urmărească: 

a) dezvoltarea plenară a personalității, a vocațiilor și a aptitudinilor mentale și fizice ale copilului; 

b) cultivarea respectului pentru drepturile omului și libertățile fundamentale, precum și pentru 

principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite; 

c) educarea copilului în spiritul respectului față de părinții săi, față de limba sa, de identitatea și 

valorile sale culturale, față de valorile naționale ale țării în care acesta locuiește, ale țării de 

origine, precum și față de civilizații diferite de a sa; 

d) pregătirea copilului să își asume responsabilitățile vieții într-o societate liberă, într-un spirit de 

înțelegere, de pace, de toleranță, de egalitate între sexe și prietenie între toate popoarele și 

grupurile etnice, naționale și religioase și cu persoanele de origine autohtonă; 

e) educarea copilului în spiritul respectului față de mediul natural.
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(Convenția cu privire la drepturile copilului, art. 29) 

La închiderea ferestrei explicative, elevului îi va apărea fereastra de testare : 

Argumentăm 

   Formați echipe de 4–5 elevi și construiți argumente care să susțină că educația are unul dintre rolurile precizate în articolul 29 din Convenția cu privire la 

drepturile copilului. Dați exemple de discipline care ajută la însușirea valorilor și a comportamentelor precizate în acest articol. 

Când elevul dă click pe linkul ABANDON , se deschide fereastra: 

 

 

    Abandonul școlar este un fenomen îngrijorător în România. Foarte mulți copii și tineri părăsesc 

școala înainte de absolvire. 

Cauzele abandonului școlar pot fi: 

-  sărăcia, 
-  părăsirea copiilor de către părinți, 
-  educația insuficientă a părinților,  
- diferite afecțiuni medicale,  
- discriminarea. 
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    „Cu toate că numărul copiilor înscriși în sistemul de educație este mare, există copii, majoritatea 

din comunități sărace, de etnie romă, care nu merg la școală deloc sau renunță la școală înainte de 

a fi terminat educația obligatorie.”https://www.unicef.org/ romania/ro/ children_2822.html 

La închiderea ferestrei explicative, elevului îi va apărea fereastra de testare : 

AI CITIT CU ATENȚIE TEXTUL?  

Descoperă intrusul! 

 

 

 

 Principalele cauze ale abandonului școlar sunt: 
- sărăcia 
- părăsirea copiilor de către părinți, 
- discriminarea  
- convenție 
- diferite afecțiuni medicale. 
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Dacă elevul răspunde corect, îi apare imaginea 

 
și se aude în difuzor: Bravo! Ai citit cu atenție ! 

Dacă elevul răspunde greșit, îi apare imaginea : 

 
 

  

 și se aude în difuzor: Mai încearcă, fii mai atent ! 
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Apoi se redeschide fereastra explicativă: Abandonul pentru un minut și apoi elevul este întors la întrebare. După 3 greșeli, se trece automat mai departe. 

 
 

Când elevul dă click pe imaginea din dreapta- jos , se deschide fereastra: 

 
ȘTIAI CĂ...? 

✔ În România, învățământul primar a devenit obligatoriu începând cu anul 1864. 

✔ În unele țări, fetele beneficiază mai puțin decât băieții de dreptul la educație. 

✔ Programul de integrare/reintegrare școlară „A doua șansă”, destinat copiilor care au 

depășit vârsta de școlarizare (derulat de organizația „Salvați Copiii”, în colaborare cu 

unități școlare), oferă servicii educaționale copiilor, aceștia beneficiind alături de 

părinții lor și de servicii sociale și juridice, precum și de sprijin material, în funcție de 

nevoile lor. 

✔ Având ca scop prevenirea abandonului școlar, programul „Școală după Școală” din 

țara noastră oferă suport și educație școlară pentru copii care provin din medii 

defavorizate, cu o situație precară. 

✔ „Salvați Copiii” România, în parteneriat cu „Salvați Copiii” Suedia și cu Fundația 

IKEA, a desfășurat pentru o perioadă de trei ani (1 iulie 2012–30 iunie 2015) un proiect 

în valoare de 1,8 milioane de euro, pentru susținerea celor mai vulnerabile categorii de 

copii în fața stigmatizării și a discriminării – copiii romi, copiii cu tulburări de sănătate 

mintală, copiii cu suferințe psiho-emoționale sau tulburări comportamentale, precum 

și pentru combaterea acestor fenomene la nivelul societății. 
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La închiderea ferestrei explicative, elevului îi va apărea fereastra de testare : 

Ai citit cu atentie ? 

 

 

 

 

    În ce țară învățământul primar a devenit obligatoriu începând cu anul 1864 ? 

• Suedia 

• România 

• Germania 

 

Dacă elevul răspunde corect, îi apare imaginea  
 

 
și se aude în difuzor: Bravo! Ai citit cu atenție ! 
 

Dacă elevul răspunde greșit, îi apare imaginea : 

 
 

 
 

 

  și se aude în difuzor: Mai încearcă, fii mai atent !!! 
 

 

Apoi se redeschide fereastra explicativă: ȘTIAI CĂ...?, pentru un minut și apoi elevul este întors la întrebare. După 3 greșeli, se trece automat mai departe. 
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Când elevul dă click pe imaginea din dreapta- sus, se deschide fereastra: 

CITIM ȘI DEZBATEM  

 

         Dragul meu͕, bine zicea mama:  nu știi cât de urâtă ar fi toată ziua dacă n-

ai merge la școală! Dacă nu ai avea nicio responsabilitate! Mai mult! Gândește-

te la sumedenia de copii care͕ aproape la aceeași oră͕ merg la școală să învețe ͕ 

în toate țările din lume͘. Mii și milioane. Toți merg să învețe. (…) Închipuiește-ți 

acel furnicar a o sută de popoare͕,  acea nemărginită mișcare din care faci și tu 

parte și  gândește-te că͕ dacă ar înceta acea mișcare͕ omenirea ar recădea în 

barbarie͕ căci această mișcare e însuși progresul ͕ speranța și mândria lumii. 

Înainte dar! Soldățel al armatei celei mari! Cărțile sunt armele tale, ia seama͕, 

copilul meu͕ să n-ajungi un soldat netrebnic! 

 Tatăl tău. 

(Edmondo De Amicis͕ „Școala“, din vol. Cuore, inimă de copil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La închiderea ferestrei explicative, elevului îi va apărea fereastra de testare : 

Imaginează-ți că ești tatăl din povestea “Școala” de Edmondo De Amicis. Susține͕ utilizând argumentele din text,  propria opinie vizând dreptul la educație și 

responsabilitățile asociate.
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PROIECT EDUCATIV 

 
Prof. Chirac Mihaela 

Școala Gimnazială Lunca Priporului 

                                                                                                         

                                                         

                                                      FORMULAR DE APLICAŢIE 

            pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităților Educative 2020 

 

 

                                Avizat, 

                                                                             Inspector educaţie permanentă  

                                                                                                  și activități extrașcolare I.S.J BUZĂU, 

                                                                                                  Prof. Dr. Veronica TRANDAFIR 

 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala Gimnazială Lunca Priporului 

Adresa completă: Str. Bisericii, nr. 2, oraș Nehoiu, Jud. Buzău 

Nr. de telefon/ fax: 0238 554 578 

Site şi adresă poştă electronică:  scoalagimnazialanehoiu@yahoo.com 

 

Coordonator : 

CHIRAC MIHAELA– Prof. Limba şi literatura română 

Tel. 0742 255 903 

Email: psmihaela@yahoo.com 

 

Număr de cadre didactice participante la proiect: 12 / număr cadre didactice din unitate: 5 

 

Număr de elevi din unitate participanţi la proiect: 50 

Alte programe/proiecte organizate: Cerc de Literatură- Lecturiada, an școlar 2019-2020 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului:  Şcoala-atelierul meu de creaţie 

B.2. PROIECT SOCIAL 

B.3.Domeniul cultural–artistic, arte vizuale 

B.4. Ediția nr. 4 

B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale : unitățile școlare implicate, ianuarie 2020-

iunie 2020 

B6: Număr participanţi la proiect: 162 

B7: Bugetul proiectului: 

 

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 

500 0 500 

 

B8: Proiectul este cu participare:       directă,     indirectă,      online. 
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 REZUMATUL PROIECTULUI  

a. Arta este activitatea omului care are drept scop producerea unor valori estetice, care folosește 

diverse mijloace cu caracter specific. 

     Credem cu tărie că simţul artistic al copilului este extraordinar, este infinit potent, iar dorinţa lui de 

exprimare liberă este impetuoasă, lăsând astfel loc potenţialului creator, care, prin îndrumare, se poate 

reproduce în adevărate acte artistice de calitate. 

     Proiectul se doreşte a fi o posibilitate pentru fiecare elev de a da frâu liber imaginaţiei creatoare,  a 

libertăţii de gândire și de exprimare pentru a încânta exteriorul cu imagini și diverse obiecte handmade. 

Totodată, dorim să invităm orice cadru didactic care dorește să ia parte la această călătorie creatoare în 

lumea imaginaţiei.  

Număr de elevi : 150 

Număr de cadre didactice implicate: 12 

 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi 

Elevii claselor I – VIII de la: 

Şcoala Gimnazială Lunca Priporului 

Şcoala Gimnazială “Pamfil Georgian” Gura Teghii 

Şcoala Gimnazială Buda 

Școala Gimnazială Dumitru I. Ionescu- structura Bâscenii de Sus 

 

Cadre didactice: 

Prof. Irimia Cristina- Învăţământ primar 

Prof. Diaconu Cătălina- Învăţământ primar 
Prof. Furtună Maria- Limba Franceză 

Prof. Nistorel Diana- Biologie 

Prof. Ion Adrian- Mihai- Educație Muzicală 

Prof. Cîrstian Ana Adriana- Limba şi literatura română 

Prof. Stoica Elena Cristina- Limba și literatura română 

Prof. Nistorel Neculai - Învăţământ primar 

Prof. Nistorel Stanca- Învăţământ primar 

Prof. Istrate G. Ionuț- Educație fizică și sport 

Prof. Chirac Mariana- Învățământul primar 

Prof. Grosu Adriana- Învățământul primar 

 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura : 

      În luna noiembrie va avea loc prima activitate din proiect, cu titlul THANKSGIVING DAY, 

activitate ce constă în realizarea unor obiecte handmade ce vor conţine diferite mesaje de mulţumire. 

Elevii își vor dărui între ei obiectele confecţionate și își vor transmite mesaje de mulţumire. Cu această 

ocazie, profesorii anunţă că în perioada noiembrie-iunie se va desfășura proiectul educativ ŞCOALA- 

ATELIERUL MEU DE CREAŢIE și le vor prezenta scopul și obiectivele specifice proiectului. 

     În luna decembrie, va avea loc cea de-a doua activitate din proiect, cu titlul CRĂCIUNUL- 

CADOURI HANDMADE ŞI DECORAŢIUNI SPECIFICE, activitate ce constă în realizarea unor 

decoraţiuni specifice Crăciunului, cât și a unor cadouri pe care elevii le vor dărui persoanelor dragi. Va 

avea loc prezentarea obiectelor realizate, în faţa colegilor.  

     Alte activități:  februarie- martie 2018 CADOUL MAMEI ; aprilie 2018 –PAŞTELE-PICTURĂ 

PE OU; iunie 2018- PASIUNEA MEA- O MODALITATE DE A-MI DECORA SINGUR CASA; 

15 iunie 2018  RODUL MUNCII NOASTRE! 
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d. Descrierea activităţii principale. 

     În perioada noiembrie - iunie elevii vor avea de realizat diverse obiecte handmade pe care le vor 

expune în școală. 

 

e. Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă: 

     Elevii îşi vor forma şi valorifica competenţe în planul creativităţii, al relaţionării și își vor fructifica 

talentele. Prin derularea activităţilor se va crea un climat de înţelegere, toleranţă, comunicare empatică. 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

C.1. Argument justificare, context: 

       Evoluţie tot mai accelerată a lumii contemporane și ritmul rapid al acumulării progresive de 

informaţii au pus amprenta asupra preocupărilor și a modului de viaţă al familiilor de azi. Televizorul, 

calculatorul și internetul au devenit sursă de informare și activitate principală în viaţa elevilor.   

      Proiectul educativ pe care-l propunem, reprezintă o încercare de repunere în drepturi a „talentului” 

şi „activităţii practice”, de a le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de a contribui la descoperirea și 

redescoperirea pasiunilor și a îndemânării elevilor în realizarea unor obiecte handmade, pe diferite teme. 

      Abilităţile practice contribuie nemijlocit la dezvoltarea personalităţii elevilor, împreună și în legătură 

cu toate celelalte activităţi care se desfășoară în școală. Caracterul practic-aplicativ al acestor activităţi 

permite îmbinarea muncii fizice, practice cu cea intelectuală. Prin caracterul lor recreativ-creativ-

atractiv, activităţile practice vin să canalizeze eforturile de învăţare ale elevilor de la toate celelalte 

discipline, punând în prim plan talentul elevului.  

      Este evident că prin trecerea de la un ciclu școlar la altul, elevii își pierd interesul pentru activităţile 

practice. Dacă la grădiniţă astfel de activităţi se desfășurau cu o frecvenţă mare, în ciclul primar și apoi 

în cel gimnazial frecvenţa cu care aceste activităţi se desfășoară se reduce substanţial. Unul dintre motive 
ar fi lipsa în programa școlară a unei materii dedicată exclusiv unor astfel de activităţi. Nu este de neglijat 

nici faptul că prin intermediul activităţilor practice se pot descoperi talente, care pot fi fructificate și 

dezvolatate într-o profesie din care elevii să poată ajunge să-și câștige existenţa. 

       Aceste argumente au fost suficiente pentru a ne determina să-i îndemnăm pe elevii noștri să realizeze 

obiecte din diferite materiale, pe care să le aducă la școală și să le prezinte. Răspunsul lor a venit mai 

mult decât promp. Clasele s-au umplut de coșuleţe realizate din diferite materiale, de pietre pictate, de 

flori făcute din hârtie sau materiale plastice, dar și de diferite jucării realizate din materiale din natură.  

C.2. Scopul proiectului 

         Susţinerea producţiei artistice.  

 

C.3. Obiective specifice ale proiectului: 

Pentru elevi: 

- Apariţia și dezvolatarea unor deprinderi și abilităţi; 

- Dezvoltarea de abordări interdisciplinare; 

- Educarea abilităţilor de a comunica; 

Pentru profesori: 

    - Cunoaşterea calităţilor practice ale elevilor; 

    - Utilizarea resurselor pedagogice oferite de spaţiul local; 

    - Implicarea în activităţi comune cu elevii și profesorii din școlile vecine . 

Pentru părinţi: 

     - Participarea la activităţi comune cu elevii; 

     - Stimularea iniţiativei în sprijinirea activităţilor cu elevii; 

     - Implicarea în descoperirea talentelor propriilor copii. 

C.4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:  

-     elevii din ciclul primar și gimnazial de la: Şcoala Gimnazială Lunca Priporului 

                                                  Şcoala Gimnazială „Pamfil Georgian” Gura Teghii 
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                                                  Şcoala Gimnazială Buda           

                                                  Școala Gimnazială Dumitru I. Ionescu - structura Bâscenii de Sus                                                   

- cadre didactice, părinţii elevilor, comunitatea. 

 

C.5. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: 

Beneficiarii direcţi şi indirecţi sunt: 

Elevii claselor 0 – VIII de la:  Şcoala Gimnazială Lunca Priporului 

                                                 Şcoala Gimnazială „Pamfil Georgian” Gura Teghii 

                                                 Şcoala Gimnazială Buda 

                                                 Școala Gimnazială Dumitru I. Ionescu - structura Bâscenii de Sus                                                                                                    

                                                                                               

Cadre didactice: 

Prof. Irimia Cristina- Învăţământ primar 

Prof. Diaconu Cătălina- Învăţământ primar 

Prof. Furtună Maria- Limba Franceză 

Prof. Nistorel Diana- Biologie 

Prof. Ion Adrian- Mihai- Educație Muzicală 

Prof. Cîrstian Ana Adriana- Limba şi literatura română 

Prof. Stoica Elena Cristina- Limba și literatura română 

Prof. Nistorel Neculai - Învăţământ primar 

Prof. Nistorel Stanca- Învăţământ primar 

Prof. Istrate G. Ionuț- Educație fizică și sport 

Prof. Chirac Mariana- Învățământul primar 

Prof. Grosu Adriana- Învățământul primar 

C.6 Durata proiectului: ianuarie 2020 - iunie 2020 

 

C. 7 Descrierea activităţilor: 

ACTIVITATEA NR. 1  

THANKSGIVING DAY 

29 noiembrie 2018 

Locul desfăşurării: toate unităţile şcolare implicate 

Participanţi: elevii implicaţi în proiect, cadrele didactice din şcoală. 

Profesorul prezintă semnificaţia sărbătorii și originea ei. Activitatea constă în realizarea unor obiecte 

handmade ce vor conţine diferite mesaje de mulţumire. Elevii își vor dărui între ei obiectele 

confecţionate și își vor transmite mesaje de mulţumire. Cu această ocazie, profesorii anunţă că în 

perioada noiembrie-iunie se va desfășura proiectul educaţional ŞCOALA- ATELIERUL MEU DE 

CREAŢIE și le vor prezenta elevilor scopul și obiectivele specifice proiectului. 

ACTIVITATEA NR. 2 

CRĂCIUNUL- CADOURI HANDMADE ŞI DECORAŢIUNI SPECIFICE 

14 decembrie 2018 

Locul desfăşurării: toate unităţile şcolare implicate 

Participanţi: elevii implicaţi în proiect, cadrele didactice din şcoală. 

Sărbătoarea Crăciunului oferă profesorilor oportunitatea de a le prezenta elevilor diferite modele de 

ornamente specifice Crăciunului. Elevii vor realiza diverse ornamente pentru bradul de Crăciun, pentru 

masa de Crăciun, cât și cadouri create pentru a fi oferite membrilor din familie, dar și prietenilor. Se vor 

folosi materiale reciclabile și accesori vechi. 

 

ACTIVITATEA NR. 3 
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CADOUL MAMEI 

Februarie- Martie 2019 

Locul desfăşurării: toate unităţile şcolare implicate 

Participanţi: elevii implicaţi în proiect, cadrele didactice din şcoală. 

Activitatea constă în realizarea unor mărţișoare handmade, prin tehnica quilling și a unor cadouri pentru 

mame. Elevii vor folosi hârtie de diferite culori și obiecte mici, vechi.  

ACTIVITATEA NR. 4 

PAŞTELE-PICTURĂ PE OU 

Aprilie 2019 

Locul desfăşurării: toate unităţile şcolare implicate 

Participanţi: elevii implicaţi în proiect, cadrele didactice din şcoală. 

Elevii vor realiza pictură pe ou respectând tema: Sărbătoarea Paștelui. Profesorii îi vor îndemna pe elevi 

să încerce pictura unor motive populare, respectând anumite indicaţii. Picturile realizate de către elevi 

vor fi afișate în incintele școlare, timp de o săptămână.  

ACTIVITATEA NR. 5 

PASIUNEA MEA- O MODALITATE DE A-MI DECORA SINGUR CASA 

Iunie 2018 

Locul desfăşurării: toate unităţile şcolare implicate 

Participanţi: elevii implicaţi în proiect, cadrele didactice din şcoală. 

Elevii vor realiza lucrări pe această temă. Profesorii îi vor încuraja pe elevi să realizeze obiecte handmade 

(rame foto personalizate, coșulete și suport pentru ghiveci, dreamcatchers), dându-le indicaţii. Elevii vor 

folosi cunoștinţele dobândite la toate materiile școlare. Cele mai reușite lucrări vor fi premiate.  

ACTIVITAEA NR. 6 

RODUL MUNCII NOASTRE! 

15 iunie 2018   

Locul desfăşurării: toate unităţile şcolare implicate 

Participanţi: elevii implicaţi în proiect, cadrele didactice din şcoală. 

Elevii vor realiza o broşură în care vor prezenta rezultatele muncii lor prin eseuri, desene, poze etc. 
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C.8. Diagrama Gantt a activităților: 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activitate Lu

na 

1  

Lu

na 

2 

Lu

na 

3 

Lu

na 

4 

Lu

na 

5 

Lu

na 

6 

Lu

na 

7 

Lu

na 

8 

Responsabili 

1. 

Apariţia și 

dezvolatare

a unor 

deprinderi și 

abilităţi; 

CRĂCIUNUL- 

CADOURI 

HANDMADE ŞI 

DECORAŢIUNI 

SPECIFICE 

 

        

 

 

Chirac 

Mihaela 

Furtună 

Maria 

Nistorel 

Diana 

Cîrstian Ana-

Adriana 

Stoica Elena 

Cristina 

Nistorel 

Stanca 

Ion Adrian 

CADOUL 

MAMEI 

 

         Echipa de 

proiect 

PAŞTELE-

PICTURĂ PE 

OU 

 

        Echipa de 

proiect 

2. 

Dezvoltarea 

de abordări 

interdiscipli

nare; 

 

THANKSGIVIN

G DAY 

        Echipa de 

proiect 

PASIUNEA 

MEA- O 

MODALITATE 

DE A-MI 

DECORA 

SINGUR CASA 

         Echipa de 

proiect 

3. Educarea 

abilităţilor 

de a 

comunica;  

RODUL 

MUNCII 

NOASTRE! 

 

        Echipa de 

proiect 
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C.9.  – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului:  

Rezultate cantitative: 

- Postere; 

- Articole în revista școlii; 

- Expoziții cu lucrări ale elevilor; 

Rezultate calitative: 

      - Descoperirea propriilor talente; 

      - Abilităţi de înţelegere interculturală, expresie culturală şi mediere; 

      - Relaţionare pozitivă şi constructivă dintre profesori, elevi şi părinţi, dar mai ales a elevilor în situaţii 

diverse de învăţare. 

C.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: 

- evaluarea gradului de implicare şi interesul copiilor pentru proiectul propus; 

- evaluarea impactului proiectului asupra participanţilor; 

- calitatea activităţilor şi fotografiile realizate. 

C.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului: 

Cadrele didactice coordonatoare şi-au propus să organizeze şi alte acţiuni cu teme similare, în care copiii 

vor putea să aplice ceea ce au învăţat. Una dintre acţiuni, va consta în realizarea unei lucrări care va 

cuprinde materialele realizate în cadrul proiectului şi care va fi prezentată în cadrul primei activităţi din 

ediţia a IV-a a proiectului. 

C.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare: 

- se vor face fotografii şi se vor posta pe paginile de facebook ale şcolilor implicate; 

- se va scrie un articol despre acest proiect în revista şcolii; 

- prezentarea feedback-ului primit atât de la elevi cât şi de la cadrele participante; 

C.13. Colaboratori: 

UNITĂŢI ŞCOLARE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Pamfil Georgian” Gura Teghii 

            Loc. Gura Teghii, judeţ Buzău 

            Telefon: 0238 500 068 

            Coordonator: Prof.Cîrstian Ana Adriana - cirstian_ana27@yahoo.com 

 

2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ Buda 

            Loc. Buda, jud. Buzău 

            Telefon: 0757 422 400 

            Coordonator: Prof. Nistorel Stanca-  nistorelanca@yahoo.com 

 

3. ŞCOALA GIMNAZIALĂ Dumitru I. Ionescu, structura Bâscenii de Sus 

Loc. Bâscenii de Sus 

Telefon: 0238 503 618 

Coordonator: Prof.  Nistorel Diana- nistoreldiana@yahoo.com 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:-%20cirstian_ana27@yahoo.com
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C. DEVIZ ESTIMATIV 

 

Nr. 

crt. 
Descrierea cheltuielilor* 

Fonduri 

proprii 

Finanţare 

solicitată  
Total 

sumă 

1. 

Materiale necesare realizării obiectelor 

handmade: coli, culori, lipici, hârtie 

creponată, ață colorată, etc. 

500  - 500 

 TOTAL RON     500 

 

 

 

A. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în 

Calendarul Activităţilor Educative 2020: 

a. DA 

 

 

DIRECTOR,                                                             COORDONATOR PROIECTE EDUCATIVE, 

Prof. Aanei Genilia                                                                         Prof. Chirac Mihaela 
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 PROGRAMUL INTERNAŢIONAL ECO-SCHOOLS 

                                                                  TEMA: NATURA ȘI BIODIVERSITATEA 

 

    

UNITATE ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Poiana Stampei   ,Suceava  

An școlar  2018/2019 

COORDONATORI  

1. Prof. Cîrdei Nina Liliana 

2. Ec.Todașcă Aurica 

 

             Director:prof.Paicu Dorina 

 

IDENTIFICAREA PROLEMELOR DE MEDIU  

 

Nr. 

crt. 

Probleme identificate Soluţia propusă 

1.      Actualele probleme de mediu sunt grave 

și trebuie abordate de întreaga comunitate, 

nu numai de către copii, dar și de cetățeni, 

indiferent de vârstă, însă școala joacă aici cel 

mai important rol. 

     Nouă, dascălilor, ne revine rolul de a-i 

ajuta pe copii să conștientizeze că toți 

oamenii au datoria de a proteja mediul în 

care trăiesc. De aceea, elevii noștri trebuie să 

cunoască sursele de poluare ale  mediului 

înconjurător, să conștientizeze efectele 

negative ale poluării mediului, să gândească 

și să aplice soluții de diminuare a poluării 

mediului și, nu în ultimul rând, să 

dobândească un comportament ecologic. 

     Grija față de mediu trebuie să fie o 

componentă esențială a dezvoltării morale, 

spirituale, sociale și culturale a generațiilor 

actuale. Astăzi, mai mult ca oricând se 

impune educarea tuturor cetățenilor în spirit 

ecologic, în special a tinerei generații, 

deoarece aceasta va fi, pe lângă beneficiarul 

de mâine, factorul de decizie. 

     Se vor face periodic (lunar) acțiuni de 

ecologizare- colectare de deșeuri, din 

împrejurimile școlii dar și din zonele mai 

expuse poluării din  comună. 

    În parteneriat cu ocolul silvic, elevii 

vor participa la acțiuni de plantare de 

puieți. 

    Se vor realiza acțiuni de colectare 

selectivă a deșeurilor și predarea 

acestora la centre specializate de 

reciclare a deșeurilor și prelucrare a 

acestora. 

    Se vor forma ateliere de creație în care 

se va realiza reutilizarea creativă a 

deșeurilor, obținând din acestea produse 

finale cu scop decorativ, se vor amenaja 

spații speciale pentru depozitarea 

temporară a deșeurilor electronice și a 

DEEE-urilor, se va monitoriza problema 

apei pentru băut etc. 
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2.       Lipsa valorificării suficiente a patrimoniului 

local, respectiv punerea în valoare a rezervației 

naturale Tinovul Mare- Poiana Stampei- parte 

componentă a Rezervației Parcul Național 

Călimani- rezervație de interes internațional, unică 

în țară dar și în Europa, prin biodiversitatea ei.  

    Punerea în valoare a rezervației 

naturale de turbă Tinovul Mare- Poiana 

Stampei, rezervație declarată monument 

al naturii încă din anul 1995 și declarată 

în anul 2007 Sit de importanță 

comunitară dobândind recunoaștere 

europeană ca parte integrantă a Rețelei 

Natura 2000. 

     În anul 2011 devine Sit Ramsar-Zonă 

Umedă de Importanță Internațională, 

fiind recunoscut la nivel internațional 

pentru valoarea deosebită: ecologică, 

economică, științifică și educativ-

recreativă. 

 

S-au identificat problemele de mediu printr-o întrunire dintre reprezentanții 

școlii și reprezentanți ai comunității locale, respectiv ai consiliului local al comunei, 

în luna octombrie 2018. 

Unitatea școlară a fost vizitată și de rangeri ai Parcului Național Călimani, tot în 

luna octombrie 2018, cu ocazia sărbătoririi Zilei Educației, ocazie cu care s-au 

discutat din nou problemele de mediu cu care se confruntă școala, comunitatea 

școlară, comunitatea locală. 

În acest sens se vor respecta următoarele etape: 

o Conștientizarea elevilor privind poluarea, deșeurile, risipa resurselor 

naturale (apă, energie electrică); 

o Implicarea elevilor în acțiuni concrete de protecția mediului în școală și 

comunitate; 

o Colectarea selectivă a deșeurilor și valorificare acestora; 

o Amenajarea de spații verzi,  

o Îmbunătățirea stării de igienă a spațiului școlar.  

Activităţi concrete prin care şcoala va rezolva o parte din aceste probleme:  

o curăţenia permanentă a curţii şcolii şi dotarea cu containere pentru adunarea 

selectivă a ambalajelor în pauzele şcolare;  

o amplasarea în şcoală a unor containere pentru maculatură, pet-uri, doze;  

o amenajarea unui spaţiu special pentru depozitarea temporară a maculaturii, DEEE;  

o întreţinerea spaţiilor din jurul şcolii;  

o identificarea tipurilor de deşeuri reciclabile: la orele de curs, în cadrul proiectelor 

şi întâlnire cu un specialist în probleme de mediu;  

o colectarea şi valorificarea deşeurilor;  

o monitorizarea problemei apei pentru băut; 

o cunoaşterea de către elevi a efectelor nocive ale poluării asupra mediului la nivelul 

localităţii şi împrejurimilor;  
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o declararea Zilei curăţeniei în împrejurimile şcolii, în parteneriat cu Primăria etc 
      PLANUL DE ACŢIUNE (an şcolar 2018/2019) 

Nr. activităţi propuse 10 

Nr. activităţi realizate 10 

Nr. elevi participanţi la cel puţin o acţiune eco 65 

Nr. elevi participanţi la 3-5 acţiuni 80 

Nr. elevi participanţi la peste 6 acţiuni 150 

Nr. părinţi sau bunici participanţi la cel puţin una 

dintre acţiunile programului 

15 

Ce instituţii au fost implicate în acţiunile eco ale 

unităţii şcolare 

 

-Primăria Poiana Stampei, prin Consiliul 

local 

-Poliția Poiana Stampei 

-Parohia Poiana Stampei 

-Cabinet Medical Poiana Stampei 

-Parcul Național Călimani 

-Ocolul Silvic Dorna Candrenilor 

-Asociația Tășuleasa Social și Die 

Johanniter Germania 

 Acțiunea nr. 1. 

✓ 21 octombrie 2018- ”Ziua Curățeniei”-  organizată în județul Suceava, acțiune desfășurată 

la nivelul unității școlare. 

 Acțiunea a implicat elevi,  preșcolari și cadre didactice din întreaga unitate de învățământ și a 

constat în colectarea de deșeuri din împrejurimile școlii dar și de pe raza comunei și depozitarea acestora 

în locuri special amenajate de către Primăria Poiana Stampei 

                                                  
Acțiunea nr. 2. 

✓ Aprilie -mai 2019- ”Ziua voluntarilor mici” 2019 

Acțiunea face parte din proiectul  ”Ziua Bună!- Ziua Voluntarilor Mici 2019”, proiect 

desfășurat în parteneriat cu Asociația Tășuleasa Social, Fundația Die Johanniter Germania, 

și Compania Coca-Cola HBC România, acțiune ce  

s-a desfășurat pe perioada a două săptămâni, perioadă în care elevii au participat la ateliere 

de creație unde au realizat picturi pe piatră, împreună cu voluntarii Tășuleasa Social, pentru 

a marca traseul turistic ,,Via Transilvanica”-un traseu eco ce traversează țara noastră și are 

drept scop promovarea frumuseților naturale ale țării. 
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              Acțiunea nr. 3 

27-31 mai 2019,  Săptămâna  ”Școala Altfel”,  tema ”Natura și biodiversitatea” 

✓ În zilele de 28, 29, 30 mai 2019, elevii școlii au realizat excursii tematice cu tema 

”Călătorind prin țara mea”- activitate de cunoaștere a frumuseții mediului înconjurător, dar 

și de formare a unei atitudini ecologice responsabile.  În data de 27 mai 2019 , prin 

organizarea concursului  ”Copiii au talent!” s-au prezentat scenete cu tema ”Micii 

ecologiși”,  prin care s-a urmărit transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în 

direcția unor stiluri de viață ecologice, economice, sănătoase și durabile prin oferirea de 

exemple de bună practică în domeniul întreținerii unui ambient curat. În data de 31 mai 

2019, activitățile ecologice au continuat prin realizarea unor alte acțiuni cu tema 

”Alimentație sănătoasă, copii sănătoși”.  

✓ Săptămâna ”Școala Altfel” a fost un real succes, iar elevii au redactat paginile unui jurnal 

în care și-au prezentat opiniile despre activitățile derulate în fiecare zi, descriindu-le detaliat 

pe cale preferate și notând impresii și sugestii pentru activități viitoare. 

De asemenea, s-au realizat  și acțiuni de promovare a Tinovului Mare, Poiana Stampei, acțiuni 

de interes ecologic, științific și educativ-recreativ ce au urmărit promovarea patrimoniului local, 

respectiv a rezervației naturale din comună,  subliniind importanța păstrării comuniunii cu natura, 

învățându-i pe elevi să iubească natura și să acționeze în folosul acesteia, să militeze pentru ca în 

niciun fel natura să nu fie afectată de acțiunile noastre. 

Prin participarea la acest program, școala îi învață pe elevi să cerceteze lumea înconjurătoare, 

să o analizeze, să-și pună întrebări în legătură cu aspectele întâlnite, să aprecieze frumusețea și 

bogăția naturii, să-și exprime opinii și stări sufletești și să găsească soluții de protejare a mediului 

înconjurător, devenind mult mai responsabili. 

 
            Acțiunea nr. 4 

22-26 Iulie 2019- Școala de vară ”Re-Creație la altitudine” 
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Activități de promovare a patrimoniului natural local; recunoașterea plantelor medicinale din 

zonă; prezentarea modalităților de recoltare, uscare și ambalare a plantelor medicinale. 

1. S-au desfășurat ateliere de creație pe tema propusă (plantele medicinale reprezentative 

din flora spontană), folosindu-se tehnici combinate pentru realizarea de săculeți pentru 

depozitatea plantelor medicinale, pentru realizarea de machete, dar și alte creații 

artistico-plastice care să înfățișeze plantele medicinale. 

S-au realizat drumeții în aer liber dar și concurs gastronomic, pentru micii bucătari. 

 

Pe lângă aceste activități, unitatea școlară a realizat lunar și alte programe ecologice, precum 

activitatea de plantare în parteneriat cu Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, la care au participat elevii din 

clasele gimnaziale, cu ocazia ”Lunii plantării arborilor”- aprilie 2019, pe raza Cantonului  silvic Muncel,  

dar și activități care să pună în valoare grija față de mediu (”Cea mai curată clasă”, ”Cum să reciclăm”, 

”Curtea școlii”, ”Importanța apei”, ”Un mediu curat pentru noi” etc). 

              MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

 Comitetul Eco-Școală a urmărit atingerea obiectivelor prin acțiunile cuprinse în ,,Planul de 

acțiune” realizat inițial dar și prin alte activități. Responsabilii fiecărei acțiuni au organizat și desfășurat 

activitățile în termenii fixați. Clasa organizatoare a extins acțiunea și la alte clase iar responsabilii 

activităților, cadre didactice sau elevi, au păstrat legătura cu coordonatorii pe școală pentru desfășurarea 

în condiții optime a activităților, cerând sugestii sau propunând și alte activități de protejare a mediului. 

Monitorizarea s-a făcut pe parcursul fiecărei activități ecologice și au participat cadre didactice 

și parteneri implicați în proiectele ecologice desfășurate în parteneriat cu școala ( ingineri silvici, 

pădurari, consilieri locali, primar, reprezentanți ai presei, rangeri ai parcului Național Călimani, voluntari 

din asociații ecologice, coordonatori de proiecte ecologice, etc). 

Multe activități s-au finalizat cu evaluare, responsabilii prezentând produsul final sau portofolii 

ale activității și apoi, prin Agenții ECO au făcut cunoscute rezultatele la nivelul unității de învățământ, 

în careurile cu elevii (de Ziua Pământului, Ziua Apei, Luna Pădurii, De Ziua Mondială a Mediului, în 

Școala Altfel, în ședințele cu părinții, în consiliile elevilor, în consiliile profesorale, la serbările școlare, 

la Zilele Comunei, în cadrul programului Școala de Vară etc. 

Evaluarea activităţilor 

 Evaluarea s-a făcut prin expoziții tematice, realizare de panouri informative ecologice, portofolii 

ale unor acțiuni derulate, albume cu fotografii, diplome, CD-uri cu aspecte din timpul unor activități, 
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realizare de afișe și colaje, pliante de prezentare a rezervației naturale din comună, publicare de articole 

despre activitățile ecologice realizate în școală, atât în presa locală, dar și în presa județeană și națională 

(Radio România Actualități). 

 Prin acest program evaluarea s-a făcut prin participarea elevilor, a cadrelor didactice, a părinților 

și autorităților locale, precum și parteneri din cadrul  tuturor proiectelor de mediu desfășurate pe parcursul 

anului școlar 2018-2019. 

              INTEGRAREA PROGRAMULUI ÎN CURRICULUM 

Prin acest program s-a îmbunătățit calitatea procesului instructiv-educativ, deoarece activitățile 

propuse au putut fi integrate la multe dintre disciplinele de învățământ din Curriculum.  

Scopul programului a fost transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor, în direcția unor 

stiluri de viață ecologice, economice, sănătoase și durabile prin oferirea de exemple de bună practică în 

domeniul întreținerii unui mediu curat. 

 Exemple concrete: 

1. La orele de dezvoltare personală, de la ciclul primar, s-au pus în scenă scenete și dramatizări 

având ca temă protejarea mediului ; 

2. În cadrul săptămânii ”Școala Altfel”, au fost gândite multe activități care pot fi integrate educației 

pentru mediu (”Călătorind prin țara mea”, ”Să protejăm natura”, ”Prietenii naturii”). 

3. S-au propus opționale pentru anul școlar următor, pe teme de protecția mediului. 

4. Programul ”Școlii de vară” s-a axat, în principal tot pe teme ecologice. 

La opţional, lecţiile conţin sarcini de lucru foarte diverse, cele mai multe sub 

forma acţiunilor practice, a experimentelor de laborator, a întrebărilor, etc., prin 

care realizăm educaţia ecologică a elevilor. Nu este lipsit de interes ca profesorul 

să studieze aprofundat manualul odată cu programa şcolară şi să cuprindă în 

programul Eco-Şcoala acele activităţi din programă şi manuale, care necesită mult 

timp, efort mai mare, muncă în echipă, etc.  

Regulile de purtare civilizată stabilite în orele de educaţie şi cultură civică, sunt 

aplicate îngrijindu-se clasa, şcoala, parcurile din oraş, practicând un turism ecologic în 

excursii şi drumeţii; elevii au ocazia să arate că ştiu să se poarte şi în oraş şi în pădure, 

unde plantează puieţi, învaţă despre relaţia cu mediul înconjurător, fotografiază zone 

poluate sau peisaje deosebite. ”Ziua Verde a ECO- ŞCOLILOR”, ”Fii voluntar în 

ecologie”, ” Să trăim sănătos”,”Vrem o planetă curată!” ”Învaţă să ocroteşti natura!”,”Să 

cunoaştem frumuseţile patriei!”, ”Prietenii naturii”, participă la concursuri cu proiecte 

întocmite de ei pe teme de educaţie ecologică. Portofolii, jocuri didactice, pliante, afişe, 

referate, prezentarea unor ecosisteme în Power Point completează activităţile didactice 

din orele de biologie la clasele V-VIII. “Efectele poluării” este o temă studiată la orele de 

chimie şi fizică; ea se continuă pe o altă treaptă prin participarea elevilor la sesiunile de 
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referate şi comunicări şi concursuri pe proiecte educative prin care elevii propun măsuri 

pentru reducerea poluării. Studiază proprietăţile apei, solului, aerului, cauzele ce duc la 

poluarea lor, “22 Martie-Ziua Apelor”, expoziţiile de la “Colţul viu”, din clase, expoziţiile 

ocazionate de “Ziua Pământului”, “Ziua mondială a Mediului” cuprind lucrări realizate 

de elevi cu materiale din natură, culese în timpul excursiilor, drumeţiilor şi cu materiale 

refolosibile, dar şi peisajele din natură, redate prin culoare, la desen, unele însoţite de 

mesaje ecologice.  

              INFORMARE ŞI IMPLICARE 

Pentru o informare cât mai completă şi fidelă a tuturor factorilor împlicați direct 

sau indirect în program, am pus la punct un circuit informațional care va avea în vedere 

următoarele: - Informarea elevilor şcolii despre activitățile desfăşurate în programul Eco-

Şcoală prin afişierul special amenajat, amplasat la loc vizibil şi prin site-ul şcolii unde 

sunt descrise toate activitatile desfășurate în cadrul proiectului si nu numai;  

- Informarea comunității locale despre activitățile derulate prin presa scrisă, radio şi 

televiziunea locală la sfârşitul fiecărei etape parcurse;  

- Informări mai puțin instituționalizate cu prilejul sesiunii de referate şi prin expoziție de 

desene. Cu acest prilej vom invita elevii şi cadrele didactice, părinți şi alți membrii ai 

Comunității locale;  În ceea ce priveşte nivelul de implicare al autorităților competente pe 

problemele mediului, am încheiat parteneriate atât cu Primăria Poiana Stampei,  cu Ocolul 

Silvic Dorna Candrenilor, și cu Parcul Național Călimani,  în vederea unei bune 

colaborări. 

În presa locală, dar și la nivel județean, s-a făcut de asemenea o diseminare a acestor activități. 

              CODUL ECO 

              ECO – CODUL:”Un învățământ de calitate într-un mediu sănătos” 

1. Vrem o viață curată. Nouă ne pasă!  

2. Dacă vrem un parc mai frumos în curtea scolii, îl amenajăm noi !  

3. Dacă nu am colectat selectiv gunoiul în sălile de clasă, începem de acum!  

4. Dacă nu am păstrat curățenia în clase, cabinete, laboratoare, pe holuri, începem 

de acum !  

5.Vrem să ştim mai multe despre poluarea zonei, deci ne informăm participând la 

toate activitățile proiectului.  

6. Când ieşim în natură păstrăm curățenia si îi învățăm şi pe alții să facă la fel! 
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  7. Noi vrem o comună  mai curată,  deci participăm la campanii de ecologizare 

organizate în parteneriat cu Consiliul Local.  

8. Dacă vreți să ştiți mai multe despre noi, vă prezentăm desenele, referatele, 

pliantele, broşurile şi site-ul nostru ! 

               Acest cod s-a ales în urma consultării cadrelor didactice, dar și a partenerilor implicați în 

proiectele ecologice, pentru a putea desfășura, sub aceeași deviză și celelalte proiecte educaționale ale 

unității de învățământ. 

 70 % dintre copii cunosc acest cod și știu să-l explice întrucât s-a realizat și un concurs de eseuri  

și desene pe această temă. 

              BENEFICIILE PROGRAMULUI 

1. Progresele remarcate în educaţia copiilor şi în rezolvarea problemelor de mediu din 

comunitatea şcolară şi locală. 

Prin implementarea proiectului educational ECO-ȘCOALA, Școala Gimnazială 

Poiana Stampei, este un factor activ în eforturile comunității locale privind protecția și 

conservarea mediului dar și în identificarea și găsirea soluțiilor de rezolvare a acestora 

prin metode și strategii specific și prin implicarea în acțiuni concrete în cadrul școlii și 

localității. Prin obținerea statutului de Eco-Școală și a Steagului Verde, obținem de fapt o 

recunoaștere a implicării școlii în rezolvarea problemelor de mediu. 

Prin participarea la acest program, școala i-a învățat pe elevi să cerceteze lumea 

înconjurătoare să o analizeze, să-și pună întrebări în legătură cu aspectele întâlnite, să 

aprecieze frumusețea și bogăția naturii, să-și exprime opinii și stări sufletești și să inițieze 

acțiuni de protejare a mediului înconjurător, devenind mult mai responsabili. 

Responsabilitatea pentru un mediu sustenabil revine tuturor oamenilor, dar mai ales 

dascălilor, care pot avea un impact deosebit în formarea de atitudini și proiecte active, în 

numele educației pentru mediu. 

Școala are ca prim beneficiu faptul că astfel de activități înregistrează rezultate 

optime atunci când se desfășoară un anumit grad de continuitate și elevii vor înțelege că 

astăzi, mai mult decât oricând este foarte important felul cum privim natura și cum 

pătrundem în natură. Este necesar să-i învățăm pe elevi că natura este în egală măsură, a 

tuturor și a iubi natura înseamnă, în primul rând, să acționezi în folosul acesteia, să militezi 

pentru ca în niciunfel natura să nu fie afectată de acțiunile noastre. 

Actualele probleme de mediu sunt grave și trebuie abordate de întreaga comunitate, 

nu numai de către copii, dar și de cetățeni indiferent de vârstă, însă școala joacă aici cel 

mai important rol. 
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     Nouă, dascălilor, ne revine rolul de-ai ajuta pe copii să conștientizeze că toți 

oamenii au datoria de a proteja mediul în care trăiesc. De aceea elevii noștri trebuie să 

cunoască sursele de poluare ale  mediului înconjurător, să conștientizeze efectele negative 

ale poluării mediului, să gândească și să aplice soluții de diminuare a poluării mediului și, 

nu în ultimul rând, să dobândească un comportament ecologic. 

      Grija față de mediu trebuie să fie o componentă esențială a dezvoltării morale, 

spirituale, sociale și culturale a generațiilor actuale. Astăzi, mai mult ca oricând se impune 

educarea tuturor cetățenilor în spirit ecologic, în special a tinerei generații, deoarece 

aceasta va fi, pe lângă beneficiarul de mâine, factorul de decizie. 
I. PLANTĂRI 

Nr. arbori/pomi fructiferi plantaţi 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

b.110 de arbori plantați în cantonul silvic ”Muncel” 

de pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor-

Suceava (puieți de molid) 

Specii de arbori/pomi fructiferi plantaţi  

Nr. flori plantate 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

a.39 de trandafiri și mușcate plantate în curtea 

școlii, dar și în școală, în ghivece. 

 

II. SPAŢII IGIENIZATE / DEGAJATE DE DEŞEURI 

 

Tabel ACŢIUNEA 1. 

Data la care a avut loc activitatea 22 octombrie 2019 

Denumirea acţiunii ”Ziua curățeniei”  

Cine a organizat acţiunea Unitatea de învățămănt 

Scurtă descriere a acţiunii Acțiunea de colectare de deșeuri s-a desfășurat în 

împrejurimile școlii, dar și pe raza comunei. Această 

activitate a fost promovată în presa locală și prezentată pe 

facebook-ul școlii. 

Nr. participanţi din unitatea dvs. 228 

Suprafaţa igienizată Aprox. 10 ha 

Tipuri şi cantitatea de deşeuri strânse 

(aprox.) 

600 kg deșeuri strânse (plastic, hartie, doze de aluminiu, 

sticlă, materiale textile etc). 

  

III. SPAŢII VERZI AMENAJATE 

S-au amenajat spații verzi, în curtea școlii, dar și pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, 

Suceava, în suprafață de 5 ha. 

 

S-au efectuat lucrări de igienizare, degajare de deșeuri, plantare de flori și puieți de arbori. 

În primul rând avem în vedere schimbarea modului de viață în sensul respectului 

față de natură, recunoștința pentru darul vieții și neputința de a face atât cât ne dorim ca 

să putem schimba unele lucruri în bine. Prin programul Eco-Şcoală se urmăreşte formarea 

la elevi şi nu numai, a unor deprinderi prin care să ocrotească natura şi viaţa astfel:  
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- respect și ințelegere față de biodiversitate, utilizarea durabilă a resurselor 

naturale; 

- managementul deşeurilor, prin colectare, valorificare, reciclare 

corespunzătoare; 

- reducerea consumului de apă potabilă și energie electrică, a hârtiei și 

produselor care produc o mare cantitate de deșeuri nereciclabile; 

- protecţia aerului şi apei  

- protecţia plantelor şi a animalelor  

- plantarea unui număr cât mai mare de arbori și alte plante pentru a asigura 

frumusțea și sănătatea mediului ambiant; 

-  evitarea produselor sau a acţiunilor dăunătoare mediului ; 

-  folosirea produselor naturale, netoxice; 

- deprinderi de comportament ecologic minime care, în timp prin dezvoltare, să 

reducă impactul activității umane asupra mediului; 
Programul pe termen lung, va determina o schimbare pozitivă la nivelul comportamentului față 

de mediu, în rimul rând al elevilor dar, prin propagare, şi în sânul comunității.  Activitățile cuprinse în 

program sunt suficient de diverse pentru a nu fi percepute ca o „muncă” de care trebuie să te achiți în 

regim de obligație, ci sunt deja considerate de către elevi prilejuri de socializare, aspect care le conferă o 

atractivitate în plus. Un beneficiu intrinsec al programului este construirea unei imagini pozitive, 

agreabile, a şcolii atât sub aspect ambiental cât şi sub aspectul percepției publice. Marca distinctivă a 

şcolii va deveni curățenia: în vederea păstrării curățeniei în curtea școlii, precum şi a interiorului școlii 

vor fi amplasate mai multe coşuri pentru deşeuri de hârtie şi plastic a căror prezență va fi marcată prin 

afişe: 

În epoca contemporană, o problemă de stringentă actualitate este formarea şi educarea elevilor în 

spiritul unor responsabilităţi umane ce vizează protecţia mediului înconjurător. Educaţia ecologică va 

trebui să fie un mod de viaţă. Prin copiii educaţi în acest spirit, este educată întreaga comunitate din care 

aceştia fac parte, dar  în urma participării la activităţile derulate în cadrul programului Eco-Şcoala, elevii 

şcolii noastre vor trăi sănătos, într-un mediu mai curat.  

Beneficiile programului sunt multiple şi pornesc de la creşterea gradului de conştientizare a 

copiilor privind problemele de mediu, contribuie la dezvoltarea spiritului civic şi capacităţii elevilor de 

a lua decizii, le deschide ochii asupra beneficiilor valorificării deşeurilor reciclabile, le dezvoltă 

preocuparea pentru amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii. Educaţia de mediu presupune înţelegerea 

interconexiunilor dintre toate aspectele vieţii cotidiene şi a rolului lor pentru o viaţă sănătoasă. Educaţia 

ecologică este o educaţie a idealurilor şi a sentimentelor de respect faţă de natură, înţelegând 

interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii. 

Prin implicarea membrilor comunităţii locale în activităţi de protejare a mediului se realizează o 

colaborare cu efecte benefice pentru mediul înconjurător şi pentru calitatea vieţii fiecăruia dintre cei 

implicaţi. Toate activităţile din comunitate trebuie să ţină cont de protecţia mediului ca premisă a unei 

dezvoltări durabile: politica şcolară, implicarea familiei în educaţie, economisirea energiei şi apei, 
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reciclarea deşeurilor, achiziţionarea de produse naturale, practicarea agriculturii ecologice, construcţia 

de locuinţe din materiale ecologice, amenajarea şi întreţinerea de spaţii verzi. În atingerea acestui scop 

este necesară însuşirea conceptului de conservare a mediului, care pleacă de la ideea că în natură nimic 

nu se pierde ci totul se conservă, că legile care guvernează fenomenele din natură trebuie descoperite 

prin ample şi minuţioase cercetări interdisciplinare.  

ECO-ȘCOALA, prin activitățile programate, constituie parte a unei strategii speciale de educație 

ecologică: 

- parteneriate educaționale, ecologice între școli sau cu agenți economici; 

- antrenarea cadrelor didactice indifferent de disciplină, în activități practice de conservare a 

mediului, fiind formați anterior în acest sens; 

- activități de celebrare a zilelor din calendarul ecologic; 

- acțiune de plantare și ecologizare în Luna Pădurii; 

- desfășurarea a cel puțin două teme ecologice pe semestru la orele de consiliere; 

- publicarea proiectelor ecologice desfășurate și a rezultatelor la concursurile cu tematică 

ecologică; 

- realizarea de postere ecologice pe holurile școlii și a panourilor ECO din clase; 

- confecționare de obiecte din deșeuri; 

- conștientizarea comunității în legătură cu problemele de mediu din școală și comunitate prin 

campanii de informare și afișe la panoul ECO din holul școlii. 
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PROIECT DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 

ȘI EU POT ! 

 

Prof. Inv. Primar DIACONU MIHAELA 

LICEUL DE ARTE MARGARETA STERIAN - BUZĂU 

 

1.      Motivația proiectului 

Școala noastră se afla in zona apropiată  de centrul orașului Buzău,iar elevii provin în mare 

majoritate din zona urbană, dar avem și mulți copii din zonele rurale, zone limitrofe ale orașului. În 

apropierea școlii există un parc amenajat de Primaria   Buzău, care, pe an ce trece este mai deteriorat de 

populația din zonă. Problemele mediului  au fost semnalate și de elevii din școala noastră, care au 

realizat și un proiect ,, Să ne jucăm sănătos, într -un parc frumos”. La nivelul școlii s-au derulat 

proiecte precum ,, Eco-Școala”și activități de înfrumusetare și ecologizare a mai multor spații de joacă 

din oraș. 

      2.      Scopul si obiectivele proiectului 

Scop:  sensibilizarea, constientizarea și implicarea elevilor in activități de protecție a mediului din 

comunitate. 

Obiectivele proiectului:   

◄sensibilizarea elevilor fată de problemele mediului 

◄conștientizarea rolului mediului in viața omului 

◄ implicarea elevilor în diverse activităti de protecție a mediului 

◄ formarea unui comportament responsabil față de natură.  

Durata proiectului: 1 an școlar. 

3.      Descrierea proiectului 

Proiectul ,,ȘI EU POT” se adresează elevilor din clasele I-IV( 200 elevi implicați direct) , 

desfășurandu-se pe parcursul unui an școlar .Elevii noștri au manifestat interes pentru starea actuală 

a mediului, începând cu , comunitatea locală, implicându-se în activități de ecologizare în cadrul 

clubului ,, Micii ecologiști”și  în activitățile Proiectului național ,, Eco- Școala”. Pentru buna 
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implemenatre a proiectului, există echipa de proiect constituită din cadre didactice, reprezentanți ai 

parinților, C.E, parteneri Ag. de protecție a mediului –Buzau, voluntari eco. Activitățile proiectului 

s-au desfășurat dupa un grafic de activități și au fost monitorizate lunar.  

PLANUL DE ACȚIUNE 

Nr. 

crt 

Acțiuni  Responsabili/ 

parteneri 

Termen  

1.  Amenajarea zonei din curtea interioara a 

școlii pentru depozitarea deșeurilor si 

dotarea cu saci, cutii, etc.  

administrator săptamanal 

2.  Supravegherea păstrarii curațeniei în clase si 

pe holuri 

Câte 4 elevi/clase si 

holuri, conform 

graficului 

zilnic 

3. Reciclarea și valorificarea la REMAT a 

deșeurilor din hârtie si a PET-urilor 

Prof.  

2 părinți 

lunar 

4.  Confecționarea unor produse din materiale 

reciclabile  

Prof. desen /prof. 

Invățamânt primar 

Ian-apr. 

5.  Implicarea în activități ecologice la 22 

sept.,, O zi fara mașina”, 5iunie- Ziua 

Mediului 

Prof. Biologie, 

geografie 

Sept. 

 

 

Iunie  

6.  Carnavalul Naturii: serbare tip carnaval- 

măști, poezii, cântece, expoziție de 

desene,fluturasi distribuiți în comunitate,  

etc.  

Cadre didactice, 

părinți 

Mai 

7.  Ecologizarea parcului și grădinii școlii: 

curățire, plantare, sădire, reamenajare bănci, 

vopsire, realizarea casuțelor pentru păsări, 

etc. 

Prin rotația grupelor 

de cate 20 elevi/ 1dată 

pe săpt. 5 parinți si 3 

cadre didactice,  

reprezentanți ONG , 

voluntari 

  

Sept-dec. 

Martie-apr.  

8.  Masă rotundă- dezbatere  

,, Problemele mediului și noi”  

Prof. Coordonatori si 

colaboratori in 

realizarea proiectului 

1 aprilie-Ziua 

Mondiala a păsărilor 

22 apr. –Ziua 

Pământului 
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Buget : din valorificarea deșeurilor din hârtie, carton, PET-uri la REMAT Buzău si colaborarea cu 

ONG-uri , Asociația de Părinti MARGARETA STERIAN  , s-au obținut  fonduri suplimentare pentru 

activitățile ecologice și evidențierea elevilor cu implicare deosebită în activitățile proiectului.   

4.      Echipa de proiect: 10 cadre didactice, 20 parinți, 2 reprezentanți ONG, 200 de elevi ( implicati 

direct) din cls. I-IV. 

Posibili parteneri: reprezentanți Agenția de protecție a mediului, ONG-uri –, ASOCIAȚIA DE 

PĂRINȚI Margareta Sterian,voluntari eco, etc.  

5.      Echipamente necesare: saci de plastic, ustensile pentru săpat, sădit, materiale pentru 

confecționat pubele ecologice, căsuțe pentru păsări,jardiniere, atlas botanic,determinatoare, colecția 

reviste Practic etc.  

6.      Locul desfășurării proiectului:  în școală, grădină și parcul școlii și la nivelul orașului( activități 

de ecologizare în colaborare cu ONG-uri). 

7.      Graficul activităților: ◄ Faza I( septembrie)- întocmirea calendarului de activități,  stabilirea 

responsabilităților, realizarea grupelor de lucru, contactarea unor posibili parteneri. 

◄ Faza II( octombrie- iunie)- implementarea planului de acțiune, desfășurarea activităților. 

◄ Faza III: monitorizarea și evaluarea proiectului, diseminarea rezultatelor . 

Indicatori de performanță:  

I1. Îmbunătățirea aspectului școlii și a grădinii, parcului din apropiere si a spațiilor de joacă din 3 

cartiere ale orașului. 

I2. Participarea activă a unui numar mare de elevi , cadre didactice, parinți la activitățile proiectului; 

I3. Reciclarea unei cantități mari de deșeuri( 1 tonă/ sem.) prin amenajarea a 3 puncte de colectare a 

deșeurilor în școală și obținerea unor fonduri suplimentare prin valorificarea lor la REMAT; 
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I4. Confecționarea unor produse din materiale reciclabile- realizarea a 3 panouri si o expoziție cu 

lucrari ale elevilor din materiale reciclabile  

Rezultatele proiectului si posibilități de replicare:   

● aspectul estetic al  școlii și parcului 

● fonduri suplimentare obținute prin vânzarea deșeurilor reciclabile și a unor produse din materiale 

reciclabile 

● realizarea  a doua panouri cu ilustrarea activităților proiectului, acvarii, terarii în laboratorul de 

biologie-geografie 

● materialele realizate de elevi în cadrul proiectului (poezii, eseuri, cântece, desene) vor fi folosite 

pentru realizarea unui CD. 
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Proiect educativ judeṭean 

,,Cresc în ṣcoală, nu pe stradă” 

Intervenṭie pentru prevenirea ṣi combaterea absenteismului şcolar 

ṣi a părăsirii timpurii a ṣcolii 

Prof. Dubău Luminița 

Colegiul Național ,,Onisifor Ghibu” 

Oradea 

 

A. Denumirea proiectului: ,,Cresc în ṣcoală, nu pe stradă” 

    Domeniul ṣi tipul de educaṭie în care se încadrează: civic 

    Tipul de proiect: judeṭean  

 

B. Aplicantul:  

Coordonate de contact:  

Responsabil:  

Adresa instituṭiei:  

E-mail:  

 

Coordonator proiect:  

Membri în echipa de proiect:  

Colaboratori: diriginṭii claselor a VIII-a 

 

C. Context 
 

Mutaṭiile din societatea ṣi familia contemporană (probleme economice, probleme de relaṭionare între 

copii ṣi părinṭi, timpul tot mai redus petrecut cu familia, dependenṭa de calculator, supraîncărcarea 

profesională a părinṭilor sau munca în străinătate) determină mai multe probleme emoṭionale la copii 

decât în trecut. La acestea se adaugă presiunea grupului, frica de note mici sau de examene, toate 

reprezentând factori de stress pentru copii, dintre care unii preferă să absenteze de la ore decât să îṣi 

confrunte problemele.  

        Din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semn tardiv al existenṭei unor 

probleme, o conduită care reflectă lipsa de interes, lipsa de motivaṭie ṣi lipsa de încredere în educaṭia 

ṣcolară. Din păcate, absenteismul este în creṣtere, mai ales în rândul elevilor de liceu, de aceea se 

impune iniṭierea unor măsuri de prevenṭie încă din clasele V-VIII. 
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D. Descrierea proiectului 

 

Scopul urmărit: 

Scopul acestei activități constă în prevenirea absenteismului ṣi depistarea și consilierea 

psihopedagogică a elevilor care prezintă un risc de absenteism şcolar. 

 

Obiectivele urmărite: 

1. identificarea principalelor motive ale absenteismului şcolar; 

2. creṣterea nivelului de conṣtientizare în rândul elevilor a riscurilor la care se expun nefrecventând 

cursurile; 

3. creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată; 

4. dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor faṭă de ṣcoală; 

5. dezvoltarea comunicării pozitive a elevilor cu probleme cu ceilalţi elevi; 

6. facilitarea exprimării emoţionale a elevilor; 

7. reducerea absenţelor şcolare pe termen lung; 

8. dezvoltarea stimei de sine, construirea unei imagini de sinepozitivă; 

 

Strategii de intervenţie: 

1. depistarea ṣi ameliorarea posibilelor cauze privind absenteismul şcolar; 

2. monitorizarea săptămânală a absenţelor elevilor de către diriginte; 

3. intensificarea legăturii cu familia; 

4. consilierea individuală a elevilor / părinţilor acestora (la cerere); 

5. consilierea de grup a elevilor; 

6. implicarea consilierului şcolar; 

7. evitarea etichetării, a marginalizării; 

8. sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; 

9. diversificarea şi atractivitatea activităţilor extracurriculare în cadrul clasei  

10. activităṭi preventiv-educative ṣi de informare desfăṣurate în cadrul orelor de dirigenṭie sau la 

diverse activităṭi. 

Acțiuni la nivelul claselor de prevenire și diminuare a absenteismului 

 

1. Menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă 

pentrutoţi elevii. 

2. Promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 

experimentezesuccesul; evitarea etichetării, marginalizării celor care nu aparţin elitei 

3. Aplicarea chestionarului privind absenteismul 

4. Cooperarea diriginṭilor cu părinţii- legătura permanentă dintre dirigintele clasei și părinții elevilor  

Grup ṭintă: elevii claselor  a VIII-a ṣi părinṭii acestora 

Durată: Noiembrie 2019-Mai 2020 

E. Graficul activităṭilor:  
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Nr. 

crt 

Activităṭi Obiective Rezultate Responsabil Perio

ada 

1. Colectare de 

date, 

informaţii 

 

● Identificarea posibilelor 

cause individuale care ar 

putea  determina 

absenteismul la elevi. 

● Identificarea situaṭiilor 

vulnerabile la nivel 

familial  

Chestionare 

părinṭi  

 

Diriginṭii 

claselor 

 

Consilierul 

educativ 

Nov 

2019 

2 Discutatea 

cadrului 

legislativ în 

cadrul orelor 

de dirigenṭie 

ṣi a 

ṣedinṭelor cu 

părinṭii 

● Informarea elevilor ṣi 

părinṭilor cu privire la 

riscurile absenteismului ṣi 

necesitatea unei educaṭii în 

spiritul ataṣamentului 

pentru ṣcoală 

● Prelucrarea 

ROI, cu 

discutarea 

obligativităṭii 

frecventării 

orelor de curs ṣi a 

sancṭiunilor 

● Discuṭii libere  

Diriginṭii 

claselor 

Oct 

2019 

3.  Aplicare 

chestionar 

elevi 

● Identificarea cauzelor, a 

factorilor de risc, a 

atitudinii părinților vis a 

vis de problematică 

precum și a măsurii in care 

ROI a fost ințeles si 

conștientizat 

● Chestionar Diriginṭii 

claselor 

 

Nov-

Dec 

2019 

4. Intâlniri cu 

consilierul 

ṣcolar 

● Consiliere individuală 

punctuală si colectivă  

● Consilierea părinților si a 

cadrelor didactice 

● Managementul 

învățării ; 

Tehnica de 

organizare a 

informaṭiilor – 

Hărṭi mentale- 

idei pe o pagină ) 

 

● Autocunoastere 

si dezvoltare 

personala 

● Managementul 

timpului liber 

Consilierul 

ṣcolar  

Dec- 

Ian 

2019- 

2020 

 

Perma

nent 

la 

solici-

tare 

5.  Intâlnire cu 

un 

reprezentant 

al Fundaṭiei 

,,Increderea” 

● Modele 

comportamentale pozitive 

si negative pentru 

petrecerea timpului liber 

Creșterea gradului de 

motivare pentru implicarea 

● Prezentare 

PPT,   

● Joc de rol,  

● Fiṣe de lucru  

Diriginṭii 

claselor 

 

Reprezentant 

al Fundaṭiei 

Increderea 

Mar 

2020 
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F. Monitorizarea proiectului 

● Monitorizarea eficienţei activităţilor se va realiza prin chestionare aplicate elevilor la sfarsitul  

activitătilor. 

● De asemenea  semestrial se vor realiza întalniri de lucru ale membrilor echipei de proiect pentru 

evaluări intermediare. 

 

G. Rezultate preconizate:  

● prevenirea absenteismului la clasele a VIII-a, precum ṣi creṣterea gradului de motivare în rândul 

elevilor în a participa la toate activităṭile ṣcolare ṣi extraṣcolare. 

in sarcinile școlare si 

extrașcolare 

 

 

 

6.  

Activităṭi 

ṣcolare ṣi 

extraṣcolare 

diverse  

● realizarea coeziunii 

grupului 

● oferirea unui mediu 

ṣcolar atractiv  

● Participarea la 

diverse activităṭi 

ale ṣcolii  

● Sărbătorire 

Halloween  

● excursii la 

nivelul claselor 

● activitate de 

voluntariat cu 

ocazia Zilei 

Naționale a 

Curăṭeniei (Sept.) 

● drumeṭii  

● vizionări de 

filme 

● evidenṭierea 

meritelor 

deosebite  

Diriginṭii 

claselor 

 

Echipa de 

proiect 

Pe tot 

parcur

sul 

anului 

ṣcolar 

7. Expoziṭie de 

postere 

Realizarea unor postere cu 

tema 

“Cresc în ṣcoală, nu pe 

stradă”, incluzând sfaturi 

de la elev pentru elev- cu 

participrea tuturor școlilor 

partenere.  

Expoziṭie cu 

acordare de 

diplome de 

participare 

Echipa de 

proiect 

Mai 

2020 
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●  fotografii din timpul activitatilor realizate 

●  portofolii cu chestionare aplicate. 

 

H. Diseminarea proiectului 

● Logopaper - Blogul Colegiului Național ,, Onisifor Ghibu” 

●  revista scolii ,,Porti Deschise” 

I. Impactul proiectului 

● prevenirea absenteismului la clasele a VIII-a, precum ṣi creṣterea gradului de motivare în rândul 

elevilor în a participa la toate activităṭile ṣcolare ṣi extraṣcolare. 

 

J. Sustenabilitatea proiectului 

Există un interes deosebit în rândul cadrelor didactice si al părinṭilor faṭă de o frecventare de 100% a 

orelor de curs pe întreaga perioadă ṣcolară. Astfel proiectul se poate derula în continuare şi în anii 

şcolari viitori. 

K. Bugetul proiectului 

-  resurse proprii 

L. Parteneri  

Fundatia Increderea Oradea 

 

M. Anexe 

Acorduri de  parteneriat 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

 
  „FRUMUSEȚE LA TOT PASUL” 

 

27 SEPTEMBRIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI 

 
ORGANIZATOR: Prof. Enășescu Radu-Ștefan 

 

 SCOPUL: Cunoaşterea promovarea şi protejarea zonei natale din punct de vedere turistic, 

geografic şi istoric prin diseminarea  rezultatelor muncii şi creativităţii elevilor. 

 

OBIECTIVE: 

- descoperirea şi punerea în valoare a spaţiului geografic-istoric natal; 

- promovarea turistică a orizontului local; 

- dezvoltarea sentimentului de respect, apreciere şi protejare a valorilor zonei natale; 

- promovarea educaţiei ecologice ca educaţie pentru o dezvoltare durabilă; 

- popularizarea experienţei curriculare şi extracurriculare a cadrelor didactice 

îndrumătoare. 

 

SECŢIUNI:  

 

1. FRUMUSEŢEA  LOCULUI NATAL ( arii protejate, protecţia mediului, 

atracţii turistice, promovarea ecoturismului – construirea de pliante) 

 

2. SECŢIUNEA – CONCURS „FRUMUSEȚE LA TOT PASUL!” - 

concurs pentru promovarea turismului local 

 

GRUP ŢINTĂ: 

Elevii clasei a X-a B, Colegiul Național “Traian Lalescu” 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII :  

Colegiul Național “Traian Lalescu” 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR: 

  20.09.2019: 1400 -  1430    - Organizarea activitățiilor; 

  27.09.2019: 1400 -  1430     - Prezentarea pliantelor; 

  27.09.2019 - 29.09.2019 - Promovarea pliantelor în mediul on-line(facebook); 

  30.09.2019    - Stabilirea câștigătorilor, înmânarea diplomelor; 

                       - Concluzii, dialoguri interactive.  
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI  

DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 

Condiţiile de redactare prevăzute la secţiunile 1 și 2: 

 
Redactarea lucrărilor – format A4, față-verso. Fotografiile vor urmări promovarea zonelor de 

interes turistic ale județului, vizând cât mai multe forme ale acestuia: montan, cultural, religios etc. Titlul 

lucrării va fi scris cu majuscule, centrat, pe prima pagină, fiecare fotografie poate să conțină mici 

explicații sau detalii legate de obiectivele prezentate.  

Autorii vor fi trecuți pe ultima pagină, în josul acesteia, iar promovarea se va face prin intermediul 

adresei de facebook al unui singur membru din cadrul echipei, la alegerea acesteia. Lucrarea care va 

primi cele mai multe like-uri până în data de 29.09.2019, ora 22.00, va fi declarată câștigătoare, iar fiecare 

echipă va fi recompensată cu o diplomă, în funcție de locul ocupat în clasamentul final.  

 

 

Art. 2. Condiţii de înscriere şi participare 
 

Se pot înscrie în cadrul proiectului elevii din cadrul clasei, grupați în echipe cuprinse între 3-5 

membrii. 

TABEL NOMINAL CU ELEVII PATICIPANȚI 

Nr. 

crt. 

Nume, prenume Nume echipă Titlul lucrării Semnătură 
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PROIECT EDUCATIV 

 IERBARUL SĂNĂTĂȚII 

                  PROF. ÎNV. PRIMAR FUGACIU VICTORIA TASI  

L.P.S. PETRACHE TRIȘCU, CRAIOVA 
 

 

 

 Proiectul educativ Ierbarul sănătății a fost conceput ca o călătorie de cunoaștere în lumea încă 

plină de mistere a plantelor cu proprietăți terapeutice. În cadrul activităților de cunoaștere a mediului sau 

în cadrul activităților spontane desfășurate în mijlocul naturii împreună cu școlarii s-a ivit ocazia de a 

discuta despre diferitele plante medicinale și efectul tămăduitor pe care acestea îl au asupra organismului 

uman.  

 În activitățile desfășurate având ca temă: fructe, legume, flori, copaci, cereale, plante medicinale 

am descoperit împreună efectele benefice pe care multe dintre acestea le au în tratarea unor afecțiuni. 

Așa am aflat că morcovul nu este o simplă legumă, porumbul nu este doar o plantă cerealieră, strugurele 

doar un fruct ,teiul doar un personaj din poeziile lui Eminescu sau o sursă de umbră, și exemplele ar 

putea continua, ci prin conținutul lor bogat în vitamine, minerale și enzime, fac parte din marea familie 

a plantelor medicinale care nu se limitează numai la flora spontană(mușețel, cicoare, cimbrișor, coada 

șoricelului, coada calului, mentă ,urzica, sânziene,ș.a). 

 Pentru a putea derula acest proiect a fost necesară o documentare științifică riguroasă, continuă, 

stabilirea unui set de întrebări de început care să fie suport pentru activitățile desfășurate ulterior.  

 Pornind de la cele menționate mai sus, proiectul tematic Ierbarul Sănătății a fost conceput în 

manieră interdisciplinară. El presupune o bună corelare/conexiune a obiectivelor, conținuturilor, 

strategiilor abordate, având ca scop unic: convingerea micilor învățăcei că lumea plantelor cu calități 

terapeutice, merită să le trezească interesul și pasiunea cercetării, fiind prin ea însăși atractivă, plină de 

poezie și surprize atunci când o contemplăm încadrată în peisaj. 

 Am orientat atenția școlarilor spre misterele din lumea plantelor, lăsându-i să-și pună întrebări, 

să fie interesați de efectele tămăduitoare ale acestora: Cum putem scăpa de răceală fără medicamente? 

,Ce pot face când mă doare stomacul?, Cum fac să treacă mai repede o julitură?. Interesul copiilor a 

fost captivat de remediile spectaculoase pe care le oferă anumite plante, justificând astfel alegerea titlului 

proiectului. 
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 Proiectarea s-a făcut prin selectarea acelor obiective, strategii și responsabilități care să fie 

accesibile și care să permită copiilor să evadeze din mediul artificializat în care cresc, să trăiască 

experiențe reale ce le oferă o multitudine de informații extrem de folositoare pentru evoluția lor ulterioară 

creșterea capacității lor de adaptare. 

 Strategia cea mai potrivită am considerat a fi o împletire a informației de ținută științifică, 

împreună cu cea de natură literară. 

 Asocierea și sistematizarea datelor despre plantele cu calități tămăduitoare și interpretarea lor a 

rezultat din răspunsul la următoarele întrebări: 

CE FAC?                 CU CE FAC?          CUM O SĂ FAC? 

CE O SĂ FAC?         CINE?                    CÂND O SĂ FAC? 

 Alegând doar aspecte ”senzaționale, curiozități, cazuri inedite care să trezească interesul și să 

provoace la descoperirea de noi aspecte în aspecte în menținerea sănătății folosind fitoterapia, sper ca 

acest proiect să nu cadă în cealaltă extremă și să ia forma unui pestriț magazin botanic.
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CE FAC? 

(stabilirea obiectivelor) 

• Anunțarea temei proiectului precedată de stimularea motivației necesare; 

• Documentarea și efectuarea temei propuse culegând informații din diverse surse; 

• Prezentarea noului conținut și a materialului ce urmează a fi investigat de 

copii,repartizând sarcinile pe echipe de lucru sau individual; 

• Monitorizarea îndeplinirii responsabilităților și a modului în care informația 

dobândită a fost comunicata în cadrul colectivului; 

• Aprecierea și valorificarea experiențelor de cunoaștere a copiilor, a inițiativei, a 

preciziei în acțiune, a spiritului de independență. 

 

 

 

CU CE? 

(identificarea resurselor) 

• Resurse umane:copii,profesor,părinți,specialiști; 

• Resurse materiale:reviste, atlase, enciclopedii,cărți de specialitate,reportaje și 

documentare TV, vederi,ilustrate,informații,manuale de 

botanică,Proecologia,Ghid de recunoașterea mediului,pliante publicitare;materiale 

informative de la muzeu,grădina botanică,cabinete de medicină 

naturistă,microscop,aparat foto,calculator,CD-uri,ierbar,materiale consumabile; 

• Resurse temporale:pe parcursul întregului an. 

CUM O SĂ FAC? 

(stabilirea strategiilor) 

• Metode:observația,conservația,învățarea prin 

descoperire,problematizarea,experimentul,lucrări practice,metoda 

proiectului,brainstorming,jocul,descrierea,investigația,analiza,sinteza,studiul 

de caz,testul,chestionarul,metode interactive; 

• Forme de organizare:pe echipe,individual,cu toată clasa. 
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CE O SĂ FAC? 

(activități concrete) 

• Activități desfășurate în clasă: jocuri de rol, experimente, lucrări practice; 

• Activități în natură: observări, plimbări, excursii, vizite în parc, grădina 

botanică, muzeu; 

• Se vor realiza: postere, machete, mesaje, anunțuri, catrene, versuri, un cod 

al plantelor medicinale, valorificate în expoziții la care sunt invitați părinții 

și elevi de la alte clase. 

CINE? 

(stabilirea responsabilităților) 

• Elevii, profesorul, părinții, specialistul sunt persoanele implicate în proiect; 

• Se stabilesc sarcini și se prezintă sursele de informare; 

• Se stabilesc termene; 

• Se formează echipe de lucru; 

• Se stabilesc și se organizează întâlniri de lucru; 

• Se evidențiază originalitatea materialelor de lucru; 

• Se selectează informațiile corecte, de actualitate, corecte; 

• Se formează o echipă de selecție a materialelor pentru portofoliu și pentru 

ierbar. 

CÂND? 

(stabilirea termenelor) 

• Proiectul poate fi derulat pe parcursul întregului an, deoarece plantele selectate au 

perioade diferite de vegetație; recoltarea lor se face în anotimpuri diferite și trebuie 

respectate condițiile de recoltare; 

• Se poate realiza și ca miniproiect de o zi sau două, o săptămână în funcție de temă. 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1846 
 

 

 Dacă proiectul Ierbarul Sănătății va reuși să-i convingă pe copii și pe părinții lor că lumea 

plantelor medicinale, cu misterele și miracolele ei merită să fie descoperită, aprofundată, iar că o 

alimentație sănătoasă se bazată pe produse naturale ne prelungește viața, atunci menirea lui va fi 

îndeplinită cu prisosință. 
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Ionescu Georgiana 

Prof. pt înv. Preșcolar 

Școala Gimnazială Sticlăria 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

CURCUBEUL MAGIC AL COPILĂRIEI 

(Învățarea experențială) 

1.Date de identificare ale solicitantului 

Ionescu Georgiana 

Sat Sticlăria, comuna Scobinți, jud. Iași 

Prof. Înv. Preșcolar la Școala Gimnazială Sticlăria 

E-mail:georgiana.costyionescu@yahoo.com 

Telefon: 0740657792 

Atestat de formare contiună a cadrelor didactice:,, Strategii ale învățării experențiale” 

 

2.Motivația proiectului 

   "Spune-mi şi voi uita, predă-mi şi îmi voi aminti, implică-mă şi voi învăţa."-proverb 

chinezesc 

     O problemă majoră a societății de azi este cum să asimilăm cât mai multe informații, într-un timp 

scurt,  într-un mod cât mai placut și cât mai eficient. Toate acestea se pot rezolva, implicânu-l pe copil 

în activitățile de învățare , care îl ajută să asimileze cunoștințele mult mai ușor iar acestea vor fi reținute 

pe o perioadă mai lungă de timp. Conform piramidei învățării , oamenii reușesc să asimileze informațiile 

în proporții de 90% din ceea ce repetă verbal și experimentează. De asemenea, David Kolb (1984) autorul 

teoriei învățării experențiale ,  subliniază rolul esențial pe care experiența îl joacă în procesul de învățare. 

Conform acestei teorii procesul de învățare  reprezintă transformarea experienței pe care o trăiesc copiii, 

astfel, reflectând asupra experienței cunoștințele vor fi reținute pe o perioadă mai lungă. Atât copiii ,cât 

și cadrele didactice își doresc ca activitățile să se desfășoare într-un mod cât mai atractiv, interactiv ,  

eficient, cu experiențe de neuitat.  
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      De aceea, acest proiect vizează nevoia de dezvoltare a abilităților practice și a dexterității copiilor, a 

cultivării esteticului în mintea, sufletul și viața de zi cu zi a acestora prin desfășurarea de experiențe de 

învățare inedite. 

    De asemenea va stimula abilitățile practice și de îndemânare ale copiilor, simțurile (vizual, kinestetic 

și tactil) precum și dorința lor de a-și depăși limitele și de a înțelege că prin culori își vor putea exprima 

trăirile interioare și vor transpune frumosul în viața de zi cu zi. 

   Cauza principală care generează desfășurarea acestui proiect este scurtul timp alocat acestor activități 

în procesul didactic. 

   În urma derulării proiectului copiii își vor lărgi orizontul de cunoaștere, vor vedea cu ochii sufletului 

aplicabilitatea elementelor din natură și utilitatea acestora în diverse activități. 

 

3.Cuvinte cheie ale ideei de proiect 

Experiență 

Transformare 

Reflecție 

culoare 

 

4.Rezumatul proiectului 

 

    Proiectul se desfășoară pe o perioada de cinci săptămâni, pentru grupele din învățământul preșcolar de 

la Grădinița cu Program normal Sticlăria. 

    Prezentul proiect își propune să inițieze copiii în activități experențiale diferite,în care ajung să 

descopere, să exploreze lumea magică a culorilor, prin tehnici și metode moderne , dar și tradiționale, 

atractive dar și eficiente, creative, cu ,, element surpriză” și cu puternic impact al celor trăite, 

experimentate în viața lor reală. 

   Copiii vor fi îndrumați spre  atelierele la care vor lucra în funcție de nivelul de vârstă, nevoia de 

învățare, de aptitudinile fiecăruia și de modul în care vor empatiza cu ceilalti membri ai grupului. 

  În cadrul atelierelor copiii vor realiza diferite lucrări folosind urmatoarele tehnici: 

 Face painting 

 Pictură pe diferite materiale din natură ( pietre, lemn, frunze) 

 Pictură pe pânză 

 Tehnica quilling 
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    După derularea fiecărei activități se va reflecta asupra  experienței trăite de copii în cadrul acestora, 

pentru a se vedea ce au învățat  din cele trăite , experimentate. 

 

5.Scopul și obiectivele proiectului 

Scopul: dezvoltarea simțului estetic și creativ valorificând experiențele trăite de copii 

Obiective: 

• O1: Stimularea curiozității și a spiritului de explorare al mediului înconjurător ; 

• O2: formarea capacităţii de valorificare a materialelor din natură  pentru realizarea de lucrări 

artistico-plastice; 

• O3: încurajarea imaginaţiei creatoare, a originalităţii în exprimarea plastică; 

• O4:dezvoltarea deprinderilor practice, a îndemânării, creativității, gustului pentru culori și forme; 

• O5: formarea abilităților de realizare a unor divertismente grafice și cromatice utilizând tehnici 

moderne de lucru; 

• O6:valorizarea abilitatilor artistico-plastice ale preșcolarilor; 

6. Grupul țintă: 

 

Proiectul se adresează preșcolarilor de la Grădinița cu Program Normal Sticlăria, în număr de 71. 

Beneficiari direcți: preșcolarii de la GPN Sticlăria 

Beneficiari indirecți: cadre didactice, părinți, comunitatea locală 

 

7.Perioada de desfășurare a proiectului 

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de cinci săptămâni,   7 octombrie - 4 noiembrie 2019 

8.Locul de desfășurare al proiectului 

-Grădinița cu Program Normal Sticlăria 

-pădurea Sângeap-Basaraba 

9.Etapizarea cronologică a activităților (diagrama gantt) 

 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1850 
 

PROIECT 

,,Curcubeul magic 

al copilăriei” 

2019 

Luna octombrie Luna noiembrie 

obiectiv Activitate Săpt 1 Săpt 2 Săpt 3 Săpt 4 Sapt 1 Săpt 2 Sapt 3 Sapt 4 Responsabil 

 Lansarea oficială a 

proiectului 

        Prof.Ionescu Georgiana 

 

Stimularea 

curiozității și a 

spiritului de 

explorare al 

mediului 

înconjurător 

Ne plimbăm, ne 

distrăm și multe 

învățăm!” 

(drumeție) 

        Prof. M. A. 

 

formarea capacităţii 

de valorificare a 

materialelor din 

natură  pentru 

realizarea de lucrări 

artistico-plastice 

,,Din natură 

adunate, de copii 

valorificate” 

(atelier de pictură pe 

lemn, pietre, frunze) 

        Prof. T. C. 

încurajarea 

imaginaţiei 

creatoare, a 

originalităţii în 

exprimarea plastică; 

 

,,Micii artiști” 

(atelier de 

pictură pe pânză) 

        Prof. O. M. 

dezvoltarea 

deprinderilor 

,,Quilling prin suflet 

și ochi de copil” 

        Prof. Ionescu Georgiana 
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practice, a 

îndemânării, 

creativității, 

gustului pentru 

culori și forme 

(atelier de creație) 

-formarea 

abilităților de 

realizare a unor 

divertismente 

grafice și cromatice 

utilizând tehnici 

moderne de lucru 

,,Colorează-ți 

viața!” 

(face-painting) 

 

 

        Prof. B. C. 

Parteneri: ed. C. O. 

valorizarea 

abilitatilor artistico-

plastice ale 

preșcolarilor 

,,Am văzut, am 

experimentat și 

multe am învățat!” 

 

       

 

 

 

 

 Prof.Ionescu Georgiana 

Prof. M. A. 

Prof. O. M. 

Prof, T. C. 

Prof. B. C. 
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10. Echipa de proiect 

 

Organizator: Școala Gimnazială Sticlăria 

Director: prof. Hrițcu Olga 

Inițiator proiect: prof. Înv. Preșcolar Ionescu Georgiana 

Coordonatori: 

Prof. M. A. 

Prof. O. M. 

Prof, T. C. 

Prof. B. C. 

Parteneri:  educator C. O. 

Grădinița Happy-Stars Hârlău 

Primăria Comunei Scobinți 

 

11. Desfășurarea propriu-zisă 
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Obiective Activitate Perioada și 

locul de 

desfășurare 

Responsabil

i 

Resurse 

informaționale 

Resurse 

tehnice 

Resurse 

financiare 

Rezultate 

așteptate 

Modalități 

de evaluare 

 

 

Lansarea oficială a 

proiectului în 

cadrul Comisiei 

Metodice a 

educatoarelor. 

 

7 octombrie 

2019 

GPN Sticlăria 

 

Prof.Ionescu 

Georgiana 

 

Pliante 

Site-ul școlii 

Leptop 

videoproiector 

130 ron- 

consumabile 

(gustări, sucuri, 

cafea) 

 

Cadrele 

didactice și 

preșcolarii au 

fost informați 

despre 

proiectul 

educațional 

,,Curcubeul 

magic al 

copilăriei” 

 

 

fotografii 
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Stimularea 

curiozității și 

a spiritului de 

explorare al 

mediului 

înconjurător 

Activitatea 1 

,,Ne plimbăm, ne 

distrăm și multe 

învățăm!” 

(drumeție) 

09. 10.2019 

Împrejurimile 

satului 

Sticlăria- 

Pădurea 

Sângeap 

Basaraba 

Prof. M. A: 

 

  480 ron 

consumabile 

(sandwich, 

sticle cu apă) 

 

Copiii au 

descoperit 

frumusețile 

naturii în 

anotimpul de 

toamnă, au 

adunat diferite 

elemente din 

natură, au 

participat cu 

interes și 

entuziasm la 

activitate. 

Fotografii, 

Filmulețe 

formarea 

capacităţii de 

valorificare a 

materialelor 

din natură  

pentru 

realizarea de 

lucrări 

Activitatea 2 

,,Din natură 

adunate, de copii 

valorificate” 

(atelier de pictură 

pe lemn, pietre, 

frunze) 

18.10.2019 

GPN Sticlăria 

Prof. T. C Broșuri 

Reviste 

Fotografii 

 

Leptop 

videoproiector 

1026 ron 

Consumabile 

(culori acrilice, 

pensoane) 

În urma 

derulării 

activității 

copiii au 

învățat că 

elemente 

întâlnite în 

natură precum 

piatre, frunze 

Expoziție cu 

lucrările 

copiilor 

fotografii 
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artistico-

plastice 

lemn au 

multiple 

întrebuințări și 

cu puțină 

imaginație pot 

realiza lucrări 

artistico- 

plastice indite. 

încurajarea 

imaginaţiei 

creatoare, a 

originalităţii 

în exprimarea 

plastică; 

 

Activitatea 3 

,,Micii artiști” 

(atelier de pictură 

pe pânză) 

23.10.2019 

GPN Sticlăria 

Prof. O.M Broșuri 

Reviste 

Ghiduri 

Imagini 

tutoriale 

Leptop 

videoproiector 

1203ron 

consumabile 

(pânză,acuarele) 

Valorificând 

experiențele 

trăite copiii și-

au transpus pe 

pânză emoțiile, 

sentimentele, 

trăirile 

interioare, 

realizând 

lucrări plastice 

originale. 

Expoziție cu 

lucrările 

copiilor 

Fotografii 

din timpul 

activității 

 

dezvoltarea 

deprinderilor 

practice, a 

Activitatea 4 29.10.2019 

GPN Sticlăria 

Prof. Ionescu 

Georgiana 

Cărti  

Diferite site-uri 

 

 531ron 

Consumabile 

Preșcolarii au 

învățat să 

utilizeze 

 

Fotografii 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1856 
 

îndemânării, 

creativității, 

gustului 

pentru culori 

și forme 

,,Quilling prin 

suflet și ochi de 

copil” 

(atelier de creație) 

(lipici, hartie 

quilling, carton 

colorat) 

Neconsumabile 

(instrumente 

quilling) 

 

tehnica 

quilling, 

realizând o 

lucrare 

colectivă 

,,Tablou de 

toamnă”  

Expunerea 

tabloului pe 

holul 

grădiniței 

-formarea 

abilităților de 

realizare a 

unor 

divertismente 

grafice și 

cromatice 

utilizând 

tehnici 

moderne de 

lucru 

Activitatea 5 

,,Colorează-ți 

viața!” 

(face-painting) 

 

 

4.11.2019 

GPN Sticlăria 

Prof. B. C. 

Parteneri: ed. 

C.O. 

-Ghid Face 

Painting 

-Manual 

tutorial de 

pictură pe față 

Snazaroo 

Tutoriale video 

Leptop 

videoproiector 

851 ron 

Consumabile 

(culori face 

painting, bureți, 

pensule) 

Copiii au 

învățat tehnica 

face painting , 

realizând 

diverite 

modele pe fața 

colegilor. 

Concurs:,, 

Cea mai 

frumoasă 

față pictată” 

valorizarea 

abilitatilor 

artistico-

plastice ale 

preșcolarilor 

,,Am văzut, am 

experimentat și 

multe am învățat!” 

(încheierea 

proiectului) 

5.11.2019 

GPN 

Sticlăria 

Prof.Ionescu 

Georgiana 

Prof. M.A. 

Prof. O. M. 

Prof. T. C. 

Prof. B. C. 

 Leptop 

Videoproiector 

Microfon, 
boxe 

130 ron 

Consumabile 

Diplome 
Tuș imprimantă 

 

Punerea în 

evidență a 

abilităților, 
aptitudinilor 

artistice a 

preșcolarilor 

de la GPN 

Sticlăria 

 

Expoziție cu 

lucrările 
realizate de 

copii, 

fotografii, 

filmuleț al 

activităților 

desfășurate 

în cadrul 

proiectului, 

Album 
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12. Descrierea rezultatelor așteptate 

Prin participarea la activitățile proiectului, preșcolarii își vor stimula curiozitatea și spiritul de explorare 

al mediului în activitatea ,,Ne plimbăm, ne distrăm și multe învățăm!” , sub îndrumarea doamnei prof.M. 

A., aceștia vor merge în drumeție în împrejurimile satului și se vor opri în Pădurea Sângeap –

Basaraba,observând și descoperind natura în anotimpul de toamnă, vor reflecta asupra experienței trăite 

în această activitate și vor aduna elemente din natură (pietre, lemn, frunze , conuri de brad) pe care le vor 

volorifica în realizarea unor lucrări artistico-plastice în activitatea ,,Din natură adunate, de copii 

valorificate” , responsabil fiind d-na prof .T. C., copiii realizând picturi pe piatră, lemn, frunze, 

descoperind astfel că elementele întâlnite în mediul înconjurător pot fi folosite în multe moduri dacă ai 

imaginație.De asemenea, preșcolarii au fost încurajați să realizeze lucrări plastice originale, creative în 

activitatea ,,Micii artiști”,responsabil d-na prof.O. M., aceștia realizând tablouri pe pânză deosebite, 

exprimându-și prin culoare experiențele avute sau imaginate. În activitatea  ,,Quilling prin suflet și ochi 

de copil”,responsabil prof.Ionescu Georgiana, copiii și-au dezvoltat deprinderile practice,de îndemânare, 

creative; descoperind tehnica quilling, aceștia au realizat diferite elemente, forme, specifice tehnicii, pe 

care le-au asamblat în lucrarea colectivă ,,Tablou de toamnă”. Tot în cadrul proiectului preșcolarii și-au 

format abilități de realizare a unor divertismente grafice și cromatice utilizând tehnica madernă face-

painting în urma desfășurării activității ,, Colorează-ți viața!”, îndrumată de prof. B. C. în parteneriat cu 

d-na educatoare C. O., aceștia învățând să picteze pe față diferite modele (animăluțe, insecte, 

flori).Valorizarea abilităților artistico-plastice ale preșcolarilor s-a realizat în activitatea de încheiere a 

proiectului ,, Am văzut, am experimentat și multe am învățat!”, unde lucrările copiilor au fost expuse și 

s-au pus în evidență preșcolarii cu aptitudini artistico-plastice descoperiți pe parcursul desfășurării 

proiectului. 

Concluzie: În urma participării  preșcolarilor la activitățile proiectului, cel puțin 60% dintre aceștia vor 

ști să utilizeze tehnicile utilizate în atelierele de lucru. 

13. Impactul proiectului 

  Implementarea proiectului ,, Curcubeul magic al copilăriei” va avea un impact pozitiv asupra: 

-beneficiarilor direcți: preșcolarii GPN Sticlăria,  dezvoltându-și simțul estetic și creativ,  dobândind 

competențe de a realiza creații plastice și practice originale, atractive și variate prin folosirea de tehnici 

moderne; 
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-beneficiarilor indirecți: creșterea prestigiului grădiniței în comunitate prin utilizarea de exemple de bune 

practici în întreaga activitate; 

                                       extinderea de parteneriate privind educația artistico-plastică 

14.Modalități de mediatizare a proiectului 

 Prezentarea proiectului în cadrul comisiei metodice a educatoarelor, pe site-ul școlii,în cadrul ședințelor 

cu părinții, distribuirea de pliante. 

15.Criterii/indicatori și standarde de performanță 

 

-calitatea materialelor elaborate de participanţi la activitățile organizate în cadrul proiectului prin  

valorizarea  propriei experienţe şi cunoaştere; reflectarea creativității şi originalității în redarea 

lucrărilor artistico- plastice; 

-gradul de participare activă al elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor în realizarea unor activităţi de 

calitate superioară în cadrul proiectului 
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16.Monitorizare și evaluare 

 

-fișe de prezență 

-raport de evaluare al proiectului 

-editarea unui CD cu materialele realizate pe parcursul desfășurării proiectului 

-realizarea unei expoziții cu lucrările copiilor din timpul activităților derulate în cadrul proiectului 

-fotografii, filmulețe publicate pe site-ul școlii 

-premierea preșcolarilor care au realizat lucrări deosebite dar și a cadrelor didactice participante 

 

17. Buget 
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Activitatea Categorii de cheltuieli Număr de unități Valoare 

Lansarea oficială a proiectului în 

cadrul Comisiei Metodice a 

educatoarelor. 

 

Consumabile : alune, salatine,  

prăjituri ,sucuri, cafea, farfurii/ 

pahare de unică folosință 

4 pachete alune 

4 pachete salatine 

6 sticle suc 

1 pachet cafea 

20 farfurii  

20 pahare 

130ron 

,,Ne plimbăm, ne distrăm și multe 

învățăm!” 

 

Consumabile 

Sticle cu apă 

Sandwich-uri 

 

80 buc  

80 buc 

 

 

80 * 2 ron = 160 ron 

80* 4 ron = 320 ron 

Total :480 ron 

,,Din natură adunate, de copii 

valorificate” 

 

Culori acrilice (set 12 buc ) 

Pensoane (set 3 pensoane) 

36 seturi 

72 buc 

36 * 24.50 ron= 882 ron 

36* 4ron = 144 ron 

Total : 1026 ron 

,,Micii artiști” 

(atelier de pictură pe pânză) 

Pânză pe sasiu ( 15*15 cm) 

Culori tempera(set 10 buc *20 ml) 

 

72 buc 

72 buc 

72* 8,70 ron =627 ron 

72* 8 ron = 576 

Total : 1203 ron 

,,Quilling prin suflet și ochi de 

copil” 

 

Bețișor se răsucire 

Lipici 

Hârtie quilling fâșii 

Carton colorat 

30 buc 

30 buc 

30 seturi 

10 buc 

30* 6,50 ron = 195 ron 

30* 5,60 ron = 168 ron 

30* 5.50 ron = 165 ron 

10 *0,30ron = 3 ron 

Total : 531 ron 

 

 

 

,,Colorează-ți viața!” 

(face-painting) 

 

Culori pentru pictură pe fata (50 

ml) 

Burete pt pictura pe față 

24 buc 

 

30 buc 

24 * 29,50ron = 708 ron 

 

30 * 4,76 ron = 143 ron 

Total : 851 ron 
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,,Am văzut, am experimentat și 

multe am învățat!” 

Carton color 

Tuș negru pt imprimantă 

 

 

 

100buc 

1 buc 

 

 

 

 

100 * 0.30 ron = 30 ron 

1 * 100 ron = 100 ron 

Total : 130 ron 

 

 

 

TOTAL : 3325 ron 

 Cheltuieli neprevazute 10% - 330 

ron 
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PROIECT DE CETĂȚENIE- DEMOCRATICĂ 

„VIOLENȚA ESTE SĂLBĂTICIA SCĂPATĂ DIN FRÂU” 

Profesor: Obreja Alina 

Şcoala Gimnazialã nr. 1, sat Tanacu, judeţul Vaslui 

 

Şcoala Gimnazialã nr. 1, sat Tanacu, judeţul Vaslui instituţie reprezentatã de doamna director Iuraşcu Luminiţa a stabilit un protocol de 

colaborare cu Poliţia Comunalã Tanacu reprezentatã de domnul agent de poliţie Neişteanu Corneliu pentru anul şcolar 2019-2020. 

Aceste douã instituţii sunt parteneri în cadrul proiectului de cetãţenie- democraticã cu titlul: „Violenţa este sãlbãticia scãpatã din frâu”. 

Activitãţile propuse în ordinea desfãşurãrii lor sunt: 1. Dilema lui Heinz, 2. Stop bullying-ul în şcoalã, 3. Toleranţa leagã prietenii, 4. Violenţa 

rãspândeşte urã, la care vor participa un numãr de 150 de elevi, 10 profesori şi pãrinţi.  

Transformãrile vieţii sociale şi economice ale României din ultima perioadã au condus la o creştere alarmantã a comportamente lor 

deviante din societate în rândul tinerilor ceea ce a generat o scãdere în comunitatea localã a încrederii în aceastã categorie de vârstã f iind în 

pericol starea viitoare a societãţii. Tema la modã azi este: „violenţa elevilor în şcoli”. În urma unor reportaje de naturã sã aducã mult dorita 

audienţã, precum şi a altor facilitãţi ale zilei, cum ar fi telefoanele mobile cu camerã incoporatã şi Internetul, aceste aspecte nefericite au 

devenit mult mai vizibile.  

Violenţa a existat, existã şi va mai exista, iar acest nivel depinde de gradul de civilizaţie. Pentru o mai bunã înţelegere a fenomenului de 

delicvenţã juvenilã am realizat un proict pe tema: „Violenţa este sãlbãticia scãpatã din frâu”. 

Acest proiect încearcã conştientizarea tinerii generaţii cu privire la respectarea  drepturilor omului, a prevenirii conflictelor, a convieţuirii  

într-un mediu natural, economic, social şi cultural divers, capabil sã acorde şanse egale de împlinire a tuturor. 

Obiectivele specifice proiectului sunt :  

1. Combaterea şi prevenirea delicvenţei din rândul tinerilor ; 
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2. Depistarea şi înţelegerea cauzelor care genereazã delicvenţa ; 

3. Recunoaşterea formelor de delicvenţã juvenilã şi a factorilor de risc ; 

4. Explicarea fenomenului de bullying ; 

5. Diferenţierea între bullying şi agresiunea între copii ; 

6. Enumerarea modalitãţilor de a preveni delicvenţa şi bullying-ul. 

Prima activitate desfãşuratã în cadrul proiectului a fost : „Dilema lui Heinz” pe data de 11 octombrie 2019 cu ocazia Zilelor Învãţãrii 

Nonformale. Activitatea a fost una de informare şi formare de priceperi şi deprinderi. S-a desfãşurat în sala de clasã şi au participat elevii 

claselor a VII-a şi a VIII-a împreunã cu 5 cadre didactice şi 3 agenţi de poliţie : doamna subcomisar de poliţie Alina Maria Tãbãcaru, 

subinspector de poliţie Alexandra Condurache din cadrul Poliţiei Judeţene Vaslui şi domnul agent Neişteanu Corneliu din cadrul Poliţiei 

Comunale Tanacu. Activitatea a durat 2 ore iar obiectivele principale au fost : 

1. Conştientizarea importanţei siguranţei pe net ; 

2. Informarea despre cyberbullying ; 

3. Explorarea responsabilitãţilor legale ale persoanelor ; 

4.  Diferenţierea dintre obligaţiile morale şi legale ; 

5. Conştientizarea urmãrilor legale ale unei infracţiuni ; 

6. Informarea despre existanţa şcolilor de corecţie din România ; 

Metodele aplicate au fost : expunerea, explicaţia, exerciţiul de comunicare şi dezbatere. În prima parte a lecţiei elevilor li s-au prezentat 

douã filmuleţe despre siguranţa pe net şi despre şcolile de corecţie de cãtre doamnele poliţiste din cadrul Poliţie Judeţene Vaslui. Ele au 

provocat elevii la o discuţie despre importanţa respectãrii legilor şi despre urmãrile nerespectãrii lor. Deasemenea doamnele poliţiste au adus 

la cunoştiinţa elevilor fenomenul de cyberbullying, le-au amintit copiilor cã trebuie sã aibã grijã cu cine se împrietenesc în mediul online 

pentru cã atacatorul poate avea o înfãţişare înşelãtoare.  

A doua parte a lecţiei a fost coordonatã de doamna profesor Obreja Alina la care au participat domni poliţişti prezenţi în prima parte a 

lecţiei. Profesorul a expus povestea intitulatã „Dilema lui Heinz”. Elevii trebuiau sã îşi expunã în scris opinia în legãturã cu afirmaţia: „Heinz 
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ar trebui sã fure medicamentul pentru cã…”, „Heinz nu ar trebui sã fure medicamentul pentru cã…”. Pornind de la aceste afirmaţii s-a închegat 

un debate în care au fost implicaţi elevii dar şi domnii poliţişti. Fiecare şi-a exprimat şi argumentat pãrerea ce ar fi fãcut dacã ar fi fost în locul 

lui Heinz. Apoi discuţia a atins urmãtoarele puncte şi anume de ce este greşit sã se încalce legea, prezentarea de poveşti personale în care 

oamenii din motive întemeiate au luat în calcul încãlcarea legii, prezentarea de situaţii de contravenţie specific vârstei elevilor şi mãsurile 

aplicate. 

Cea de-a doua activitate desfãşuratã a fost intitulatã: „Stop bullying-ul în şcoalã” pe data de 01 noiembrie 2019.  La activitate au 

participat elevii claselor a V-a şi a VII-a, 5 profesori şi 3 pãrinţi. Obiectivele lecţiei au fost: explicarea termenului de bullying, diferenţierea 

dintre bullying şi agresiunea dintre copii, exemplificarea tipurilor de bullying, caracterizarea atacatorului şi a victimei, descrierea sentimentelor 

trãite de victim şi identificarea modalitãţilor de a opri bullying-ul. Metodele folosite au fost multiple: brainstorming-ul care a adunat idile 

elevilor despre termenul de bullying, metoda Diagrama Venn-Euler folositã pentru a identifica asemãnãrile şi diferenţele dintre bullying şi 

agresiunea dintre copii, metoda Artificiilor pentru a exemplifica tipurile de bullying, metoda “Map circle” pentru a formula tiparul agresorului, 

metoda Ciorchinelui pentru a identifica ce simte victima bullying-ului şi în final metoda Copacul ideilor pentru a gãsi modalitãţile de rezolvare 

a bullying-ului. 

Ultimele 2 activitãţi: „Toleranţa leagã prietenii” şi „Violenţa rãspândeşte urã” se vor desfãşura în al doilea semestru.  

Acest proiect doreşte conştientizarea tinerei generaţii cu privire la drepturile omului, prevenirea conflictelor, a bullying-ului, 

conştientizarea mãsurilor legale luate în urma unei infracţiuni, responsabilizarea în mediul online. Elevii trebuie sã îşi dea seama cã violenţa 

nu este un lucru benefic pentru ei, un comportament adecvat la şcoalã este dovada unei educaţii bine înţeleasã şi aplicatã de  pãrinţi.  

Monitorizarea şi evaluarea proiectului se va face prin atenta supraveghere a comportamentului elevilor, prin susţinerea de referate pe tema 

delicvenţei, prin discuţii libere la orele de consiliere şi orientare, prin elaborarea de eseuri şi desene pe tema violenţei. Implementarea 

proiectului va avea impact asupra: 

1. Grupurilor ţintã, prin generarea unor schimbãri în comportamentul şi limbajul elevilor; 

2.       Comunitãţii locale; 

3. Şcolii ca instituţie, prin creşterea capacitãţii instituţionale, extinderea parteneriatelor, creşterea prestigiului în comunitate; 
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4.       Partenerilor din proiect prin dobândirea unor informaţii şi abilitãţi. 

Durabilitatea proiectului va fi asiguratã prin: 

1. Continuarea activitãţilor grupului de iniţiativã/ acţiune constituit în cadrul proiectului; 

2.          Continuarea implementãrii consiliului de elevi; 

3.          Noi proiecte ce vor fi elaborate dupã finalizarea proiectului; 

4.          Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului; 

5.          Includerea bunelor practice identificate în proiect în strategiile şcolii. 

În cadrul proiectului, diseminarea va fi asiguratã astfel: 

1. La nivelul unitãţii şcolare prin distribuirea de pliante şi realizarea de planşe, desene, susţinerea de referate, discuţii pe  baza 

proiectului, analizarea unor chestionare completate de elevi dar şi de pãrinţi; 

2. La nivelul comunitãţii locale prin distribuirea unor invitaţii la activitãţile desfãşurate. 

În momentul de faţã proiectul este în plinã desfãşurare şi se bucurã de un real succes în rândul elevilor. 
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 Liceul cu Program Sportiv ,, Bihorul’’, Oradea 

                                                                                                                                          

PROIECT EDUCATIV 

“ UNIŢI PENTRU SALVAREA PĂDURII”  

                                                                                                                    

                                                                                                                          Coordonator: 

   

Profesor, SUSA GEORGETA 

                                                                                                            

 

A. DENUMIREA PROIECTULUI 

TITLUL : “ UNIŢI PENTRU SALVAREA PĂDURII” 

TIPUL DE EDUCAŢIE: Educaţie pentru dezvoltare durabilă- Educaţie ecologică 

TIPUL PROIECTULUI: local 

B. APLICANTUL 

         Coordonate de contact: Liceul cu Program Sportiv “ Bihorul”, Oradea,  Telefon- Fax: 0359414150 

      RESPONSABILI DE PROIECT:  

•  Director, prof.dr. Matei Dan – Constantin 

       COORDONATORI:  

• Prof. Susa Georgeta – Liceul cu Program Sportiv “ Bihorul” 

       ECHIPA DE PROIECT: 
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• Prof. Stance Lucian- director adj. LPS “ Bihorul” 

• Prof. Bocoi Roland- director adj. LPS ,,Bihorul" 

  C.  CONTEXT: 

            Starea mediului înconjurător devine pe an ce trece tot mai îngrijorătoare: spaţiile împădurite se reduc, deşertul se extinde,  solurile 

agricole se degradează, dispar numeroase specii de plante şi animale, efectul de seră se accentuează. În acest caz fiecare om trebuie să 

realizeze şi să accepte să-şi assume responsabilitatea privind impactul pe care viaţa lui o are asupra planetei. 

            Prin acţiunile pe care le desfăşurăm în cadrul Proiectului educativ “ Uniţi pentru salvarea pădurii” , încercăm să sensibilizăm elevii 

şi părinţii acestora faţă de ecosistemul în care îşi desfăşoară activitatea , să optimizăm relaţia dintre om şi natura înconjurătoare. 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Observarea, investigarea şi înţelegerea impactului activităţilor umane distructive asupra mediului şi necesitatea respectării normelor 

de protecţie şi ocrotire a pădurii. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Familiarizarea elevilor cu probleme de mediu 

• Conştientizarea şi respectarea normelor de protecţie 

• Cultivarea dragostei faţă de tot ce se află în mediul natural 

GRUP ŢINTĂ: 

• DIRECT:  

➢ Elevii clasei a III-a LPS “ Bihorul” -24 elevi 

• INDIRECT: 
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➢ Elevii care nu participă în mod direct la proiect 

➢ Părinţii  

➢ Comunitatea locală 

          DURATA : 

              An școlar: 2019- 2021 

          CONŢINUTUL PROIECTULUI:  

              În cadrul proiectului se vor desfăşura următoarele activităţi: 

❖ Întălniri între cadrele didactice şi reprezentanţii Ocolului Sivic Oradea 

❖ Acţiuni de plantare  

❖ Acţiuni de igenizare 

❖ Expoziţii tematice 

❖ Elaborarea de postere cu tematică ecologică 

❖ Colectare selectivă de deşeurilor 

❖ Activităţi de documentare şi informare 

❖ Serbarea zilelor din calendarul ecologic 

❖ Acţiuni de voluntariat 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea 

activitătii 

Modalităti de 

realizare 

Data/ 

Perioada 

Locul 

desfăşurării 

Responsabili 

1.  

“Un copac, o 

viaţă” 

Acţiune de plantare a 

copacilor 

Martie 2020 Pădurea de la 

Hidişelul de Jos 

Ocolul Silvic Oradea reprezentat de  

d-nul ing.Hulea Cornel 

LPS Bihorul, reprezentat de  

d-nul director Matei Dan 

 

2.  

“Uniţi pentru 

protejarea 

pădurii” 

 

 

Realizarea unor 

postere-pliante cu 

mesaje privind 

ocrotirea pădurii 

Aprilie 2020 Unităţile de înv. 

din proiect 

Echipa de proiect 

3.  

„ Un copac, o 

viaţă” 

Acţiune de plantare 
Martie 2020 Pădurea de la 

Hidişelul de Jos 

Ocolul Silvic Oradea reprezentat de  

d-nul ing.Hulea Cornel 

LPS Bihorul, reprezentat de  

d-nul director Matei Dan 

 

4  

“Uniţi pentru 

protejarea 

pădurii” 

 

 

Realizarea unor 

postere-pliante cu 

mesaje privind 

ocrotirea pădurii 

Aprilie 2020 LPS “Bihorul” 

Şcoala   

 

Echipa de proiect 

5. “Locuitorii   

pădurii” 

Vizită la Grădina 

Zoologică 

Mai 2020 Oradea 

Jibou 

Coordonatorii de proiect 

6.  

“Şi noi avem 

drepturi” 

 

Elaborarea unor 

declaraţii privind 

drepturile pădurii şi a 

locuitorilor acesteia 

Iunie 2020 LPS “Bihorul” 

Şcoala  

 

Echipa de proiect 
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E. EVALUARE 

❖ INTERNĂ :  

7. 

 

 

8. 

„ S-a aurit a 

toamnă 

pădurea” 

 

 

„Pădurea şi 

oaspeţii ei în 

timpul iernii” 

Expoziţie de desene 

 

 

Confecţionarea de 

căsuţe pentru păsările 

care iernează la noi în 

timpul iernii 

Septembrie 

2020 

 

 

Octombrie 

Noiembrie 

2020 

LPS “Bihorul” 

 

Echipa de proiect 

 

 

Echipa de proiect 

9. „Pământul  

rodeşte, unde 

omul 

munceşte” 

Acţiuni de ecologizare Noiembrie 

2020 

LPS “Bihorul” 

” 

Coordonatorii de proiect 

10.  

“Un copac, o 

viaţă” 

Acţiune de plantare a 

copacilor 

Martie 2021 Pădurea de la 

Hidişelul de Jos 

Ocolul Silvic Oradea reprezentat de  

d-nul ing.Hulea Cornel 

LPS Bihorul, reprezentat de  

d-nul director Matei Dan 

 

11. „ 5 IUNIE - 

ZIUA 

MONDIAL~  

A 

MEDIULUI” 

* Pădurea în 

lumea 

fermecată a 

culorilor 

Expoziţie de desene 
Iunie 2021 LPS “Bihorul” 

 

 

Echipa de proiect 
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• Iniţială prin chestionare  

• Formativă – pe tot  parcursul derulării proiectului, prin monitorizarea acţiunilor şi activităţilor 

• Finală – prin prezentarea proiectului în cadrul comisiilor metodice 

❖ EXTERNĂ: 

• Publicaţii în ziare locale 

• Opinii ale comunităţii 

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI   

     Activitatea de monitorizare se va desfasura prin următoarele forme: 

•  Intocmirea proiectului de activitate; 

•  Prezentarea a 2-3 poze din timpul fiecărei activitati 

• Chestionare aplicate elevilor  

H. REZULTATE: 

➢ Calitative: 

•     Mai buna informare a elevilor asupra conduitei ecologice; 

•     Cunoaşterea normelor de protecţie, ocrotire şi salvare a pădurii 

 

➢ Cantitative: 

•    2 expozitii cu lucrările elevilor (artistice/literare) 

•     Plantarea a 200 puieţi de stejar şi gorun 

•    Aprox. 300 elevi, 15 cadre didactice, 2 reprezentanti ai comunitătii locale 

•    11 planuri de activitate 

•    2 materiale informative despre proiect si activitătile sale 

•    poze 

•    diplome elevilor implicati în proiect  
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I. DISEMINAREA PROIECTULUI: 

•    Prezentarea activitătilor desfăsurate în cadrul comisiilor metodice  

•    Aparitii în mass- media; 

•    Publicarea unor articole în revista şcolii 

    

 J. IMPACTUL PROIECTULUI: 

➢ Un impact estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă se materializează observarea, investigarea şi înţelegerea impactului 

activităţilor umane distructive asupra mediului şi necesitatea respectării normelor de protecţie şi ocrotire a pădurii 

➢ Calitatea feed – back – ului în timpul derulării activităţilor 

 K. SUSTENABILITATEA 

                    Pe viitor dorim să reînoim acordul de parteneriat cu colaboratorii nostri si să găsim noi modalităti de educare a tinerilor privind protecţia 

mediului. 

L. BUGETUL PROIECTULUI: autofinantare 

M. PARTENERI:  

•  Direcţia Silvică Bihor - Ocolul Silvic Oradea  
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PROIECT EDUCATIV - NOI SUNTEM NATURA! 

 

Suditu Petruța-Raluca, director / profesor pentru învățământul preșcolar,  

Grădinița cu P.P. „Dumbrava Minunată” Fieni 

 

Domeniul: Educație Ecologică 

Instituția coordonatoare: 

Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Fieni  

Coordonator:  

Director, prof. Suditu Petruța-Raluca 

Parteneri: 

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

Romsilva - Direcția Silvică Târgoviște 

Asociația Ecologică „Floare de Colț” Fieni 

Unitatea Administrativ Teritorială Fieni 

 

ARGUMENT 

 Natura ne oferă în fiecare clipă mii de motive pentru a zâmbi. Conexiunea pe care omul a avut-o dintotdeauna cu mediul înconjurător 

devine din ce în ce mai slabă iar acest aspect afectează în primul rând copiii. Copilul de astăzi nu mai crește mângâiat de razele soarelui 

explorând lumea plantelor și a insectelor și în consecință adultul de mâine nu va mai proteja mediul natural deoarece  nu îi va cunoaște 

importanța și frumusețea. 

 Prin intermediul acestui proiect de parteneriat educațional ne dorim să punem copilul în directă legătură cu natura, să îi insuflăm dorința 

de a petrece timp explorând lumea verde, să îl facem să iubească fauna și flora și să învețe cum le poate proteja.  
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DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Scop: Formarea unor deprinderi ecologice de a proteja mediul înconjurător și de a îl păstra curat. 

Obiective: 

- plantarea a 30 de puieți de foioase și conifere de către preșcolarii de la grupele mari și mijlocii în spațiul verde din vecinătatea grădiniței; 

- realizarea unor jucării și obiecte decorative din materiale reciclabile de către preșcolarii grupelor mijlocii și mari din grădiniță; 

- desfășurarea de jocuri specifice vârstei preșcolare în zonele verzi ale orașului; 

- înfrumusețarea curții grădiniței prin sădirea de flori și arbuști; 

- construirea unor adăposturi pentru vrăbiuțe din materiale reciclabile și hrănirea acestora pe parcursul anotimpului rece; 

- desfășurarea unei manifestări ecologice pe străzile orașului, în scopul sensibilizării comunității locale cu privire la prote jarea mediului 

înconjurător 

Grup  ţintă:  

- direct: 100 copii preșcolari de la grupele mari și mijlocii; 

- indirect: preșcolarii grupelor mici, 14 cadre didactice, părinţi, comunitatea locală. 

Durata: an școlar 2019 -2020  

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:  

Nr. 

crt 

Activitatea Grup ţintă Termen Responsabili Rezultate 

1 Despre vrăbiuțe  - copiii 

preșcolari 

noiembrie 

2019 

Echipa de 

proiect 

construirea unor 

adăposturi din pet-uri 

și hrănirea vrăbiuțelor 

pe perioada iernii 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1875 
 

2 Sunt iarăși nou! 

 - activitate în 

parteneriat cu 

părinții 

preșcolarilor 

- copiii 

preșcolari 

- părinții 

decembrie 

2019 

Echipa de 

proiect 

realizarea unor jucării 

și decorațiuni pentru 

bradul de Crăciun din 

materiale reciclabile 

3 Frumusețea 

florilor  

- copiii 

preșcolari 

 

martie 2020 Echipa de 

proiect 

plantarea unor flori și 

arbuști în curtea 

grădiniței 

4 O nouă viață 

- activitate în 

parteneriat cu 

reprezentanții 

Romsilva – 

Direcția Silvică 

Dâmbovița, 

voluntarii 

Asociației 

Ecologice Floare 

de Colț Fieni, 

reprezentanți ai 
UAT Fieni și 

părinți ai 

preșcolarilor 

- copii 

preșcolari 

- părinți 

aprilie 2020 Echipa de 

proiect 

- plantarea unor puieți 

de conifere și foioase 

în zonele verzi din 

apropierea grădiniței 

 

5 Marșul Ecologic 

- activitate 

desfășurată 

împreună cu 

- copii 

preșcolari 

- părinți 

mai 2020 Echipa de 

proiect 

desfășurarea unei 

manifestări ecologice 

pe străzile orașului, în 

scopul sensibilizării 
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părinții 

preșcolarilor 

comunității locale cu 

privire la protejarea 

mediului înconjurător 

6 Noi suntem 

natura! 

- copii 

preșcolari 

 

iunie 2020 Echipa de 

proiect 

desfășurarea de jocuri 

specifice vârstei 

preșcolare în zonele 

verzi ale orașului; 

 

 

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI  

 - fișe de monitorizare a activităților de proiect; 

- observarea directă; 

- realizarea unor expoziții cu fotografii ale activităților derulate și produse realizate de preșcolari din materiale reciclabile. 

REZULTATE: 

CALITATIVE – copiii implicați în proiect înțeleg importanța protejării naturii; 

CANTITATIVE – 50 de puieți de foioase și conifere plantați în spațiul verde din vecinătatea   

                                 grădiniței; 

        - 150 de flori sădite  în curtea grădiniței; 

        - 100 de copii participă direct la desfășurarea proiectului. 

 

DISEMINAREA PROIECTULUI  
- către comunitatea locală; 

- către instituțiile școlare din oraș și din localitățile apropiate. 
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IMPACTUL PROIECTULUI:  

 Formarea unui comportament ecologic pozitiv pentru ocrotirea naturii şi prevenirea  acţiunilor de poluare; 

 Sensibilizarea comunităţii în privinţa problemelor de mediu prin atitudinile şi activităţile preșcolarilor. 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 
- se va continua desfășurarea de activități cu specific ecologic în cadrul unității de învățământ 

BUGETUL PROIECTULUI: 

Surse de finanţare: sponsorizări, fonduri proprii 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

PROGRAM DE RECUPERARE PRIN ÎNOT 

PENTRU COPIII CU CERINȚE EDUCAȚINALE SPECIALE 

COORDONATOR PROIECT ,PROF.ȚĂRANU ELENA 

     

Politicile și strategiile naționale pentru copii cu CES  au la bază ideea de educație pentru  toți și educație pentru fiecare . 

Cerințele educative speciale (CES)  plasează elevul într-o stare de dificultate în raport cu ceilalți din jur , stare care nu-i permite o 

existență sau o valorificare în condiții normale a potențialului intelectual și aptitudinal de care acesta dispune și induce un sentiment de 

inferioritate ce accentuează condiția sa de persoană cu cerințe speciale. 

Astfel că activitățile educative trebuie să fie în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor  , ceea ce atrage după sine o abordare 

diferențiată a educației copiilor cu CES. 

Este ceea ce ne propunem   prin activitățile educative  din cadrul acestui proiect , să intervenim în scop terapeutic , recuperator , 

compensator și instructiv –educativ  pentru elevii cu cerințe educative din școala noastră în special pentru copiii cu tulburări din spectrul autist. 

Autismul este o tulburare neurobiologică complexă, de dezvoltare, care este de obicei diagnosticată în copilărie și se menține pe tot 

parcursul vieții unei persoane. Pentru recuperarea acestor copii, cele mai utilizate programe de intervenție comportamentală se concentrează 

pe dezvoltarea abilităților de comunicare, sociale și ale abilităților cognitive. Cu toatea cestea, studii recente și dovezi anecdotice sugerează că 

unele opțiuni terapeutice alternative, care includ sport, exerciții și alte activități fizice, pot fi un adjuvant util în intervențiile tradiționale 

comportamentale, ducând la o îmbunătățire a simptomelor , comportamentelor și a calității vieții persoanelor cu autism. 

 

ARGUMENT 

 

Activitatea fizică este important pentru copiii cu și fără deficiențe deopotrivă, deoarece promovează un stil de viață sănătos, dar poate 

ajuta persoanele cu autism în moduri unice. Pe de altă parte, activitatea fizică este recunoscută ca având efecte în reducerea hiperactivității. 
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A fost sugerat că reducerea activității fizice este motivul principal pentru creșterea ratei excesului de greutate la copiii cu autism, în 

paralel cu obiceiurile alimentare neobișnuite și cu utilizarea de medicamente antipsihotice care pot duce, la rândul lor, la creșterea în greutate. 

Participarea la activitatea fizică poate fi o provocare pentru persoanele cu autism din motive cum ar fi: limitarea funcționării motorii, motivația 

redusă, dificultăți de planificare a mișcărilor și dificultăți de automonitorizare și coordonare a propriului corp.  

 

Hipersensibilitatea auditivă, vizuală și la stimuli tactili , poate impune provocări suplimentare pentru persoanele afectate. Mai mult, 

activitatea fizică implică  interacțiunea socială, mai ales în cazul sporturilor de echipă, iar acest aspect poate fi dificil pentru o persoană cu 

autism. Cu toate acestea, dacă e pusă în aplicare în mod corespunzător, adăugarea de activitate fizică unui program de intervenție în autism 

poate ajuta la depășirea multora dintre aceste provocări și la îmbunătățirea calității generale a vieții. 

 

S-a demonstrate deja că activitatea fizică îmbunătățește starea fizică general și motricitatea grosieră a persoanelor cu autism. Un studiu 

legat de scăderea în greutate care a implicat un program de alergare pe bandă și un program de mers pe jos, implementat vreme  de 9 luni, a 

demonstrat scăderea în greutate la adolescenți cu autism sever, măsurătorile înainte și după revelând o scădere semnificativă  a indicelui de 

masă corporal în rândul participanților, precumși o creștere generală a capacității de efort fizic. 

Un alt studiu, de această dată legat de înot și gimnastică acvatică pentru copiii cu autism, cu o durată de zece săptămâni de hidroterapie , 

care a inclus trei sesiuni de 60 de minute pe săptămână, a indicat creșteri semnificative ale nivelului de fitness indicat de  schimbări în echilibru, 

viteză, agilitate, rezistență, flexibilitate și rezistență. 

 

Cercetarea a demonstrat, de asemenea, că exercițiile de tip aerobic pot reduce semnificativ frecvența comportamentelor negative, de 

autostimulare, care sunt commune în rândul persoanelor cu autism, în timp ce nu au dus la descreșterea altor comportamente pozitive. Zece 

comportamente monitorizate, cum ar fi balansarea corpului, rotirea în jurul propriei axe, datul din cap, bătutul din palme, lovirea obiectelor și 

privirea insistentă la lumină, care interferează cu comportamentul social pozitiv și cu învățarea, pot fi controlate prin utilizarea de exerciții 

fizice. În plus, sportul descurajează comportamentele hetero și autoagresive, îmbunătățind în același timp atenția. Acest studio a inclus exerciții 

aerobice de 20 de minute de jogging, ușor obositoare. 

 
O altă teorie aflată în spatele acestor constatări este că , rutine foarte bine structurate sau comportamente repetitive adaptate, cum sunt 

alergarea și înotul, pot avea funcții similar și/sau pot distrage atenția de la comportamentele autostimulative și repetitive nonadaptative asociate 

cu autismul. 

 

În completare, printre cele mai importante avantaje ale activității fizice sunt implicațiile sociale ale participării la sport și exerciții 

fizice. Activitatea fizică poate promova respectul de sine, poate crește nivelul general de fericire și poate duce la rezultate sociale pozitive, 

toate extrem de benefice pentru persoanele cu autism. 
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Pentru acele persoane cu TSA care sunt capabile să participe la sporturi de echipă, acest lucru prezintă o oportunitate de a dezvolta 

relații sociale între colegii de echipă și de a învăța indicii sociale necesare interacțiunii în ansamblu. Cu toate acestea, persoanele care preferă 

sporturile individuale cum ar fi alergatul sau înotul care nu se bazează foarte mult pe repere sociale pot beneficia în continuare de atributele 

pozitive ale activității fizice, dezvoltând relații sociale cu antrenori sau instructori. În toate cazurile, participarea la sport le oferă persoanelor 

cu autism un rol în societate care nu ar fi existat altfel. 

 

În timp ce există dovezi care să susțină rolul activității fizice în îmbunătățirea simptomelor autismului, sportul și exerciț iile fizice nu 

ar trebui să înlocuiască intervențiile comportamentale demonstrate științific, dar poate constitui un supliment eficient al acestor terapii, și, 

posibil, să le sporească beneficiile.  

 

De fapt, multe dintre componentele-cheie ale unui program de succes de activitate fizică pentru persoanele cu autism oglindesc 

componentele care alcătuiesc unele dintre cele mai frecvente tratamente și intervenții comportamentale. De exemplu, predarea de noi abilități 

pentru copii rupându-le în sarcini mai mici, organizate, și apoi recompensarea acestora pentru a fi realizate cu success sunt componente de 

bază ale intervențiilor validate cum ar fi ABA și TEACCH. Aceste tehnici pot fi implementate cu ușurință în procesul de predare a educației 

fizice la copiii cu autiSCOPUL: 

 

Implicarea elevilor preșcolari , voluntari în activități de recuperare prin înot. 

 

RESURSE: 

 

- Resurse umane:    

-  instructor înot  -  

- elevii clasei pregatitoare  

- prof. psihopedagogie specială – Țăranu Elena  

- părinții 
- Resurse finanțare – autofinanțare 

- Resurse spațiale: - Piscina 

- Resurse temporale – pe parcursul unui an școlar 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

„CRĂCIUNUL ÎN INIMI DE COPII” 

 

Motto: 

,,Când eşti copil nu ai nevoie de bogăţiile lumii pentru a fi fericit. ,, 

 

                                     

INIȚIATOR PROIECT,prof Vlad Petronela-Monica 

 

 

Coordonatori proiect, 

 

Director , prof. SăceleanuFănica 

Director adjunct, prof. Sârbu Mihaela 

                 Anşcolar 2019 - 2020
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ARGUMENT: 

Formarea personalităţii copiilor cu C.E.S necesită activităţi variate,iar activităţile literar-artistice pot juca 

un rol deosebit în acest domeniu, în special când elevii sunt implicaţi afectiv  şi când temele propuse ajung 

să-i capteze.Realizarea unor lucrări duce la dezvoltarea simţului artistic, educă gustul pentru frumos, 

motivându-i  pe copii să-şi exprime sentimentele. 

Cred că nimic nu este mai plăcut decât o creaţie artistică sau literară izvorâtă din inima lor. 

Interesul copiilor de a pătrunde tainele Sfintelor Sărbători de Paște ne-a inspirat în  iniţierea acestui  

proiect.  

SCOP: 

Dezvoltarea capacităţilor de exprimare a sentimentelor prin creaţii literare şi artistice şi de stimulare 

a potenţialului creativ al copiilor cu C.E.S. 

OBIECTIVE: 

-Să asocieze sărbătoarea  religioasă cu o stare sufleteasca proprie; 

-Să –şi dezvolte simţul estetic creativ ; 

-Să dobândească îndemânare în a crea ,a picta ,a compune ; 

-Să-şi folosească cunoştinţele acumulate pentru a se exprima . 

OBIECTIV  SPECIFIC: 

Organizarea la nivelulunităţii de învăţământ a unoractivităţi cu caracter cultural-educativ, care 

săpromovezeşisăîntreţinăspiritul de echipă, colaborareaşisusţinerea . 

GRUPUL TINTĂ: 

-elevii cu C.E.S. din clasele I-XII din Liceul Tehnologic Anghel Saligny Fetești 

-cadrele didactice, profesorul de sprijin din școală, consilierul școlar



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1883 
 

 

EVALUAREA CONCURSULUI 

Se vor acorda premiile I, al II-lea, al III-lea şi menţiuni pentru fiecare secţiune, iar lucrările care nu vor fi premiate vor primi  diplome de 

participare. Pe fiecare diplomă va fi specificat numele cadrului didactic îndrumător. 

Lucrările care nu respectă tematica şi dimensiunile impuse nu vor intra în concurs. 

RESURSE TEMPORALE:  

Data de start:    noiembrie 2019 

Data finalizării: ianuarie 2020

NR. 

CR

T 

ACTIVITATEA  

    PROPUSĂ 

 

PERIOADA PARTICIPANŢI LOCUL  

1. “ Întrebări…” 

Lansarea proiectului 

Noiembrie 2019 Echipa de imple- 

mentare 

L.T.A.S.  

FETESTI 

 

2. “Vine Crăciunul!”- creaţie literar-

artistică (scrisori tematice, desene 

pe tema dată) 

1-10 decembrie 

2019 

Cadrele didactice 

şi elevii partici- 

panţi  

 

 

L.T.A.S.  

FETESTI 

 

5. “ Răspunsuri…” 

Evaluarea proiectului 

17 decembrie 

2019 

Cadrele didactice  

implicate 

L.T.A.S.  

FETESTI 
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PLANUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR 

 

❖ Notă L.T.A.S. =Liceul Tehnologic Anghel Saigny 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

-participarea unui număr mare de cadre didactice şi elevi cu  C.E.S.; 

-promovarea imaginii şcolii; 

-dezvoltarea gustului competitiv şi a dorinţei de evidenţiere; 

-dezvoltarea capacităţii elevilor cu   C.E.S. de a realiza o creaţie literarăşi artistică; 

-crearea unui impact pozitiv asupra părinţilor elevilor cu  C.E.S.; 

-Creşterea atractivităţii şcolii în rândul elevilor cu  C.E.S.; 

-Dezvoltarea capacităţii de exprimare în scris şi prin pictură. 

MONITORIZARE  ŞI EVALUARE: 

-Panou cu rezultatele activităţilor 

-Premii-diplome 

-Fotografii 
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PRODUSE FINALE: 

-CD-uri  

-diplome 

-lucrările elevilor 

CONTINUITATEA PROIECTULUI : 

-Reluarea  proiectului şi lărgirea lui la nivel naţional  ; 

-Desfăşurarea altor activităţii asemănătoare; 

-Încurajarea altor cadre didactice să proiecteze şi să implementeze noi activităţi . 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC  PARTICIPANT: 

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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ŞCOALA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

CLASA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

Nr. 

Crt 

Numele şi prenumele elevului Clasa Secţiunea 
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IV.PARTENERIATE 
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL GRĂDINIŢĂ –ŞCOALĂ: 

Grădiniţa cu Program Normal Scăriga - Școala Primară Scăriga cu  clasele I-IV 

  

Prof. învăț. preșcolar CIOBOTARU AMALIA 

  

 

UNITATE de ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.N. Scăriga - Structură a Școlii Gimnaziale Nr.1 Livezi 

PROPUNĂTOR: Ciobotaru Amalia 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când/ cum şi de ce se întâmplă?  

TEMA ACTIVITĂȚII: : „Toamnă, toamnă harnică” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL GRĂDINIŢĂ –ŞCOALĂ 

CATEGORIA DE ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE: Realizarea de expoziţii  

 

                 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. 

 

SCOPUL  

 

➢ găsirea unor modalităţi viabile de colaborare între educatoare şi învăţătoare pentru integrarea şcolară a copiilor şi pregătirea 

părinţilor pentru integrarea copiilor în activitatea şcolară. 
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OBIECTIVEVELE PROIECTULUI 

 

➢ structurarea  unor modalităţi de cooperare între grădiniţă şi şcoală; 

➢ asigurarea continuităţii de cerinţe între grădiniţă şi şcoală; 

➢ implicarea familiei şi familiarizarea acesteia cu diverse aspecte ale şcolarităţii mici; 

➢ schimb de metode concrete de lucru; 

➢ eficientizarea şi perfecţionarea modalităţilor de integrare a copiilor preşcolari în activitatea şcolară; 

GRUP ŢINTĂ 

 

• Preşcolari 

• Elevi 

• Învăţători 

• Educatoare 

• Părinţii copiilor 

DURATA 

• Noiembrie 2019- iunie 2020 

IMAPACTUL PROIECTULUI ASUPRA RESURSELOR UMANE 

 

❖ Educatoarea şi învăţătoarea  au avut posibilitatea să-şi valorifice experienţa acumulată la clasă, să-şi lărgească sfera preocupărilor 

in ceea ce priveşte reuşita succesului şcolar al copiilor. 

❖ Copiii se familiarizează cu acitvitatea şcolară. 

❖ Părinţii sunt informaţi cu cerinţele şcolii. 
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RESURSELE  PROIECTULUI 

Resurse umane: Resurse materiale:  

❖ preşcolari 

❖ şcolari 

❖ învăţători 

❖ educatoare 

❖ părinţi 

 

❖ dotările din sălile de grupă şi de clase 

❖ materiale didactice 

❖ aparat foto 

 

 

FINALITĂŢI 

❖ album cu fotografii de la activităţile desfăşutate 

❖ realizarea de expoziţii cu creaţii ale copiilor 

❖ diplome pentru copiii care s-au evidenţiat  

❖ analiza desfăşurării parteneriatului 

 

PROGRAM     DE ACTIVITĂŢI 

„Toamnă, toamnă harnică” 

❖ prezentarea unui program de cantece și poezii dedicate anotimpului de toamnă; 

❖ realizarea unui centru tematic de toamnă; 

❖ realizarea unor lucrări artisctico-plastice cu tema dată. 
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PROIECT DE PARTENERIAT  EDUCAȚIONAL 

,,PRIETENI  LA  DISTANȚĂ” 

 

Prof. Clicinschi Camelia- 

Șc. Gimn. ,,Iancu Munteanu’’ Tătărășeni-Botoșani 

 

PERIOADA  DE  DERULARE:  

➢ 25- 29 noiembrie. 2019  

INIȚIATOR SI COORDONATOR   PROIECT:  

Prof.Clicinschi Camelia- Școala Gimnazială ” Iancu Munteanu ” Tătărășeni 

PARTENERI: 

prof. Maxim Maricica- Școala Gimnazială ” Iancu Munteanu ” Tătărășeni 

Prof. Vatavu Camelia-instructor de educație Complexul de apartamente ,,Floare de colț” Dorohoi 

ORGANIZATOR: 

           - Școala Gimnazială ” Iancu Munteanu ” Tătărășeni-Havârna-Botosani 

PARTENER: 

     - Complexul de apartamente ,,Floare de colț” Dorohoi 

ARGUMENTUL  PROIECTULUI 
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           Prietenia este  acea relație caldă și plăcută care ne dă încredere, ne dă curajul să acționăm în unele momente mai dificile. Prietenia 

este acea oază pe care o căutam când suntem lipsiți de putere si speranță.. 

E minunat să ai prieteni! Prietenia este un lucru magnific! Prietenia nu are nicio limită, nu ține seama de mediul din care 

provenim, nu ţine cont de distanţă, nu ţine cont de vârstă… 

A oferi prietenie şi a beneficia de ea, este ceva deosebit, ceva fără de care nu am putea trăi, iar prietenii sunt cel mai de  preţ lucru 

pe care îi putem avea.      

Lumea in care trăim este o lume în care toți suntem asemănători, dar în același timp și foarte diferiți.Nevoia de a împărtăși 

experiențele, de a avea mereu alături pe cineva, ne determină să ne organizăm în grupuri și să ne acceptăm unii pe alții indiferent de 

dezvoltarea noastră fizică sau cognitivă,de situația materială  sau poziția socială. 

Voluntariatul poate fi considerat o punte de legătura între copiii ce provin din diferite medii sociale si școlare. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

             Sprijin umanitar acordat copiilor de la centrul ,,Floare de colt” Dorohoi (copii cu probleme sociale),bătrânilor, colegilor cu 

probleme sociale 

OBIECTIVE 

• revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate,generozitate;  

• responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat 

• Dezvoltarea unor comportamente relaționale de prietenie și de colaborare între elevii celor două instituții prin participare la 

activități comune; 
• Stimularea comunicării elevilor prin poștă, internet, telecomunicații şi a dorinţei de a se cunoaşte mai bine şi de a forma noi cercuri de 

prieteni; 

• Implicarea părintilor în organizarea si desfășurarea activităților extrașcolare ale copiilor, în vederea unei mai bune colaborări 

familie-școală; 

GRUP ŢINTĂ 

   12 copiii/elevii din Complexul de apartamente,,Floare de colt,, Dorohoi (copiii cu probleme sociale) 
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    33  elevi (cl P-I-II-III-IV )de la Șc Gimn. ,,Iancu Munteanu,, Tătărășeni 

BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI AI PROIECTULUI:          
➢ Elevii claselor pregătitoare, I- II-III-IV, Şcoala Gimnazială ” Iancu Munteanu ” Tătărășeni 
➢ Elevii din Complexul de apartamente,,Floare de colt,, Dorohoi (copiii cu probleme sociale) 
➢ Cadrele didactice coordonatoare implicate în proiect; 
➢ Părinţii elevilor participanţi; 
➢ LOCUL  DERULĂRII  PROIECTULUI: 
➢ Şcoala Gimnazială ” Iancu Munteanu ” Tătărășeni 
➢ Complexul de apartamente,,Floare de colt,, Dorohoi 

RESURSE: 

A. Umane - participanţii la proiect 

B. Materiale–portofolii, aparate foto, calculator, imprimantă, hârtie foto, Cd-uri, diverse alte material folosite pe perioada derulării 

proiectului 

C. Financiare – 

-Comitetul de părinţi- sponsorizare cu produse alimentare, de imbracaminte si incaltaminte 

P.F.Buhaschi Mariana 

- agenti economici locali pentru sustinerea   actiunii de voluntariat cu produse alimentare, rechizite, asigurarea transportului etc  

D. Temporale –          25-29 Nov 2019 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 1.  Contactarea partenerilor.   Elaborarea proiectului. 

 2.  Prezentarea proiectului. Informarea copiilor și a părinților despre activitățile incluse în proiect 

 3.Colectarea produselor alimentare/imbracaminte, rechizite atât din donația copiilor/cadrelor,cat si din sponsorizări. 

 4. ,, Revederea!”-reintâlnirea  elevilor de la Șc Tătărășeni cu elevii si personalul de la Complexul,, Floare de colț.,Dorohoi  și oferirea 

de daruri 

5.  ,,Dăruind, câștigi un prieten!,,-acțiune de voluntariat (donație de alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte,rechizite) 
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6..,, Împreuna ne simțim bine!,,-participare la acțiuni comune și sărbătorirea aniversatelor 

 7.,, Zâmbet pentru bătrânii noștri!,,-donație de produse alimentare, de curățenie, de igienă personală etc. 

 

EVALUARE: 

➢ CD-uri care să cuprindă întreaga activitate desfășurată în cadrul proiectului 
➢ Prezentîri POWER-POINT cu activitățile desfățurate în activitățile cu părinii/activități metodice; 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

➢ producerea de îmbunătăţiri în comportamentul copiilor, aceştia devenind mai altruisti.  

➢ o nouă viziune a cadrelor didactice în ceea ce priveşte lucrul în echipă şi implicarea cu responsabilitate  în derularea unor 

proiecte. 

MEDIATIZARE ȘI DISEMINARE: 

➢ întocmirea unui album cu aspecte din proiect; 

➢ diseminarea  proiectului se va realiza în cadrul ședințelor cu părinţii elevilor din școală, în cadrul comisiei metodice . 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

➢ Continuitatea va fi asigurată prin modificarea si completarea grupului ţintă , prin atragerea de alţi parteneri, prin diversificarea activităţilor 
şi desfaşurarea lor şi în alte locaţii, prin valorificarea rezultatelor obţinute. 
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Grădiniţa cu Program Prelungit nr.4 Reghin  

                Liceul Tehnologic “Petru Maior”, Reghin 

 

 

 

  PROIECT  DE  PARTENERIAT    EDUCAŢIONAL 

        GRĂDINIŢĂ - ŞCOALĂ     
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                     DIRECTOR: prof.PETRUT MARIA     
 

                         Coordonator  proiect: Prof.înv.preşcolar: MARE ADRIANA  

                                                                                                      PUSCAS  

                                                                                                              MIHAEL 

 

 

 

PARTENERI: 

 

„Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin 
Prof.inv.primar :Capusan Monica 

 

 

„Gradinita cu P.P. Nr.4 Reghin 
                                          Prof. Inv. Prescolar: Mare Adriana                 

                                                                            Puscas Mihaela 

 

 

 

 

AN ŞCOLAR 2019-2020 
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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 crează oportunităţi de cooperare, consultare, comunicare, conlucrare in vederea atingerii unui scop 

comun. 

     Integrarea copilului in şcoală presupune mai întâi formarea unor reprezentări corecte care să le permită preşcolarilor o adap tare 

afectiv- motivaţională la mediul şcolar.În calitatea noastră de părinti, educatori sau invăţători ne-am intrebat 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 in cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi individuale a copiilor sau in 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 sa fie mai clare,mai coerente si mai 

apropiate de realitate, acest lucru conducând la in debut şcolar optim. 

    Din acest motiv am considerat că un parteneriat şcoală-grădiniţă, prin intermediul căruia să surprindem toate aceste aspecte, să le 

inţelegem si 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 şcolară a copiilor şi pregătirea 

părinţilor pentru integrarea copiilor în activitatea şcolară. 
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OBIECTIVEVELE 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 in activitatea şcolară; 

-cunoaşterea individual a copiilor de către  cadrele didactice, sub aspectul capacităţilor , ritmului de dezvoltare, al abilităţilor şi 

inclinaţilor, al mediului familial din care provin 

-cunoaşterea de către copii a sarcinilor şi a conduitei de şcolare. 

 

GRUP ŢINTĂ 

 
Preşcolari 

Elevi 

Învăţătoare 

Educatoare 

Părinţii copiilor 

 

DURATA 

 
Noiembrie 2019- iunie 2020 

 

IMAPACTUL PROIECTULUI ASUPRA RESURSELOR UMANE 
 

 

Educatoarea şi învăţătoarea  au avut posibilitatea să-şi valorifice experienţa acumulată la clasă, să-şi lărgească sfera 

preocupărilor in ceea ce priveşte reuşita succesului şcolar al copiilor. 

Copiii se familiarizează cu acitvitatea şcolară. 

Părinţii sunt informaţi cu cerinţele şcolii. 
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RESURSELE  PROIECTULUI 
  Resurse umane:- preşcolari 

                             -şcolari 

                         -învăţători 

                             -educatoare 

                              -părinţi 

   Resurse materiale: -dotările din sălile de grupă şi de clase 

                                  -materiale didactice 

                                  -aparat foto 

 

            FINALITĂŢI 

• album cu fotografii de la activităţile desfăşutate 

• realizarea de expoziţii cu creaţii ale copiilor 

• diplome pentru copiii care s-au evidenţiat  

• analiza desfăşurării parteneriatului 

 

 

                                  PROGRAM     DE   ACTIVITĂŢI 
             

Nr. 

crt. 

DENUMIREA  

             ACTIVITATII 

LOCUL DE  

DESFASURARE 

 

PERIOADA 

 

PARTICIPANTI 
 

 

1. 

  

“Voi fi şi eu şcolar” 

 

-vizita preşcolarilor la şcoală. 

 

Liceul Tehnologic 

“Petru Maior” 

 

 

Noiembrie 

    2018 

şcolari, preşcolari,   

diectorul unităţii, 

învăţătoare, 

educatoare, 

bunici, 

părinţi 
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2. 

“Toamna, toamna harnica .“ 

-schimb de colaje/desene intre 

prescolari si scolari 

Grădiniţa cu 

Program P. Nr. 4 

Reghin 

 

Noiembrie  

   2018 

preşcolari, învăţătoare, 

educatoare, 

bunici, 

părinţi 

 

 

 

 

4. 

“Sărbătorim marea unire.” 

,,Si eu am fost la Alba Iulia...” 

-citirea poveştii 

-confecţionarea de steguleţe 

tricolore   

- dansuri populare specifice, 

-cântec -Desteaptă-te, române! 

 

Liceul tehnologic 

“ Petru Maior” 

 

Decembrie 

  2018 

şcolari, preşcolari, 

învăţătoare, 

educatoare, 

bunici, 

părinţi 

 

 

5. 

,, Noi umblăm să colindăm” 

-interpretare de colinde,  

-cântece de iarnă, scenete, sorcova, 

pluguşorul,  

-confecfionare de materiale 

specifice sărbătorilor de iarnă 

 Grădiniţa cu 

Program P. Nr.4 

Reghin 

 

Decembrie 

  2018 

şcolari 

preşcolari  

învăţătoare 

educatoare 

 

  6. 

“ Ne pregatim de Dragobete!”  

- confectionarea de felicitari pentru 

noii nostri prieteni; 

 

Liceul tehnologic      

“Petru Maior” 

 

Februarie 

   2019 

Scolari 

Prescolari 

Invatatoare 

educatoare 

 

 

6. 

,,E ziua mamei!” 

- confecţionarea unor 

felicitări pentru mame; 

- cântece, poezii dedicate 

mamei. 

 

 Grădiniţa cu 

Program P. Nr 4 

Regin 

 

Martie 

  2019 

şcolari, preşcolari, 

învăţătoare, educatoare, 

mămici, 

bunici   
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7. 

 

 

 

 

 

 

“A venit primăvara !- 

încondeierea ouălor cu ocazia       

sărbătorilor pascale 

 

 Grădiniţa cu 

Program Prl.Nr.4 

Reghin 

 

Aprilie 

  2019 

şcolari 

preşcolari  

învăţătoare 

educatoare 

 

 

 

 

8. 

“Desenăm şi învăţăm!” 

 -desen pe asfalt cu temă dată,          

concurs de cultură generală  

Curtea Şcolii  

  

 

    Mai  

   2019 

şcolari,preşcolari, 

învăţătoare, educatoare, 

părinţi, invitaţi de 

onoare 

9. “1 IUNIE-ZIUA COPILULUI!” 

-participarea elevilor la jocurile si 

concursurile preşcolarilor. 

 

Grădiniţa cu 

Program Prelungit 

Nr.4 Reghin 

 

    Iunie 

  2019 

şcolari, preşcolari, 

învăţătoare, educatoare, 

mămici, 

bunici   

 

 EVALUAREA  PROIECTULUI 

➢ Observarea sistematică a copiilor.  

➢ Expoziţii cu desenele şi materialele realizate de către copii.  

➢ Album cu fotografiile realizate pe parcursul desfăşurării activităţilor.  

➢ Discuţii cu partenerii de proiect care au contribuit la activităţile desfăşurate.  
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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 
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PROTOCOL DE COLABORARE 

           Încheiat astăzi, 22.11.2018 între Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 4  Reghin reprezentată prin doamna prof.înv.preşcolar 

Mare Adriana şi doamna prof. Inv. Prescolar Puscas Mihaela si Liceul Tehnologic „Petru Maior”, reprezentată prin doamn prof. 

Inv. Primar Capusan Monica 

      Prezentul acord are ca obiectiv crearea unui climat de colaborare în cadrul proiectului educaţional ,, În curând  voi fi şcolar” , 

parteneriat care să conducă la realizarea obiectivelor propuse.  

      În acest sens se vor desfăşura activităţile stabilite în proiect, timp de 7 luni, urmărind realizarea obiectivelor şi evaluarea 

finală. Rezultatele fiind apoi comunicate ambelor instituţii implicate: ”Grădiniţa cu Program prelungit nr. 4 Reghin şi Liceul 

Tehnologic „ Petru Maior”. 

 

 

Data :22.11.2018                                                                       DIRECTOR: prof. Inv. Presc. 

                                                                                                             

                                                                                                                            PETRUT MARIA 

 

 

 

    COORDONATOR PROIECT: 

  Prof.înv.preşcolar Mare Adriana 

                                 Puscas Mihaela 
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    PARTENER PROIECT: 

Prof. Inv. Primar:  Capusan Monica 
   

           

 

 

PROIECT  DE PARTENERIAT  EDUCATIV  INTERDISCIPLINAR 

 

ŞCOLILE  IMPLICATE: Şcoala  Gimnazială ,,Iuliu Grama,, Chiheru de Jos  şi  Şcoala  Gimnazială Beica de Jos  , jud. Mureş 

PERIOADA  DE  DERULARE: noiembrie 2019-iunie 2020 

CADRE  DIDACTICE  IMPLICATE: 

-prof. înv. primar  Crișan Georgeta Hortenzia 

– prof. înv. primar  Grama Cristina 

 

Activităţi  educative  interdisciplinare  susţinute  în  cadrul  proiectului : 

❖ Confecţionarea de obiecte decorative pentru pomul de iarnă în cadrul orelor de educaţie tehnologică. 

❖ Tema educativă: 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. 

❖ Intreceri sportive între clasele participante. 

❖ Tema de educaţie moral-civică Copiii şi drepturile lor. 

❖ Expoziţii la ambele şcoli cu imagini din activităţile şi cu produsele activităţilor elevilor 
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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 titlu a 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 educativ interdisciplinar contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

          Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 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) 

          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 materiale şi umane ce se pot adapta la cerinţele derulării unui asemenea 

parteneriat educativ. 

         Toate activităţile acestui proiect, conceperea lui şi modul de derulare au acceptul direcţiunii şcolilor implicate, cât şi a Consilierului 
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de Programe şi Proiecte Educative Şcolare şi extraşcolare. 

 

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 Chiheru de Jos  şi Beica de Jos; 

✓ Să se lege anumite prietenii intre elevii celor două şcoli; 

✓ Să se desfăşoare diverse activităţi sportive, artistice, literare între elevii celor două şcoli; 

✓ Să se desfăşoare activităţi de dobândire de cunoştinţe moral-civice; 

✓ Să existe un comportament atent, tolerant şi civilizat între elevi; 

INIŢIERE  ŞI  ORGANIZARE: 

▪ Iniţiativa proiectului aparţine: prof. înv. primar  Crișan Georgeta Hortenzia 

▪ Proiectarea, susţinerea şi evaluarea activităţilor din proiect aparţin: prof. înv. primar Crișan Georgeta Hortenzia  și prof. înv. 

primar  Grama Cristina 
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▪ GRUPURI  ŢINTĂ: 

• Elevii claselor I, a II- a și a III- a, Şcoala Gimnazială ,, Iuliu Grama,, Chiheru de Jos 

• Elevii clasei a II-a, Şcoala Gimnazială Beica de Jos 

PARTICIPANŢI  LA  PROIECT: 

• Elevii claselor I, a II- a și a III- a, Şcoala Gimnazială ,, Iuliu Grama,, Chiheru de Jos și  elevii clasei a II-a, Şcoala 

Gimnazială Beica de Jos 

• Învăţătorii şi directorii şcolilor; 

• Părinţii elevilor participanţi; 

 

LOCUL  DERULĂRII  PROIECTULUI: 

Şcoala Gimnazială ,, Iuliu Grama,, Chiheru de Jos 

            Şcoala Gimnazială Beica de Jos 

PERIOADA  DE  DERULARE  A  PROIECTULUI: 

Acest proiect educativ se va derula timp de un an şcolar.( 2019-2020) 

RESURSE: 

A) Umane - participanţii la proiect 

B) Materiale - diplome 

C) Temporal e – anul şcolar 2019-2020 
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EVALUARE: 

❖ Aprecierea permanentă a activităţii şi rezultatelor muncii elevilor: orale, metoda Galeriei 

❖ Materiale afişate la panourile claselor şi a şcolilor 

❖ Imagini din activităţile susţinute 

 

Întocmit de: 

▪ prof. înv. primar  Crișan Georgeta Hortenzia 

▪  prof. înv. primar  Grama Cristina 

 

APROBAT: 

 

Director Prof. Matei Marcela ………………………………………………. 

 

Director Prof.Gazsi Mihaela Nadia………………………………………….. 
 

 

 

Grădiniţa cu P.N. Ulmet                                               Școala Gimnazială                                         Vârfuri                                                                                

   Vârfuri 
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PARTENERIAT GRADINIȚA - ȘCOALĂ 

 

PARTENERI:  Grădiniţa cu P.N. Vârfuri-Ulmet 

Școala Gimnazială Vârfuri 

 

TEMA PROIECTULUI: ,,Azi preşcolari, mâine şcolari” 

 

       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 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:  
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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 de la grupa Ursuleții veseli 

                                               - şcolarii clasei a II-a  

Beneficiari indirecți: părinții copiilor. 

REZULTATE AȘTEPTATE:  

Responsabilizarea părinților preșcolarilor în vederea integrării cu succes în clasa 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: 

- Prof. ptr. înv. preșcolar: Nita Carmen 
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- Prof. ptr. înv. primar: Gurau Florina 

- elevii clasei a II-a   

- preşcolarii grupei Ursuleții veseli  

- părinţii preşcolarilor 

- părinţii şcolarilor 

         RESURSE MATERIALE  ȘI  FINANCIARE:  

Aparat foto 

Contribuții ale părinților.  

       RESURSE TEMPORALE:  

        Anul şcolar 2019-2020 

       RESURSE SPAȚIALE:  

Sala de clasă de la școală și de la grădiniță 

Curtea școlii 

      RESURSE INFORMAȚIONALE:  

Cd-uri, Dvd-uri cu diverse filmulețe 

   RESURSE MATERIALE: 

- planşe didactice                                         - creioane colorate 

- fişe de lucru                                               - acuarele 

- hârtie creponată                                         - imagini din poveşti  

- hârtie colorată                                           - calculator 

- carton                                                        - carti cu povești 

- puzzle                                                       - măşti şi accesorii 

- CD-uri cu poveşti 
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ACTIUNI PROPUSE: 

ACTIVITĂȚI COMUNE ALE PREȘCOLARILOR SI ȘCOLARILOR:  

- Familiarizarea preșcolarilor cu activitățile școlare; 

- Colorarea unor steguleţe (tricolorul); 

- Încondeierea ouălor de Paste. 

- Confecţionarea unor felicitări pentru mame; 

- Desen, pictură, lucrări practice; 

- Prezentarea unor programe de cântece si poezii ;  

- Expoziţie cu lucrările preşcolarilor, în holul grădiniţei şi al şcolii; 

- Expoziţie cu lucrări ale elevilor cls. A IV-a în holul grădiniţei şi şcolii 

- Program artistic 

PROMOVAREA PROIECTULUI 

- prezentarea portofoliilor 

EVALUAREA PROIECTULUI 

- aprecieri generale 

- realizarea unui portofoliu cu lucrări 

- CD cu aspecte din timpul activităţilor şi album cu poze 
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PLANIFICAREA  ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA 

ACTIVITĂȚII 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 

 

PERIOADA 

 

PARTICIPANȚI 

 

 

1. 

  

“Voi fi și eu școlar” 

 

-vizita preşcolarilor la şcoală. 

 

Școala Gimnazială 

Vârfuri 

 

 

 

03.10.2019 

şcolari, preşcolari,   

diectorul unitatii, 

învăţătoare, 

educatoare, 

bunici, 

părinţi 

 

 

2. 

“Toamna, toamna harnică“ 

 

-prezentarea unui program de cântece 

și poezii  dedicate anotimpului de 

toamnă. 

Gradinița Vârfuri-

Ulmet 

 

 

 

21.11.2019 

preşcolari, 

învăţătoare, 

educatoare, 

bunici, 

părinţi 

 

 

 

 

“Sărbătorim marea unire.” 

,,Și eu am fost la Alba Iulia...” 

-citirea poveştii 

-confecţionarea de steguleţe tricolore   

 

Școala Gimnazială 

Vârfuri 

  

 

 

29.11.2019 

şcolari, preşcolari, 

învăţătoare, 

educatoare, 

bunici, 
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4. - dansuri populare specifice, 

-cântec -Deșteaptă-te, române! 

părinţi 

 

 

5. 

,, Noi umblăm să colindăm” 

-interpretare de colinde,  

-cântece de iarnă, scenete, sorcova, 

plugușorul,  

-confecționare de materiale specifice 

sărbătorilor de iarnă 

Gradinița Vârfuri-

Ulmet 

 

16.12.2019 şcolari 

preşcolari  

învăţătoare 

educatoare 

 

 

6. 

,,E ziua mamei!” 

- confecţionarea unor 

felicitari pentru mame; 

- cântece, poezii dedicate 

mamei. 

 

Școala Gimnazială 

Vârfuri 

 

 

06.03.2020 

şcolari, preşcolari, 

învăţătoare, 

educatoare, mămici, 

bunici   

7. “A venit primăvara !” 

- încondeierea ouălor cu ocazia       

sărbătorilor pascale 

Gradinița Vârfuri-

Ulmet 

 

31. 03 .2020 şcolari 

preşcolari  

învăţătoare 

educatoare 
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8.  

Desenăm și învățăm 

 -desen pe asfalt cu temă dată,          

concurs de cultură generală  

 

Curtea școlii 

  

 

 

15.05.2020 

şcolari,preşcolari, 

învăţătoare, 

educatoare, părinţi, 

invitaţi de onoare 

9. “Bun ramas , gradiniță !” 

-participarea elevilor la serbarea 

preșcolarilor. 

 

Gradinița Vârfuri-

Ulmet 

 

20.06.2020 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.  
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CAP. V – EVALUARI 
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Prof. ptr. înv. prețcolar,                                               Prof. ptr. înv. primar, 

                   Niță Carmen                                                      Gurău Florina 

 

PROF. ROMAN DANA 

 

LICEUL TEORETIC ,,MIHAI VELICIU’’, LOC. CHIȘINEU-CRIȘ, JUD. ARAD 

 

UNITATEA II – JOCURILE COPILĂRIEI 

 

TEST DE EVALUARE- CLASA aV-a 

                                                                                                                                        

 

SUBIECTUL I  - text literar                                                                                            ( 40 de puncte) 

____________________________________________________________________________________ 

 

Notă! 

 

Toate subiectele sunt obligatorii! Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Ordinea rezolvarii subiectelor este la alegere! 

Timpul de lucru efectiv este de 45 de minute. 

 

 

 

Citește cu atenție textul de mai jos pentru a putea răspunde la următoarele cerințe: 

 

A fost odată ca niciodată; că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti; de când făcea plopșorul pere și răchita micșunele; de când se băteau 

urșii în coade; de când se luau de gât lupii cu mieii de se sărutau, înfrățindu-se; de când se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci 

și nouă de oca de fier și s-arunca în slava cerului de ne aducea povești. 

Era odată un împărat puternic și mare și avea pe lângă palaturile sale o grădină frumoasă, bogată de flori și meșteșugită nevoie 

mare! Așa grădină nu se mai văzuse până atunci, p-acolo. În fundul grădinei avea și un măr care făcea mere de aur și, de când îl avea 

el, nu putuse să mănânce din pom mere coapte, căci, după ce le vedea înflorind, crescând și pârguindu-se, venea oarecine noaptea și 
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le fura, tocmai când erau să se coacă. Toți paznicii din toată împărăția și cei mai aleși ostași, pe care îi pusese împăratul să pândească, 

n-au putut să prinză pe hoți. În cele mai de pe urmă, veni fiul cel mai mare al împăratului și-i zise: 

– Tată, am crescut în palaturile tale, m-am plimbat prin astă grădină de atâtea ori și am văzut roade foarte frumoase în pomul 

din fundul grădinei, dar n-am putut gusta niciodată din ele; acum a dat în copt, dă-mi voie ca nopțile astea să păzesc însumi, și mă 

prinz că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuiește. 

– Dragul meu, zise tată-său, atâția oameni voinici au păzit și n-au făcut nici o ispravă. Doresc prea mult să văz la masa mea 

măcar un măr din acest pom care m-a ținut atâta sumă de bani și de aceea, iată, mă înduplec și te las ca să pândești, măcar că nu-mi 

vine a crede că o să izbutești. 

Atunci fiul împăratului se puse la pândă o săptămână întreagă: noaptea pândea și ziua se odihnea; iară când fu într-o dimineață, se 

întoarse trist la tată-său și-i spuse cum priveghease până la miezul nopții, cum mai pe urmă îl apucase o piroteală de nu se mai putea 

ținea pe picioare, cum, mai târziu, somnul îl copleși și căzu ca un mort, fără să se poată deștepta decât tocmai când soarele era rădicat 

de două sulițe, și atuncea văzu că merele lipsesc. 

Nepoftită fu mâhnirea tatălui său, când auzi spuindu-i-se astă întâmplare. 

De silă de milă, fu nevoit a mai aștepta încă un an, ca să facă și voia fiului său celui mijlociu, care cerea cu stăruință de la tată-său ca 

să-l lase și pe dânsul să pândească, și se lega că el va prinde pe hoții care îi făcea atâta întristare. 

Timpul veni, merele începură a se pârgui; atunci fiul său cel mijlociu păzi și el; dară păți ca și frate-său cel mare. 

Tată-său, deznădăjduit, pusese în gând să-l taie; dar fiul său cel mic, Prâslea, veni cu rugăciune către tată-său, și-i zise: 

– Tată, atâția ani l-ai ținut, ai suferit atâtea necazuri după urma acestui pom, mai lasă-l, rogu-te, și anul acesta, să-mi încerc și 

eu norocul. 

– Fugi d-aci, nesocotitule, zise împăratul. Frații tăi cei mai mari, atâți și atâți oameni voinici și deprinși cu nevoile n-au putut 

face nimic, și tocmai tu, un mucos ca tine, o să izbutească? N-auzi tu ce prăpăstii spun frații tai? 

Împăratul se înduplecă să mai lase încă un an pomul. 

Sosi primăvara: pomul înflori mai frumos și legă mai mult decât altădată. Împăratul se veseli de frumusețea florilor și de 

mulțimea roadelor sale, dară când se gândea că nici în anul acesta n-o să aibă parte de merele lui cele aurite, se căia că l-a lăsat 

netăiat. 

Prâslea se ducea adesea prin grădină, da ocol mărului și tot plănuia. În sfârșit, merele începură a se pârgui. Atunci fiul cel mai 

mic al împăratului zise: 

– Tată, iată a sosit timpul; mă duc să pândesc și eu. 

– Du-te, zise împăratul; dară negreșit că și tu ai să te întorci rușinat ca și frații tăi cei mai mari. 

– Pentru mine n-are să fie așa mare rușine, zise el; fiindcă nu numai că sunt mai mic, dară nici nu mă leg ca să prinz pe 

tâlhari, ci numai o cercare să fac. 

Prâslea dus în gradină a fost. Cum veni seara, se duse, își luă cărți de cetit, două țepușe, arcul și tolba cu săgețile. Își alese un 

loc de pândă într-un colț pe lângă pom, bătu țepușele în pământ și se puse între ele, așa cum să-i vină unul dinainte și altul la spate 
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ca, daca îi va veni somn și ar moțăi, să se lovească cu barba în cel de dinaintea lui și daca ar da capul pe spate, să se lovească cu 

ceafa în cel de dinapoi. 

 

 

                                                   ( Prâslea cel voinic și merele de aur) 

 

1. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru : odată, se sărutau .                                  5 puncte 

 

2. Alege varianta care indică numărul corect de litere si de sunete pentru cuvintele: pere, făcea.     

     .                             5 puncte 

      A. Pere – 4litere, 4 sunete; făcea – 5 litere, 4 sunete;   

      B. Pere – 4litere, 3 sunete; făcea – 5 litere, 5 sunete;   

      C. Pere – 4litere, 4 sunete; făcea – 5 litere, 3 sunete. 

 

3. Scrie forma actuală a cuvintelor următoare:  .                                                           5 puncte    

 .                         .                         

• atuncea 

• să prinz 

 

 

4. Formulează ideea principală din primul alineat al textului. .                                    5 puncte 

 

 

5. Ce fel de mere făcea pomul impăratului, care se afla în fundul grădinii: .               5 puncte 

 

A.  De aur. 

B.  De argint. 

C.  De cupru. 
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6. Precizează motivul pentru care Prâslea cel voinic îi cere tatălui său să stea la pândă. .                                           

                                                                                                                                    5  puncte 

............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

............................ 

 

 

 

 

 

7. Transcie o secvență, de 10-15 cuvinte,  din care să reiasă modul în care, Prâslea cel voinic se pregătește pentru a sta la pândă:

                   10 puncte 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

 

SUBIECTUL al II-lea – text multimodal                           (40 de puncte) 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Priveşte cu atenţie afişul pentru a răspunde cerinţelor: 
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1. Precizează scopul pentru care a fost elaborat afişul.               5 puncte 

2. Menţionează cum poţi obţine mai multe informaţii despre acest eveniment.                    5 puncte 

3.  Notează pănă la ce dată te poți înscrie ca voluntar în această activitate.                            5 puncte 

4. Explică, într-un text de 50-80 cuvinte, ce relaţie există între mesajul verbal şi cel vizual de pe     afiş.    

          25 de puncte. 
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Notă! Redactarea, în lucrare, a ordinii nu este obligatorie! 

Vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției - 2  p; coerența textului -  2 p; registrul de 

comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului -  2 p.; ortografia -  1  p. ; punctuația -  1 p., așezarea corectă a textului 

în pagină -  1 p, lizibilitate - 1 p.) 

 

 

 

Liceul Teoretic ,,IONIŢĂ  ASAN” ,Caracal, Olt 

Prof. BUGA  IONELA  MĂDĂLINA                          

TEST  DE  EVALUARE -  Disciplina Geografie 

(tip – Bacalaureat – clasa a XII – a ) 
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SUBIECTUL  I ( 30 puncte ) 

A. Precizaţi : 

     1. Numele statelor marcate pe hartă cu literele C şi I . 

     2. Numele oraşelor capitală marcate pe hartă cu cifrele 5 şi 11 .                        4 puncte 
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B. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte completând propoziţiile de mai jos : 

    1. Capitala statului marcat cu litera D este străbătută de fluviu…………………… 

    2. Ţărmul cu fiorduri ete specific statului marcat pe hartă cu litera………………. 

    3. Peninsula din Marea Neagră, ce aparţine statului notat pe hartă cu litera F se                                                                     numeşte………………….. .                                                                                     

6 puncte 

 

C. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect : 

    1. Fluviul Dunărea străbate capitalele marcate pe hartă cu cifrele :  

        a. 3 şi 13 ;                b. 11 şi 13 ;               c. 4 şi  8  ;            d. 4 şi 15. 

    2. ,,Oraşul de aur” al Europei este supranumită  capitala statului marcat pe hartă cu litera  : 

       a. I ;                        b. E ;                         c. D ;                  d. A.     

    3. Pe teritoriul statuli a cărui capitală este marcată cu cifra 10 se află vulcanul : 

       a. Hekla  ;               b. Kilimanjaro ;        c. Tejo ;             d. Vezuviu. 

    4. Este supranumită ,,ţara trandafirilor” , ţara marcată pe hartă cu litera : 

       a. A ;                      b. H ;                         c. G                    d. E . 

    5. Hidroenergia deţine un procent de 100% , în statul marcat pe hartă cu litera : 

       a. F ;                      b. C  ;                         c. I  ;                  d. H .                10 puncte.  
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D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartă cu litera C şi clima statului marcat pe hartă cu litera F                                                                                 

6 puncte. 

- Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă : temperature medii anuale, precipitaţii medii anuale, vînturi, tipuri de 

clmă, etaje climatice, factori care influienţează clima, amplitudinea termică. 

- Se acordă punctajul complet, dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparative şi nu separate. 

 

E. Prezentaţi două argumente care să demonstreze, potenţialul hidroenergetic ridicat, al râurilor din statul marcat pe hartă cu litera  C .                                                

4 puncte . 
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CJRAE BRĂILA  

LICEUL TEORETIC „GEORGE VÂLSAN” FĂUREI 

DISCIPLINA:  PSIHOLOGIE 

SUSŢINĂTOR: Prof. cons. şc. MIHALEA STELUŢA 

 

 

METODA   DE EVALUARE: ,, IMAGINEA  DE  SINE  ŞI DE ALTUL” 
             

       Test de evaluare formativă 

         

   Lecţia: Imaginea de sine şi de altul: rolul lor în dinamica personalităţii 

                

                       Clasa a X-a, profil filologie(2 ore/săpt.) 

 

      Scop, competenţe generale şi specifice, descrierea metodei, itemi, barem de corectare şi notare, concluzii, avantaje şi 

dezavantaje ale metodei. 

     

Scopul: 

 

Verificarea cunoştinţelor privind imaginea de sine, stima de sine şi autodezvăluire; 

creşterea stimei de sine şi formarea unei imagini de sine obiective, în procesul cunoaşterii de sine şi de altul; formarea unei percepţii 

sociale asupra imaginii de sine, într-un mod practic- aplicativ, creativ; obţinerea unei comunicări şi interrelaţionări autentice şi eficiente. 

  

Competenţa generala: 

 

2.3.Analiza profilului personalităţii şi a personalităţii celorlalţi. 

  

Competenţe specifice: 

  

C1.să efectueze prin desen chipul unei persoane, utilizând cuvinte şi simboluri, pentru  găsirea de valori, calităţi, puncte  slabe proprii 

(trăsături fizice, morale, spirituale); 

C2.să identifice formele eului propriu, din desenul efectuat; 

C3.să cunoască formele eului; 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1930 
 

C4.să definească stima de sine şi raportarea ei la imaginea de sine; 

C5.să descopere  trăsături de personalitate ale propriului eu, conturându-şi imaginea de sine, prin  

      autodezvăluire; 

C6.să descrie rolul şi importanţa relaţiei dintre stima de sine şi imaginea de sine; 

C7.să manifeste interes pentru cunoaşterea propriei personalităţi şi a celorlaţi; 

C8.să argumenteze rolul percepţiei sociale asupra imaginii de sine.  

 

Prezentarea metodei: ,,Imaginea de sine şi de altul” 

 

Pe o coală de hârtie format A4, se desenează un chip, reprezentând propria persoană. 

În interiorul feţei, elevul desenează simboluri şi utilizează cuvinte, reprezentând: valori, calităţi, puncte slabe personale. Prin 

intermediul desenului  se realizează identificarea formelor eului, descoperirea componentelor caracteristice eului propriu, 

autodezvăluindu-se în  procesul cunoaşterii de sine şi de altul;  

Etapa urmatoare are ca obiectiv identificarea percepţiei sociale asupra imaginii de sine şi  realizarea acesteia prin trecerea 

desenului pe la toţi membrii echipei, pentru scrierea a 2 - 3 trăsături de personalitate. Acestea se vor scrie pe foaie, în afara chipului, 

astfel încât desenul să treacă pe la toţi elevii din echipa respectivă. Acest exerciţiu presupune identificarea şi formarea percepţiei sociale 

asupra imaginii de sine,  precum şi conştientizarea rolului percepţiei sociale în dinamica formării personalităţii( ex. în plan personal, 

familial, social).  

Formarea unei relaţii echilibrate între stima de sine şi imaginea de sine induce o percepţie socială obiectivă, atingându-şi scopul, 

în sensul obţinerii unei comunicări asertive şi empatice, precum şi a unei interrelaţionări autentice şi eficiente. 

Ultima parte a metodei de evaluare presupune discuţii în perechi, oglindiri, conştientizări ale propriei imagini de sine şi de altul. 

 

Structura evaluării: 

 

Timp de lucru: 50 min; 

 

Forme de organizare: frontal, pe echipe, în diade; 

 

Reserse materiale: coli de hârtie A4, instrumente de scris, post-it-uri, flipchart, prezentare Power-    point; 
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Metode de evaluare: 

 

− desenul eului ,,Eul în imagini”; 

− explicaţia; 

− conversaţia; 

− descrierea; 

− metode activ- participative: 

− brainstormingul; 

− învăţare prin descoperire; 

− jocul de rol; 

− autoevaluarea; 

− intercunoaşterea. 

  

 

Itemi - aplicaţia propriu-zisă: 

 

• Ilustraţi, prin desen, chipul propriei persoane, în scopul identificării imaginii de sine, utilizând cuvinte şi simboluri, în  vederea 

găsirii de valori, calităţi, puncte slabe, proprii.  

• Pornind de la desenul efectuat, identificaţi formele eului propriu; 

• Care sunt formele eului? 

• Ce este stima de sine şi cum se raportează aceasta la imaginea de sine? 

• Identificaţi, câteva trăsături de personalitate ale propriului eu, conturând imagine de sine prin autodezvăluire; 

• Descrieţi rolul şi importanţa relaţiei dintre imaginea de sine şi stima de sine cu consecinţe în plan personal, familial şi  social 

(trei planuri interdependente); 

• Explicaţi care este percepţia socială asupra propriei imaginii; 

• Argumentaţi  care este rolul percepţiei sociale în formarea unei  imagini de sine obiective  şi cum este influenţată aceasta. 

 

 

Barem de corectare şi notare 

 

❖ Se acordă câte 0,25 puncte pentru fiecare calitate şi fiecare punct slab;                      2,5 pct. 

❖ Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare formă a eului 
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           fizic, spiritual, social identificat;                                                                                  1,5 pct. 

❖ Se acorda 0,5 puncte pentru cunoaşterea  formelor eului;                                            0,5 pct. 

❖ Se acordă 0,5 puncte pentru definirea şi realizarea corectă a legăturii cu 

imaginea de sine;   0,5 pct. 

❖ Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare forma identificată a eului propriu,  

autodezvăluindu-se;                                                                                                      1,5 pct. 

❖ Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare descriere a unui plan;                                   1,5 pct. 

❖ Se acordă 0,5  puncte pentru explicaţie;                                                                       0,5 pct. 

❖ Se acordă 0,5 puncte pentru argumentare;                                                                    0,5 pct. 

❖ Se acordă  1 punct din oficiu.                                                                                       1,0 pct. 

 

 

Concluzii: 

 

    1. Elevii au descoperit prin desen, propria imagine de sine; 

    2. Au identificat formele eului într-un mod practic-aplicativ; 

    3. Au enumerat formele  eului în mod original, creativ; 

    4. Au definit şi au pus în valoare relaţia dintre stima de sine şi imaginea de sine; 

    5. Au descoperit  trăsături de personalitate, pentru fiecare formă a  propriului eu, 

        autodezvăluindu-se;      

    6. Prin comunicare  şi autodezvăluire a rezultat  obţinerea unei imagini de sine obiective;     

    7. Autocunoaşterea  şi intercunoaşterea au condus la îmbunătăţirea şi eficientizarea       

        relaţiilor interpersonale; 

    8. Percepţia socială asupra imaginii de sine a generat un impact autentic şi plăcut.  

 
Avantajele metodei: ,,Imaginea de sine şi de altul” 

 

- stimularea creativităţii; 

- originalitate, atractivitate prin folosirea metodei ,,Imaginea de sine şi de altul”; 

- punerea în valoare a gândirii analitice; 

- dezvoltarea imaginaţiei; 

- îmbunătăţirea şi eficientizarea relaţiilor interpersonale prin autocunoaştere şi intercunoaştere  
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Dezavantajele metodei: „Imaginea de sine şi de altul” 

 

-  grad crescut de subiectivism; 

-  realizarea de proiecţii ale  persoanei. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

  

Ed. Aramis, 2005, Bucuresti, Manual de Psihologie - Mielu Zlate – coordonator – Tinca Creţu Nicolae Mitrofan, Mihai Aniţei.  
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VI. ACTIVITATI EXTRASCOLARE 
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Școala Gimnaziala nr.1 ,Livezi                                        Prof.înv.prescolar:Aprofirei Cristina 

Judetul Bacău                                                                   Prof.înv.primar:Apetrei Irina-Elena 

 

 Activităţile extracurriculare 

-un alt mod de a învața- 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind 

funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic.  

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe achiziţionarea de către elev a unui volum mare de 

informaţii. Această concepţie presupunea verbalism, enciclopedism, ineficiente în planul integrării profesionale şi sociale.  Accentul este pus 

acum   pe  aplicarea  practică,  al  cărei   rol   este   de a   consolida   informaţiile,   de   a   forma deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru 

învăţare şi activităţile productive.  

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  locul   bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   

tinerilor.   Activităţile   extraşcolare   constituie modalitatea   neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei.  

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui 

stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la 

organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii   participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi 

dăruire, la astfel de activităţi.  

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, 

cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale,   facilitarea   integrării   în   mediul   şcolar,   fructificarea   talentelor   personale   şi 

corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. 

Stimularea copiilor prin activităţile extracurriculare 
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Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele 

din natură. 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona 

puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.  

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   copi lului   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.   

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de 

influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare,   contribuie   la   formarea   colectivului   de   elevi.   

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 

abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor   şi   resurselor   de   care   dispune   clasa   de   elevi. 

Activităţi extracurriculare 

1. Serbările şi festivităţile 

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât 

“artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă.  

Perioada   de   pregătire   a   serbării,   dorinţa   sinceră   de   succes,   sudează   colectivul, impulsionează în mod favorabil, cultivă capacităţile de 

comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, memoria, gustul pentru frumos.  

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie străduinţele colectivului şi ale fiecarui elev în 

parte.   
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Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a se simţi parte integrată a colectivului şi pentru a fi 

conştient că şi participarea lui contribuie la reuşita serbării şcolare. 

De asemenea, un rol educativ îl au activităţile realizate cu prilejul sărbătorilor naţionale   şi internaţionale.  

 

2. Concursurile şcolare 

Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare, având în acelaşi timp o importanţă majoră şi în 

orientarea profesională a acestuia. 

Concursurile şcolare oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală şi acasă.  

Concursuri precum „Academia Junior” , „Amintiri din coplilarie”, „Mate+” ,”Micii olimpici ”etc. pot oferi cea mai bună sursă de motivaţie, 

determinând elevii sa studieze în profunzime şi să obţină rezultate mai bune la şcoală.  

Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul clasei sau al şcolii. Dacă sunt organizate într-o maineră plăcută, vor stimula spiritul de 

competitivitate, oferindu-i copilului prilejul de a se integra în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit munca, precum  şi ocazia de a asimila 

mult mai uşor cunoştinţele. 

3. Excursiile şi drumeţiile 

Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor cetăţenească   şi   patriotică.   Excursia   îl   reconfortează   

pe   copil,   îi   prilejuieşte   însuşirea   unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 

Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate deosebită de educaţie completă deoarece permite o 

abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. 

Excursia este o activitate cu o formă de educaţie complexă, prin multitudinea de aspect ale vieţii  (istorice, sociale, geografice, civice, culturale) 

pe care le înglobează. 
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O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă  legătura dintre cunoştinţele dobândite la diferitele discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, 

le oferă posibilitatea de a se implica active în propriul proces de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi 

susţine în mod public opiniile.  

Elevii au posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se simt responsabilizaţi, înţeleg semnificaţia  unor norme. 

Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea adevărurilor şi legilor naturii din jurul lor  învaţă cum să iubească ş i să respecte natura în ansamblul 

ei.  

Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, portofoliile, oferă posibilitatea unei evaluări temeinice. 

4. Vizitele 

Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi economice constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, 

folclorice, istorice şi economice ale ţării. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele si fenomenele în starea lor naturală, procesul de 

producţie în defăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric  local,  de   viaţa   şi   activitatea  unor  personalităţi  

de  seamă,   relaţiile   dintre  oameni   şi rezultatele concrete ale muncii lor. Toate acestea stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 

desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizitele parcurg aceleaşi etape ca ş i excursiile şi se pot desfăşura cu scopul studierii unei teme, în timpul activităţii sau in faza recapitulării şi 

evaluării acesteia.  

Un rol important îl au vizitele la bibliotecă. În actualul context educaţional, cea mai mare parte a elevilor nu mai citesc suficient de mult din 

cauza informaţiilor pe care le obţin mult mai uşor prin intermediul mass-media sau computerului. Lectura este cea care îl ajută să îşi dezvolte 

vocabularul,   să   îşi   îmbogăţească   cunoştinţele   şi   să   îşi   formeze   o   cultură   literară   şi comunicaţională de bază. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic 

trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu  elevii, asigurând astfel o 

atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de 

manipulare a obiectelor şi a ideilor.  Elevii trebuie   să   fie   îndrumaţi   să   dobândească:   o   gândire   independentă,   nedeterminată   de   grup, 

toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  
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Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de 

activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  
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BUN  VENIT  COLEG  DE-NVĂŢĂTURĂ  ! 

MICROPROIECTAREA  ACTIVITĂŢILOR  INSTRUCTIV  EDUCATIVE 

PROF. CRISAN HORTENZIA 

 

Tema 

activităţii: 

Conţinutul activităţii: Locul 

activităţ

ii: 

Participanţi: Perioa

da: 

Resurse: Evaluare: 

 

Să ascultăm 

poveşti la 

gura sobei 

 

 

 

 

 

Să 

confecţionam 

podoabe de 

Crăciun 

 

Tema educativă: 

Să ascultăm poveşti la gura sobei 

-vizualizarea unor povesti 

Concurs de lectură: 

Cine citeşte cel mai expresiv 

Completarea unor fişe de lucru; 

Recunoaşte personajul poveştii! 

sau 

Din ce poveste am citit 

fragmentul. 

Să coloram personaje din poveste! 

Tema educativă: 

 

 

 

 

 

Școala 

Gimnazi

ală 

,,Iuliu  

Grama,, 

Chiheru 

de Jos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

 

 

 

 

 

 

 

decemb

rie2019 

 

 

-calculator 

 

 

 

-fişe de lucru 

 

 

-lipici, hârtie glasată 

foarfecă 

 

-aprecieri 

orale 

 

 

 

 

-fotografii 
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Să confecționam podoabe de 

Crăciun 

Audiţie muzicală-Colinde 

 

Semnificaţia Crăciunului 

 

 -materiale 

expuse la 

panoul 

claselor 

 

Să facem 

cunoscute 

drepturile 

copilului în 

comunitatea 

în care 

locuim! 

 

Tema educativă: 

 Să facem cunoscute drepturile 

copilului în comunitatea în care 

locuim! 

Completarea unor fişe de lucru 

 

Realizarea unor pliante care conţin 

drepturile copilului 

Concurs de desene pe această temă 

Concursuri sportive 

 

 

 

 

Şcoala 

Gimnazi

ală 

Beica de 

Jos 

 

 

 

 

Elevii 

 

 

 

 

mai 

2020 

 

 

-calculator 

 

 

-fişe de lucru 

 

 

-lipici, hârtie glasată 

foarfecă 

culori 

jocuri sportive 

 

-aprecieri 

orale 

 

 

-fotografii 

 

 

-materiale 

expuse la 

panoul 

claselor 
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FIȘĂ DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ 

PROF. PADEANU LUCIANA 

DATA: 08.11.2019 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: Parcul Botanic Timișoara 

TITLUL ACTIVITĂȚII: ”Curiozitățile toamnei” 

 SCOP: Explorarea mediului prin stimularea curiozităţii pentru investigarea realităţii 

înconjurătoare.  

 OBIECTIVE: 

• Stimularea creativității și a imaginației copiilor prin realizări de materiale 

• Îmbinarea creativă a unor materiale și tehnici pentru realizarea unor obiecte 

• Descoperirea caracteristicilor materialelor din natură și observarea  

ORGANIZATORI: Centrul de Resurse și Asistență Educațională ”Speranța”  

ECHIPA 

- coordonator: Prof. psih. Pădeanu Luciana 

PARTICIPANȚI: aproximativ 15 persoane 

- preșcolari din C.R.A.E ”Speranța” 

- cadre didactice C.R.A.E. ”Speranța”  

- părinții copiilor 

REZUMAT AL ACTIVITĂȚII: 

Descriere: 

Activitatea se va desfășura în intervalul orar 12-13:30, în Parcul Botanic” Timișoara.  
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Li se va prezenta tema activității, scopul acesteia, dar și materialele și tehnicile de lucru. Pe 

parcursul derulării activității, elevii vor fi  îndrumați / ajutați de către cadrele didactice.  

Activitatea extrașcolară va urrmări observarea schimbărilor din natură. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

ACTIVITATEA 1: ”Cutia toamnei” – pentru această activitate  se va folosi o cutie mare, în 

interiorul căreia se vor pune câteva materiale specifice anotimpului toamna, dar și legume și fructe: 

conuri, castane, porumb, vânătă, gutuie, struguri, frunze adunate de copii, mere, ardei etc.. Fiecare 

copil va avea ca sarcină să introducă mâna în cutia acoperită și să extragă numai fructul/ 

leguma/materialul cerut. Copilul va explora diverse elemente, fără să le vadă, doar atingându-le.  

Materiale:  

• legume: vânătă, ardei, dovleac 

• fructe: struguri, gutui, mere 

• frunze 

• castane 

ACTIVITATEA 2: ”Toamna colaj” – o activitate creativă în aer liber. Frunzele adunate vor 

fi lipite pe coli, astfel, fiecare copil își va crea propria lucrare. Cadrele didactice vor pune la 

dispoziția copiilor coli și lipici.  

Materiale:  

• frunze 

• lipici 

• coli 

ACTIVITATEA 3: ”Mișcare în aer liber” – O activitate distractivă care îi va permite 

copilului să socializeze cu ceilalți, dar și să facă mișcare. În cadrul acestei activității, copiii 

împreună cu cadrele didactice și părinții vor cânta și vor dansa.  

La sfârșitul activității se va face o expoziție cu lucrările copiilor. 

Concluzii: Activitatea a fost o reuşită, iar produsele realizate sunt deosebite. Toți participanții 

s-au implicat activ, au respectat sarcinile de lucru și au contribuit astfel la îndeplinirea obiectivelor 

propuse. 

Organizarea mai multor acţiuni de acest gen reprezintă o oportunitate atât pentru copii cât și 

pentru cadrele didactice și părinți de a socializa și interacționa.  
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PROIECT DE ACTIVITATE  

        EXTRACURRICULARĂ 

 

     “FERESTRE SPRE CUNOAŞTERE,  

      INDIFERENT DE VÂRSTĂ” 

 
                          Coordonator :  
Prof.  Alina-Mirabela Maloş 

DESCRIEREA ACTIVITǍŢII 

Conceptul de educaţie permanentă este specific pedagogiei contemporane şi este cerut de 

procesul de accelerare a schimbărilor, exploziei demografice, evoluţiei ştiinţelor şi tehnologiei, 

criza modelelor relaţionare şi de viaţă, multiplicarea profesiunilor, creşterea gradului de 

democratizare a vieţii sociale şi, nu în ultimul rând, a accesului la informaţie.  

Astăzi educaţia permanentă constituie una dintre tendinţele importante în reforma 

curriculară şi ea se poate realiza prin participarea tuturor categoriilor şi componentelor educaţiei 

formale şi nonformale care sunt: obiectivele educaţionale, tehnici şi strategii de instruire şi 

autoinstruire. 

În  sistemul de educaţie formală s-a urmărit accesul tuturor cetăţenilor la educaţie, printr-o 

varietate de  politici şi măsuri care au vizat infrastructura, prin extinderea capacităţii sistemului 
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de educaţie, modernizarea şcolilor, dotarea acestora cu echipamente specifice TIC şi conexiuni la 

internet, care să ofere posibilitatea accesului la informaţie şi să ofere deschidere spre cunoaştere. 

Se fac eforturi deosebite pentru implementarea principiilor învăţării permanente în diferitele 

componente ale sistemului de educaţie şi formare, în stimularea motivaţiei pentru studiu a 

elevilor şi stimularea receptivităţii faţă de nou. 

SCOPUL ACTIVITǍŢII: atragerea atenţiei elevilor în privinţa necesităţii învăţării pe tot parcursul 

vieţii. 

OBIECTIVE: 

•  introducerea dimensiunii europene în şcoala noastră;  

•  implicarea şi participarea activă la derularea unor proiecte educative în parteneriat cu şcoli din 

judeţ şi ţară;  

•  prevenirea şi combaterea discriminării, abandonului şi/sau nereuşitei şcolare, oferirea de şanse 

egale tuturor copiilor şi formarea acestora din perspectiva integrării lor socio-profesionale, 

precum şi încurajarea elevilor capabili de performanţe în anumite domenii;  

•  participarea continuă şi activă la viaţa comunităţii, stabilirea unor relaţii de parteneriat cu 

părinţii elevilor şi cu comunitatea locală;  

•  ridicarea prestigiului şcolii şi promovarea imaginii ei în relaţiile acesteia cu alte organisme 

instituţionale, autorităţi publice, fundaţii şi/sau societăţi comerciale.  

 DESFǍŞURARE: 1 săptămână –noiembrie 2019 

PARTICIPANŢI: elevi din clasele VI – VIII ai Liceului Tehnologic “Nicanor Morosan”, profesori, 

consilier educativ, părinţi, primarul localităţii. 

BENEFICIARI  DIRECTI: elevii şcolii menţionate, părinţii. 

ACŢIUNI PROPUSE:  

• explicarea/descrierea noţiunii de “învăţare pe tot parcursul vieţii”; 

• prezentarea posibilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii; 
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• dezbatere pe această temă; 

• realizarea de minieseuri pentru încurajarea învăţării permanante; 

• realizarea de către elevi a unor afişe/colaje/sloganuri despre învăţarea permanentă; 

 

STRATEGII DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, dezbaterea, brainstorming,  

                                                  afişul, desene şi colaje, minieseuri, pliante, expoziţia. 

CE ESTE EDUCAŢIA? 

Educaţia – termen dedus din latinescul educo-educare care înseamnă a alimenta, a îngriji, 

a creşte. 

Definiţii 

−educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a omului, iar 

scopul educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil 

(Kant); 

−este acţiunea de formare a individului pentru el însuşi, dezvoltându-i-se o multitudine de 

interese (Herbart); 

−constituie acţiunea generaţiilor adulte asupra celor tinere, cu scopul de a le forma, 

acestora din urmă, anumite stări fizice, intelectuale şi mentale necesare vieţii sociale şi 

mediului special pentru care sunt destinate. 

Trăsături: 

−educaţia este un demers aplicabil doar la specia umană (această acţiune nu se poate 

extinde asupra lumii animalelor sau plantelor); 

−educaţia nu este o etapă limitată numai a unei anumite vârste, ci se prelungeşte pe întreg 

parcursul vieţii unui individ. 

Funcţiile educaţiei: 

−de selectare şi transmitere a valorilor de la societate la individ; 
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−cognitivă – vehiculare a tezaurului de cunoştinţe; 

−economică – pregătire şi formare a indivizilor pentru producţia materială; 

−axiologică – valorizare şi creaţie culturală. 

Termeni corelativi educaţiei: dresaj, domesticire, îndoctrinare, formare, instruire, 

învăţare. 

Factorii educaţiei: 

• Familia – primul factor care formează persoana; are menirea de a-l introduce pe copil în 

valorile grupului de referinţă, dar şi de formare a primelor conduite. 

• Şcoala – factor important al educaţiei sistematice şi continue. La nivelul acestei instituţii, 

educaţia şi instrucţia ajung într-un stadiu de maximă dezvoltare prin caracterul 

programat, planificat şi metodic al acţiunilor instructiv-educative. Factorii responsabili 

din perimetrul acestei instituţii: grădiniţă, şcoală, universitate. Cei care realizează 

procesele formative sunt cadre specializate ce deţin, pe lângă competenţe disciplinare, 

şi pe cele de ordin psihologic, pedagogic şi metodic. 

• Biserica – prin intermediul preotului – transmiterea stimulilor religioşi (prin ceremonii 

religioase). 

• Instituţii culturale: case de cultură, muzee, case memoriale. 

• Mass-media: ziare, reviste, radio, televiziune, Internet. 

• Structuri asociative: asociaţii ale copiilor şi tineretului, societăţi caritabile, organizaţii 

non-guvernamentale sau alte forme de asociere cu caracter social, cultural, economic. 

OBS. Toţi aceşti factori acţionează simultan. Important este ca între aceste instanţe ale 

educaţiei să se instaureze relaţii de mutualitate şi coerenţă, şi nu raporturi de concurenţă sau 

inconsecvenţă valorică (de exemplu, ce se spune în biserică să se nege în şcoală sau familie). 

a) Forme ale educaţiei 

Educaţia formală (învăţământul) trebuie îmbinată cu alte moduri sau tipuri de educaţie. 

Educaţia formală (formalizată sau instituţionalizată): educaţie în care rolurile de 

profesor şi elev sunt bine definite şi în care o latură acceptă responsabilitatea celeilalte; educaţia 
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primită în şcoală, opusă celei acumulate independent sau în timpul serviciului. Educaţia 

sistematică ce se continuă în general în instituţii şcolare, făcând parte din sistemul educativ. 

Educaţie instituţionalizată, structurată în mod ierarhic, gradată cronologic, organizată şi condusă 

de la centru (Ministerul Educaţiei Naţionale). 

Educaţia informală: educaţie în care nu se pot distinge cele două laturi (profesor şi elev); 

educaţia dobândită de unul singur prin citit, experienţă de viaţă etc. – proces ce durează o viaţă, 

prin care fiecare persoană dobândeşte cunoştinţe, îndemânări, aptitudini şi înţelegere prin 

experienţele zilnice. 

Educaţia nonformală: educaţia primită în afara şcolii sau în afara anilor afectaţi prin 

statutul şcolarităţii, de exemplu educaţia adulţilor; educaţia care are loc în afara şcolii, de 

exemplu, prin influenţa mediului familial, a grupelor de prieteni şi a mediului de viaţă. Educaţia 

urmărită în afara sistemului şcolar, într-o manieră regulată sau intermitentă; un ansamblu de 

mijloace extraşcolare de a dobândi cunoştinţe generale sau calificări profesionale (educaţia 

extraşcolară – învăţământ tradiţional, mişcări ale tineretului, cluburi şi asociaţii diverse). Orice 

activitate organizată în mod sistematic, creată în afara sistemului formal şi care oferă tipuri 

selectate de învăţare a subgrupelor specifice populaţiei (atât adulţi cât şi copii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1949 
 

WORLD'S LARGEST LESSON 

 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

 

Școala Gimnazială „George Voevidca” 

prof. Nistor Oltea 

 

1. Titlul proiectului 

Children on the move  (Copiii în mișcare) 

2. Tipul de activitate 

 Activitate de educație intelectuală desfășurată în cadrul programului educativ World's Largest 

Lesson 

3. Resurse (număr de cadre didactice, număr de elevi, număr de părinţi) 

Resurse umane: 2 cadre didactice (prof. Nistor Oltea, prof. Nistiriuc-Ivanciu Francisc),  18  elevi din clasa 

a VI-a A  

Resurse materiale: coli de hârtie, creioane colorate, acuarele, videoproiector 

4. Loc de desfăşurare 

 Sala de clasă 

5. Scopul activității 

Înțelegerea fenomenului migrației   
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6. Obiective 

 - Să învețe despre „oamenii în mișcare”, despre refugiați, imigranți, despre azilanți și oameni 

forțați de împrejurări să-ți părăsească locuințele și țara; 

 - Să înțeleagă contextul socio-politic mondial care a dus la un val uriaș de imigranți din Siria; 

 - Să înțeleagă problemele cu care se confruntă refugiații și imigranții; 

 - Să empatizeze cu problemele imigranților; 

 - Să găsească soluții în problema integrării imigranților. 

 

7. Descrierea activităţii 

 

 În deschiderea activității, elevilor li s-au explicat scopul și obiectivele acestei acțiuni, precum și 

faptul că activitatea se înscrie în programul educativ World's Largest Lesson. Suportul de curs este în 

limba engleză, fapt ce îi ajută pe elevi în dezvoltarea competențelor lingvistice în această limbă. 

 Activitatea începe cu o prezentare făcută de către domnul profesor de istorie Nistiriuc-Ivanciu 

Francisc cu privire la contextul socio-politic care a dus la un val major de imigranți și la o criză mondială a 

refugiaților. Prezentarea va fi susținută și de imagini sugestive. 

 Elevilor li se explică termenii de refugiat, imigrant, emigrant, azilant politic etc. 

 Printr-un exercițiu de „spargere a gheții” li se cere elevilor să-și imagineze că trebuie să-și 

părăsească casa și locul natal, inclusiv țara, din cauza unui război și  să noteze 

stările/trăirile/gândurile/fricile provocate de această situație de criză. 

 Sunt rugați să-și imagineze că au ajuns într-o altă țară, cu o cultură și o religie diferite și să 

reflecteze asupra următoarelor aspecte: S-ar putea acomoda? Cât timp le-ar lua să se acomodeze? Ce s-

ar întâmpla dacă ai fi singur fiindcă ceilalți membri ai familiei au murit sau au ajuns în altă parte?  

 Au loc discuții prin care se surprinde gradul în care elevii empatizează cu refugiații și cu 

problemele reale ale acestora. 

 Elevii lucrează pe grupe și primesc câte o fotografie cu imaginea unui refugiat. Vor trebui să 

răspundă la un set de întrebări (ex. La ce crezi că se gândește persoana din fotografie, ce crezi că îi 

lipsește persoanei din fotografie cel mai mult, ce ai în comun cu persoana din fotografie, ce i-ai spune 

persoanei din fotografie etc.). 

 Elevii alcătuiesc o listă de posibile soluții pentru refugiați, astfel încât aceștia să se integreze mai 

ușor în noul mediu și să înțeleagă că poate exista viață normală și după război. 
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8. Concluzii 

 Elevii au înțeles problemele cu care se confruntă refugiații și au exprimat dezaprobarea față de o 

lume măcinată de interese religioase, economice, politice și militare care duc la războaie în care își pierd 

viața milioane de ființe nevinovate. 

Participanții la activitate au înțeles, de asemenea, un alt aspect al acestei realități: conflictul dintre 

cultura nativă şi cea a ţării de adopţie poate crea contraste sociale, care pot duce la neînţelegerea de 

către noii veniţi a unor sisteme sociale sau legale pe care le găsesc ciudate. Pentru o mai uşoară 

integrare în ţara de adopţie, dar şi pentru a ajuta la păstrarea tradiţiilor, emigranţii se organizează în 

comunităţi şi asociaţii, care, în timp, pot duce la escaladarea unor conflicte de lată natură.  

 

9. Modalităţi de evaluare a activităţii 

 Evaluarea produselor realizate de către copii, fotografii, acordarea de diplome pentru 

participarea la activitate 

 

10. Observaţii:   

Elevii au fost receptivi la ideea desfăşurării acestei activităţi, dovedind empatie, sensibilitate şi spirit de 

echipă. 
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„Vizitând ne informăm și creștem spiritual! ( Vizită la Muzeul Iluziilor )” 

(PROIECT DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ) 

Autor : Prof. Pinghireac Simina-Elena 

Școala Gimnazială Nr.1 Răchiți, loc. Răchiți, jud. Botoșani 

1. Titlul activităţii: „Vizitând ne informăm și creștem spiritual! ( Vizită la Muzeul Iluziilor )” 

 

2. Coordonatorul activităţii: Prof. Pinghireac Simina-Elena 

 

3. Data desfăşurării: 23 aprilie 2018 

 

4. Durata activităţii: 9.00 – 13.00  

 

5. Grupul ţintă: Toți elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 Răchiți (clasele V- VIII) 

  

6. Parteneri implicaţi: Profesori/ diriginți, comunitatea locală,  părinți 

 

7. Obiectivele : 

a. Dezvoltarea deprinderilor de auto-organizare; 

b. Promovarea mișcării pentru o viață sănătoasă; 

c. Să responsabilizeze pe ceilalți; 

d. Cultivarea spiritului de acceptare, cooperare, toleranţă; 

e. Însuşirea unor norme de comportament eco-civic; 

8. Resursele: 

a. Umane: Toți elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 Răchiți din comuna Răchiți, profesori/diriginți, 

părinți. 

b. Materiale: microbuz școlar 
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9. Descrierea activităţii: 

Şcoala este datoare să formeze comportamente adecvate de integrare şi adaptare sociale, conform 

cerinţelor societăţii. Prin exersarea unor norme de conduită se formează valenţe ale personalităţii 

elevilor, sunt dezvoltate atitudinea pozitivă şi armonia relaţiilor cu sine şi cu ceilalţi. Vizita la Muzeul 

Iluziilor deschide elevilor porţile spre multiculturalitate şi istorie, favorizând lărgirea orizonturilor şi 

cunoaşterea comunităţii în care trăiesc. 

Muzeul poate trezi copiilor interesul pentru valorile comunităţii noastre. Prin activitatea propusă s-a 

urmărit o dezvoltare a deprinderilor de auto-organizare, o dezvoltare a spiritului de echipă, s-a 

promovat mișcarea în aer liber pentru o sănătate mai propice și de lungă durată. Au fost chemați elevii 

școlii pentru a participa la anumite activități de informare, de cultivare a spiritului civic, de toleranță față 

de ceilalți, de cooperare și de întrajutorare, încercând astfel crearea unui grup organizat și perspicace de 

elevi dornici de cunoaștere și cu un simț estetic în formare.  

S-a urmărit și îmbogăţirea orizontului cultural, formarea şi dezvoltarea gustului estetic, cunoaşterea şi 

preţuirea patrimoniului şi formarea unei atitudini pozitive faţă de valorile comunităţii.  

10. Rezultate aşteptate: 

a. Cultivarea spiritului de acceptare, cooperare, toleranță; 

b. Însușirea unor norme de comportament eco-civic; 

c. Creșterea interesului față de înfrumusețarea spiritului eco-civic; 

d. Mobilizarea elevilor pentru a participa la activitate, ca un grup închegat și organizat. 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Evaluarea impactului proiectului asupra participanților la activitatea propusă; 

b. Evaluarea gradului de implicare și interesul copiilor pentru proiectul propus; 

c. Calitatea activităților și fotografiilor realizate; 

d. Creativitate și disponibilitatea la lucru; 

e. Originalitatea ideilor 

12. Rezultate înregistrate: 

a. Spirit de protejare și cunoaștere a patrimoniului asumat; 

b. Noi orizonturi de cunoaștere deschise; 

c. Relaționarea pozitivă și constructivistă dintre profesori și elevi dobândită; 

d. Simț estetic dezvoltat; 

e. Educația eco-civică în rândul elevilor promovată. 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIR NR.46 ALLEGRIA 

 

SERBARE CRĂCIUN 

Prof.Nicoruț Alexandra 

1.Dragi părinți bine-ați venit 

Noi cu toți ne-am pregătit 

Să vedeți cât vă iubim, 

La serbare vă poftim! 

 

2.A venit iarna geroasă 

Și stăm toți cuminți în casă 

Așteptăm cu bucurie 

Moș Crăciun la noi să vie! 

 

3.Să vedeți că merităm 

Noi acum o să cântăm 

O să spunem poezii 

Toate în această zi! 

 

4.Iarna ne-a adus pe noi, 

Suntem fulgii mici, vioi 

Haideți iute să dansăm 

Pe moșul să-l bucurăm. 
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5.Noi suntem fulgușori de nea 

Plutim, ne legănăm în vânt,  

Și ne-așternem pe pământ 

Ca să vă dați cu sania 

 

6.Iarnă alba cu ninsoare 

Lasă-ne un pic la soare,  

Și căldură, că acuși,  

Vom porni la săniuș! 

 

7.Căciuliță și fular, 

Eu mi-am pus să n-am habar. 

Frigul vine, iarna vine, 

De nimic nu-mi pasă mie! 

 

8.Hai să facem un om mare 

Din zăpada cea mai mare 

O să-I punem și un nas 

Morcovelul mare, gras! 

 

9.Nasu-I de ardei 

Ochi-s de cărbune 

Mătura sub brat 

Îi stă de minune. 
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10.I-am pus oală-n cap 

În loc de pălărie 

Cât va sta în ger 

Frig ca să nu-i fie! 

 

11.Unu, doi, trei, unu, doi trei 

Suntem fulgii mititei 

Iarna ne-a trimis la drum 

În calea lui Moș Crăciun. 

 

12.Bucuroși am pornit 

Și pe Moș l-am întâlnit 

Ce-aduce el în spinare? 

O desagă mare, mare! 

 

13.Eu pe Moș l-am întâlnit 

Și cu drag eu l-am poftit 

La noi la serbare 

Ca să-I facem o urare! 

 

14.Moș Crăciun, năzdrăvanul, 

A călătorit tot anul, 

Cu un sac de daruri plin 

El va bate-n ușa lin. 
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15.Și acuma la plecare 

Noi vă facem o urare: 

Și vă spunem într-un glas 

Crăciun fericit și bun rămas! 

 

16.Eu sunt fulgul jucăuș 

Vesel ca un spiriduș 

Și plutesc, plutesc, plutesc, 

Și nu vreau să mă topesc! 

 

17.Și eu sunt un fulgușor 

Iute mă cobor din zbor 

Desi iarna e geroasă 

Îmi place că-I friguroasă. 

 

18.Eu sunt fulgul vestitor 

Și sunt veșnic călător 

Înaintea lui Crăciun 

Vin în seara de Ajun. 

 

19.Eu sunt fulgul ce iubește 

Viață lungă vă dorește 

Multe, multe bucurii 

Și să fiți cuminți copii! 
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20.Eu doar iarna vin să știți 

Fulg frumos să mă numiți 

Suntem florile de gheață 

Doar puțin roșii la față! 

 

21.Am venit cu Zâna Iarnă 

Peste case să ne cearnă, 

Toți suntem fulgi brodați 

Și de sus din nori scăpați 

 

22.Haideți fulgi să mai cântăm 

Pe moșul să-l bucurăm 

Dacă lui îi va plăcea 

Poate un cadou ne-o da! 

 

Cântec- Fulg de nea 

 

Vino la fereastra mea 

Fulguleț de nea 

Să ma joc cu tine-aș vrea 

Fulguleț de nea 

 

R:Bate vântul, tu te duci 

     Nu ști unde fugi 

    Fulguleț micuț de nea 
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    Vino-n casa mea! 

Sub bradul de Anul Nou 

Fulguleț de nea 

Ai și tu un mic cadou 

Fulguleț de nea 

Rx3 

23.Chiar dacă e frig afară 

Săniuța iute zboară! 

Nu o-ntrece fulguțor 

Ea este prima în zbor. 

 

24.O veni și Moș Crăciun 

Moșul drag, iubir și bun? 

El aduce la copii 

Saci întregi de jucării. 

 

25.Am aflat că moșul vine 

Și la mine și la tine 

Și aduce jucării  

Pentru cei mai buni copii 

 

26.Moș Crăciun e smecher mare 

Are multe buzunare 

Și-o desagă în spinare 

Ce ne-aduce moșul oare? 
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27. A-nceput cerul să cearnă 

Puful moale de zăpadă, 

Și s-a așternut frumos 

Peste tot, aicea jos. 

 

28. Și pe pomi i-a îmbrăcat 

Coroamă le-a pus pe cap 

Câmpul tot s-a învelit 

Cu o pătură de-argint! 

 

29. Mi-a căzut un puf pe gene 

Alb și moale, plin de lene, 

Dar când l-am luat în mână 

A-nceput așa sa-mi spună 

 

30.Lasă, lasă, iarna vine, 

Nu te supăra pe mine! 

Vine gerul, frigul vine,  

Vreau să mă-ncălzesc la tine! 

 

31.Un fulg moale de zăpadă 

Cam firav și cam speriat 

A căzut astăzi pe stradă 

Cică a aterizat! 
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32.Vai de mine, ce să fac? 

Frații nu mă mai găsesc 

În apă o să mă prefac 

Când o să mă topesc! 

 

33.Nu te teme! Zise-ușor 

Un glas lin dintr-un nor alb 

Tu ești rpimul vestitor  

Al anotimpului alb! 

 

34. După mine vor veni 

Frați de-ai mei plecați în lume 

Pământul îl vom împânzi,  

Haină albă îi vom pune. 

 

35. Fulg de nea, măi fulg de nea 

Vino aici în palma mea 

Fără aripioare zbori 

De sus de-acolo din nori 

36. primul fulg de nea ușor 

Mi-a căzut pe obrăjor 

Buna ziua mi-a șoptit 

Și pe urmă s-a topit! 
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37. Repede am întrebat: 

Mamă, ce s-a întâmplat? 

Mama mi-a șoptit în prag: 

Cred că s-a topit de drag! 

 

Cântec: Fulgii de nea 

 

Coborâm din norișori îmbrăcați în pluș 

Și ne plac grozav copiii strânși pe derdeluș 

Suntem albi de tot 

Pe obraji aterizăm 

Ne amestecăm cu ei și ne bucurăm 

 

R: Suntem fulgi de nea 

     Ne-a născut o stea 

     Peste case și alei curgem veseli..Hei!! 

 

Noaptea atârnăm de crengi pe lângă ferești 

Și-ascultăm tare cuminți basme și povești 

Nu dormim defel când e noaptea de Crăciun 

Fiindcă Moșul și cu noi e prieten bun 

 

R: Suntem fulgi de nea 

     Ne-a născut o stea 

     Peste case și alei curgem veseli..Hei!! 
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Cântec: Fulgi de nea 

 

Toarce azi al bolții caier și zăpadă e cât vrei 

Zboară fulgi zglobii prin aer, hai să ne jucăm cu ei 

Uite-așa, uite-așa, hai să ne jucăm cu ei x2 

 

Obosiți de bătălie constuim un om de nea 

Hai să-i punem și tichie, ce frumos îi stă cu ea! 

Uite-așa, uite-așa, bună ziua, om de nea! X2 

 

Zburdă-ntruna vrăbiuțe, prin omătul argintat 

Așezați în săniuțe noi zburăm neîncetat 

Uite-așa, uite-așa, noi zburăm neîncetat! X2 

 

Toți cu fața-nbujorată, fericiți cântăm vioi 

Ah ce viață minunată, ce grumos e azi la noi! 

Uite-așa, uite-așa, ce frumos e azi la noi x2 

Cântec: 

Prima zăpadă cade pe stradă 

Și așterne alb covor 

De bucurie și veselie, cântă copii-n cor 

 

        R: Tra la la la la la ! E fulgul meu de nea! 

             Tra la la la la la! Mic, pufos, de catifea! 
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O bunicuță,la o căsuța i-a îmbrăcat pe nepoței 

Să iasă-n stradă și pe zăpadă 

Să alerge acum cu ei 

 

      R: Tra la la la la la ! E fulgul meu de nea! 

             Tra la la la la la! Mic, pufos, de catifea! 

 

Lui Azorică nu-i este frică să alerge pe covor 

Și pe zăpadă cade grămadă 

Și copiii râd de zor! 

 

        R: Tra la la la la la ! E fulgul meu de nea! 

             Tra la la la la la! Mic, pufos, de catifea! 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIR NR.46 ALLEGRIA 

Prof.Pele Cătălina 

 

SERBARE DE CRACIUN 

GRUPA MIJLOCIE 

 

Ce-i atȃta bucurie 

Aici ȋn grupa mijlocie? 

Mulţi copii, părinţi, bunici 

Spectatori mai mari, mai mici… 

 

Iti spun eu acum de-ndata… 

E o sărbătoare minunată, 

De toţi copiii aşteptată! 

E o zi în care ne pregătim, 

Pe Moş Crăciun să îl primim! 

 

Azi în zori, o zână bună 

Mi-a pus o crenguţă-n mână. 

E o creangă fermecată 

Şi o să vedeţi îndată, 

Trei dorinţe împlineşte 

Şi-apoi vraja se sfârşeşte. 

Cine vrea să se gândească 

Şi-o dorinţă să rostească? 
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Vrem să vină blânda iarnă 

                              Şi fulgi moi uşori să cearnă,                BAIETII 

Să aştearnă alb covor 

Peste grâul din ogor. 

 

Dorinta vi s-a implinit 

Iata iarna a venit! 

Si v-a adus copii 

Multe, multe bucurii 

A adus aici la voi 

Fulgi de nea pufoşi şi moi. 

 

Noi suntem fulgisori de nea, 

Plutim, ne leganam in vant, 

                             Asternem peste graul din campie            FETELE 

O plapuma calduroasa argintie, 

Iar pentru oamenii de nea 

Noi facem hăinuţe moi, de catifea, 

Cât mai frumoşi voi să-i modelaţi 

In jurul lor să râdeţi, să cântaţi! 

 

Brăduţul vă aşteaptă. 

Veniţi copii, veniţi, 

                               Cu globuri şi beteală                      TOTI 

Să îl împodobiţi! 
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Copiii împodobesc bradul 

 

Bradul nostru este gata, 

                           Hai în jur să facem roata,                  TOTI 

Să-i cântăm în cor, copii; 

Şi să-i spunem poezii! 

„O brad frumos” 

O, brad frumos, o, brad frumos, 

Cu cetina tot verde, 

Tu esti copacul credincios, 

Ce frunza nu si-o pierde 

 

O, brad frumos, o, brad frumos 

Cu cetina tot verde 

 

O, brad frumos, o, brad frumos, 

Verdeata tai mi place. 

Oricand o vad sunt bucuros 

Si vesel ea ma face 

 

O, brad frumos, o, brad frumos 

Verdeata ta imi place 

 

O, brad frumos, o, brad frumos, 

Cu frunza neschimbata 
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Ma mangai si ma faci duios 

Si ma-ntaresti indata. 

 

O, brad frumos, o, brad frumos 

Cu frunza neschimbata. 

 

Moş Crăciun nu mai apare 

Şi nu mai avem răbdare; 

Crenguţă vrăjită şi dragă, 

                                  Copiii de-aceea te roagă                         TOTI 

Să vină Moş Crăciun în orice casă. 

Şi mai dorim, de nu-i cu supărare, 

Să vină Moş Crăciun şi la serbare 

Din inimă să-i facem o urare! 

 

Cineva a ciocănit, 

Cred că Moşul a venit! 

 

Intra Mos Craciun 

 

Pe carari inzapezite 

                                   Printre dealuri viscolite,                 FETELE 

Mos Craciun greu a sosit 

Sa-i cantam de bun venit! 
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“Scrisoare către Moş Crăciun” 

 

Am să scriu o scrisorică 

În fereastră am s-o pun 

Să o ia şi s-o citească 

Dragul, bunul Moş Crăciun 

 

Şi în ea, o să scrie aşa: 

O păpuşă imi doresc 

Una care să vorbească 

Şi bine-nţeles aş vrea 

Tare mult să mă iubească 

 

Pentru mama să aduci 

Un concediu lung la mare 

E-obosită sărăcuţa 

Şi se plânge că nu are 

Tăticuţului meu drag 

Să aduci o maşinuţă 

Îl aud mereu spunând 

Că vrea una nou, nouţă 

 

Şi pentru că bine ştiu 

Că eşti bun şi răbdător 

Dacă mai doresc ceva  
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Îţi cer anul viitor 

 

Mi-aţi cerut voi fiecare 

S-aduc multe jucării, 

                          Dar nimeni nu le va primi          MOSUL 

Înainte să îmi spună 

De-a făcut vreo faptă bună. 

 

Când se-arată zorile, noi îngrijim florile! 

                           Vrăbiuţelor drăguţe, noi le-am construit căsuţe!                TOTI 

Jucăriile de s-au stricat, noi apoi le-am reparat! 

 

Bravo, dragii mei copilasi! 

                               Dar sunt unii neastamparati                MOSUL 

Cine e acela care 

Face mofturi la mancare? 

 

Ionică, Ionică, 

                               Dar nu-i de la grupa noastră,                 TOTI 

Este de la grupa mică. 

 

Ei, se pare că aici 

                                  Sunt numai copii cuminti                MOSUL 

Şi sunt tare bucuros 

Că vă comportaţi frumos. 
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                             Crenguţă, te rugăm din nou                  BAIETII 

Să chemi acum Anul cel Nou. 

 

Clopoteii au vestit 

Anul Nou a si  venit 

De pe drum înzăpezit. 

Sa  ureze la copii, 

Multe, multe bucurii! 

Iar apoi părinţilor 

În muncă să aibă spor! 

Sănătate la bunici, 

Ca să-i crească pe cei mici. 

 

Vrăjile s-au terminat, 

                                         E timpul de colindat.                      FETELE 

Frunza bradului să sune, 

Urătorii să se-adune! 

 

Primiţi colinda ce-o purtăm 

                                  Acum în haină nouă,                      BAIETII 

Căci fericire şi noroc 

V-aducem astăzi vouă! 
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„ Sculaţi gazde” 

 

Sculaţi gazde nu dormiţi 

Vremea e să vă treziţi 

 Bis      Casa să vi-o aranjaţi, flori de măr 

         Masa să vi-o încărcaţi, flori de măr 

 

Noi umblăm a colinda 

Pe la casa altora 

Bis         Din seara Ajunului, flori de măr 

      Până-n a Crăciunului, flori de măr 

 

 

În seara de Crăciun 

Copiii plecă la urat 

                           Şi nu se - opresc din colindat             FETELE 

Până ce toţi n-au ascultat 

Despre Iisus cel Lăudat. 

 

„Astăzi s-a nascut Hristos!” 

 

Astăzi s-a nascut Hristos 

Mesia chip luminos 

Lăudaţi şi cântaţi  

Şi vă bucuraţi. 
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Mititel înfăşeţel 

 În scutec de bumbăcel 

Lăudaţi şi cântaţi  

Şi vă bucuraţi. 

 

Vântul bate, nu răzbate 

Neaua ninge nu-l atinge, 

 Lăudaţi şi cântaţi  

Şi vă bucuraţi. 

 

El e Domnul nostru sfânt 

Domn peste întreg pământ 

Lăudaţi şi cântaţi  

Şi vă bucuraţi. 

 

Şi de-acum până-n vecie 

Mila Domnului să fie 

Lăudaţi şi cântaţi  

Şi vă bucuraţi. 

 

Şi pe la case se opresc, 

Iar gosopdarii îi cinstesc 

Covrigi, plăcinte, cozonac,                 

Cu dărnicie - ndeasă - n sac. 
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C-aşa-i în seara de Ajun 

Sunt obiceiuri din străbuni. 

 

 

Dragi părinţi şi dragi bunici 

Să fiţi foarte fericiţi 

S-aveţi multe bucurii 

                                   Cât mai multe împliniri                          TOTI 

Şi să vă mândriţi cu noi 

Şi acum şi mai apoi 

Să aveţi parte de toate 

Mai ales de sănătate 

La anul şi la mulţi ani! 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46 ALLEGRIA ORADEA 

 

 

SERBARE DE CRĂCIUN 

ȘEZĂTOARE 

GRUPA MARE  

EDUCATOR PROFESOR: GÎRBA KINGA TIMEA 

 

 

SERBARE DE CRĂCIUN 

ȘEZĂTOARE- GRUPA MARE  

 

1. PREZENTATOR 1 

Fiindcă astăzi e serbare 

Si cu toții ați venit, 

Noi vă facem o urare 

Și vă spunem :”Bun sosit!” 

Dragi bunice, dragi bunici, 

Dragi mămice si tătici, 

Copiii din grupa mare 

            Vă poftesc la șezătoare. 

Am să-ncep c-o întrebare: 

Ce este o șezătoare? 

Cine știe măna sus, 

Să vedem ce-aveți de spus! 

 

2. PREZENTATOR 2 

Orice zi de șezătoare 

E un fel de sărbătoare 

Când prietenii se-aduna 

Și muncesc cu voie bună 

Treaba lor cu toți și-o fac, 

Dar nici din gură nu tac. 

Basme ,glume, ghicitori 

Se spun pe la șezători. 

Acum vă lăsăm să le aflați 

Sus cortina! deci fiți gata 
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Ca să ne aplaudați! 

1. COLINDĂ- IATĂ VIN COLINDĂTORI 

                                                         Iată vin colindători, 

        Florile dalbe, 

                        Noaptea pe la cântători 

                    Florile, florile dalbe. 

 

                                                        Și ei vin mereu, mereu 

       Florile dalbe 

                       Și-l aduc pe Dumnezeu 

                    Florile, florile dalbe. 

 

               Dumnezeu adevărat, 

          Florile dalbe, 

                      Soare-n raze luminat, 

                     Florile, florile dalbe. 

3.  În clinchet de clopoței, 

Pe aripi de porumbei 

Cad fulgi mari din cer dansând 

Și coboară pe pământ. 

Când primul fulg de nea stingher 

Pe gene mi s-a pus,  

Privesc cu dragoste spre cer 

Și-l caut pe Iisus. 

Când primul fulg de nea sfios 

Mi s-a topit sub pleoape,  

Venirea Domnului Hristos 

O simt tot mai aproape. 

 

4. Fulgii cad ca niște flori 

Vin din cer colindători 

Aducându-ne cu ei 

Îngeri mulți și mititei. 

E o poveste minunată 

Dar nu ca-n basme, ci adevărată 

Copiii o cunosc de la bunici 

Și-o spun cu toții mari și mici. 
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2. COLINDĂ- AM PLECAT SĂ  COLINDĂM 

Am plecat să colindăm  

Domn, Domn să-nălțăm, 

Când boierii nu-s acasă 

Domn, Domn să-nălțăm. 

 

C-au plecat la vânătoare 

Domn, Domn să-nălțăm, 

Să vâneze căprioare 

Domn, Domn să-nălțăm. 

 

Căprioare n-au vânat 

Domn, Domn să-nălțăm, 

Și-au vânat un iepuraș 

Domn, Domn să-nălțăm. 

 

Să facă din pielea lui 

Domn, Domn să-nălțăm, 

Veșmânt frumos Domnului 

Domn, Domn să-nălțăm. 

 

 

5. GAZDA 1 

      - Măi (numele gazdei nr.2), mai lasă pregăteala că e destul pentru azi! Stai și tu lângă 

mine că trebuie să vină colindătorii! 

      - Ai pregătit colacii și nucile? 

  

6. GAZDA 2 

        - Sunt gata demult! Numai să vină! 

 

7. GAZDA 1 

În sara asta-i sărbătoare 

Pentru întreaga suflare! 

Asta-i seara sfântă 

Când colindele se cântă! 

E seara de Ajun 

A bătrânuui Crăciun! 

Astăzi noi v-am pregătit 

Obiceiul strămoșesc 

În grai dulce românesc. 
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8. GAZDA 2 

Anul care se termină 

Ne-a găsit cu masa plină 

Casa mare îngrijită 

Pentru oaspeți pregătită. 

Am  pus pâine, vin pe masă 

Că astăzi din casă-casă 

Vor veni colindători 

Că așa-i la sărbători. 

 

9. GAZDA 1 și GAZDA 2 

Noi gazdele primitoare 

Ne-am gătit de sărbătoare 

Să primim colindători 

Fete mândre și feciori. 

 

10. Dă-ne drumul gazdă-n casă 

Nu ne ține la fereastră 

Dă-ne drumul gazdă-n tindă 

N-auzi larma de colindă? 

La casă de oameni buni 

Face Dumnezeu minuni 

Pune îngerii de strajă 

Și dușmanii nu cutează! 

 

TOȚI- Primi-ți cu colinda? 

GAZDELE- Primim, primim! 

 

3. COLINDĂ- SCULAȚI GAZDE, NU DORMIȚI 

                                                                   Sculați gazde, nu mai dormiți, 

 Vremea e să vă treziți! 

                                                       Casa să vi-o măturați        

                                                       Flori de măr, 

    Și masa să vi-o încărcați 

                                                       Flori de măr. 

 

                                                                   Noi umblăm și colindăm 

   Și pe domnul-l lăudăm. 

                                                       Din seara Ajunului             
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                                                       Flori de măr, 

 Până-ntr-a Crăciunului 

                                                       Flori de măr, 

11. Acum în prag de iarnă, 

Și-n prag de sărbători, 

Și mic și mare așteaptă 

La geam colindători. 

Noi astăzi la voi venim 

Oameni buni, să vă vestim 

Că azi e seara de Crăciun 

Precum îngerii ne spun. 

 

12. GAZDA 1 

 - Haideți oameni buni, poftiți, 

Lângă noi acum să fiți 

Pe Hristos dacă-l iubiți 

Cu noi ca să prăznuiți 

Că-i sara Ajunului 

Sfântului Crăciunului! 

 

13. Am venit să colindăm, 

De bine să vă urăm, 

Sănătate și noroc 

Și tot anul plin de rod! 

Și dacă tot am venit 

Vom petrece negreșit 

Vom cânta și vom juca 

Colinde vom asculta 

Și proverbe, zicători, cum e datina la noi! 

14. Noi umblăm și colindăm 

Pe Iisus să-l înălțăm. 

Și vestim a lui iubire 

Care-aduce mântuire. 

Noi umblăm cu gând frumos 

Ca să spunem de Hristos 

Și mărturisim prin lume 

Pretutindeni Sfântu-i nume.  

 

15. GAZDA 2 

   -Ei, dar vorba multă sărăcia omului! 
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Mai bine hai să cântăm un cântec de șezătoare. 

 

4. CÂNTEC- O ZIS MAMA CĂ MI-O DA! 

                                                        A zis mama că mi-o da, 

                                                        Văleleu, văleleu, 

                                                        Zestre când m-oi mărita, 

                                                        Văleu, văleu, văleleu. 

                                                        Douăzeci de perne mari, 

                                                        Văleleu, văleleu, 

                                                        Toate pline cu țânțari, 

                                                        Văleu, văleu, văleleu. 

                                                        Douăzeci de perne mici, 

                                                        Văleleu, văleleu, 

                                                        Toate pline cu furnici, 

                                                        Văleu, văleu, văleleu. 

                                                        Douăzeci de perne moi, 

                                                        Toate pline cu gunoi, 

                                                        Văleu, văleu, văleleu. 

                                                        Douăzeci de ploboace, 

                                                        Văleleu, văleleu, 

                                                        Făr de fund și făr de doage, 

                                                        Văleu, văleu, văleleu. 

                                                        Două rațe crăcănate, 

                                                        Văleleu, văleleu. 

                                                        Astea-s cică vaci cu lapte, 

                                                        Văleu, văleu, văleleu. 

 

16. –Păi… cântecul ăsta merge cu vorba aia 

Toată ziua e-n oglindă 

Și noroiul până-n grindă! 

Hai să prindem șase boi 

Să mai scoatem din noroi! 

 

17.  –Eeee, dar mai știm și noi o vorbă pentru voi! 

La plăcinte înainte, la război înapoi! (se râde!) 

 

18. Măi mândruță, nu fi re! 

Nu glumi pe sama me! 

Că și io de-oi șugui, 

Tare bine nu ți-a fi! 
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19. –Știm noi cât de viteji puteți să fiți! 

Prin sat treceau holteii, și era noaptea-n toi 

Și se fereau , căci lătrau cățeii ...de usturoi!(se râde!) 

 

20. – Ooofff, măi fetelor dar pretențioase mai sunteți! 

Acuma sunteți ca în proverbul acela 

Cânde era o copiliță 

Mulți iar fi cerut guriță, 

Astăzi unii ce n-ar da, 

Să scape de gura sa! 

 

21.   –Și acum mai bine să jucăm, 

Mâinile să ni le dăm, 

Și frumos noi să dansăm. 

 

5. DANS POPULAR- DRAG MI-E JOCUL ROMÂNESC! 

(se cântă și se dansează) 

 

22. Rămâi gazdă sănătoasă 

Noi plecăm la altă casă 

Și acolo vom colinda 

Până când s-o însera. 

Iar la anul care vine 

Să ne așteptați tot așa bine, 

Căci noi iarăși vom umbla 

Pe la case-om colinda 

Nu v-aducem nici un rău 

V-aducem pe Dumnezeu. 

 

23. Colindiță pe butuc 

Dă-mi colacul să mă duc 

Că mi-e frig la piciorușe 

Și la bietele mănuțe. 

 

 

 

6. COLINDĂ- COLINDIȚA (prima strofă)! 

I. Colindița nu-i mai multă, 

Să trăiască cine-ascultă, 
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                                                           Sus la ceruri o-nălțăm 

                                                           Și la gazde o-nchinăm. 

                                                           O-nchinăm cu veselie 

                                                           Și cu mare bucurie, 

  C-am ajuns seara de-Ajun 

                                                           A batrânului Crăciun. 

 

GAZDELE ÎMPART COLINDĂTORILOR MERE, NUCI ETC. 

24. Fiecare pom din lume 

Are o poveste-anume 

Dar e una de demult 

Și pe aceasta o ascult.  

Totdeauna de Crăciun 

Dați-mi voie să vă spun. 

 

25. Când la Bethleem Maria, 

Săvârșind călătoria 

L-a născut pe Fiul Sfânt  

Îngerii din cer cântând 

Au dus vestea-n lung și-n lat 

Că un rege luminat 

Cu mărire va veni, 

Pământul va moșteni. 

 

26. În noaptea asta s-a născut, 

În peștera străină 

Acel prin care-am cunoscut 

A cerului lumină. 

În noaptea asta cor ceresc 

Cântări alese cântă, 

Pe Dumnezeu îl preamăresc 

Cu bucurie sfântă. 

Cântăm și noi, o Ttă Sfânt, 

Nespusa Ta iubire, 

Ce se-ntrupează pe pământ 

S-aducă mântuire. 
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7. COLINDĂ- CERUL ȘI PĂMÂNTUL! 

Cerul si pământul , cerul si pământul 

În cântec răsună 

                            Îngeri și oameni, îngeri și oameni 

Cântă împreună. 

 

Refren 

Hristos se naște 

  Domnul coboară 

Îngerii cântă 

Magii il adoară 

Păstorii aleargăă  

Mari minuni se întâmplară. 

 

Din răsărit vin ,din răsărit vin 

Magi cu bucurie 

                            Cu dar si smirnă, cu dar si smirnă 

Aur si tămâie. 

 

Refren 

Din cer Cuvântul , din cer Cuvântul 

În trup se arată 

Noaptea din lume , noaptea din lume 

Zi se face îndată. 

 

Refren 

Hristos se naște , Hristos se naște 

Veniți la închinare 

Cu vesel suflet , cu vesel suflet 

Veselă cântare. 

 

27.  Iisus Hristus Împăratul 

Iată a venit la noi 

Născundă-se din fecioară 

Într-o iesle lângă boi. 

Pe cer s-s arătat o stea 

Vestind la toți venirea Sa 

Iar îngerii în al lor cânt 

Vestiră pacea pe pământ. 
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28. Îngerii venind cântau 

Păstorașii fluierau 

Crai din depărtări veneau 

Daruri scumpe-i aduceau. 

Aur, smirnă și tămâie 

Pruncului i-aduc în dar 

Călători ce vin în grabă 

Din îndepărtat hotar. 

 

29. Spre Bethleem din depărtări 

Porniră magii călători 

Merseră ei tot întrebând 

De cel ce s-a născut curând. 

Cu drag apoi când l-au aflat 

În fața lui s-au închinat 

Și i-au adus un dar sfânt 

Ce-aveau mai scump pe-acest pământ. 

 

8. COLINDĂ- O CE VESTE MINUNATĂ! 

1.O, ce veste minunată, 

În Betleem ni se-arată, 

Astăzi, S-a născut 

Cel fărde-nceput, 

Cum au spus prorocii. 

Astăzi, S-a născut 

Cel fărde-nceput, 

Cum au spus prorocii. 

 

2. Că la Betleem Maria 

Săvârșind călătoria, 

Într-un mic sălaș, 

Lâng-acel oraș, 

L-a născut pe Mesia, 

Într-un mic sălaș, 

Lâng-acel oraș, 

L-a născut pe Mesia. 

 

3. Pe Fiul în al Său nume, 

Tatăl L-a trimis în lume, 

Să se nască 
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Și să crească, 

Să ne mântuiască. 

Să se nască 

Și să crească, 

Să ne mântuiască. 

 

30. Cine-s oare acești trei oameni 

Care merg cu pas grăbit? 

Sunt trei magi, vin de departe 

Dup-o stea din răsărit. 

Steua îi călăuzește 

Și pe ei spre Bethleem, 

Tot la vestea minunată 

Cu copilul cel suprem. 

Steua le străluce tainic 

Și se-oprește falnic sus 

Semn că au ajuns acolo 

Unde s-a născut Iisus. 

 

31. Ce se vede-n depărtare, 

Parcă soarele răsare 

Este steaua lucitoare, 

Cea purtată de copii, 

Să ne-aducă bucurii. 

La Crăciun în orice casă 

Intră steaua luminoasă. 

 

TOȚI COPIII –Gazde bune, ne primiți cu steaua-n casă? 

GAZDELE- Vă primim, vă primim! 

 

9. COLINDĂ- STEUA SUS RĂSARE! 

 

          Steua sus răsare 

            Ca o taină mare, 

              Steaua strălucește 

                 Și lumii vestește. - bis 

Că astăzi curata, 

Prea nevinovata, 

Fecioara maria 

Naște pe mesia. - bis 
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Magii cum zăriră 

Steaua și porniră 

Mergând  după rază 

Pe hristos să-l vază. - bis 

 

Și dacă porniră 

Îndată-l găsiră 

La dânsul intrară 

Și se închinară. – bis 

 

Cu daruri gătite, 

Lui hristos menite. 

Având fiecare, 

Bucurie mare. – bis 

 

 

Care bucurie 

Și la noi să fie. 

De la tinerețe, 

Pân-la bătrânețe. – bis 

32. Acum că am colindat 

Să ne apucăm și de urat 

Că vin colindători 

În Ajun de sărbători 

Vin copiii voinicei 

Cu glasuri de clopoței 

Iată-i vin pocnind din bici 

Cu buhăi și cu tilinci. 

Haideți faceți-le loc 

Că intră cu căprița-n joc. 

 

33. JOCUL CU CAPRA 

Asta-i capra de la munte 

Cu steluțe albe-n frunte 

Asta-i capra din oraș 

Hrănită cu arpacaș. 

Capra mea e din Banat 

Șapte mii pe ea am dat. 

Capra mea e din Suceava 

Nu dă laptele degeaba. 
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Măi căpriță cu mărgele 

Pune capul la podele 

Hai căpriță să jucăm 

Cu toți să ne bucurăm 

Și la anul care vine 

Să ne întâlnim cu bine. 

 

TOȚI- Mânați măi, hăi, hăi și sunați din zurgălăi! 

 

34. Ia vă rog, vă rog frumos 

Să faceți un pic de loc 

Că intră și ursul în joc. 

 

35.JOCUL CU URSUL 

Foicică trei scaieți 

A venit ursul băieți. 

Foicică pălămidă, 

Am venit cu ursu-n tindă. 

Mă primiți, nu mă primiți? 

Eu cu ursul am venit. 

Joacă bine urs bătrân 

Că la iarnă ți-oi da fân 

Și la vară ți-oi da iarbă 

Să te faci băiat de treabă. 

Joacă bine măi Martine 

Că-ți dau pâine cu măsline, 

Aruncă-te Nicolai, 

Pe ciomagul care-l ai, 

Și te-aruncă cât mai sus 

Să semeni a pui de urs 

Haida, haida, haida na 

Bată-i pe spinarea ta. 

Acum jocu-am terminat 

Și la toți eu v-am urat 

Ca un urs fiți în putere 

Și cu suflet ca de miere. 

 

36. Noi umblăm din casă-n, casă 

La acei care ne lasă. 

Noi umblăm din poartă-n ,poartă 
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Și la cei bătuți de soartă. 

Nu alegem dacă-i gazda 

Sărac fără de brazdă 

Nu alegem mic sau mare 

Astăzi, toți au sărbătoare 

Sărbătoarea cea mai dulce 

Nimenea să nu se culce. 

 

37. Vă dorim întâi de toate 

Un an nou cu sănătate 

Voie bună, trai ușor 

Bucurie și mult spor 

Vin copiii, vin în lanț 

Să vă spună tuturor 

Plugușoare, sorcove 

Inimile să vi e bucure. 

PLUGUȘORUL 

Aho, aho copii și frați 

Stți puțin și nu mânați 

Lângă boi v-alăturați 

Și cuvântul ne-ascultați. 

Am plecat să colindăm 

Pe la case să urăm 

Plugușorul românesc 

Obiceiul strămoșesc. 

 

Mâine anul se-nnoiește 

Vă urăm împărătește 

Cum e din bătrâni lăsat 

Să v-aducă rod bogat 

De pe câmpul semănat. 

 

Să răsară grâu de vară 

Să fie pace-n țară 

Și la anul când venim 

Sănătoși să vă găsim. 

 

Mânați măi, și sunați din zurgălăi! 
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38. Să vedem acum, cum sună, 

Sorcova din veci străbună! 

 

SORCOVA 

Sorcova, vesela 

Să trăiți, să înfloriți 

Ca un măr, ca un păr 

Ca un fir de trandafir 

Tare ca piatra, 

Iute ca săgeata, 

Tare ca fierul, 

Iute ca oțelul 

La anul și la mulți ani! 

 

39. Prin omătul de pe cale 

Anul Nou vine agale 

I-am trimis vorba să vină 

Să v-aducă-n pumni lumină 

Fericire, sănătate 

De iubire s-aveți parte! 

Lângă brad, pe lângă foc 

Să vă umple de noroc! 

 

40.ANUL VECHI 

Dragi părinți, eu nu mai pot 

Zilele să le mai port 

Și nepotu-mi întârzie 

Eu vreau repede să vie 

Să-i dau zilele în spate 

Să le poarte mai departe. 

 

41. ANUL NOU 

Anul Nou sunt, și-am venit 

De la drum înzăpezit. 

Vă urez la toți copiii, 

Multe, multe bucurii. 

Și urez părinților 

În muncă să aibă spor 

Sănătate la bunici, 

Ca să-i crească pe cei mici. 
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Vă urez la mic și mare, 

Viață lungă, bunăstare. 

Acum plec, vă las cu bine 

Multe-am de  făcut în lume. 

COLINDĂ- COLINDIȚA (strofa a doua) 

Sus mai sus v-am înălțat 

Ce-am știut noi v-am cântat. 

Să rămâneți sănătoși, 

Sănătoși și bucuroși. 

C-am ajuns ziua cea sfântă  

Când colindele se cântă. 

Sărbătoarea lui Hristos 

Să vă fie de folos. 

 

42. Să deie bunul Dumnezeu 

Noroc și bucurie 

La toată casa de români 

Belșug și veselie. 

Fii An Nou bine venit 

Să ne trăiești fericit 

La anul și la mulți ani! 

CÂNTEC- LA MULȚI ANI! 

43. S-a sfârșit serbarea noastră 

Suntem tare fericiți 

Că-n această zi de iarn 

A-ți venit să ne priviți. 

Lucruri mari și prea-nsemnate 

De la noi nu-i de așteptat 

După puterile noastre 

Ce-am știut v-am prezentat. 

44. Înainte de plecare 

Vă rugăm să mai aveți răbdare 

Să-ncheiem astă serbare 

Cu un dans c-așa e bine 

Dansul e pentru oricine 

Un prilej de bucurie 

Și de mare veselie. 

Vă poftim pe mic cu mare 

Să dansăm o horă tare. 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46 ORADEA -        

ALLEGRIA 

SERBARE  DE SFÂRȘIT DE AN ȘCOLAR: 

„CARNAVALUL POVEȘTILOR 

GRUPA MIJLOCIE 

EDUCATOARE: prof. înv. preș.: CORCHEȘ P. EMILIA-DANIELA 

SERBARE 

CARNAVALUL POVEȘTILOR 

GRUPA MIJLOCIE 

PREZENTATOARE: 

Bine-ați venit dragi invitați 

La carnaval să vă distrați. 

Copiii din grupa noastră 

S-au pregătit și-au învățat, 

Costume frumoase au îmbrăcat. 

Vă purtăm încetișor 

Pe tărâmul poveștilor. 

Acolo totu-i minunat, 

Ne-maivăzut, ne-maiaflat. 

Declar deschisă sărbătoarea noastră, 

Deci, carnavalul poate să înceapă! 

TOȚI COPIIIcântă: 

Carnaval, carnaval, 

Vesel carnaval. 
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Să vedem acum ce măști  

Au sosit la bal. 

PREZENTATOR: 

Uite că de-o dată apare 

De pe o cărare, cine oare? 

Toți copiii: Scufița Roșie! 

SCUFIȚA ROȘIE: 

Sunt fetița din poveste 

Alta ca mine nu este. 

Am plecat la bunicuța, 

Că-i bolnavă sărăcuța! 

MAMASCUFIȚEI: 

(o strigă pe Scufița Roșie: Scufiță Roșie, apoi îi dă coșul) 

Ține draga mea fetiță 

Cu rochiță și scufiță: 

Fripturică, murături,  

Cozonac, vin, prăjituri! 

La bunica să te duci! 

Dar, să nu cumva s-apuci 

Prin pădure, draga mea! 

Că lupul de te-o vedea, 

Că îl știi cât e de rău, 

Va fi vai de capul tău! 

SCUFIȚA ROȘIE: 

Bine, mamă, te ascult! 

Știi cât te iubesc de mult! 

Scufița Roșie eu sunt, 
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Pe glume pusă și pe cânt. 

Străbat de veacuri drumul lung 

La bunicuța să ajung. 

Scufița Roșie eu sunt! 

TOȚI COPIII: cântă cântecul Scufiței Roșii! 

Cântecul SCUFIȚEI ROȘII 

Tu ești fetiță  

Și ai scufiță 

Și la bunica 

Te-a trimis mămica. 

Să-i duci mâncare, 

În coșul mare 

Plăcinte bune și sarmale. 

Ți-a spus ție mămica, 

Ție mititica 

Să nu te abați din cale, 

Să nu vorbești prea tare. 

Dar nici tare n-ai vorbit, 

Căci lupul în cale 

Pe loc l-ai întâlnit. 

LUPUL:  

Scufiță dragă  

Unde-ai pornit  

Cu coșul mare acoperit? 

SCUFIȚA ROȘIE: 

Mă duc la bunicuța, 

Bolnavă-i sărăcuța 
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Și stă acolo 

În casa dintre munți.  

Și stă acolo 

În casa dintre munți.  

LUPUL:  

Cred că mă cunoașteți bine, 

Eu sunt lupul cel vestit! 

Și pe iezi și pe Scufiță 

Uneori i-am înghițit! 

Mi-a venit de hac cumătrul,  

Vânătorul iscusit,  

Dar să știți, de-atunci prieteni, 

Jur pe păr, m-am cumințit! 

TOȚI COPIII: 

Lupu-și schimbă părul,  

Dar năravul ba! 

Apare VÂNĂTORUL: 

Vânător sunt iscusit, 

Te apăr de jupân lup! 

Colind pădurea de zor, 

Sunt un mare vânător! 

Am o pușcă mititică, 

Trag cu ea fără de frică! 

Pe Scufiță și bunică 

Cine le-a aflat? 

Din burta lupului 

Cine le-a salvat? 
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TOȚI COPIII:  

Tu, vânătorule iscusit! 

BUNICA: 

Vânătorule, mergi cu bine! 

Te rog să mai treci pe la mine. 

Hai să nu ne mai gândim 

Și de-acum mereu să știm  

De greșeli să ne ferim,  

Părinți să-i mulțumim, 

Sfatul lor să nu-l uităm 

Și bine să ne purtăm. 

Hai să uităm, Scufița mea, 

Greșeala ce-ai făcut, 

Căci de-acum, mereu vei ști 

Părinții să-i asculți! 

PREZENTATOARE: 

Să mai dăm încă o foaie 

Să vedem cine apare? 

- intră în scenă capra și iezișorii și lupul (care stă ascuns într-un colț) 

- capra se plimbă, iezișorii se joacă, toți copiii cântă cântecul: „Capra cea vestită” 

Cântecul: „CAPRA CEA VESTITĂ” 

I. Tu ești capra cea vestită 

Pui sarmalele pe plită 

Tu de casă te ocupi, be 

Și-ai să-l pedepsești pe lup, he! 

- iezișorii bat din palme și cântă: 

Refren:      Iezișorii suntem noi, 

Ne distrarăm în zăvoi 

Mama capră ne-a certat 

Și de lup ne-a și scăpat. 

II. Tu ești harnică, făloasă, 

Și-ai făcut curat în casă 

Toată ziua te gândești, be, 
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Iezișorii cum să-i crești, be. 

Refren:      Mehehe și mehehe 

Suntem o familie  

De isteți și de ștrengari 

Și-ncurând vom crește mari! 

 

- capra se oprește lângă iezișori, îi mângâie pe obraz și le spune:  

CAPRA: 

Dragii mame iezișori,  

Mama pleacă după flori. 

Pleacă unde-i iarba mare, 

Să v-aducă de mâncare! 

Lapte bun am să v-aduc, 

Câteva frunze de nuc 

Și, apoi după mâncare, 

Vă dă mama niște sare! 

IEDUL CEL MARE: 

Mamă iată-l pe nănașul (arată spre lup). 

Cât de slab este săracul. 

Să-i dăm ceva de mâncare. 

Poate o oală cu sarmale 

Sau un foc să-i pregătim, 

În care să-l pârjolim 

Până pielea i-o crăpa 

Și iezi nu va mai mânca! 

IEDUL MIJLOCIU: 

Mamă, eu vreau să-mi aduci 

O vază mare, frumoasă, 

Să pun florile pe masă, 

Să le dau mamei cu drag 

Când va trece al casei prag! 

 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1997 
 

IEDUL CEL MIC: 

Fraților, mi se pare c-ați uitat 

Că voi sunteți vinovați 

Pentru tot ce s-a întâmplat! 

Dar, v-am spus de atâtea ori 

Ca să fiți ascultători. 

Să nu dăm drumul la ușă, 

Nici chiar dacă-i o mătușă! 

Însă voi n-ați ascultat,  

Sfatul mamei l-ați uitat, 

Lupul  lacom va mâncat. 

PREZENTATOR: 

Să mai dăm încă o foaie 

Să vedem cine apare. 

URSUL: 

Știți? Eu am  avut o coadă  

Lungă, mare și stufoasă. 

Și o mai aveam și astăzi  

Dacă nu mă lăcomeam 

Să prind pește mult din baltă, 

Precum vulpea m-a învățat. 

De-asta acum am un ciot de coadă 

Și sunt tare.... supărat! 

VULPEA: 

Vai, ce rău e să fi vulpe, 

Căci, toți mă vorbesc de rău! 

Spun că-s hoață, că-s vicleană, 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

1998 
 

Ori că mint și-mi pare rău! 

Nu ascultați la ce se spune, 

Că l-am păcălit pe urs. 

Ce putea el să adune? 

Peștele din carul dus? 

M-ați văzut copii vreodată? 

Cu o găină de furat? 

Sacu-i gol, nu-s vinovată, 

De trei zile n-am mâncat! 

 

Cântec: „VULPE TU MI-AI FURAT GÂSCA” 

I. Vulpe tu mi-ai furat gâsca, 

 

Dă-mi-o înapoi. 

Dă-mi-o înapoi. 

Că de nu eu vin cu pușca  

Și cu trei copoi. 

Că de nu eu vin cu pușca  

Și cu trei copoi. 

II. Lele vulpe fi cuminte, 

Nu mai tot fura. 

Nu mai tot fura. 

Gâște fripte și plăcinte, 

Nu-s de dumneata. 

Gâște fripte și plăcinte, 

Nu-s de dumneata. 

 

PREZENTATOARE: 

Să mai dăm încă o foaie 

Să vedem ce poveste apare! 

TOȚI COPIII: Povestea „Puf Alb și Puf Gri” 

 

PUF ALB: 

Eu sunt iepurașul alb 

N-am mințit,  să știți copii! 
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Mama aspru m-a certat,  

Fiindcă borcanul s-a spart. 

Dar pe urmă a aflat, 

Că Puf Gri la răsturnat! 

PUF GRI: 

Surioaro, chiar acum 

Mamei noastre am să-i spun 

Că eu am vărsat dulceața 

Și vreau să-mi primesc pedeapsa! 

PUF ALB + PUF GRI: 

Chiar dacă am mai greșit, 

Mama ne-a învățat odată  

Că orice greșeală se iartă, 

De o recunoști îndată 

Și nu o repeți niciodată. 

Cântecul: „IEPURAȘ COCONAȘ” 

Iepuraș Coconaș 

A fugit peste imaș. 

Și s-a dus, colo sus, 

Într-o tufă s-a ascuns. 

Dar codău, câine rău, 

La gonit din cuibul său 

Și-a plecat speriat, 

Jos în codru-ntunecat. 

PREZENTATOR: 

O poveste vine acum. 

Nu se poate să n-o știți! 
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Este... este... 

Dar nu, lasă  

E mai bine s-o ghiciți! 

COCOȘUL: 

Cucurigu! Cucurigu! 

Hai, deschide iute poarta 

Moșule, că am venit. 

Cu doi bani găsiți în pungă  

Și cu ce-am agonisit! 

Cucurigu! Cucurigu! 

Strig de zor să m-auziți! 

În ograda moșului, 

Vă rog cu toții să poftiți! 

GĂINUȘA: 

Eu sunt tare supărată, 

De la drum mă-ntorc îndată. 

Și nici cum nu pot găsi 

Bani și alte bogății. 

Am găsit doar o mărgică,  

Lucioasă și mititică. 

Babei de-o voi dărui 

Oare o voi mulțumi? 

BABA:  

Cum vrei să fiu mulțumită? 

Când ești așa nepricepută? 

Ia și vezi de cheltuială, 

Găină cu țeastă goală! 
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... aoleu, găina mea,  

Ce mă fac eu fără ea? 

Cine-mi face mie ouă? 

Măcar unul, nu zic două... 

MOȘUL: 

Hei băbuțo, vezi acum 

Cât de rău m-ai învățat? 

Și cocoșul meu pe drum 

Atunci, bătut a plecat. 

Acum, vezi găina ta, 

E bolnavă de-a binelea. 

Însă eu n-am să fiu rău, 

Îți dau din aurul meu! 

Cântecul: „GĂINUȘA CEA MOȚATĂ” 

I. Găinușa cea moțată  

Este tare îngâmfată. 

Face-un ou lasăptămână 

Și se laudă o lună. 

     Refren: Cotcodac, cotcodac 

Ouă pentru cozonac. 

Cotcodac, cotcodac 

Ouă pentru cozonac.  

II. De atâta înfumurare, 

Face o larmă îngrozitoare. 

De crezi că s-a luat la sfadă 

Tot norodul din ogradă. 

     Refren: Cotcodac, cotcodac 

Ouă pentru cozonac. 

Cotcodac, cotcodac 

Ouă pentru cozonac.  
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PREZENTATOARE: 

Iată asta e povestea Cenușăresei! 

(Cenușăreasa se preface că plânge) 

ZÂNA (către Cenușăreasă): 

Nu mai plânge surioară, 

Mergi la bal în astă seară. 

Te gătesc ca pe-o crăiasă, 

Tu să fi cea mai frumoasă! 

Dar vezi, miezul nopții, fată, 

Să te găsească plecată! 

Altfel, din prințesă aleasă, 

Vei fi iar Cenușăreasă. 

(Zâna o atinge cu bagheta pe Cenușăreasă, care se rotește de două ori, apoi își spune rolul) 

CENUȘĂREASA: 

Cu o baghetă fermecată, 

Nașa mea m-a transformat 

Într-o gingașă prințesă 

Pentru balul din palat! 

Cum știți că povestea spune, 

Prințul la dans m-a poftit 

Și, până la miezul nopții 

Bucuroși am dănțuit. 

Să nu mă transform din nou 

Am fugit de la palat 

Și pe scări, în graba mare, 

Pantoful mi-am lăsat! 
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Cântecul: „CENUȘĂREASA” 

Cenușăreasa, nu-i o poveste, 

Nici vis nu este. 

E doar ofată frumoasă foc! 

Cenușăreasa mai crede-n zâne, 

În fapte bune și în noroc! 

Cenușăreasa mai crede-n zâne, 

În fapte bune și în noroc! 

PREZENTATOR: 

Dragiprieteni, stațipuțin! 

Văd că oaspeți ne mai vin! 

Să mai dăm încă o foaie, 

Să vedem cine apare? 

- intră în scenă Albăca Zăpada cu prințul și mamavitregă (Împărăteasa) stă de-o parte. 

 

ALBĂ CA ZĂPADA: 

Albă ca Zăpada mă numesc 

Și-n căsuța din pădure 

Totdeauna fac curat. 

Farfurii, ceșcuțe, oale 

Le așez frumos în raft. 

Fac supică, mâncărică, 

Spăl și calc de șapte ori. 

Deși masa este mică 

Încap șapte frățiori. 

De la palat am fost alungată, 

Pentru că oglinda fermecată 

A spus că sunt cea mai frumoasă! 
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- Albă ca Zăpada se ascunde între copii, apoi apare mama vitregă(Împărăteasa) care o 

caută pe Albă ca Zăpada. 

 

ÎMPĂRĂTEASA: 

Eu sunt împărăteasa 

Și sunt cea mai frumoasă din lume. 

Pe Albă ca Zăpada am alungat-o 

Ca eu să fiu cea mai aleasă. 

Albă ca Zăpada? Albă ca Zăpada? 

Spuneți, spuneți, dragi copii, 

Albă ca Zăpada unde-o fi? 

Nu c-aș vrea să mă răzbun, 

Ci aș vrea s-o împodobesc 

Și un pieptăn să-i dăruiesc. 

- apoi se uită în oglindă și o întreabă:  

 

Oglindă, oglinjoară 

Cine e cea mai frumoasă din țară? 

TOȚI COPIII:  

Frumoasă ești împărăteasă, ca soarele în zori, 

Dar, peste munți și văi, departe de aici, 

Stă Alba ca Zăpada la cei șapte pitici 

Și-i mult, mult mai frumoasă! 

- mama vitregă se supără și aruncă cu oglinda pe jos și pleacă. 

- intră în scenă prințul împreună cu Albă ca Zăpada. 

 

PRINȚUL:  

Eu sunt prințul din poveste 

Și-s atât de mulțumit 

Că într-o zi, în vârf de munte,  
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Fericirea mi-am găsit. 

Iat-o aici, lângă mine, 

Albă ca Zăpada este 

Și împreună vom avea 

O viață ca-n poveste! 

Mamă vitregă, necazuri, 

Totu-n urmă am lăsat. 

Cu piticii buni prieteni 

La nuntă noi am dansat! 

Cântecul: „ALBEI CA ZĂPADA” 

Refren: Albă ca Zăpada și șapte pitici  

Locuiesc în codru și au case mici. 

I. Vine vrăjitoarea, întreabă oglinjoara: 

„Sunt cea mai frumoasă? 

Nu ești, du-te acasă!” 

 

Refren: Albă ca Zăpada și șapte pitici  

Locuiesc în codru și au case mici. 

II. Vine un prinț călare 

Și aduce o floare 

Pentru minunata 

Albă ca Zăpada. 

 

Refren: Albă ca Zăpada și șapte pitici  

Locuiesc în codru și au case mici. 

PREZENTATOARE: 

O altă poveste vine acum. 

Să vedem dacă o ghiciți? 

PINOCCHIO: 

Dragi prieteni, nu mai sunt 

Năzdrăvan și mincinos! 
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După cele întâmplate 

Am devenit curajos! 

Niciodată, adevărul, 

Dragii mei, nu se ascunde, 

Fiindcă știți, minciuna are  

Piciorușele c-am scurte. 

Am venit aici în grabă 

Ca un băiețel de treabă! 

ZÂNA CEA BUNĂ: 

Vai, pinocchio, mi-amintesc  

Câte rele ai făcut 

Și pe tatăl tău Gepetto 

Cât de mult l-ai necăjit! 

Eu sunt Zâna ta cea bună, 

Peste tot te-am însoțit. 

Te-am vegheat și zi și noapte 

Și de rele te-am ferit. 

Cu greierașul împreună, 

Eu mereu te-am sfătuit, 

De minciună și de lene 

În sfârșit te-am lecuit! 

PREZENTATOR: 

Ce se vede? Ce se aude? 

Ce poveste vine acuma? 

Ce se întâmplă, cine vine? 

Care basm începe oare? 

E povestea: „Fata babei și Fata moșului”! 
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FATA MOȘULUI: 

Sunt fata moșului cea cuminte 

Și de azi înainte, tatăl meu m-a alungat, 

De mama vitregă îndemnat! 

Dar, nu mi-e teamă, sunt voinică, 

Harnică și fără frică! 

Orice lucru știu să fac, 

Oricui pot să-i fiu pe plac. 

Cățelușa am îngrijit, 

Mi-a dat salba de la gât. 

Cuptorul l-am lipit, 

Cu plăcinte m-a servit. 

Fântâna am curățat, 

Iar ea apă limpede mi-a dat! 

Pomul de omizi l-am curățat, 

El mi-a dat pere de m-am săturat! 

FATA BABEI: 

Cum să spăl cu mâna-mi fină  

Javra asta de cățel? 

Ori să-mi rup ia cea nouă 

Cocoțându-mă în păr? 

Iar fântâna cea murdară 

Și cuptorul cel stricat, 

Cu aceste mâini gingașe 

Cum să le fi curățat?  
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PREZENTATOARE: 

Ia să vedem acum 

Ce personaje ne mai vin! 

- vin în fața scenei: Zâna Cosânzeana, Crăiasa din poveste și prințesa Aurora 

 

ZÂNA COSÂNZEANA: 

Iată, eu sunt zâna bună 

Cosânzeana mă numesc. 

Am pe rochie: soare, lună, 

Toți copiii mă iubesc! 

Fac curat și fac bucate, 

Până vine să mă scape 

Făt-Frumos, ce se va bate 

Cu zmeii pe înserate. 

Dar finalul îi fericit, 

Nuntă mare s-a pornit! 

Multe zile a durat, 

S-a mâncat și s-a dansat, 

Povestea s-a terminat! 

CRĂIASA DIN POVESTE: 

Mi-a luat mama rochiță 

Și în păr mi-a prins fundiță, 

Ca să fiu cea mai frumoasă, 

Cea mai gingașă crăiasă! 

M-am privit în oglinjoară 

Și-am ieșit voios afară, 
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Ca să vadă lumea toată 

Că-s prințesă adevărată! 

Am să cresc mare într-o zi 

Și mi-oilua mărgele mii, 

Însă până atunci mămico, 

Am să fiu prințesa ta!  

PRINȚESA AURORA: 

Sunt frumoasa din pădurea adormită 

Aurora mă numesc. 

O ursitoare foarte rea 

O vrajă mi-a pregătit 

Să dorm un secol încheiat. 

Și ani de zile au trecut 

Și-un gard imens a tot crescut. 

O sută de ani eu am dormit 

Până un prinț a venit. 

De mine el s-a îndrăgostit 

Și eu pe loc m-am trezit 

Și vraja grea s-a risipit. 

PREZENTATORII: 

Petrecerea s-a terminat 

Și carnavalul s-a încheiat! 

Eroii noștri au încercat 

Să-și joace rolul adevărat! 

Căci fiecare întâmplare 
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Are în viață asemănare! 

Poveștile, cât sunt de multe, 

Spre învățătură sunt făcute! 

TOȚI COPIIIcântă: 

Carnaval, carnaval, 

Vesel carnaval. 

Măștile ce le-ați văzut  

Toate au fost la bal! 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46 ALLEGRIA ORADEA 

 

SERBARE DE CRĂCIUN 

 

FETIȚA CU CHIBRITURI 

GRUPA MARE  

EDUCATOR PROFESOR LIMBA GERMANĂ: CÎRȚ URSUȚ NICOLETA 

 

Serbare de Crăciun 

 

Povestitor 1 

Bine ațivenitaici 

Dragi părinți, frați șibunici, 

Programul nostrum să vă fie 

Prilej de mare bucurie! 

Dragii mei, vă rogsă ascultați, 

Apoifirescsă și aplaudați! 

Povestitor 2 

În numelecopiilor 

Vreausă vă spun tuturor: 

Bun venit, la fiecare; 

Și mulțumimpentruparticipare! 

Ca de fiecare dată, 

Sala-i foarte aglomerată 

Când în sală ne uităm 

Desigur, ne bucurăm 

Căci vă vedemfericiți 

De noifoarte multumiți! 

Povestitor 3 

Noipe Moș îl așteptăm 

De aceea încercăm 

Înaintecasă vină 

Moș Crăciun cu traistaplină 

Pe scenă să prezentăm 

Fără casă ezităm 

Unspectacolce-l numim 

Vis de iarnă / vissublim. 
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Povestitor 4 

Brrr! Ce frig e-afară!!! 

Iarna vine viscolind, 

Zapada împrăștiind, 

S-aoprit la geam, la noi! 

Iarna 

Mă primiți, copii, la voi? 

Copiii toți 

Tu eștiiarna, de ce vii? 

Iarna 

Bucurați-vă copii 

Eu v-aduc în tolba mea 

Bulgări moi, pufoși de nea 

Gheata netedă, lucioasă 

Și o vacanță frumoasă! 

Toțicopiii 

Fugi de aici, ești uracioasă! 

Iarna 

Ia nu mai fiți supărați, 

Stați puțin și m-ascultați 

Cu uratul când umblați? 

Toîicopiii 

Iarna ! 

Iarna 

Cu săniuța când vă dați? 

Toțicopiii 

Iarna, iarna! 

Iarna 

Dar pe Moș Crăciun, când îl așteptați? 

Toțicopiii 

Iarna, iarna, iarna! 

Iarna 

Ei, atunci să-mi spuneți, mai sunt rea copii? 

Povestitor 5 

Cine-a zis că tu eștirea? 

Când sub plapuma de nea 

Grâul îl adăpostești 

Vezi bine că rea nu ești! 

Povestitor 6 

Eștireapentru greieraș 
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Nu mai cântă din arcuș 

Iarfurnicamititica 

Nu-i ăa boabe, atâtica! 

Furnica (cântă): 

Cine bate iarna la oblonul meu? – bis 

Greierele 

Eu sunt, dragă furnicuță, eu, vecinul tău! 

Furnica  

De ce bațivecine, la fereastra mea? 

Greierele 

Vreau un bob, vecină dragă, nu te supăra! 

Furnica 

 Îțiaduciaminte astă-vară 

Cândpuneam provizii in cămară? 

Tu cântai, cântai întreagazi 

Spune-mi dor, acuma bine ți-i? 

Greierele 

Dar furnică, cântecelulmeu 

Te-a-nsoțit în muncă tot mereu 

Eu cu a mea mică vioară 

Munca ți-am făcut-o mai ușoară! 

Viața fără cântec e urâtă 

Munca e cu cântecmai plăcută! 

Lasă-mă în casă și m-ascultă! 

Cântec 

Ninge, ninge, fulgi de zăpadă/Pe casă, pe stradă/ Și ninge șininge ușor! / Ninge, ninge! 

Iarna 

Haideți, nu vămai certați 

Ci pe mine m-ascultați: 

Am adus din cer de sus 

Fulgițorii albi de pluș 

Hai, treziți-vă, dansați 

Căpșoarele scuturați! 

Cântec – toti fulgii 

Un, doi, trei, un, doi, trei, 

Sunteți fulgii mititei 

Iarna ne-a trimis la drum 

După Moș Crăciun! 

Zâna Zăpezilor 

Ți-am venit in ajutor 
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Sunt Zâna Zăpezilor 

Aducneauapeste țară 

Până înspre primăvară 

Pe copii îi veselesc 

Caselevi le albesc! 

Zâna Mică 

Eusunt Zânacea mai mică 

Mică, mică, frumușică, 

Rochița mea-i din fulgi de nea 

Coronițaasemenea 

Moș Crăciun mă iubește 

Și daruri îmi dăruiește! 

Zâna Iernii (Albă1) 

ZânaIerniisuntpitici 

Și-am venit cu drag aici 

Să fac dacă pot s-apară 

Neaua ca o plăpumioară 

Fulgișoriimici de nea 

Peste toată țara mea! 

Altă zâna (Albă 2) 

Sunt țieu Zână frumoasă 

Și de-aceea-am fost aleasă 

Să v-aduc fulguți de nea 

Și plimbări cu sania! 

Zânaalbă 3 

Eusunt zâna frumușică 

Și chiar dacă sunt mai mică 

Am puterimiraculoase 

Și-am venit la voi voioasă 

S-ajut zânelesurori 

S-aduc în țară ninsori. 

Fulg 1 

Mama Iarnă ne-a trimis 

În pas de dans am pornit 

Și plutind ușor, ușor 

Am așternutalbcovor 

Peplaculcopiilor. 

Fulg 2 

Noifacempentruoamenii de nea 

Hăinuțemoi de catifea 
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Cât mai frumoasă-o modelăm 

Și-n jurul lor să dansăm! 

Fulg 3 

Și eu sunt un fulgușor  

Am steluțe pe căpșor 

Eu și frățiorii mei 

Zburdăm veseli, dragii mei! 

Fulg 5 

Sunt și eu un fulg drăguț 

Și-am venit să vă anunț 

C-aduc veselie-n țară 

Și Moșul cu-o sănioară! 

Fulg 6 

Suntunfulgmai șugubăț 

Și-am venitsă vă învăț 

Să cântați și să dansați 

Și toți să vă bucurați 

De-ale ierniibucurii 

La joacă, iubițicopii! 

Dansulfulgilor de nea 

Albă Zăpada, puf ușurel 

Vii de la ceruri încetinel 

Și-mbraci pământul în palma ta 

Albă de spumă, albă de nea 

Fulgi de zăpadă, în zborullor 

Începsă cadă-ncetișor 

Se-nvartă lene, purtați de vânt 

Cad în troiene, maripe pământ! 

Povestitor 

Cine ești, frumoasă zână? 

Și de undeaivenit 

Ești crăiasă, ești stăpână 

Saupoate eu am greșit? 

Vai, și cât ești de frumoasă 

Ca și zâna din povești 

Cu adevărat îmispune 

Tu chiar din zapadă ești? 

Crăiasa Zăpezii 

Sunt a Zăpezii Crăiasă 

Și-am venit tare voioasă 
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S-aștern covor de nea 

Peste toată țara mea 

Fulgișori drăguți, fulgișori micuți, 

Din zbor vă opriți, la mine veniți 

Și să-mi povestiți, de prin lumea mare 

Ce văzurățioare? 

Toțifulgii 

Unvis frumos de iarnă 

Cu întâmplări de odinioară 

Vom trăi în fapt de seară 

Momentece n-emoționează 

Mai mult acum, când se-nserează! 

Fulg 

Cât de frumos e-n astă seară 

În orice colțișor de țară 

Haidețidarsăpornim 

Și firulbasmului să-l povestim! 

Fulgii dansează în cerc 

Of, Zânișoară, nu ți se pare, că noaptea-i mare 

Și drumu-I greu! 

Zâna Cântă 

Stațifulgișori nu vătemeți de greu 

Căci alături de voisunteu! 

Toți 

Tra la lalala … 

Povestitor 

A fost odată ca-n povești 

A fost cândva odată 

Și ce vă spun e-adevărat 

O preasăracă fată: 

Și era frig, cumplit de frig 

Și se făcusenoapte 

Și fata-n noaptea de Crăciun 

Din poartă-n poartă bate. 

Avuse la eapantofi cândva, 

Când a plecat de-acasă 

Dar cefolos, eraupreamari 

Și-n plină stradă-o lasă 

Și cum mergea sărmana 

Desculță și-nghețată 
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Copii bogați și alintați 

Râdeau de biata fată: 

Apare fata 

Copiii toți 

Ha, ha, ha, 

De mică, păcătoasă, ceri pomană! 

Fata 

Cumpărați, vărog, un chibrit! 

Domnilor șidoamnebune 

Anul Nou e-aici, a sosit 

Și vă aduce gânduribune! 

Cumpărați, vărog, un chibrit! 

Povestitor 

De obosită ce era 

Fetița nu maipoate 

Și frigu-n oase-o pătrundea 

Și-n degetele toate! 

Fata 

Și acasă e frig! Perețiisunt sparți, vântul bate peste tot! Mâinile-mi sunt înghețate de frig! 

Unchibrit ai fi strașnicacum! Ce-ar fi să aprind unul? Să-mi încălzesc degetele! Cefrumosarde!!! 

POVESTITOR  

Și deodată ce-i păru 

În fața ei că apare 

O sobă mare șiputu 

Să se-ncălzească la picioare. 

O sobă se opri în fața fetei: 

Dar flacăra se stinge 

Și soba a pierit 

Fetița se trezise 

Păcat, a fostdoarvis! 

Fata aprinseun alt chibrit: Apare o tavă de bunătăți: 

Povestitor: 

Aprinse-un chibrit iară 

Și se făcu lumină 

Și ce credeți că vede 

O masă mare, plină 

Cu bunătățialese 

Colaci, gâscanumplut 

Dar mâna când întinse 

Totul a dispărut! 
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Fata aprindeun alt chibrit și vedePomul de Crăciun. 

Fata: 

Ce vădacumaoare? 

Un Pom de Crăciun mare 

Cu globurimulte, multe 

Cum are orișicare! 

Ce mult aș vrea șieu 

Să am acasă-un brad 

Dar știu că nu se poate 

Că tata e sărac! 

POVESTITOR: 

Dar ce-auzi deodată 

Ce văzu lângă ea? 

Mai mulți băieți și fete 

Ce-ncet o-ncojurau. 

Fiecareavea-n mănuță 

Undar mic pentru fetiță 

Bombonele, colăcei, 

Prăjituri șicovrigei. 

Copiiivin în jurul fetei în formă de cerc: (o înconjoară) 

Copil 1 

Am venit cu bucurie 

Și-ți aduc cu drag și ție 

O păpușă frumușea 

Săte joci frumos cu ea! 

Copil 2 

Eu ți-am adus ciorăpei 

Să te-ncalți acum cu ei 

Picioarele să-ți încălzească 

Și de frig să te ferească! 

Copil 3 

O hăinuță de blăniță 

Ți-am adus, dragă fetiță! 

Cu ea ți-i acoperi 

Frigul nu-l veimai simți! 

Copil 4 

Noi bomboane, ciocolată, 

Ți-am adus cu toții, iată! 

Să fii astăzi fericită 

Să te simți șitu iubită! 
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Fetița 

Vă mulțumesc, dragicopii, 

Pentru-atâteabucurii, 

Nu știți câtă pace-aduce 

Un dar mic și-o vorbadulce! 

Colind :Moș Crăciun 

Moş Crăciun cu plete dalbe 

A sosit de prin nămeţi 

Şi aduce daruri multe 

La fetiţe şi băieţi 

Moş Crăciun, Moş Crăciun 

Din bătrâni se povesteşte 

Că-n toţi anii negreşit 

Moş Crăciun pribeag soseşte 

Niciodată n-a lipsit 

Moş Crăciun, Moş Crăciun 

Moş Crăciun cu plete dalbe 

Încotro vrei s-o apuci 

Ţi-aş cânta Florile dalbe 

De la noi să nu te duci! 

Moş Crăciun, Moş Crăciun! 

ZânaIarna 

Ne-am reamintit o poveste tristă, de demult! 

Povestitor: 

În țara mea, cândfulgiiprindsă se aștearnă 

Toti pruncii au un pom de iarnă! 

Ei n-or trăi nicicândacelevremuri 

De care amintindu-țitecutremuri 

Când goi, flămânzi, în viscolecumplite 

Copiii se strângeau, văzândchibrite! 

ZânaIarna 

Fulgișori micuți,  

Fulgișori drăguți, 

În lumeaastaoare, 

Cemai văzurățioare? 

Fulg 

În zborulmeu văzui 

Cum merg cu colindatul 

Cete de îngerași 

La case cu uratul! 
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Colinde 

Bună vreme gazdă –aleasă! 

Bună vreme gazdă-aleasă 

Bună vreme, mândră casă 

Iată pica picurele 

De argint din mii de stele 

Gazdă dacă nu mă crezi 

Vino-afară să le vezi 

Să vezi neaua afânată 

De din zare până-n poartă 

Promoroaca stă ciorchină 

Peste pomii din grădină 

Și prin noaptea alba vine 

Moș Crăciun la orișicine! 

Colindă, colindă… Iatăvin … 

Iată vin colindători, 

Florile dalbe, 

Noaptea pe la cântători, 

Florile dalbe. 

Şi ei vin mereu, mereu, 

Florile dalbe, 

Şi-l aduc pe Dumnezeu, 

Florile dalbe. 

Dumnezeu adevărat, 

Florile dalbe, 

Soare-n raze luminat. 

Florile dalbe, florile dalbe. 

În seara de Moș Ajun/Toți copiii se adună .. 

În seara de Moș Ajun 

Toți copiii se adun 

Și ascultă cu folos 

Ce se spune de Hristos. 

Magii steaua urmăresc 

Mergând ca să-L vadă 

Îngerii din cer privesc 

Cântând imn de slavă. 

Asta-i seara lui Ajun 

Florile dalbe, flori de măr 
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Mâine-i ziua lui Crăciun 

Florile dalbe, flori de măr. 

Bună dimineața la Moș Ajun! 

Bună dimineața la Moș Ajun! 

Am venit și noi o dată, 

La un an cu sănătate, 

Domnul sfânt să ne ajute, 

La covrigi și la nuci multe. 

Bună dimineața la Moș Ajun! 

Această searăeste pentru noi 

Cea mai frumoasă dintre sărbători 

Căci noi cu toții venim acum 

A vă ura de Moă Ajun! 

Bună dimineața la Moș Ajun! 

Ne dați, ne dați, ne dați ori nu ne dați? 

Și la anul să venim 

Sănătoși să vă găsim! 

Ne dați, ne dați, ne dați ori nu ne dați? 

Bună dimineața la Moș Ajun! 

La Viflaimcolo-njos! 

La Viflaim colo-n jos 

Cerul arde luminos 

Preacurata, 

Naște astăzi pe Hristos 

Naște-n ieslea boilor 

Naște-n ieslea boilor 

Pe-mpăratul tuturor 

Preacurata, 

Stă și plânge-ncetisor 

N-are scutec de-n fășat 

N-are scutec de-n fășat 

Nici hăinuțe de-mbrăcat 

Preacurata, 

Pentru pruncul de-mpărat 

Nu mai plânge maica mea 

Nu mai plânge Maica Mea 

Scutecele noi ți-om da 

Preacurata, 

Pruncul Sfânt de-i înfășa 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

2022 
 

Colosuspe deal frumos! 

Colo-n sus pe-un deal frumos, 

Unde-i cerul luminos, 

Într-un leagăn stă culcat; 

Fiul Maicii înfășat. 

Refren: 

Leagăn verde, legănel 

Tot din lemn de păltinel 

Leagăn verde, legănel 

Tot din lemn de păltinel. 

Raza blândă a soarelui, 

Scaldă fața Domnului, 

Vântul dulce îl tragănă, 

Pruncul de ni-l leagănă. 

Refren: 

Leagăn verde, legănel 

Tot din lemn de păltinel 

Leagăn verde, legănel 

Tot din lemn de păltinel. 

Cântă îngerii în cor, 

Să vestească tuturor, 

Astăzi cerul s-a deschis, 

Pe Hristos ni l-a trimis. 

Refren: 

Leagăn verde, legănel 

Tot din lemn de păltinel 

Leagăn verde, legănel 

Tot din lemn de păltinel. X2 

Fulg 

Am mai văzutcopii cuminți 

Ce așteptau de zor 

Să vină Moș Crăciuncel drag 

Cu sania în zbor! 

Cântece 

Vine Moș Crăciun! 

Vine Crăciun cel bătranu’ 

Florile dalbe de măru’ 

Dar el vine cam încetu’ 

Că i-i calu’ ciumpăvitu’ 

Calu’ trăbă potcovitu’ 
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Cu potcoave de colacu’ 

Și cu cuie de cârnațu’ 

Rămâi gazdă sănătoasă, 

C-ai primit colinda noastră! 

Poezii 

Totuleste pregătit 

Numai Moșul n-a venit 

Sperăm totușisă sosească 

Să nu ne dezamagească! 

Uite: parcă audacum 

Clopoței sunândpe drum 

Sunetul lor ne vestește 

Că Moșul acum sosește! 

Vasosi și-acuma Moșul 

Și-n toți anii o să vie 

Deșipletele-i suntninse 

Va trăi o veșnicie! 

În timpce îl așteptăm 

Eu aș zice să-i cântăm 

Moșuluice zăbovește 

Atunci poate se grăbește! 

Sigur Moșul vaveni 

Că doar nu ne-o păcăli 

Din desaga minunată 

Daruri multe-o să ne scoată! 

Se cântă: 

Știi dragă Moș Crăciune! 

Ştii, dragă Moş Crăciune, ce aş vrea să-ţi spun? 

Că sunt copil cuminte, hărnicuţ şi bun. 

Tu vii cu daruri multe la copiii toţi, 

Dar eu te rog pe tine - adu-mi, dacă poţi: 

Bunicuţei nişte ochelari 

Şi bunicului papuci, 

Pentru mama nu uita cercei 

Şi lui tata nişte nuci, 

Pentru motanul nostru 

Ad-un şoricel 

Şi-un os frumos lui cuţu, 

Dar mai măricel. 

Mai adu-mi şi o puşcă 
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Şi aş vrea să-ţi spun 

Că sunt copil cuminte, 

Dragă Moş Crăciun. 

 

Dragă Moşule, nu uita: ochelarii, papucii, cerceii.... 

Eusuntrenul lui Moș Crăciun! 

Eu sunt renul lui Moş Crăciun, 

 Eu sunt renul lui Moş Crăciun 

Şi sunt supărat acum, 

 M-a lăsat sania-n drum  

Şi sunt supărat acum,  

M-a lăsat sania-n drum.  

El e renul lui Moş Crăciun,  

El e renul lui Moş Crăciun  

Şi e supărat acum,  

L-a lăsat sania-n drum  

Şi e supărat acum, 

 L-a lăsat sania-n drum.  

Moş Crăciun s-a îngrăşat,  

Sacul e prea încărcat  

Şi picioarele mă dor,  

Am nevoie de-ajutor.  

Eu sunt renul lui Moş Crăciun,  

El e renul lui Moş Crăciun 

 Şi sunt supărat acum, 

 M-a lăsat sania-n drum  

Şi e supărat acum,  
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L-a lăsat sania-n drum.  

Hai, să-l ajutăm, copii,  

Sacu-i plin cu jucării,  

Hăţurile s-apucăm  

Şi Crăciunul să-l salvăm. 

 El e renul lui Moş Crăciun,  

Eu sunt renul lui Moş Crăciun  

Şi e bucuros acum,  

A pornit din nou la drum  

Şi sunt bucuros acum, 

 Am pornit din nou la drum.  
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46 ALLEGRIA ORADEA 

 

SERBARE DE CRĂCIUN 

NAȘTEREA MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS 

GRUPA MARE  

EDUCATOR PROFESOR LIMBA GERMANĂ: MARINCAȘ ANDREEA DORA 

 

SERBARE DE CRĂCIUN 

Copiii vin la colindat: 

Se aud colindând: 

Colind :Iată vin colindătorii 

Iată vin colindători, 

Florile dalbe, 

Noaptea pe la cântători, 

Florile dalbe. 

Şi ei vin mereu, mereu, 

Florile dalbe, 

Şi-l aduc pe Dumnezeu, 

Florile dalbe. 

Dumnezeu adevărat, 

Florile dalbe, 

Soare-n raze luminat. 

Florile dalbe, florile dalbe. 

Gazda 

Noaptea asta-i de colindă 

Toate-s numai scânteiere 

La noi este plin in tindă 

De colaci, de nuci, de mere! 

Leru-i ler, Florile-s dalbe 

Zări de cântec și cling, cling, 

Cu-argintiile lor dalbe 

Peste tot și toate ninge! 

Vin copiii olecuță 

Să colinde și la noi? 
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Pe a lumii potecuță 

Intră la vecini. Și-apoi 

Uite-i! Ceața trece strada 

Tropota peste podeț 

Și se-nalță cât ograda 

Cântec lin și hoinăreț! 

Colind: Bună vreme gazdă-aleasă! 

Bună vreme gazdă-aleasă 

Bună vreme, mândră casă 

Iată pica picurele 

De arginta din mii de stele. 

Gazdă dacă nu ne crezi 

Vino-afară să le vezi 

Să vezi neaua afânată 

De din zare până-n poartă 

Promoroaca stă ciorchină 

Peste pomii din grădină 

Și prin noaptea alba vine 

Moș Crăciun la orișicine! 

Toți copiii: 

Primiți colindători? 

Gazda: 

Primim, primim! 

Poftiți intrați și colindați 

Și pe noi să ne urați! 

Copiii intră și se așează pe scaune. 

Povestitor  

Colinde, colinde, 

E vremea colindelor 

Când gheața se-ntinde 

Asemeni oglindelor 
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Și auziti! 

La ora asta-n lume 

Copiii lumii cântă 

Colindul cald și sfânt, 

Cel mai frumos colind! 

Colind: Astăzi s-a născut Hristos! 

Astăzi s-a născut Hristos, 

Mesia chip luminos 

Lăudați și cântați, 

Și vă bucurați! 

Mititel, înfășețel , 

În scutec de bumbăcel, 

Lăudați și cântați, 

Și vă bucurați! 

Vântul bate, nu-l răzbate, 

Neaua ninge, nu-l atinge, 

Lăudați și cântați, 

Și vă bucurați! 

Și de acum până-n vecie, 

Mila Domnului să fie, 

Lăudați și cântați, 

Și vă bucurați! 

Copil 1 

Noi umblăm cu colindatul 

Să se-audă în tot satul 

Urarea de sănătate 

Și cu mese-mbelșugate! 

Copil 2 

Noi umblăm din casă-n casă 

Și de ger nici nu ne pasă 

Și urăm cu voie bună 
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C-așa-i datina străbună! 

Gazda 

Ia vă rog să v-așezați 

Și pe noi să ne urați 

Iară noi vom asculta 

Ce aveți a ne ura! 

Colind :Vine Crăciun cel bătrânu’! 

Vine Crăciun cel bătrânu’ 

Florile dalbe de măru’ 

Dar el vine cam încetu’ 

Florile dalbe de măru’ 

Că î-i calu’ ciumpăvitu’ 

Florile dalbe de măru’ 

Cu potcoave dă colacu’ 

Florile dalbe de măru’ 

Și cu cuie de cârnațu’ 

Florile dalbe de măru’ 

Rămâi gazdă sănătoasă, 

Florile dalbe de măru’ 

C-ai primit colinda noastră! 

Florile dalbe de măru’! 

Copil 3 

Noi umblăm să colindăm 

Și lui Hristos să-i cântăm! 

Copil 4 

Dar Iisus nu se arată 

Numa-n inima curată! 

Copil 5 

Noi umblăm precum umblară 

Maica Sfântă într-o seară! 

Copil 6 
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Ca să-și nască fiul dulce 

Și-n căldură să și-l culce! 

Copil 7 

Nimenea nu o lăsară 

Trebui să-l nasc-afară! 

Copil 8 

Noi umblăm din casă-n casă 

La toți cei care ne lasă! 

Copil 9 

Nu alegem mic sau mare 

Azi la toți e sărbătoare! 

Colind: Sculați gazde, nu dormiți! 

Sculați, gazde, nu dormiți, 

Vremea e să vă treziți. 

Casa să vi-o aranjați, 

Flori de măr, 

Și masa s-o încărcați 

Flori de măr. 

 

Că umblăm și colindăm 

La mulți ani să vă urăm, 

Să trăiți, să-ntineriți, 

Flori de măr, 

Pentru mulți ani fericiți, 

Flori de măr. 

 

Și la anul vom veni, 

Numai dacă ni-ți pofti. 

Și mai multe vom ura, 

Flori de măr, 

Un cocuț dacă ni-ți da, 

Flori de măr. 

 

Și colinda nu-i mai multă, 

Să trăia cine-o ascultă! 

Și colinda-i atâta, 

Flori de măr, 

Cine-ascultă să trăia, 

Flori de măr! 

Copil 10 
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Se-apropie Crăciunul 

Vin’ să te rogi cu mine 

Iisus se naște astăzi, 

Copile, pentru tine! 

Copil 11 

Cerul azi e-n sărbătoare 

Și pământul s-a-nmoit 

Căci la noi smerit coboară 

Pruncul cel făgăduit! 

Povestitor: 

Afară ninge liniștit 

În casă arde focul, 

Iar noi pe lângă mama stând 

Demult uitarăm focul. 

Demult și patul e făcut, 

Dar cine să se culce? 

Când mama spune de Iisus 

Cu glas duios și dulce. 

Cum s-a născut Iisus în frig 

În iezlea cea săracă 

Cum boii peste el suflau 

Căldură ca să-i facă 

Cum au venit în ieslea lui 

Păstorii de la stână 

Iar îngerii cântau in cor 

Cu flori de măr in mână. 

Povestitor: 

Colo sus în vremea-aceea 

În frumoasa Galileea 

O fecioară viețuia 

Ce Maria se chema. 
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Într-o zi Maria sta 

Singuăa și se ruga. 

Și deodată ce văzuse 

Casa toată se umpluse 

De-o lumină lucitoare 

Ca lumina cea de soare! 

Îngerul Gavril intrase 

La Sfânta Fecioară-n casă 

Și din zbor cum se oprise 

Bucură-te ! Îi grăise! 

Îngerul Gavril 

Nu te-nspăimânta Maria 

Că-l vei naște pe Mesia! 

Sfânta Maria 

Doamne, ce să fie oare? 

Adevăr sau provocare? 

Îngerul Gavril 

Maria, n-avea teamă, pace ție! 

La tine Domnul m-a trimis 

Să-ți spun că prin cuvântul său 

Vei naște fiu de Dumnezeu! 

Fiu al Domnului va fi 

Și Iisus se va numi! 

Sfânta Maria 

Dac-așa vrea cel de Sus 

Fie mie cum mi-ai spus! 

Colind: La Viflaim colo-n jos! 

La Viflaim colo-n jos 

Cerul arde luminos 

Preacurata, 

Naște astăzi pe Hristos 

Naște-n ieslea boilor 

Pe-mpăratul tuturor 
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Preacurata, 

Stă și plânge-ncetișor 

N-are scutec de-n fășat 

Nici hăinuțe de-mbrăcat 

Preacurata, 

Pentru pruncul de-mpărat 

 

Nu mai plânge maica mea 

Nu mai plânge Maica Mea 

Scutecele noi ți-om da 

Preacurata, 

Fiul de li-i înfășa! 

Povestitor:  

Când Hristos Domnul era să se nască 

Ieșit-a in țara poruncă regească 

Ca toți să se-adune și să se înscrie 

În cetatea-n care-i a lor obârșie 

Și din Galileea, de la Nazaret 

Mergea și Maria cu Iosif cel drept 

Pan’ la Betleem, orașul vestit 

Unde-și căutară loc pentru dormit. 

Irod 

O, vino puțin, bun frate 

Și te încălzește 

Pune sarcina din  spate 

Și te odihnește! 

Iosif 

De la Nazaret pornirăm 

Și aicea ajunserăm 

Ne rugăm, cerem iertare 

Că avem cerere mare 

Să ne dați aici sălaș 

Să nu-nghețăm în oraș! 

Irod 

Ce? Eu să vă dau sălaș? 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

2034 
 

Să-nghețați aici în oraș, 

Ah, ce îndrăzneală orbească 

Mă mir cum poate să-ndrăznească 

Că tocmai la-al meu palat 

Să ceară străinii palat! 

Ofițer!!! 

Ofițerul 

Poruncă, preînalțăte împărate! 

Irod 

Să piară, nimic nu-mi pasă 

Spune-le de aici să iasă! 

Ofițer 

Ieșiți, că nu vă primește! 

(se întoarce și spune) 

Vaiii, săracii oameni buni  

Cum i-a aruncat în drum! 

Povestitor 

Și așa din poartă-n poartă 

Maică Sfântă sălaș caută 

Ea își caută-un locușor 

Pentru scumpul puișor. 

Și-n căldură vrea să-l culce 

Că e puiul ei cel dulce. 

Povestitor 

Însă nimeni nu se-ndură 

Să-l primească la căldură 

Iată, Maica Domnului  

În mijlocul drumului 

Vântul bate și-o pătrunde 

S-ar ascunde, n-are unde! 

Vântul tot mai rece bate 
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Sufletul de i-l răzbate 

Vântul bate-n fața-i blândă 

Plânge Maica cea plăpăndă. 

Sfântul Iosif și el plânge 

Sufletul lui bun se frânge. 

Iosif 

Dacă eu eram bogat 

Toți mi s-ar fi închinat 

Ne-ar fi chemat și în casă 

Ne-ar fi pus cu ei la masă. 

Dar pentru că sunt sărac 

Din oraș m-au alungat! 

Sfânta Maria 

Lasă, Iosife al meu 

Ne va ajuta Dumnezeu 

Nu departe de-acest sat 

Am auzit că-i un grajd 

Și acolo om pleca 

Și în iesle m-oi culca 

Pe fân moale și uscat 

Vei naște un Împărat! 

Colind: O, ce veste minunată! 

O, ce veste minunată! 

În Betleem ni s-arată 

Astăzi s-a născut 

Cel făr' de-nceput 

Cum au zis prorocii. 

Că la Betleem Maria 

Săvârşind călătoria, 

Într-un mic sălaş, 

Lângă-acel oraş, 

A născut pe Mesia. 

Pe fiul în al Său nume, 

Tatăl L-a trimis în lume, 
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Să se nască 

Şi să crească, 

Să ne mântuiască. 

Sfânta Maria 

Dormi Iisuse cald și lin 

Îngerași din ceruri vin 

Să-ți aducă flori din stele 

Să te-mbraci frumos cu ele! 

Înger: 

Dormi, drăguțule Iisus 

Dormi, odorule nespus 

Nani, nani, prunc de crai 

Cu glas blând, cu păr bălai. 

Înger 

Două stele-s ochii tăi 

În obraji îți ard văpăi 

Dormi, odorule iubit 

Dumnezeu nemărginit. 

Înger 

Fața ta e ca un crin 

Și zâmbești așa senin 

Pruncușorule ceresc 

Oaspete Dumnezeiesc. 

Înger 

Dormi ușor, copile sfânt, 

Maica îți surâde blând 

De orice rău ești ocrotit 

Cât ești mic, dormi liniștit! 

Povestitor 

Iată că și steaua pe ceruri lucește  

Și din răsărituri la toți povestește, 

Că aici in lume, sub un cer frumos 
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Astăzi, s-a născut Domnul Iisus Hristos. 

Colind: Steaua sus răsare! 

Steaua sus răsare 

Ca o taină mare 

Steaua strălucește 

Și lumii vestește 

Și lumii vestește 

Că astăzi Curata 

Preanevinovata 

Fecioara Maria 

Naște pe Mesia 

Naște pe Mesia 

Magii cum zăriră 

Steaua și porniră 

Mergând după rază 

Pe Hristos sa-l vază 

Pe Hristos sa-l vază 

Și dacă porniră 

Îndată-L găsiră 

La Dânsul intrară 

Și se închinară 

Și se închinară 

Cu daruri gătite 

Lui Hristos menite 

Ducând fiecare 

Bucurie mare 

Bucurie mare 

Care bucurie 

Și aici să fie 

De la tinerețe 

Pân-la bătrânețe 

Pân-la bătrânețe 

Povestitor 

Îngerii au coborât 

La păstori de i-au trezit 

Îndemnându-i ca să meargă 

Pe Iisus și ei să-l vază! 
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Înger 

Sculați păstori și porniți 

În Betleem poposiți 

Să vedeți minune mare 

Sfânt pentru fiecare. 

Că s-a născut Domn preabun 

În sălașul lui Crăciun! 

Păstor 1 

Ciudat vis am mai visat 

Îndată ce m-am culcat 

Să mergem la Betleem 

Pe Mesia să-l vedem! 

Păstor 2 

Parcă cerul s-a deschis 

Să mergem, că nu e vis. 

Îngerii ne-au dat de veste 

Că s-a născut într-o iesle 

Domnul nostru cel frumos 

Cu numele lui Hristos. 

Păstor 3 

Fraților, să ne grăbim 

Pe Mesia să-l primim 

Cu daruri să ne-nchinăm 

Bucurie să aflăm! 

Cei trei păstori în cerc: 

O, Doamne-mpărate sfinte 

Primește-a noastră cinste 

Primește-o și de la noi 

Că suntem păstori la oi. 

Eu am 20 de oi / Și i-oi duce lui 2 miei.(Păstor 1) 

Iată, și eu am oi 10 / Și i-oi duce un berbece.(Păstor 2) 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

2039 
 

Eu sunt păstor la oraș / Și i-oi duce un caș.(Păstor 3) 

Toți  

Am adus un mielușel 

Copilului mititel 

Și-am împletit o cunună 

Cu preamultă voie bună! 

Colind: Trei păstori ! 

Trei păstori se întâlniră 

Și așa se sfătuiră 

Raza soarelui 

Floarea Soarelui 

Haideți fraților, să mergem 

Floricele să culegem 

Raza soarelui 

Floarea Soarelui 

Și să facem o cunună 

S-o împletim cu voie bună 

Raza soarelui 

Floarea Soarelui 

Să o ducem lui Hristos 

Să ne fie de folos 

Raza soarelui 

Floarea Soarelui! 

Povestitor: 

Iar trei crai mânați de dor 

Lăsând țări in urma lor 

După stea călătoresc 

Să găsească prunc ceresc 

Și să facă închinare 

Pruncului cel bun și care 

S-a născut în iezle jos 

Pentru omul păcătos! 

Colind: În seara de Moș Ajun 

În seara de Moș Ajun 

Toți copiii se adun 
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Și ascultă cu folos 

Ce se spune de Hristos. 

Magii steaua urmăresc 

Mergând ca să-L vadă 

Îngerii din cer privesc 

Cântând imn de slavă. 

Asta-i seara lui Ajun 

Florile dalbe, flori de măr 

Mâine-i ziua lui Crăciun 

Florile dalbe, flori de măr. 

Povestitor 

În noaptea Sfântă de Crăciun 

Pe drumul nins de lună 

3 magi călare cu suflet bun 

Aleargă împreună. 

De unde vin, cum se numesc 

Ce doruri îi frământă 

Spre-o iezle ei călătoresc 

Și cerurile cântă! 

Toți craii: în genunchi în fața iezlei: 

Culcă-te-mpărate ceresc 

În sălaș dobitocesc 

Te culcă pe fân uscat, 

De îngeri înconjurat! 

Doamne, împărate sfinte 

Primește-a noastră cinste 

Te rugăm ca să primești 

De la noi daruri cerești: 

Mag 1 : Eu Melchior mă numesc / Cu tămâie-l dăruiesc. 

Mag 2 : Numele meu e Gașpar / Smirnă îi aduc în dar. 

Mag 3 : Eu mă numesc Baltazar / Aur îi aduc în dar. 

Îngerul  

Eu sunt îngerul lui Dumnezeu 
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Ascultați ce vă spun eu 

Să nu mai dați prin cetate 

Ci mergeți prin altă parte 

Ca nimic Irod să știe 

Pentru că a pus gând rău 

Să scape pe fiul lui Dumnezeu. 

Povestitor 

Cei trei crai când s-au întors 

Pe altă cale au mers 

Așa cum le-a fost lor zis 

De înger noaptea în vis. 

Povestitor 

Și atunci Irod cel rău 

Din palatul mare-al său 

A dat poruncă regească 

Chiar așa să-se-mplinească 

Niciun prunc să nu mai fie 

În a lui împărăție. 

Irod 

Ofițer! 

Ofițerul 

Poruncă – preaînălțate împărate! 

Irod 

Poruncesc a mă asculta 

De toți pruncii a scăpa 

De doi ani și mai în jos 

Doar vei da și de Hristos! 

Ofițerul 

Oh, Iroade luminate, 

Ce cumplită nedreptate 

Acuma toată țara plânge  
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Și inima rău se frânge 

Și răsunau văile 

De cum plângeau mamele 

Oh, tăceți, mame sărace 

Că noi n-avem ce vă face 

Porunca-i împărătească 

Trebuia să se-mplinească! 

Irod 

Lasă mamele să plângă 

Decât țara să se stingă 

Decât să îmi ia domnia 

Acest numit Mesia! 

Povestitorul 

Oh, Iroade, tiran mare, 

Fapta-ți va avea urmare! 

Căci preabunul Dumnezeu 

N-a ascultat gândul tău 

Gândul ți-a zădărnicit 

Pe Iisus nu l-ai găsit! 

Povestitor 

Și noi toți ne bucuram 

Și lui Iisus îi cântam 

Și sărbătoarea sfințită 

Ziua asta preamărită 

Noi dorim ca să vă fie 

La mulți ani cu bucurie! 

Colind :Legănelul lui Iisus 

Colo-n sus pe-un deal frumos, 

Unde-i cerul luminos, 

Într-un leagăn stă culcat; 

Fiul Maicii înfășat. 

Refren: 
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Leagăn verde, legănel 

Tot din lemn de păltinel 

Leagăn verde, legănel 

Tot din lemn de păltinel. 

Cântă îngerii in cor, 

Să vestească tuturor, 

Astăzi cerul s-a deschis, 

Pe Hristos ni l-a trimis. 

Refren: 

Leagăn verde, legănel 

Tot din lemn de păltinel 

Leagăn verde, legănel 

Tot din lemn de păltinel. X2 

Povestitor 

Dragă mamă, dragă tată, 

Ce poveste minunată 

Lui Iisus pruncul duios 

Ne-nchinăm și noi frumos 

Iisuse, pruncușor iubit 

Bine-ai venit, bine-ai venit! 

Toți copiii 

Și colinda nu-i mai multă 

Să trăiască cine-ascultă 

Și colinda-i atâta 

Cine ascultă să trăia! 

Să trăiți, să înfloriți 

Și pe noi să ne plătiți! 

Colind: Bună dimineața la Moș Ajun 

Bună dimineața la Moș Ajun! 

Am venit și noi o dată, 

La un an cu sănătate, 

Domnul Sfânt să ne ajute, 

La covrigi și la nuci multe. 
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Bună dimineața la Moș Ajun! 

Ne dați,ne dați,ne dați ori nu ne dați? 

Și la anul să venim 

Sănătoși să vă găsim 

Ne dați,ori nu ne dați,ne dați, ne dați? 

Gazda  

Tare frumos ați cântat 

Și colinde-ați colindat 

Și ne-ați vorbit de Hristos 

Într-un fel tare frumos 

Iar acuma stați așa 

Să vă dăm și noi ceva! 

Toți copiii 

Dă-ne poame, că ni-i foame, 

Dă-ne-alune că-s mai bune, 

Dă-ne nuci, că-s mai dulci, 

Dă crițari, că-s mai tari 

Dă-ne lei, că-s mai greeeeei! 

Gazda împarte covrigi! 
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GREIERII  ȘI  FURNICUȚELE 

(SCENETĂ) 

 

 

                                                                           PROF. PITTMAN KATALIN 

                                                                           GRĂDINIȚA CU P.P.  NR. 46 ORADEA 

 

 

     Copiii intră pe scenă interpretând cântecul: „Hai la spectacol” 

 

   PREZENTATOR 1: 

Ia te uită ce de lume! 

       Pentru ce-ați venit aici? 

       ... A, desigur, la serbare!                         

       Dar se poate o serbare 

       Să-nceapă așa deodată 

       Fără nici o cuvântare? 

       Nu se poate!!!                                                      

PREZENTATOR 2: 

                                           Dragi copii și mari și mici, 

                                           Și părinți, dar și bunici, 

                                           Vă vom spune de îndată 

                                           O poveste minunată. 

                                           E-o poveste, țineți minte,           

                                           Plină de învățăminte!                              

                                           Și povestea asta spune: 

                                           Să fim buni, să fim uniți, 

                                           Să fim iertători de mici... 

                                           Roata vieții se învârte 

                                           Și greșeli face oricine! 

 

CÂNTEC׃ ,,CE FRUMOS E ÎN PĂDURE” 

 

          R: Ce frumos e în pădure, unde-s fragi și unde-s mure,          

               Unde soarele își țese pânza lui de raze dese. 

 

                     I .   - Spune-mi, furnicuță mică, 

                          Ce faci tu în poieniță? 

  -  Mă grăbesc la 8 și-un sfert 

                               Greierele dă concert! 

           R: 

 

                  II .  – Unde pleci tu, greieraș, 

                            Prin iarba de pe imaș? 

 - La vecinul croitor 

                            Să-mi comand un nou taior. 
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           R: 

GREIERAȘ  :    - Hei, tușică mărunțică, 

                             Nu te obosi prea tare, 

                             Poate crești și tu mai mare,                               

                             Că-ți spun drept, dragă furnică, 

                             Prea ești mică, mărunțică! 

FURNICĂ:    - Ce folos că ești mai mare 

                          Și-mi ceri iarna de mâncare? 

                          Dacă nu muncești un pic                                  

                          Vei rămâne de nimic! 

                          Nu-i mereu vreme frumoasă, 

                          Va veni iarna geroasă! 

GREIERAȘ  :   - Cri, cri, cri, ciudat vorbești, 

                             Fugi de-aici, mă plictisești! 

                             Să muncesc, vai, nu se poate,                         

                             Să muncească... cui îi place! 

                             De aceea, chiar acuș 

                             Am să trag iar din arcuș 

                             Și-am să merg la carnaval 

                             Fără mine nu e bal!!! 

Greierii se așează în semicerc pe melodia: „Dar dati-mi o chitara!” (din filmul „Veronica”) 

 

                            “Nimic nu mă sperie, nimic nu mă doboară, 

                             Să vină orice vreme, dar dați-mi o chitară!!!! 

                             Oricât ar bate vântul și-oricum ar fi afară 

                             Eu dacă am chitara nu-mi pasă de nimic!!!!!” 

GREIERAȘII׃    - Cri, cri, cri, toamnă gri,                  

                               Nu credeam c-o să mai vii 

                               Înainte de Crăciun 

                               Că puteam şi eu s-adun 

                               O grăunţă, cât de mică                              

                               Ca să nu cer împrumut                                   

                               La vecina mea furnică                        

       Fiindcă nu-mi dă niciodată 

      Şi-apoi umple lumea toată 

                              Că m-am dus şi i-am cerut… 

                              Cri, cri, cri, toamnă gri 

                              Tare-s mic şi necăjit...!!! 

Furnicile interpretează cântecul: “Vine ploaia” 

CÂNTEC: “ VINE PLOAIA”    

 

I .   Norii s-au strâns, cerul e gri, 

       Ce se întâmplă oare știm? 

                  R: Vine ploaia pic, pic, pic, vine ploaia pic, pic!    bis 

II.   Ce se aude-n depărtare 

       Și apoi crește mai tare? 
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R: Este tunetul bum, bum, tunetul bum bum!     bis 

FURNICA 1 :   Sunt, o știe orișicine,                       

                          O micuță gospodină.                          

FURNICA 2 :   Sunt isteață, hărnicuță,                 

                           Mititică și drăguță ! 

FURNICA 3 :  Eu mâncăruri fac de toate        

                         Sos, plăcinte minunate !                    

FURNICA 4 :   Supe fac cu mămicuța            

                          Spume bat cu furculița ! 

FURNICA 5 :  Cum văd un fir de gunoi       

                         Iau fărașul, unu-doi !                        

FURNICA 6 :   Mătura o iau fuguța               

                          Și mătur toată căsuța ! 

FURNICA 7 :   Din scaune și covor               

                          Scot praf cu aspirator. 

FURNICA 8 :  Sunt o gospodină bună                

                         Spăl geamuri, fac casa lună !              

FURNICA 9 :   Eu sunt harnică mereu                

                          Și nu fac la nimeni rău ! 

FURNICA 10 :  Eu car boabe numeroase 

                           Pentru zilele geroase                    

                           Tricotez zi de zi 

                           Haine pentru ai mei copii ! 

FURNICA 11 :  Nu, la noi în mușuroi                  

                           Nu e timp pentru zăbavă                  

                           Că de n-am fi de ispravă 

                           Ar fi vai și-amar de noi !!! 

FURNICA 12 :    Sunt o mică gospodină 

                              Și fac o plăcintă bună ! 

                              Pun făină, ou și lapte                            

                              Le frământ bine pe toate 

                              Le-nvârtesc cu-n sucitor 

                              Și pun totul la cuptor ! 

FURNICA 13׃   - Ce plăcintă minunată, 

                              Ce dulceaţă parfumată,                                 

Bine-i iarna când ai casă 

Şi căldură, ce-ţi mai pasă! 

  ( Furnicile se prind de mână și în pași de horă cântă: “Frunza verde de cicoare” 

DANSUL FURNICILOR׃ ,, FRUNZĂ VERDE DE CICOARE“ 

I .    Frunză verde de cicoare Tra la la, la la la 

Hai să-ncingem hora mare Tra la la, la la la 

                  Pe câmpia cea cu flori Tra la la, la la la 

                  Că e soare fără nori Tra la la, la la la. 

                     II .  Să jucam hora pe loc Tra la la, la la la 

                            Și s-avem mereu noroc Tra la la, la la la 

                            Tot mai lin, mai lin, mai lin Tra la la, la la la 
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                            Că e soarele senin Tra la la, la la la. 

GREIERII (plâng sub fereastră)׃  - Furnicuţe, furnicuţe 

                                                         Aveţi milă de noi, drăguţe!        

                                                         Geru–i aspru, nu ne iartă 

                                                         Şi ne dă “bună răsplată”!. 

FURNICILE(interpretează ironic)׃  - Aşa cere micul greieraş! 

                                                              Aşa plânge micul greieraş! 

GREIERII:  - Furnicuțe, furnicuțe! 

FURNICILE(se întreabă vesele cu mâinile la urechi)׃  - Dar ce se–aude? 

GREIERII׃     - Noi suntem, dragi furnicuţe,      

                         Greieraşii cântăreţi! 

FURNICILE(ironic)׃  - Vai! Parcă sunteţi cam plângăreţi!      

GREIERII׃       - Ne e foame, ne e foame 

                             Daţi–ne câteva boabe!         

                             Tii, miroase a plăcinte 

                             Fie–vă milă, vecine! 

FURNICA 1׃     - Nu v–a plăcut să munciţi, 

Iar acum vă umiliţi! 

Gerul aspru a venit                         

Cu iarna rece a sosit, 

                             Iată–vă la geamul nostru 

A venit şi rândul vostru. 

FURNICA 2 (un pic morocănoasă)׃-  Să vă puneţi pofta–n cui 

Că la masă nu vă pui                               

   Cănd căram bobul de grâu în spate      

   Voi cu toţi vă veseleaţi 

Şi de truda mea râdeaţi                    

   Acum este rândul meu 

   De necaz fac haz şi eu. 

(furnica râde cu poftă ţinându–se cu mâinile de burtă) 

GREIERAȘ 1: -  Furnicuţă mititea 

                             Nu fii lacomă şi rea, 

                             Cum a fost bunica ta! 

                             După cum am auzit,                    

                             A muncit, a tot muncit, 

                             Şi la urmă a murit                                                            

                             Numai de inimă rea. 

                             Căci la nimeni nu dădea! 

GREIERAȘ 2:  - Ştii, pe vremuri chiar bunicul 

 Zgribulit şi-nfometat 

A rugat-o să-l ajute                                 

Cu boabe să-l împrumute, 

Şi i-a zis cu glasul stins: 

GREIERAȘ 3:   -  Recunosc, sunt vinovat, 

                               Dar acum ce pot să fac? 

                               Dă-mi, te rog, si tu un sfat!”                  
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                               Şi tu ştii ce sfat i-a dat? 

                             „ Dacă-n vară ai cântat,                                

                               Apucă-te de dansat!” 

                               Şi o boabă nu i-a dat! 

                               Şi-l găsi a doua zi 

                               Lângă uşă îngheţat! 

FURNICA 1 :  - Este trist, da, foarte trist, 

                            S-a purtat neomenos.                          

                            Dacă astfel s-a-ntâmplat                                 

                            Ce-a făcut, n-a fost frumos! 

GREIERAȘ 4 ׃     - O, la vara care vine 

O să muncim şi noi ca tine!          

 Toată iarna cea rea 

Vom petrece şi–om mânca 

 Ca fraţi buni şi ca vecini... 

 Putem intra şi noi puţin? 

FURNICA 2 ׃     - Ha, ha, ha sunt vorbe–n vânt              

Să vă credem pe cuvânt? 

GREIERAȘ 5 ׃    -  Lasă–mă să mă aşez 

La căldură, să m–odihnesc                   

 Un pic de mai stau afară... 

 Vai! Lacrimile–mi îngheţară! 

FURNICA 3 ׃    - Fie! Azi vă găzduim  

Ca oaspeţi buni noi vă poftim                

 Să mâncaţi şi să beţi bine 

 Să prindeţi puteri până mâine!  

GREIERAȘ 6 ׃    - Iar de mâine dacă vreţi 

 Dăm zăpada cu lopeţi                          

 Ca să facem o cărare 

Drept răsplată de–ndurare. 

GREIERUL 1׃ Eu fug în sat să cumpăr lapte!              

                                   !Eu vă tai lemne, surate ׃2                      

3. Eu v–ajut la plăcinţele!                      

         !Eu fac curat, apoi strâng masa ׃4

                         !Eu v–aerisesc şi casa ׃5

                               !Eu spăl rufe, vi le–ntind ׃6

                         !Şi eu focul vi–l aprind ׃7

 GREIERII:     - Voi nimic n–o să munciţi.    TOTI 

         Facem tot ce porunciţi! 

GREIERAȘ 1 :     -   Lăsaţi–ne un pic la masă 

              Că e ,,caldă“ şi ,,gustoasa”! 

              Fiţi un pic şi generoase 

              Pe cât sunteţi de frumoase, 

              Şi isteţe, şi cochete, 

              Harnicele noastre fete!!!! 

(se face o pauză în care fetele formează un grup al sfătuitoarelor, apoi se adresează greierilor) 
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FURNICA 1 ׃    -  Ne–nvoim şi vă primim 

       Dar la anul care vine             

       Nu uitaţi faceţi ca mine,         

       Şi ca mine, şi ca mine  

      (furnicile se adresează greierilor cu acest vers, pe rând) 

       Că de nu o să munciţi                 

       De frig şi foame o să muriţi! 

FURNICILE:  -  Noi, dragi invitaţi, ușa 

    Am deschis–o la Greierași 

    Că am învăţat aici,  

    În grădiniţa de pitici,                           

    Să fim buni, să fim uniţi,         

    Să fim iertători de mici 

    Roata vieţii se învărte  

    Şi greşeli facem oricine 

    Cine are urechi, să–asculte! 

Greierii cu Furnicuțele se îmbrățișează pe melodia: „O minune”( din filmul „Veronica”) 

O minune, o minune, își dorește fiecare 

                         Când în viața lui apare pragul unei încercări! 

                         Numai omul, doar el singur, poate face o minune 

                     Numai el găsește rostul tăinuitelor cărări! 

                         O MINUNE!!!! 
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IARNA CA-N POVEŞTI 

Scenetă de Crăciun 

 

Prof. Înv. Primar 

VASILIU ANDRADA - RALUCA 

 

 

Fram doarme. Se apropie Albǎ – ca Zǎpada şi cei şapte pitici 

Povestitorul 

Pe cǎrǎri nebǎnuite, 

De zǎpadǎ troienite, 

Dintr-o ţarǎ depǎrtatǎ, 

Iatǎ, vin cu toţi, deodatǎ, 

O fetiţǎ preafrumoasǎ, 

Cu pǎr negru de mǎtasǎ, 

Şi în urmǎ, pic cu pic 

Apare câte-un pitic 

De se fac cu toţii şapte, 

Cu bǎrbi lungi, parcǎ de lapte, 

Cu cojoace roşioare 

Şi scufii zornǎitoare. 

Cine sunt aceştia, oare? 

Albǎ – ca – Zǎpada 

Sunt fiicǎ de-mpǎrat 

Dintr-o ţarǎ de poveste 
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Şi-al meu nume mi-a fost dat 

De mama, ce nu mai este. 

Când la geam stǎtea odatǎ 

Şi ţesea îngânduratǎ 

Ascultând ce spune vântul 

S-a-nţepat niţel cu acul. 

Stropi de sânge-au picurat 

În nea de s-au aşezat. 

Şi privindu-i, şi-a dorit 

Şi vântului i-a şoptit 

Mândrǎ fiicǎ sǎ îi dea 

Cu pielea albǎ de nea, 

Cu pǎr negru de-abanos  

Şi buze ca sângele roş. 

Dacǎ iarna-am fost doritǎ, 

Semǎn cu iarna, iatǎ! 

Piticii-mi sunt prieteni dragi. 

Am pornit la Moşul bun  

Sǎ-l ajutǎm cu-ai lui desagi. 

Morocǎnosul 

Sunt cel mai supǎrǎcios pitic. 

Nu-mi place sǎ fac nimic: 

Nici sǎ mǎtur, nici sǎ splǎl, 

De-nvǎţat nu vreau defel. 

Zi şi noapte nu şi ba 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

2053 
 

Nu-mi convine nimenea. 

Deci la Moşul am pornit 

Cǎci la ştiri am auzit 

Cǎ-i trebuie spiriduşi 

Ca mine, morocǎnoşi. 

Sǎ-i mai sperie pe copii, 

Sǎ nu cearǎ jucǎrii. 

Hi! Hi! Hi! 

Voiosul  

Nu mai spune! Chiar aşa? 

Nu te crede nimenea! 

Cred cǎ nu ai înţeles: 

Dintre toţi, Moşu-a ales 

Nu pitici morocǎnoşi 

Ci ca mine, tot voioşi. 

Cum vedeţi, sunt vesel tare. 

Alt ca mine, basmul n-are. 

Şi spre Moşul am pornit 

Sǎ-l ajut la împǎrţit 

Daruri multe, mici şi mari, 

Pe la case de ştrengari. 

Somnorosul 

A…v-aş ajuta şi eu 

Dar îmi este tare greu 

Sǎ lucrez dupǎ orar. 
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Mǎ trezesc la zece doar! 

Şi la doişpe mǎ culc iar. 

Pe la cinşpe mǎ ridic, 

Şi la şaişpe iarǎ pic. 

Tot aşa, pân vine seara,  

Nu mai prind eu sǎnioara. 

Dar dacǎ tot merg cu voi, 

O sǎ-l rog pe Moşul bun 

Sǎ mǎ facǎ mai vioi 

Sǎ nu mai adorm pe drum. 

Hapciu  

Hapciu! Cǎ bine grǎieşti, frate, 

Vin şi eu dacǎ se poate. 

Moşu-o reuşi, cumva, 

Sǎ mǎ scape de rǎcealǎ. 

Cǎci m-am sǎturat mereu 

Sǎ strǎnut. Mi-e tare greu. 

Şi apoi, dacǎ o vrea, 

Cu mult drag l-oi ajuta 

Şi eu sǎ împartǎ daruri 

Peste vǎi şi peste dealuri. 

Sfiosul  

Vai, şi eu aş vrea la Moşul! 

Mǎ cunoaşteţi: sunt Sfiosul. 

Şi zǎu, tare mi-ar plǎcea 
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Încredere de mi-ar da. 

Cǎ mereu eu stau deoparte, 

Mǎ retrag umil din toate, 

Fiindcǎ nu sunt în stare 

Sǎ vorbesc şi eu mai tare. 

Toţi mǎ-ntreabǎ: Ce ai spus? 

Eu, de fricǎ, m-am ascuns 

Şi iar m-am fǎcut de râs… 

Mutulicǎ  

Aş veni şi eu cu voi 

Sunt gata cât spuneţi DOI. 

Însǎ unde mi-e mantaua 

Şi cǎciula şi cureaua? 

Of! Iar le-am pierdut pe toate! 

Dar aşa nu se mai poate! 

Chiar şi frig dacǎ mi-ar fi 

Cu voi totuşi voi veni. 

Sǎ mǎ-nveţe moşulicǎ 

Sǎ nu mai fiu mutulicǎ. 

Doc 

Frǎţioare, eşti hazliu 

Aşa cum eşti tu, zurliu! 

Sigur cǎ vom merge toţi 

Printre stele, prin nǎmeţi, 

Cǎci Moşul nevoie are 
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De mai multe ajutoare. 

Anul ǎsta toţi copiii 

Au cerut la jucǎrii 

Cǎ nu are Moşul bun 

Cum sǎ facǎ doar un drum. 

Meşteri cum suntem, vezi bine, 

Sǎnii construim vreo mie. 

Şi – apoi spiriduşii mici 

Duc daruri pe la pitici. 

Fram  

Da ce e cu-atâta larmǎ? 

Aveţi milǎ de-un moşneag 

Ce nu vrea decât sǎ doarmǎ 

Pânǎ-i firul ierbii-n prag! 

Mmm …dar ce mulţi mai sunteţi… 

Ia staţi: ochelarii sǎ mi-i pun  

Ca sǎ vǎd pe cine-alung! 

Albǎ – ca – Zǎpada 

Moş Fram, nu te supǎra! 

Nu te ţinem din dormit, 

Cǎci spre Pol noi am pornit. 

Fram 

A … pǎi dacǎ ǎsta-i drumul, 

Poate vǎ-nmulţiţi cu unul. 

Cǎ şi mie mi-este dor 
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De gheţarul plutitor. 

De balene şi de foci  

Şi de urşii mari şi mici. 

Aş putea chiar sǎ v-ajut: 

Am o sanie de-argint, 

O sanie fermecatǎ, 

De trei zmei prin nori purtatǎ. 

Însǎ nu îmi amintesc 

Ce cuvinte folosesc 

Sǎ o chem aici îndatǎ… 

Zâna Albastrǎ 

Te ajut ca altǎdatǎ… 

Fram, prietenul meu bun, 

Uiţi din ce în ce mai mult! 

Sunt mulţi ani de-atunci, de când, 

Ţi-am dat sania de-argint 

Ca sǎ poţi iute sǎ mergi, 

Fraţii sǎ ţi-i vizitezi. 

Dar fiindcǎ iubeşti circul 

Mult mai mult chiar decât polul, 

Ai uitat de sǎnioarǎ, 

De zmei şi de poezioarǎ. 

Iatǎ ce ai de rostit 

Sania s-o chemi aici: 

“Sanie, acuş – acuş, 
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Du-mǎ, tu, pe derdeluş!” 

Se apropie sania, condusǎ de trei zmei. 

Zmeul 1 

Sunt zmeul – paraleul 

Cu Prâslea m-am luptat 

Dar m-a-nvins şi mi-a luat 

Palatal în mǎr transformat. 

Viteaz flǎcau era şi Prâslea, 

La grele încercǎri supus! 

Cǎci fraţii lui îi doreau moartea 

Şi-n hǎu l-au aruncat de sus. 

El, însǎ, cum era deştept, 

Şi-n sufletul lui bun şi drept, 

I-a-nvins şi iute şi-a luat 

De soaţǎ-o fatǎ de-mpǎrat. 

Zmeul 2 

Şi pe mine m-a învins 

Ionicǎ Fǎt-Frumos 

Când eram mai tinerel 

Eram tare frumuşel. 

Şi-am crezut c-o pot avea 

De soţie pe Ileana. 

Stiţi: Ileana Cosânzeana 

Mai frumoasǎ ca o zânǎ. 

Ce ţinea-n a ei cosiţǎ 
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Floarea cântului pestriţǎ. 

Dacǎ mi-ar fi dat-o mie, 

Lumea-mi era-mpǎrǎţie. 

Zmeul 3 

Greuceanu cel de aur 

Înfrǎţit cu-n meşter faur, 

M-a învins şi mi-a luat 

Înapoi ce am furat. 

Ce-am furat? Nu ştiţi voi, oare? 

Luna albǎ, mândrul soare, 

Şi cu grijǎ le-am pǎstrat 

Într-un turn vechi, ferecat. 

Şi-am lǎsat oamenii toţi, 

Fǎrǎ luminǎ, ca orbiţi. 

Toţi zmeii 

Dar de ce ne-ai chemat, Frame, 

Chiar acum, când iarna cerne? 

Fram 

V-am chemat, cǎ tare-aş vrea 

Sǎ mergem în ţara mea. 

Albǎ – ca – Zǎpada 

De fapt, vrem sǎ-l gǎsim pe Moşul… 

Scufiţa Roşie 

Vai, ce greu îmi este coşul! 

Parcǎ mama îmi spunea 
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Cǎ nu-i mâncarea aşa grea. 

Doar nu i-a pregǎtit bunicii 

Decât un vin şi cozonacii. 

O fi greşit şi-a pus în plus 

Încǎ o datǎ cât a pus? 

Deschide coşul şi scoate o carte mare, graoasǎ. Toţi se mirǎ. 

Asta nu e cartea mamei. 

Dar cum o fi ajuns în coş? 

E drept cǎ m-am oprit în vale 

Şi l-am lǎsat o clipǎ jos. 

A … şi am stat un pic la sfat 

Cu lupul mare,. înfometat. 

Dar nu cred cǎ e cartea sa. 

Cǎci între noi rǎmâne vorba: 

Lupul n-a prea dat la şcoalǎ… 

Cicǎ cititu-l bagǎ-n boalǎ. 

Toţi râd. 

Somnorosul, cǎscând 

Eu zic sǎ deschidem cartea 

Or fi poveşti de noapte bunǎ… 

Morocǎnosul 

Da, da...poveşti…câte-n stele şi în lunǎ. 

Pun cartea pe masǎ. La deschiderea ei, apare fetiţa cu chibriturile. 

Vai de mine, - am îngheţat! 

Chibriturile s-au udat. 
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Nu pot merge-acum acasǎ 

Fǎrǎ sǎ pun un ban pe masǎ. 

Moş Crǎcin, moşule bun, 

Te rog, ajutǎ-mǎ acum! 

Dǎ-mi şi mie o bundiţǎ, 

Poate chiar şi-o cǎciuliţǎ. 

O pereche de ghetuţe 

Şi mânuşi pentru mânuţe. 

Şi acasǎ, dacǎ poţi, 

Du-mi sobǎ mare de tuci 

Şi un brad împodobit 

Ca cel pe care l-am zǎrit 

În casa naltǎ de granit, 

La negustorul cel zgârcit. 

Şi dǎ-ne linişte de- acuma 

În casa noastrǎ, totdeauna 

Îţi mulţumesc şi-ţi sǎrut mâna! 

Toţi : E fetiţa cu chibriturile 

 Oare ce mai ascund paginile? 

Întorc pagina. Apare Pinochio. 

Moşul meu drag şi iubit, 

Nasul iarǎşi s-a lungit, 

Ba cu scoarţǎ s-a-mbrǎcat 

Şi pe el şi-a aşezat 

O vrabie cuibul ei 
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Cu pui mici şi rotofei. 

Eu te rog pe tine-acuş 

Din inima-mi de rumeguş, 

Un pic de cinste sǎ îmi dai 

Sǎ nu mai mint defel, cǎci vai 

Mi-e teamǎ cǎ-mi va creşte nasul 

De-o sǎ mi-l mǎsuraţi cu pasul. 

Şi nimeni nu va mai credea 

Nici adevǎr dacǎ-oi spunea. 

Toţi: E Pinochio, marioneta, 

        Oare ce mai zice cartea? 

Întorc încǎ o paginǎ. Apare Cenuşǎreasa. 

Moş Crǎciun, moşul meu drag, 

Iarna viscoleşte-n prag. 

Eu, ajunsǎ la palat, 

Ca soţie de-mpǎrat, 

Mǎ simt bine, nu spun nu… 

Dar în sǎlile-astea nalte, 

Suflǎ vântul pe sub bolte 

Şi e-atât de frig, c-aş vrea 

Vatra cu cenuşa mea. 

În iatacul aurit, 

Colo, înspre rǎsǎrit, 

Sǎ-mi aduci, te rog eu mult,  

Ceea ce ţi-am tot cerut: 
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Vatra cu cenuşa mea 

Sǎ mǎ încǎlzesc în ea. 

Toţi: E Cenuşǎreasa cea harnicǎ! 

        Uite, încǎ-o filǎ tainicǎ! 

Întorc pagina. Apar fata babei şi fata moşului. 

Fata babei 

Moşule, m-am lǎcomit 

Şi chiar dacǎ n-am muncit, 

De la Sfântǎ am luat 

Un lǎdoi ce-abia-am cǎrat. 

Dar ce-a fost în el, vai nouǎ… 

Ne-a mâncat pe amândouǎ. Scapǎ-mǎ de lǎcomie, 

Dǎ-mi un strop de hǎrnicie 

Şi-o fǎrâmǎ de noroc, 

Basmu-n bine sǎ-l întorc. 

Fata moşului 

Moşule, te rog şi eu, 

Din lǎdiţa ce-am adus 

Dǎ şi celor care n-au 

Vreo oitǎ, - un viţeluş, 

Un purcel sau o gǎinǎ, 

Tuturor sǎ le convinǎ. 

Cǎci destule sunt de toate, 

Şi de n-or ajunge, poate 

Pân’ la anul m-oi mai duce 
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De-oi lucra şi-oi mai aduce. 

Întorc pagina. Apare capra cu trei iezi. 

Dragǎ Moşule, ai vǎzut 

Ai mei iezi ce au pǎţit? 

Mi-aş dori, Moşule dragǎ, 

Altǎ sorǎ sǎ nu vadǎ 

C-ai sǎi iezi au dispǎrut 

În burtoiul vreunui lup. 

Iezilor de prin ogradǎ, 

Dǎ-le minte, sǎ-nţeleagǎ, 

C-ale lor mǎicuţe bune 

Îi învaţǎ doar de bine. 

Şi de spun sǎ stea-ncuiaţi, 

S-o facǎ, de nu-s mâncaţi. 

Întorc pagina. Apare ursul pǎcǎlit de vulpe. 

Moşule, ce-am pǎtimit 

De când nu ne-am întâlnit! 

Cumetriţa cea roşcatǎ 

M-a trimis noaptea la baltǎ 

Sǎ scot peştele din apǎ 

Cu-a mea coadǎ cârligatǎ. 

Şi ce crezi? În acea noapte 

Apele-au îngheţat toate. 

Şi bǎltoaca cea cu peşte 

Mi-a strâns coada ca-ntr-un cleşte. 
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Când, în zori, peştele-am tras, 

Coada-n baltǎ mi-a rǎmas. 

Sǎ te rog acuma voi, 

Sǎ-mi dai coada înapoi. 

Întorc pagina. Apare Zdreanţǎ. 

Moşule, blǎniţa mea 

E din ce în ce mai grea. 

Iarǎ ochi-mi de faianţǎ 

Nu mi se mai vǎd de zdreanţǎ. 

Mi-e aşa de greu sǎ vǎd, 

Calc prin strǎchini, fac prǎpǎd. 

Tare aş avea nevoie 

De o foarfecǎ, sǎ-mi taie 

Stǎpânul un pic din plete, 

Sǎ vad osul ce mi-l dete  

Chiar acum o sǎptǎmânǎ. 

Sau goalǎ o sǎ rǎmânǎ 

Burtica mea cea sǎrmanǎ. 

Întorc pagina. Apare Doroty. 

Moşule, cer ajutor, 

Cǎ aiuritul vrǎjitor 

A uitat ca sǎ ne dea 

Ceea ce noi toţi am vrea. 

Leului tot îi e fricǎ 

Sperietoarea ciufulitǎ 
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Tot are minte puţinǎ 

În ţoala de paie plinǎ. 

Şi omul de tinichea 

Nu-şi aude inima. 

Iar mie, bunule Moş, 

Nu mi-a dat pantofii roş. 

Te rugǎm acum pe tine, 

Fǎ-le tu pe toate bine. 

Închid cartea. 

Fram 

Iute cartea sǎ o luǎm 

În sanie s-o urcǎm. 

Zmeilor, porniţi ca vântul 

S-o ducem urgent la Moşul! 

Moşul 

Oare unde mi-o fi cartea? 

Nu pot s-o gǎsesc şi gata! 

Spiriduşul 1 

Doarǎ vântul nu a dus-o 

Din locul în care-ai pus-o! 

Moşul 

Nu putea, nu avea cum. 

Dar nu-mi amintesc acum 

Ce-am putut sǎ fac cu ea. 

Mi-o fi luat-o careva. 
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Of! Sunt bǎtrân şi uit cam tare… 

Spiriduşii 

Da de unde? Ţi se pare! 

Se aud voci de afarǎ: Moşule! Moşule! 

Moşul 

Ce spun eu? Aud şi glasuri. 

Spiriduşii 

Sunt aievea. Hai la geamuri! 

Albǎ – ca – Zǎpada 

Haide, Moşule, la poartǎ, 

Cǎ-ţi aducem a ta carte! 

Cartea în care sunt scrise 

Ale noastre dulci dorinţe. 

Spiriduşul 1 

Ia-auzi, Moşule! Ce bine! 

Cartea s-a întors la tine. 

De acum putem sǎ umplem 

Tolba ta cu daruri multe. 

Cǎci filele mari ne-or spune 

Unde sǎ zburǎm prin lume. 

Spiriduşul 2 

Sǎ începem iute treaba, 

Cǎ destul am stat degeaba! 

Daruri sǎ împachetǎm 

Copiilor sǎ le dǎm. 



, INOVATIE IN EDUCATIE “                     NR 1 , NOIEMBRIE 2019 
 

2068 
 

Cǎci ne-aşteaptǎ toţi cu drag 

Ca sǎ le sosim în prag. 

Moşul 

Eu vǎ mulţumesc din suflet 

Pentru cartea mea cea mare. 

Fǎrǎ ea, Crǎciunul vesel 

N-ar mai fi fost sǎrbǎtoare. 

Cartea asta este sfântǎ, 

Cǎ în ea am strâns tot anul 

Doruri şi nǎdejde multǎ 

De la cei ce simt Crǎciunul. 

Şi aşteaptǎ toatǎ iarna 

De sunt mari sau mititei, 

Sǎ mǎ-ntorc cu sǎnioara 

Şi sǎ sun din clopoţei. 

Spiriduşul 1 

Hai, Moşule, vremea trece. 

S-a oprit şi vântul rece. 

Sǎ plecǎm cât mai degrabǎ, 

Cǎ avem destulǎ treabǎ. 

Fram 

Anul ǎsta, renii tǎi 

Vor fi, Moşule, trei zmei. 

Iar ceata de spiriduşi 

Cei şapte pitici ghiduşi. 
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Alba şi Scufiţa Roş 

Vor lǎsa daruri prin coş. 

Iar eu, Fram, te-oi ajuta 

Sǎ-ti fie uşoarǎ tolba. 

Hai, cu cântec sǎ pornim, 

Pe toţi sǎ îi fericim. 

 

 

 


